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Projektet Stöd i arbete

FoU-rapport 2014:1 redovisar resultatet av en utvärdering av ett projekt som hade 
syftet att stödja personer med erfarenhet av psykisk ohälsa och som stod utanför 
arbetsmarknaden - till en löneanställning. Projektet Stöd i arbete genomfördes i 
Karlstads kommun under 15 månader fram till årsskiftet 2013- 2014.

De fem vägledare som hade uppdraget att genomföra projektet, IPS-teamet, 
utgick från metoden Individual Placement and Support, IPS, med evidens i 
USA. Det är en metod för psykosocial arbetsrehabilitering som är ny i Sverige. 
Traditionell arbetsrehabilitering bygger på träning till arbetsförmåga enligt en 
så kallad trappstegsmodell innan en person är färdig för arbetslivet. IPS utgår 
från en persons vilja att ha ett lönearbete. Personens önskan att arbeta inleder 
ett sökande efter arbete, träningen sker i arbetet och målet är anställning på den 
öppna arbetsmarknaden.

Samverkan var ett viktigt inslag i projektet. IPS-teamet byggde under 
projekttiden en tvärsektoriell plattform för samverkan med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, landstingspsykiatrins psykosenhet och Vuxenavdelningen i 
den egna kommunen. Utvärderarens slutsats är att den form av arbetsinriktad 
rehabilitering som ges med tillämpning av metoden IPS är ett viktigt alternativ 
till traditionell arbetsrehabilitering.
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Sammanfattning 

Projektet Stöd i Arbete genomfördes i Karlstads kommun mellan ok-
tober 2012 och sista december 2013. Det hade syftet att skapa förut-
sättningar för lönearbete och hållbara lösningar till egen försörjning 
för personer med psykiska funktionsnedsättningar som står utanför 
arbetsmarknaden. Projektmedel var beviljade av Socialstyrelsen.  

Projektarbetet har utgått från metoden Individual Placement and 
Support, IPS, med evidens i USA. Metoden bygger på tanken att ar-
bete med lön bidrar till att människor får möjlighet att ingå i ett soci-
alt sammanhang och känna ett värde vilket bidrar till en ökad själv-
känsla, ekonomiskt oberoende, delaktighet i samhället och återhämt-
ning. Kärnan i metoden är `stöd i arbetet´, ett stöd som ges på det 
sätt och så länge brukaren önskar. Samverkan är ett annat viktigt 
moment. Den grupp bestående av fem vägledare och en projektledare, 
IPS-teamet, som hade uppdraget att genomföra projektet skapade en 
unik plattform för tvärsektoriell samverkan med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, landstingspsykiatrins psykosenhet, enheter inom 
den egna kommunen och arbetsgivare på den lokala arbetsmark-
naden.  

FoU Välfärd Värmland vid Karlstads universitet fick uppdraget att 
utvärdera projektet. Utvärderingsuppdraget har genomförts som en 
processutvärdering, en måluppfyllelseanalys och fyra formativa ut-
värderingar, en i kvartalet under 2013. En fristående brukarrevision 
har genomförts som med revisorernas godkännande ingår i sin helhet 
som ett särskilt kapitel i denna rapport.  

Resultatet av utvärderingen visar att den grupp, IPS-teamet, som haft 
uppdraget att genomföra projektet varit en mycket engagerad och 
målmedveten grupp personer. Brukarrevisionen visar att brukarna 
upplever att de blivit mycket väl bemötta av sina vägledare. Handläg-
gare och tjänstemän vid Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
landstingspsykiatrins psykosenhet och Vuxenavdelningen i kommu-
nen är liksom arbetsgivare mycket positiva till projektet. Generellt får 
projektet och IPS-teamet mycket positiva omdömen trots att ”de 
strukturella” förutsättningarna för projektet redan inledningsvis var 
synnerligen osäkra. De positiva omdömena innebär dock inte att det 
inte finns utvecklingsområden när det gäller arbetsrehabilitering en-



  

ligt IPS-metoden, tillämpad i Sverige. Ett sådant är de regelsystem 
som gäller en deltagares ekonomiska ersättning. 

Processutvärderingen visar att `stöd i arbetet´ är en nödvändig fram-
gångsfaktor för att arbetsrehabilitering enligt den modell som tilläm-
pats ska lyckas. Det visade sig vara avgörande både för arbetsgivare 
och deltagare. Vägledarnas engagemang och bemötande av deltagare, 
samarbetsparter och arbetsgivare var också en framgångsfaktor, lik-
som den plattform som byggdes för samverkan och aktualisering av 
deltagare i projektet från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
landstingspsykiatrins psykosenhet och Vuxenavdelningen i kommu-
nen. 

  



 

  

Förord 

FoU Välfärd Värmland vid Karlstads universitet har till uppgift att 
bidra till kunskapsbaserad utveckling inom socialtjänsten i länets 
kommuner samt inom angränsande verksamheter i landstinget i 
Värmland. De uppdrag som genomförs av FoU utgår från de kun-
skaps- eller utvecklingsbehov som finns inom kommunernas eller 
landstingets välfärdsverksamheter. Resultatet av de projekt som bed-
rivs har oftast ett generellt intresse för flera verksamheter och de för-
väntas bidra till en långsiktig kunskapstillväxt. Samtliga projekt som 
genomförs inom FoU Välfärd Värmland utgår från ett grundläggande 
vetenskapligt förhållningssätt. De projektarbeten och studier som ge-
nomförs publiceras vanligen i denna rapportserie.  

Denna rapport redovisar ett utvärderingsuppdrag av projektet ”Stöd i 
Arbete” som FoU Välfärd Värmland haft på uppdrag av Karlstads 
kommun. Syftet med projektet har varit att skapa förutsättningar för 
lönearbete och hållbara lösningar till egen försörjning för personer 
med psykiska funktionshinder som står utanför arbetsmarknaden. 
Utvärderingen har genomförts i form av en processutvärdering och en 
måluppfyllelseanalys. Både projektet och utvärderingen anser jag i 
flera avseende vara originella och nyskapande av sina slag. 

Projektet är originellt och nyskapande i den meningen att det har haft 
för avsikt att pröva en ny metod för sysselsättning för personer som 
befinner sig längst ut från arbetsmarknaden. Metoden kallas för IPS – 
Individual Placement and Support. Metoden är evidensbaserad i USA 
och bygger på andra idéer än de traditionella idéer som genom många 
år har funnits inom området i Sverige. Projektet bygger på ett tvärsek-
toriellt samarbete och ett av utvärderingens resultat visar bland annat 
att de olika aktörerna har värdesatt detta nya sätt att tänka kring det 
gemensamma arbetet gentemot målgruppen. 

Det som har varit originellt och nyskapande i utvärderingsuppdraget 
är att måluppfyllelseanalysen innefattar en brukarstyrd brukarrevis-
ion. Denna brukarrevision är en fristående del av utvärderingen som 
har genomförts och redovisats av Mia Carlström och Veronica Eriks-
son under handledning av Katarina Grim. Sistnämnda har det över-
gripande ansvaret för brukarperspektivet vid FoU Välfärd Värmland. 
Att använda brukare som kunskapskälla är en av tre viktiga delar i en 



  

evidensbaserad praktik. Vanligtvis brukar vi på FoU Välfärd Värm-
land använda brukare som kunskapskälla genom att de i olika typer 
av utvärderingsuppdrag bidrar med viktig kunskap genom att vara 
informanter till utvärderaren. Ett annat exempel på hur vi använder 
brukare som kunskapskälla är att de emellanåt bidrar med syn-
punkter till olika typer av projekt genom att vara en del av en refe-
rensgrupp. Det är emellertid första gången som brukarrepresentanter 
deltar aktivt med en egen brukarrevision som en del i ett större utvär-
deringsuppdrag på FoU Välfärd Värmland.  Ett stort tack till Mia, Ve-
ronica och Katarina för att Ni gjorde det möjligt för oss få med detta 
viktiga perspektiv i denna utvärdering.  

Föreliggande rapport belyser projektets måluppfyllelse samt flera vik-
tiga aspekter i processen att testa en ny metod. Min förhoppning är 
att den kan vara en inspirationskälla för liknade verksamheter i andra 
kommuner. Rapporten har utarbetats av Per Folkesson, utredare och 
fil dr i socialt arbete vid FoU Välfärd Värmland. 

 

FoU Välfärd Värmland, Karlstads universitet, april 2014  

 

Birgit Häger 

Föreståndare 
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1 Bakgrund 

Vuxenavdelningen vid Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i 
Karlstads kommun genomförde under tidsperioden oktober 2012 till 
och med december 2013 Projektet Stöd i Arbete. Projektmedel hade 
beviljats av Socialstyrelsen till en försöksverksamhet för målgruppen 
personer med psykiska funktionsnedsättningar som oavsett diagnos 
står helt eller delvis utanför arbetsmarknaden. Bakgrunden till ansö-
kan var att mycket få personer i denna målgrupp har ett eget arbete i 
form av löneanställning1. De erbjuds oftast daglig sysselsättning utan 
möjligheter att få sina individuella behov tillgodosedda. Huvudsyftet 
med projektet var att skapa förutsättningar för lönearbete och håll-
bara lösningar till egen försörjning för att på så sätt minska utanför-
skapet i samhället. Ett tvärsektoriellt samarbete mellan kommunala 
verksamheter, Landstinget i Värmland, Försäkringskassan, Arbets-
förmedlingen och företag på den lokala arbetsmarknaden var till-
sammans med den evidensbaserade metoden Individual Placement 
and Support, IPS, bärande för de insatser som genomfördes i pro-
jektet. En målsättning var också att arbetsmetoden IPS skulle leva 
vidare inom den kommunala organisationen efter projekttidens slut. 

FoU Välfärd Värmland vid Karlstads universitet (www.kau.se/fou-
valfard-varmland) fick uppdraget att utvärdera projektet. Denna rap-
port i FoU Välfärd Värmlands rapportserie redovisar projektets bak-
grund och organisation, en mycket kortfattad översikt över IPS-
metoden2, utvärderingsuppdraget och de utvärderingsmetoder som 
tillämpats, resultatet av utvärderingsuppdraget, en redovisning av en 
fristående brukarrevision och en avslutande diskussion. 

 

 

                                                
1 Anställning: En avtalad rättighet för någon att mot betalning utföra vissa arbetsuppgifter för arbets-
givare under kortare eller vanligen under längre tid.  
Anställning ska enligt LAS som huvudregel gälla tills vidare, vilket innebär att arbetstagare normalt 
ska ha vad man brukar kalla fast anställning. Avtal om tidsbegränsad anställning får enligt lagen bara 
träffas för allmän visstidsanställning, för vikariat, för säsongsarbete och för arbetstagare som fyllt 67 
år. (www.ne.se) 
2 Rapporten innehåller ingen heltäckande redovisning av IPS-metoden eftersom det finns primära 
källor som exempelvis Drake, Bond & Becker (2012), Nygren (2012), Socialstyrelsen (2012) och 
Socialstyrelsen (2014) som intresserade läsare med fördel kan vända sig till för att få kännedom om 
denna metod. 
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Projektets utgångspunkter och arbetsmetoder 

Projektet bygger på tanken att människor har rätt att själva få utveck-
las utan att det bestäms av andra eller på förhand är givet. Personens 
egen vilja ska stå i fokus. Arbete med lön bidrar till att människor får 
möjlighet att ingå i ett socialt sammanhang och känna ett värde vilket 
bidrar till en ökad självkänsla, ekonomiskt oberoende, delaktighet i 
samhället och återhämtning.  

Metoden Individual Placement and Support, IPS, med evidens i USA, 
tillsammans med tvärsektoriell samverkan är två ”operativa ben” pro-
jektet vilat på, två strategier för den grupp av personer som haft upp-
draget att genomföra projektet, IPS-teamet. 

 

 

Individual Placement and Support, IPS 

IPS är en metodinriktning med ursprung inom Supported Em-
ployment, SE. SE är en rörelse som initierades under tidigt 1980-tal 
för att hjälpa människor med olika former av funktionshinder att 
komma ut i ett fungerande arbetsliv. En grundläggande tanke inom 
SE är att alla människor kan utföra ett meningsfullt och produktivt 
arbete på vanliga arbetsplatser, om det är något de själva väljer att 
göra och om de erbjuds nödvändigt stöd. (Nygren, 2012) 

Det finns ett mycket stort behov av rehabilitering till arbete för perso-
ner med psykiska funktionsnedsättningar. IPS är en metod för detta 
och den som internationellt betraktas som den mest effektiva (Social-
styrelsen, 2014). Efter tre decenniers tillämpning och utvärdering i 
flera länder och sammanhang baseras IPS i dag på följande åtta prin-
ciper: 

1. Klientens önskan om att arbeta startar interventionen 

2. Utgångspunkten är klientens intressen, resurser och behov 

3. Konsultation och vägledning i ekonomi och försörjning 

4. Målet är anställning på den reguljära arbetsmarknaden 

5. Rehabilitering till arbete är en integrerad del i psykiatrisk be-
handling 
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6. Sökandet efter arbete initieras snabbt 

7. Individuellt anpassat stöd utan tidsbegränsning 

8. Bygga relationer med arbetsgivare. (Nygren, 2012, sidan 24 – 
26) 

IPS är en evidensbaserad metod som kan användas för att hjälpa en-
skilda personer att definiera och hitta ett arbete som matchar deras 
intressen, resurser och behov. Stödet ska upprätthållas så länge det 
behövs och vägledaren ska agera som en nyckelperson för att under-
stödja samverkan mellan olika rehabiliteringsaktörer som kommun, 
arbetsförmedling, försäkringskassa och psykiatri (Nygren, 2012).  

 

 

En plattform för tvärsektoriell samverkan 

Förutom på IPS som verksam metod för arbetsrehabilitering och mall 
för samverkan med utgångspunkt i en enskild persons behov och öns-
kemål byggde projektet Stöd i arbete på tanken att samarbete på 
strukturell nivå var nödvändigt. Det var en medveten strategi redan 
från början att skapa en plattform för samverkan mellan Arbetsför-
medlingen, Försäkringskassan, landstingspsykiatrin och den egna 
kommunen, för att försöka övervinna det faktum att dessa fyra verk-
samhetsområden, med inflytande på människors arbetsrehabilitering, 
styrs av olika uppdrag, regelsystem och lagrum. Tanken var att göra 
dem till intressenter i projektet och att var och en av dem skulle 
kunna aktualisera deltagare till projektet från sina egna klientstockar. 
Någon särskild teori eller modell för denna nya form för samverkan 
fanns inte explicitgjord inom projektet. Arbetet med att etablera 
denna plattform för strukturell samverkan hade en pragmatisk och 
lösningsfokuserad inriktning.  

I projektansökan lyfts ytterligare några viktiga parter för samverkan 
fram. Det är Samordningsförbundet Samspelet, de sociala arbetskoo-
perativen Solatassen, Grön framtid, Mediagruppen, Brillianten och 
Solakoop och brukarorganisationen RSMH. Dessa samverkansparter 
sågs tillsammans med de ovan nämnda som avgörande i en samord-
nad arbetsrehabilitering för personer i projektets målgrupp.  
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1.1 Projektets organisation och förutsättningar 

Projektet genomfördes inom ramen för en projektorganisation bestå-
ende av: 

- En styrgrupp där strategiska inriktningsbeslut fattades. Den har 
bestått av representanter för Karlstads kommun, Arbetsför-
medlingen, brukarorganisationer och de sociala kooperativens 
riksorganisation Skoopi. 

- En flexibel referensgrupp med en rådgivande roll. IPS-teamet 
har utgjort kärnan i denna grupp och kallat till sig olika perso-
ner och sakkunniga i vissa sakfrågor, när det har blivit aktuellt 
under projekttiden.  

- En halvtid projektledare med ansvar att styra, leda och koordi-
nera projektet. 

- Ett team (IPS-teamet) bestående av fem vägledare med uppgift 
att ge deltagarna i projektet stöd och vägledning enligt IPS;  

- varav en samordnare med uppdrag att samverka och inte-
grera det individrelaterade arbetet inom projektet med öv-
riga aktörer runt en deltagare,  

- varav en arbetsterapeut för att kunna tillgodose eventuella 
behov av särskilda anpassningar på en arbetsplats  

Ramarna för projektet, det vill säga de ekonomiska villkoren och 
därmed den möjliga omfattningen och utrymmet för personer med tid 
till förfogande för projektets genomförande var oklara från början till 
slut. I oktober 2011 utgick en anmodan från Socialstyrelsen att ansöka 
om medel till treåriga projekt som skulle utgå från IPS som metod. 
Beslutet om medel för 2012 kom i maj 2012 och pengarna utanordna-
des i juli. Under våren 2013 halverades Socialstyrelsens anslag till 
projektet i förhållande till ansökan om fortsatta medel.  

 

 

1.3 Utvärderingsuppdraget 

I oktober 2012 upprättades ett avtal om ett uppdrag löpande från 1/10 
2012 till 15/4 2014 mellan Karlstads kommun, Arbetsmarknads- och 
socialförvaltningens vuxenavdelning och Karlstads Universitet, FoU 
Välfärd Värmland, avseende utvärdering av projektet Meningsfull 
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sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning3, enligt 
den utvärderingsplan som upprättats vid FoU Välfärd Värmland i ok-
tober 2012. Som nämnts ovan kom finansieringen av projektet att 
halveras i förhållande till projektplaneringen och därmed även budge-
ten för utvärderingen. Det innebar att utvärderingsplanen från okto-
ber 2012 fick revideras under våren 2013. Den ursprungligen plane-
rade insamlingen av information från deltagare fick skrinläggas ef-
tersom det skulle kräva mer omfattande insatser än vad den halve-
rade utvärderingsbudgeten tillät. Det skulle bland annat ha krävt 
etiska granskningar såväl vid Karlstads universitets Forskningsetiska 
kommitté och vid Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala. Där-
med kunde ingen information samlas in från deltagare inom ramen 
för utvärderingen, vilket begränsar dess värde. Utvärderingen genom-
fördes i och med detta som en processutvärdering, en måluppfyllelse-
analys och fyra formativa utvärderingar, en i kvartalet under 2013. 

 

 

Processutvärderingen 

I en processutvärdering (Eriksson & Karlsson, 2008) samlas inform-
ation in om de processer som äger rum i ett projekt. En process inne-
bär att något förändras målmedvetet utifrån ett syfte eller mål. Se-
kvenser av målmedvetna och sammanhängande handlingar eller akti-
viteter genomförs i en viss ordning för att ge ett visst resultat. Sådana 
processer kräver resurser i form av personer med kunskap och kom-
petens, tid, ekonomi, lokaler, utrustning med mera. Information om 
de processer som ägt rum inom ramen för projektet Stöd i arbete har 
samlats in genom gruppintervjuer med IPS-teamet, projektets intres-
senter och samverkansparter Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
landstingspsykiatrins psykosteam, Vuxenavdelningen vid Arbets-
marknads- och socialförvaltningen i Karlstad samt arbetsgivare. 

Av Projektansökan (2012) kan man utläsa att utvärderingen förvänta-
des tjäna följande syften: 

1) Kvalitetssäkra resultaten 
2) Påvisa vilka effekter projektet har gett 

                                                
3 Som inledningsvis var benämningen på projektet. 
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3) Påvisa vad som varit eventuella framgångsfaktorer 
4) Sprida metoden och konceptet vidare till andra kommuner 

Eftersom Projektansökan (2012) saknade distinkta målformuleringar 
för projektet fick utvärderaren inledningsvis arbeta med att tydliggöra 
projektets mål genom en så kallad tematisk analys4 av den projekt-
dokumentation som fanns tillgänglig vid projektstarten hösten 2012, 
för att kunna ”kvalitetssäkra resultaten”. Ett inledande kvalitetssäk-
rande arbete blev också att utforma en plan för att dokumentera, följa 
och värdera projektets processer i förhållande till dess förväntningar, 
syften, mål och framgångsfaktorer. 

Syftet att påvisa effekter var ett alltför komplicerat, för att inte säga 
omöjligt, utvärderingsuppdrag eftersom inga kontrollgrupper eller 
baslinjemätningar planerades. Det fick skrinläggas med tanke på hur 
projektet var planerat att genomföras. 

I projektplanen ges ingen definition av begreppet framgångsfaktor. 
Det blev således nödvändigt att definiera `framgångsfaktor´. På den 
fria Internetbaserade encyklopedin Wikipedias hemsida (wikipe-
dia.se) definieras `kritisk framgångsfaktor´ som en faktor som måste 
bli uppfylld för att ett projekt skall lyckas. Det är den definition som 
använts i utvärderingen av projektets processer. 

Processutvärderingen har genomförts med utgångspunkt i följande 
båda frågeställningar: 

- Vilka är projektets kritiska framgångsfaktorer? 
- I vilken mån har dessa fått sin verkan inom projektet? 

För att motsvara det fjärde syftet med utvärderingsuppdraget att 
sprida metoden och konceptet vidare till andra kommuner har före-
liggande rapport utformats för att med god läsbarhet redovisa arbetet 
med och resultaten av projektet.  

 

 

                                                
4 Se nedan sidan 21. 
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Måluppfyllelseanalysen 

I en måluppfyllelseanalys används målen för en verksamhet, i detta 
fall ett projekt, som kriterier för värdering (Eriksson & Karlsson, 
2008). Måluppfyllelsen baseras på en jämförelse mellan projektets 
mål å ena sidan och information som kan säga något om graden av 
uppfyllelse i relation till dessa mål å den andra. 

Som nämnts ovan saknade Projektansökan (2012) distinkta målfor-
muleringar för projektet. En första uppgift blev därför att klargöra 
dessa genom en tematisk analys av den projektdokumentation som 
fanns tillgänglig vid projektstarten hösten 2012. Dokument hämtades 
framförallt från Quickr5, som var den Internetbaserade plattform IPS-
teamet använde sig av för att samla dokument av betydelse för pro-
jektet på samma plats med god tillgänglighet för dem som var berörda 
av dem.  

Den tematiska analysen med avseende på projektets mål ledde fram 
till följande:  

- Minska utanförskapet i samhället 
- Skapa förutsättningar till lönearbete för människor som helt el-

ler delvis står utanför arbetsmarknaden 
- Fler människor i lönearbete 
- Implementera metoden IPS 
- Öka samverkan 

Måluppfyllelseanalysen är också relaterad till IPS-teamets operation-
alisering av projektets syften och mål som var en av de tidiga proces-
serna i projektet6. Den processen ledde fram till att teamet tidigt un-
der våren 2013 formulerade följande syften och mål för sitt arbete: 

- Utbilda sig i metoden 
- Sprida ett nytt sätt att tänka 
- Samverka 
- Finna systemfel 
- Permanenta arbetsmodellen 
- Prova metoden 
- Tillämpa metoden 

                                                
5 IBM Lotus® Quickr® is team collaboration software that can help you access and interact with the 
people, information, and project materials you need to get your work done. (www.ibm.com) 
6 Se sidan 26 under rubriken Operationalisera projektets syften och mål. 
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Vissa statistiska bearbetningar har också genomförts för att ge un-
derlag för en analys av projektets måluppfyllelse. De baseras dels på 
IPS-teamets ”bokföring” av sitt arbete längs den processlinje (se bi-
laga 5) som återspeglar teamets arbetsmodell dels på självskattnings-
data avseende deltagarnas känsla av sammanhang7 (Antonovsky, 
1991). IPS-teamet har med deltagarnas samtycke förmedlat dessa 
kvantitativa data avkodade och på aggregerad nivå till utvärderaren. 

 

 

De formativa utvärderingarna 

Formativa utvärderingar förväntas ge underlag för att förändra en 
projektverksamhet under tiden den pågår (Eriksson & Karlsson, 
1998). Syftet med formativa utvärderingar är att bedöma projektets 
dagsaktuella tillstånd och pågående processer som underlag för re-
flektioner och eventuella kursändringar. Detta kan ses som ett pro-
jektrelaterat kvalitetssäkringsarbete. 

Den fortlöpande insamlingen av information bearbetades kontinuer-
ligt i takt med att den samlades in. Detta gav underlag för och möjlig-
het att återföra denna information i bearbetad och tematiserad form 
till IPS-teamet. Det gjordes vid fyra formativa utvärderingstillfällen i 
mars, juni, september och december 2013. Informationsunderlaget 
som samlades in för de formativa utvärderingarna är således det-
samma som för processutvärderingen och måluppfyllelseanalysen. 

 

 

1.4 En fristående brukarrevision 

Under mars och april månad genomfördes en fristående brukarrevis-
ion av projektet Stöd i arbete. Jakobsson Lund och Rosenberg (2006) 
beskriver en brukarrevision på följande sätt: 

Brukarrevision är ett sätt att granska insatser som ges till 
personer med psykiska funktionshinder. En brukarrevision 
ger svar på vad de som får insatser tycker fungerar bra eller 

                                                
7 Med användning av instrumentet KASAM-29. 
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dåligt. Den kan också ge förslag på förbättringar som kan 
göras.  

I en brukarrevision intervjuar brukare andra brukare om bemötande, 
delaktighet och inflytande. På Vårdförbundets hemsida 
(www.vardforbundet.se) definieras en brukarrevision på följande sätt: 

- En systematisk och oberoende undersökning 
- Utförd i alla delar av människor med egen erfarenhet av 

att vara brukare/klient inom det område som skall revide-
ras 

- Där granskningen är såväl uppifrån och ner (gör man det 
man säger att man gör på rätt sätt?) och nedifrån och upp 
(gör man överhuvudtaget rätt saker?) 

Den brukarrevision som genomförts och redovisas i kapitel 4 i denna 
rapport är en fristående utvärdering. Den har genomförts på kort tid 
och med begränsade resurser. Resultatet av den bör ses mot denna 
bakgrund och i jämförelse med FoU Välfärd Värmlands utvärdering. 
Sammanställningen av brukarrevisionen har författats av Mia Carl-
ström och Verona Ericsson och ingår oavkortad och okorrigerad som 
kapitel 4 ”En brukarrevision” i denna rapport. 
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2 Metoder 

Tolkningen av utvärderingsuppdraget innebar att fallstudiemetoden 
(Merriam, 1998; Yin, 2007, 2004) fick utgöra metodologisk referens-
ram och forskningsstrategi för genomförandet av studien. Det är en 
forskningsstrategi som kan väljas för att undersöka sociala skeenden i 
sitt sammanhang. Merriam (1998) menar att fallstudien ”riktar upp-
märksamheten mot det sätt varpå grupper av människor hanterar 
problem av olika slag utifrån ett helhetsperspektiv”8 och Yin (2007) 
skriver att en fallstudie är att föredra ”då man har ringa kontroll över 
den situation som studeras och då fokus ligger på aktuella skeenden i 
ett konkret socialt sammanhang”9.  

I en fallstudie undersöks en särskild enhet som kan vara en händelse, 
en person, en situation, en institution eller som i detta fall, ett projekt. 
Forskaren har ett helhetsperspektiv på fallet som undersöks, för att 
undersöka, beskriva, förstå och förklara meningen med händelser och 
förhållanden, inom ramen för denna helhet (Yin, 2007). 

 

 

2.1 Metoder för insamling av information 

Steinar Kvale (1997) menar att intervjuer är en överlägsen metod för 
insamling av information om människors upplevelser, tankar och 
perspektiv på sin egen personliga livsvärld. Huvudparten av det empi-
riska materialet i denna utvärdering utgörs av intervjuer i grupp med 
IPS-teamet, med projektets samverkansparter vid Arbetsförmedling-
en, Försäkringskassan, landstingspsykiatrins psykosenhet och Vux-
enavdelningen vid Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karl-
stads kommun samt lokala arbetsgivare. Kvales tankegångar har varit 
vägledande för arbetet med de intervjuer som genomförts integrerade 
med den teknik som benämns fokusgrupper (Edvardsson & Forsberg, 
2000; Lundkvist & Fahlström, 1999; Obert & Forsell, 2000; Wibeck, 
2003). I en fokusgrupp riktar forskaren deltagarnas uppmärksamhet 
och intresse mot gemensamma tankar, erfarenheter, kunskaper, före-
ställningar och attityder i gruppen. Information om ett visst fenomen 
                                                
8 Merriam (1998) sidan 26. 
9 Yin (2007) sidan 17. 
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samlas in genom den gruppinteraktion som äger rum runt det ämne 
som introducerats av forskaren. 

 

Tabell 1: Översikt över de gruppintervjuer som genomförts. 

Gruppintervju Grupp Datum Antal 
timmar 

1 IPS-teamet 13-01-15 1,45 
2 IPS-teamet 13-01-24 1,23 
3 IPS-teamet 13-03-05 1,77 
4 IPS-teamet 13-03-12 1,30 
5 IPS-teamet 13-04-16 2,03 
6 IPS-teamet 13-05-16 1,48 
7 IPS-teamet 13-06-13 1,38 
8 IPS-teamet 13-09-25 1,48 

9 
Handläggare vid Arbetsförmedlingen, Försäk-
ringskassan, Psykosenheten och Vuxenavdel-
ningen tillsammans med IPS-teamet 

13-11-08 1,30 

10 IPS-teamet 13-11-11 1,07 
11 IPS-teamet 13-12-09 1,18 
12 IPS-teamet 13-12-20 1,00 
13 Arbetsgivare tillsammans med IPS-teamet 14-03-19 1,07 

Total   17,75 
 

Teman för gruppintervjuerna har varit informanternas tankar, erfa-
renheter, förväntningar, ställningstaganden, planer och aktiviteter 
när det gäller projektet så som de uppfattat det från sina respektive 
horisonter, som medlemmar i IPS-teamet, intressenter på projektets 
gemensamma plattform eller arbetsgivare. 

Kvalitativa data i projektrelaterade dokument tillgängliga på IPS-
teamets Internetbaserade plattform (Quickr) och vissa andra projekt-
relaterade dokument har också samlats in  och sammanställts för be-
arbetning.  

IPS-teamet har ”bokfört” sitt arbete med varje deltagare längs en pro-
cesslinje (se bilaga 5) och även samlat in självskattningsdata för del-
tagarnas känsla av sammanhang (Antonovsky, 1991; Westlund & 
Sjöberg, 2010) med användning av instrumentet KASAM-29. Det ger 
information om fyra aspekter av känsla av sammanhang: Ett total-
värde, grad av kasam, som då anses motsvara en persons känsla av 
sammanhang, som är uppbyggt av tre dimensioner; begriplighet, han-
terbarhet och meningsfullhet. Antonovsky (1991) anger 125 som 
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gränsvärde för en låg känsla av sammanhang och internationella stu-
dier har visat att medelvärdet för känsla av sammanhang varierar 
mellan 130 och 160 (Frick & Lotzner, 2007).  

IPS-teamet har, med deltagarnas samtycke, förmedlat dessa kvantita-
tiva data avkodade och på aggregerad nivå till utvärderaren. 

 

 

2.2 Metoder för bearbetning av information 

De kvalitativa data som samlats in och sammanställts har bearbetas 
genom så kallad tematisk analys (Braun & Clarke, 2006; Hayes, 
2000) som ger en tematisk begreppslig struktur som resultat av bear-
betningen av den information som samlats in. Bearbetningen har ba-
serats på en induktiv ansats. Induktiva undersökningar utgår från in-
samlade empiriska data för att formulera teman och begreppsliga ka-
tegorier som kan begripliggöra de fenomen och den verklighet forska-
ren samlat in information om. 

Kvantitativa data från IPS-teamets interna bokföring enligt sin pro-
cesslinje (bilaga 5) har liksom data från deltagarnas självskattningar 
av känsla av sammanhang bearbetats i SPSS10 för att få fram central- 
och spridningsmått samt göra vissa former av statistiska jämförelser. 

Intervjuerna spelades in på band. De delar av intervjuerna som utvär-
deraren fann särskilt viktiga i relation till utvärderingsuppdraget 
transkriberades ordagrant. Långa pauser, stakningar och hummande 
ljud, vissa upprepningar och markering av känslouttryck har uteläm-
nats.  

Transkriptionerna bearbetades med induktiv tematisk analys som be-
arbetningsmetod (Braun & Clarke, 2006; Hayes, 2000). Induktiv te-
matisk analys innebär att ta ställning till all information som står att 
finna i ett insamlat empiriskt material. Forskaren tar ställning till var 
och en av de minsta betydelsebärande enheter som kan urskiljas i 
materialet. Information som bedöms som relevant för undersökning-
ens syfte och frågeställningar noteras och kodas och hänförs på så sätt 
till ett så kallat prototema. Forskaren strävar då efter att så väl som 
                                                
10 Statistical Package for the Social Sciences. 
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möjligt ge de prototeman som formuleras benämningar som återspeg-
lar betydelsen hos den information som hänförs dit. Det är vanligt i 
tematisk analys att benämningarna på prototeman förändras ju mer 
genomarbetat ett empiriskt material blir – tills forskaren finner en 
bästa representativ benämning för sina data. I en andra bearbetning 
som baseras på de prototeman som formulerats urskiljs och definie-
ras särskilt pregnanta teman som får ge underlag för studiens resul-
tatredovisning. Resultatet av studien redovisas som en tematisk be-
greppslig struktur som beskriver, definierar och relaterar de fenomen 
forskaren funnit i sitt material på ett begripligt sätt (Hayes, 2000). 

Kvantitativa data har matats in i en datamatris och bearbetats i SPSS. 

 

 

2.3 Etiska aspekter 

I Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning ställs det så kallade forskningskravet 
mot individskyddskravet (www.codex.vr.se). Å ena sidan påpekas där 
att samhället och samhällets medlemmar har ett berättigat krav på att 
forskning bedrivs. Å andra sidan hävdas principen om människors 
skydd mot otillbörlig insyn i sina livsförhållanden och att man inte får 
utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning i 
samband med vetenskapliga undersökningar. De forskningsetiska 
principerna rymmer fyra huvudkrav som konkretiserar det grundläg-
gande individskyddskravet; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Forskaren skall infor-
mera sina informanter om datainsamlingens syfte, informanternas 
uppgift, vilka villkor som gäller för deras deltagande, att deltagandet 
är frivilligt och att man har rätt att avbryta sin medverkan när man så 
önskar. Forskaren skall se till att uppgiftslämnare och undersök-
ningsdeltagare samtycker till deltagande. Vetenskapsrådets forsk-
ningsetiska principer har utgjort etiska riktlinjer för arbetet med 
denna utvärdering. 
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2.4 Genomförande 

Gruppintervjuerna har i samtliga fall utom två genomförts i IPS-
teamets verksamhetslokaler. Innan intervjuerna genomfördes infor-
merade utvärderaren informanterna om intervjuns syfte, hur materi-
alet skulle komma att användas och villkoren för deltagande. Inter-
vjuerna har haft en öppen karaktär men intervjuaren har riktat in-
formanternas fokus mot projektets syften, mål, processer och utfall 
för att få ta del av deras tankar, erfarenheter, kunskaper, föreställ-
ningar och förväntningar.  

Anteckningar, så kallade memos (Strauss & Corbin, 1998), har ge-
nomgående förts under studien, både i direkt anslutning till intervjuer 
och under arbetet med att koda och analysera empirin.  

 

 

2.5 Om reliabilitet, validitet, generaliserbarhet, giltighet och 
trovärdighet 

Reliabilitet och validitet betraktas traditionellt som grundläggande 
egenskaper i en vetenskaplig undersökning, framförallt inom den så 
kallade positivistiska forskningstraditionen. Reliabilitet avser tillför-
litligheten i en mätning eller en utsaga medan validitet avser giltig-
heten och att de instrument som använts verkligen fångar upp vad 
som avses, och inte något annat. Reliabilitet är en nödvändig men inte 
tillräcklig förutsättning för validitet. Utan tillförlitlighet i en studie - 
ingen giltighet. Däremot behöver hög tillförlitlighet inte innebära hög 
giltighet. Reliabiliteten är således viktig, eller snarare nödvändig, men 
det är validiteten som är huvudsaken. Teoretiskt och logiskt är detta 
tämligen enkelt. I praktiken däremot ställer dessa båda grundläg-
gande forskningskrav forskaren inför komplicerade utmaningar när 
det gäller att utforma metoder och instrument och genomföra be-
stämda aktiviteter för att samla in och bearbeta information. 
(Alvesson & Sköldberg, 1997; Allwood & Erikson, 1999; Kvale, 1997; 
Malterud, 1998) 
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Kvale (1997) vill avmystifiera validitetsbegreppet och påpekar bety-
delsen av forskarens hantverksskicklighet. Han hänvisar11 till Glaser 
och Strauss när han skriver att validitet i slutänden handlar om tro-
värdighet, rimlighet och tillförlitlighet. En forskares hantverksskick-
lighet är enligt Kvale en viktig grund för att erhålla rimlig, trovärdig 
och tillförlitlig kunskap. Vetenskapliga undersökningar kan inte ge-
nomföras hur som helst. Kvale menar att de viktigaste inslagen i 
hantverksskicklighet är kontroll, ifrågasättande och teoretisering. 
Kontroll innebär att forskaren intar ett kritiskt granskande förhåll-
ningssätt till sig själv och sin analys. Frågor som ”vad”, ”varför” och 
”hur” är viktiga instrument i en ifrågasättande hållning till det arbete 
som utförs. Arbetet med att verifiera och förankra sina egna tolkning-
ar, analytiska kategorier och teoretiska påståenden i data i det empi-
riska materialet är avgörande. Forskaren har att arbeta hårt, vara he-
derlig, kreativ, flexibel och förmögen att ompröva sina egna tanke-
konstruktioner (Hughes & Månsson, 1988). Forskaren måste också 
följa vissa konventioner vad avser argumentationsregler, trovärdighet 
i redovisning av fakta och logisk konsistens och leva upp till veten-
skapliga kriterier avseende reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

Denna syn på forskning och kunskap har varit vägledande för arbetet 
med denna utvärdering.  

Syftet med vetenskapliga undersökningar är vanligen att generalisera 
till andra sammanhang än de undersökta, som då är lika i vissa avse-
enden men kanske skiljer sig i andra. Säkra prognoser är den ultimata 
generaliseringen av vetenskapliga undersökningar (Allwood & 
Erikson, 1999). I denna utvärdering föreligger dock inga generali-
serande anspråk i denna mening. Det är en fallstudie och utvärdering 
av projektet Stöd i arbete. 

 

 

  

                                                
11 Kvale (1997) sidan 218-219. 
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3 Resultat 

Detta resultatkapitel innehåller redovisningar av processutvärdering-
en, måluppfyllelseanalysen och de formativa utvärderingarna. Samt-
liga citat kommer från de gruppintervjuer som genomförts med IPS-
teamet, med representanter för Arbetsförmedlingen, Försäkringskas-
san, landstingets psykosenhet och Vuxenavdelningen i Karlstads 
kommun och arbetsgivare. De redovisas huvudsakligen i den dialog-
form som präglat intervjuerna, för att återspegla den process som på-
gått i projektet när IPS-teamet över tid arbetat sig fram till sin tolk-
ning och sitt genomförande av det uppdrag dess medlemmar haft till-
sammans. 

 

 

3.1 Processer 

 

Förhålla sig till osäkra ramar och resurser 

Det tog lång tid för departement, myndigheter, avdelningar och en-
heter, för beslutsfattare kort och gott, att fatta beslut som projektet 
och dess team var beroende av för att kunna utföra sitt uppdrag. Att 
förhålla sig till oklara förutsättningar blev redan från början en paral-
lell process som krävde strategiska överväganden framförallt när det 
gällde frågan om IPS-teamet skulle ”köra för fullt” trots osäkerheten. 
Det skulle innebära att starta hoppingivande processer hos personer i 
målgruppen, hos samverkansparter och arbetsgivare som kanske 
skulle komma att visa sig ohållbara. Detta var ett dilemma för teamet.  

- Så det har ju varit den här osäkerheten hela tiden som gjort att 
vi inte vågat riktigt gå ut egentligen. För egentligen skulle vi ju 
ha gått ut från början. Men då hade vi ju bara ett halvår på oss 
och så skulle vi börja rigga organisationen och allting.  

Beslutet blev till slut att följa engagemanget och energin i gruppen 
och satsa för fullt, trots alla osäkerheter. 
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Operationalisera projektets syften och mål 

En tidig process under genomförandet av projektet blev att klargöra, 
tolka, översätta och operationalisera projektets syften och relativt 
oklara mål. Det vill säga transformera dem till planer, handling, akti-
viteter och insatser. Resultatet av denna operationaliseringsprocess 
blev flera olika typer av ”operationer” som kan sammanfattas av ver-
ben utbilda, samverka, sprida, finna, permanenta, tillämpa och prova. 
Verb har med handling och aktivitet att göra, i detta fall IPS-teamets 
praktiska handlande för att utföra sitt uppdrag. 

 

 

Utbilda sig i metoden 

Det blev nödvändigt för medlemmarna i teamet att skaffa sig kunskap 
om IPS-metoden för att kunna använda sig av den i samarbete med 
personer i projektets målgrupp. En väsentlig del av tiden i en inle-
dande fas ägnades åt detta.  

IPS-teamet deltog i följande utbildningar: 

- Arbetsrehabilitering enligt IPS, Lunds universitet, 7,5 poäng. (12 
veckor, 5 träffar)12. 

- Supported Employment (SE) och Individual Placement (IPS), Stif-
telsen Activa, utbildningsenheten. (4 heldagar). www.s-
activa.se  

I dessa utbildningar ingick följande kurslitteratur: 

Becker, D.R., & Drake, R.E. (2003) A working life for people with 
severe mental illness. New York: Oxford University Press. 

Becker, D.R., Bond, G., Mueser, K. & Torrey, W. (2009) Supported 
employment. Arbetsbok. CEPI.  

Bejerholm, U., Larsson,L., & Hofgren C. (2011) IPS illustrated in 
the swedish welfare system: A case study. Journal of Vocation-
al Rehabilitation. 

                                                
12 ”Kursens syfte är att deltagarna ska få grundläggande kunskaper om den internationellt evidens-
baserade Supported Employment metoden, Individual Placement and Support (IPS), för personer 
med psykisk funktionsnedsättning i en svensk kontext. Efter genomgången kurs kan deltagarna 
urskilja när en rehabiliteringsverksamhet arbetar evidensbaserat utifrån IPS eller inte samt hur insat-
sen kan förbättras.” Citerat från Lunds Universitets information om kursen inför vårterminen 2013. 
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Boardman, J., Grove, B., Perkins, R & Shepherd, G. (2003) Work 
and employment for people with psychiatric disabilities. British 
Journal of Psychiatry. 

European Union of Supported Employment Toolkit. (2010) 
http://euse.org/supported-employment-toolkit-
2/EUSE%20Toolkit%202010.pdf  

Hasson, H., Andersson, M., & Bejerholm, U. (2011) Barriers in im-
plementation of evidence-based practice: Supported em-
ployment in Swedish context. Journal of Health Organization 
and Management. 

Nygren, U., Markström, U., Svensson, B., Hansson, L. & Sandlund, 
M.(2011) Individual placement and support - a model to get 
employed for people with mental illness - the first Swedish re-
port of outcomes. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 

Socialstyrelsen (2011). Nationella riktlinjer för psykosociala in-
satser vid schizofreniliknande tillstånd 2011- stöd för styrning 
och ledning. 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachment
s/18217/2011-1-3.pdf  

 

IPS-teamet gjorde också följande studiebesök under projekttiden. 

- Nätkraft, en verksamhet i Umeå som arbetar enligt IPS/SE. 

- Träffat Urban Markström på Umeå universitet som forskat 

om IPS och utvärderat verksamheter. www.umu.se  

- Studiebesök vid sociala företag och sociala arbetskooperativ i 

Sundsvall. 

- Studiebesök vid Samspelet Samverkstan i Karlstad. 

- IPS Munkfors besökte IPS-teamet i Karlstad för att berätta 

om sin verksamhet. 

 

 

Sprida ett nytt sätt att tänka 

Att tillämpa IPS som metod innebär att utgå från ett nytt och an-
norlunda sätt att tänka och arbeta när det gäller arbetsrehabilitering. 
Ett syfte var att bedriva ett attitydförändrande arbete för att sprida 
detta ”tänk” och arbetssätt. 
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- Det handlar om att påvisa att även om man har en psykisk 
ohälsa eller funktionsnedsättning och kanske inte har så stor 
arbetsförmåga så kan man bidra och vara med i ett samman-
hang. Det erbjuder vi inte i dag. 

Det innebar att uttrycka det nya sättet att tänka i tal och handling, i 
samtal i de nätverk teamet strävade efter att skapa och i samtal med 
personer i projektets målgrupp. Syftet kan sägas ha varit att etablera 
en motdiskurs, det vill säga ett annat sätt att tala, samtala, tänka, ar-
beta och fatta beslut, i förhållande till en redan etablerad, domine-
rande och normativ diskurs.  

 

 

Samverka 

En bärande funktion i IPS-metoden är samverkan. Syftet att skapa en 
plattform för samverkan med de fyra myndighetsutövande intressen-
terna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstingets psykiatri 
och Vuxenavdelningen inom Arbetsmarknads- och socialförvaltning-
en i den egna kommunen formulerades tidigt. IPS-teamet har varit 
målmedvetna i ett arbete med att etablera en tvärsektoriell plattform 
för samverkan med dessa fyra intressenter och att orientera sitt ar-
betsrehabiliterande uppdrag i förhållande till de olika regelsystem och 
lagrum som gäller för dessa. Även lokala företag och arbetsgivarorga-
nisationer blev tidigt viktiga samarbetsparter. Teamet tog tidigt ini-
tiativ till kontakter och möten med dessa olika parter. Vissa samver-
kansparter visade sig omedelbart positiva, medan andra var svårare 
att få med. 

- På handläggarnivå, på golvnivå så vill ju nästan alla samverka 
men det är ju på högre nivå som regler och riktlinjer som det 
kan vara svårt ibland. Jag upplever inte att det är så många 
som inte vill samverka. Det är mer andra saker som styr. 

- Har ni en bild av vad det kan vara på de nivåerna som gör att 
det inte blir till riktigt trots att alla egentligen vill? 

- Ja det kan ju vara att på chefsnivå säger man till exempel på 
psykiatrin att arbete ingår inte i vårt, vi jobbar med behand-
ling, inte med att få ut människor i arbete. Det är inte något vi 
ska diskutera här, alltså sådana saker. Det här är erat uppdrag. 

- Det definieras på det sättet. 
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- Ja man ska avgränsa sig helt enkelt. 

Initiativen att skapa en plattform för samverkan etablerade således 
kontakter och aktualiserade möjligheter men kom även att utmana 
tolkningar av uppdrag och roller. 

 

 

Finna systemfel 

Nära relaterat till det nya sättet att tänka och genomföra arbetsreha-
bilitering hörde en föreställning om att det fanns ”systemfel” som 
skulle komma att försvåra arbetet med personer i målgruppen och 
måluppfyllelsen för projektet. Bland annat diskuterade teamet en 
eventuell ”bidragsfälla” som människor antogs kunna fastna i. Även 
om en person är motiverad och vill ut och arbeta är bidragssystemen 
komplicerade. Vilka möjligheter skulle komma att visa sig exempelvis 
för en person som ville och skulle kunna arbeta deltid i en omfattning 
av 15 %? Var det möjligt? Såväl Försäkringskassan som Arbetsför-
medlingen antogs ha regler som skulle kunna motverka sådana lös-
ningar och därmed vissa former av tillämpningen av IPS i praktiken.  

En annan diskussion utgick från att arbetsgivare har ett rehabilite-
ringsansvar för tillsvidareanställd personal vilket antogs försvåra en 
fast anställning av personer med psykisk ohälsa. En strategi för att 
motverka detta var att vägledarna i teamet betraktade och framställde 
sig själva som garanter för ett faktiskt stöd i arbetet framförallt för 
arbetstagaren men också för arbetsgivaren. 

Ett syfte för teamet blev att finna och försöka lösa sådana ”systemfel”, 
framförallt genom samarbete med övriga aktörer i den tvärsektoriella 
plattform för samverkan som IPS-teamet byggde. Detta syfte sågs 
som ett bisyfte, något att eventuellt upptäcka längs vägen under arbe-
tet med projektet. Om och när det eventuellt skulle uppstå hinder av 
olika slag sågs det som viktigt att tydliggöra detta för att i samverkan 
finna gemensamma och hållbara lösningar. 
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Permanenta arbetsmodellen 

På flera sätt visade det sig att IPS-metoden och projektet Stöd i arbete 
sågs som ett komplement till den redan etablerade rehabiliterings-
verksamheten inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karl-
stad, Gemet13 som visat sig ha vissa begränsningar. 

- Och även om vi på Gemet försöker göra det till så skarpa lä-
gen som möjligt, att det är på riktigt så är det ju ändå så att 
personer tröttnar för att det blir någon sorts låtsasverksamhet.  

När en person följer Gemets väg och går ut i arbete finns inget utarbe-
tat efterstöd på arbetsplatsen medan IPS innebär ut i arbete och trä-
ning på plats, med stöd av en IPS-vägledare som känner personen väl. 

Inom projektet upprätthölls syftet att utveckla den egna kommunens 
arbetsrehabiliterande verksamhet genom att permanenta IPS-
metoden som ett komplement till Gemet. 

 

 

Prova metoden 

IPS-metoden kommer från USA och har evidens där. Svenska förhål-
landen är på flera sätt annorlunda än dem i USA. Projektet Stöd i ar-
bete är nära relaterat till en omfattande försöksverksamhet i Sverige 
för att prova om metoden kan fungera i en svensk kontext. 

 

 

                                                
13 Gemet är till för dig som behöver stöd för att komma närmare arbete eller studier. Du 
kan ha psykisk ohälsa, beroendeproblem eller på annat sätt en trasslig vardag. 
Här på Gemet deltar du i någon av våra arbetsstationer där du tränar upp dina förmågor 
och dagliga rutiner. Vi finns på Sandbäcken i Klara och på Killsta, som ligger 1,5 mil ut-
anför Karlstad mot Molkom. 
När du kommer hit så startar du med fyra veckor för att känna efter om Gemet är rätt för 
dig. I slutet av din tid här så skapar vi tillsammans förutsättningar för dig att gå vidare 
mot arbete eller studier. Vi hjälper till i kontakter med andra myndigheter. 
(www.karlstad.se) 

 
Gemet har tillgång till flera olika arbetsstationer som kök och cafè, hantverk, konstruktion och park 
och trädgård. Varje arbetsstation har en handledare som deltar i arbetsträningen. Gemet erbjuder 
arbetsträning, stöd i kontakter med andra myndigheter, motiverande samtal, arbetsförmågebedöm-
ning av arbetsterapeut, kognitiva hjälpmedel, praktiska förberedelser för praktik, arbete eller studier, 
friskvård och hälsosamtal med sjuksköterska. 
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Tillämpa metoden 

Det är utbildning i metoden och den kompetens det ger som tillsam-
mans med samverkan i ett välfungerande nätverk av viktiga samver-
kansparter skapar möjligheter att i praktiken kunna tillämpa metoden 
och ge personer i projektets målgrupp stöd i arbetet. Samverkan och 
metodkompetens är det som ger momentum i arbetet mot projektets 
viktigaste syften; minska människors utanförskap, skapa förutsätt-
ningar för lönearbete, stödja personer som är motiverade till arbete 
genom stöd i arbetet. Utbildning och målmedveten tvärsektoriell 
samverkan var det som gav IPS-teamet möjligheter att aktualisera 
deltagare till projektet och att tillämpa metoden i praktiken. 

 

 

Att börja tänka, tala och arbeta enligt en ny metod 

 

Ett nytt sätt att tänka 

Att tillämpa Individual Placement and Support som modell för psyko-
social arbetsrehabilitering innebar att öppna sig för, ta till sig, lära sig 
och att tänka, tala och arbeta på ett nytt sätt, att omsätta en ny tan-
kemodell i målmedveten, verksam och meningsfull handling. I det 
inledande arbetet med att sätta sig in i metoden IPS fick teamet också 
sätta fokus på det som skiljde IPS från andra närliggande metoder. En 
sådan är Supported employment, SE, som funnits sedan slutet av 
1970-talet medan IPS är av senare datum. 

- Så tänker vi ju lite utifrån studiebesöket i Umeå där som ju 
började lite IPS-inriktat som bestämde sig för att, de hade inget 
samarbete med psykiatrin så det blev supported employment. 
När de beskrev sitt upplägg så lät det mer som IPS i den nya 
formen än den tidigare, det lilla vi fick reda på. 

- Men de påminner ju om varandra, jag vet inte, ja jag minns 
inte hur vi tänkte där om vi tyckte att det lät mer som det ena 
eller andra men supported employment och IPS är ju mycket 
lika på många sätt. Det som skiljer är ju mycket det där med 
psykiatrikontakten. 
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Det var nödvändigt att urskilja metodens särskiljande kännetecken, 
gränser och identitet, för att kunna definiera den, presentera den och 
tillämpa den.  

En tankemodell byggs upp av utsagor om verkligheten som i sin tur är 
uppbyggda av begrepp relaterade till varandra på ett särskilt sätt, ge-
nom dess utsagor. ”Nya” utsagor inom ramen för IPS som arbetsre-
habiliterande koncept, så som de formulerades av IPS-teamet under 
processen att tillägna sig metoden redovisas i det följande markerade 
både med fet stil och understrykning. 

Arbetsrehabiliteringen utgår från en persons egen vilja, 
önskan, motivation och förutsättningar och att ge den per-
sonen det stöd i arbetet som just hon eller han behöver, när 
och så länge det behövs. Det gamla bygger på en föreställning om 
en oförmåga att arbeta som måste tränas till förmåga innan en person 
är färdig för arbetslivet. Ett sätt att tänka, tala, fatta beslut och arbeta 
som funnits mycket länge och som behöver kompletteras eller ersät-
tas av ett nytt sätt. IPS är ett uttryck för ett pågående paradigmskifte 
när det gäller arbetsrehabilitering.  

Alla kan utföra ett meningsfullt arbete på vanliga arbets-
platser om det är något de själva väljer att göra och om de 
erbjuds nödvändigt stöd. 

Personer med psykiska funktionsnedsättningar har resur-
ser och det är viktigt att ha en tilltro till människors för-
måga. Kriteriet är att en person vill ha ett lönearbete. Perso-
nens önskan att arbeta startar ett samarbete på obestämd tid med ut-
gångspunkt i personens intressen, resurser och behov. Sökandet ef-
ter arbete inleds snabbt och målet är anställning på den 
öppna arbetsmarknaden. 

Arbetet är en del i återhämtningen. Arbete underlättar 
människors återhämtning.  

- Sen är det väl det här att man ser arbetet som en del i behand-
lingen liksom. Det är ingen fristående grej som ska komma när 
behandlingen är färdig. Det är ju också ganska centralt. Det här 
är en del i återhämtningen. Jobb gör så att du lättare återhämtar 
dig. 
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Ett arbete innebär att en person ingår i ett socialt sammanhang vilket 
bidrar till en meningsfull struktur i tillvaron och det är välgörande. 

När en person som vill ha ett jobb, har ett jobb och det fungerar på 
jobbet så ger det en mängd synergier, drar med sig positiva processer 
i kölvattnet av detta. Processen startar direkt och följer ur en persons 
önskan om att arbeta. Den hålls vid liv genom stöd så länge det be-
hövs. Man tänker jobb från början till slut. Träning sker i arbetet, med 
stöd som inte har någon tidsbegränsning. Det är stödet som gör skill-
nad när det gäller att få, klara och behålla ett jobb. Stödet ska vara 
anpassat efter varje enskild och unik person och kan se mycket olika 
ut för olika personer utifrån vars och ens behov.  

Det är en fördel om benämningen på ett projekt återspeglar dess 
syfte, mål och metod på ett kortfattat, informativt, begripligt och me-
ningsfullt sätt. Detta projekt har gått under flera olika benämningar; 
”Meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsned-
sättning”, ”Supported Employment”, ”IPS-projektet” och ”Stöd i ar-
bete”. Sökandet efter rätt namn följde arbetet med att tillägna sig pro-
jektets bärande tankar och särskilda arbetssätt och blev inte självklart 
förrän ungefär samtidigt med att teamet blev samstämmiga i sin upp-
fattning om metoden.  

- Vi har haft lite olika diskussioner kring det här, vad heter vi 
egentligen. Det var IPS-projektet och borta på avdelningen he-
ter det Supported Employment i stället av någon anledning 
som jag inte riktigt vet varför men det var så de benämnde det 
därborta. 

- Men själva metoden heter ju IPS. Men vi kände väl inte att det 
föll oss i smaken riktigt utan vi ville … Det är ju vedertaget 
litegrann nu redan med IPS-projektet men vi känner ju hellre 
att vi vill kalla oss Stöd i arbete. 

Denna namngivande process återspeglar att det finns flera olika dis-
kurser eller samtalsordningar som tangerar eller överlappar varandra 
och på så sätt blir inblandade i tanke, tal och benämning. Till sist be-
stämde sig teamet för att benämna sitt projekt Stöd i arbete. 
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Ett nytt sätt att tala 

För att få möjligheter att tillämpa den nya och för de flesta okända 
metoden IPS, krävdes ett inledande arbete av teamet att tänka igenom 
bästa sättet att informera om och presentera den. Det fanns en ”sälj-
dimension” i projektet och metoden så länge den var en nyhet. Tea-
met behövde sälja in den nya idén och få människor att se fördelarna i 
den. För detta behövdes en ”säljstrategi” som baserades på ett gemen-
samt koncept och en form för att presentera den grundläggande 
tanke- och arbetsmodellen på ett begripligt och intresseväckande sätt; 
internt i den egna organisationen, externt till olika samarbetspart-
ners, för deltagare som blev aktuella för deltagande i projektet och för 
arbetsgivare. Alltså att finna rätt ord, uttryck och språkformer som 
var lätta att ta till sig för alla. 

- Men sen det här hur vi tar kontakt med arbetsgivare. Så har vi 
pratat om vikten av hur vi presenterar det här arbetssättet. Att 
det skiljer sig ifrån tidigare arbetsrehabiliteringen med trapp-
stegsmodellen som den kallas. Vi måste på ett bra sätt tydlig-
göra skillnaden, vad som verkligen är skillnaden så vi får ar-
betsgivare som blir nyfiken så att det inte är ett nytt paket, ett 
fas tre eller …  

Det fanns en föreställning i teamet om att många i målgruppen blivit 
”myndighetsmanglade” och hade en skepsis mot ett formellt myndig-
hetsspråk eller ett alltför kliniskt språkbruk eftersom det förknippa-
des med en form av maktutövning. Teamet ville inte använda språk 
och begrepp som bidrog till att trycka ner personer. En ”mjukare” el-
ler ”mildare” språkform förordades och teamet strävade medvetet ef-
ter ”positiva formuleringar” förankrade i viljan att lyfta fram männi-
skors förmåga och att stärka och vidmakthålla den vilja och det mod 
som fanns och krävdes hos personer som ville delta i projektet. Det 
eftersträvade språkbruket skulle vara lätt för deltagare att ta till sig 
och begripligheten skulle vara hög. Vissa begrepp och formuleringar 
sågs som problematiska. Exempelvis omformulerades `personer med 
psykisk ohälsa´ till `personer med erfarenhet av psykisk ohälsa´ och 
`remissförfarande´ till `intresseanmälan´.  

- Vi har kommit fram till att remissförfarande låter fel i mun. 
Det handlar om bemötande och öppenhet och då låter remiss 
mycket kliniskt. Intresseanmälan är mer inbjudande. 
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En broschyr utarbetades (se bilaga 3 och 6) för att sättas i handen på 
deltagare och arbetsgivare . 

 

 

Ett nytt sätt att arbeta 

Efter en förberedelseperiod från november till slutet av januari som 
ägnats åt utbildning, reflektioner och kontakter med parter att sam-
verka med internt och externt var teamet redo att börja jobba med 
personer i målgruppen. 

 

 

Bygga nätverk 

Ett intensivt ”nätverkande” med en mängd olika avdelningar, enheter, 
team, personer, organisationer, internt och externt tog vid när tanke- 
och arbetsmodellen för IPS-metoden hade ”satt sig” i teamet och in-
formationsstrategin fått sin form, eftersom teamet var beroende av 
andra för att komma i ”skarpt läge”. 

Under den inledande fasen i projektet hade teamet ”tusen bollar i luf-
ten” samtidigt (se bilaga 1 och 2). Det var en mängd initiativ och kon-
takter som togs, beslut som fattades och aktiviteter som genomfördes 
för att få till form och förutsättningar för det kommande arbetet med 
deltagare. Teamet behövde skapa sammanhängande nätverk för att 
kunna genomföra sitt uppdrag. Det fanns mycket att koppla samman 
för att kunna börja samverka med samverkanspartners och få perso-
ner aktualiserade som deltagare i projektet. 

Tre former av nätverk var av betydelse. Ett formellt nätverk som ut-
gjordes av Vuxenavdelningen i den egna kommunen, psykosenheten 
inom psykiatrin, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Över-
enskommelser hade gjorts med alla inom detta nätverk att de enligt 
en viss ordning kunde förse teamet med deltagare ur sin klientstock 
genom att aktualisera personer som motsvarade kriterierna för IPS: 
”Erfarenhet av psykisk ohälsa” och ”Jag vill ha ett arbete”. Detta nät-
verk utgjorde den tvärsekttoriella plattform genom vilken deltagare 
rekryterades till projektet genom intresseanmälningar och aktuali-
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seringar. Teamet ”annonserade” på plattformen att det fanns en plats 
ledig enligt en viss överenskommen ordning och då kunde en hand-
läggare inom den verksamhet som stod på tur aktualisera en person. 
Aktualiseringen utgick från möjligheten för en vägledare att ta emot 
en ny person vilket i sin tur var beroende av hur mycket stöd befint-
liga deltagare behövde.  

Det var det befintliga stödbehovet som styrde tillgången på platser 
eftersom det inledande samarbetet med en ny aktualiserad deltagare i 
projektet var en intensiv och tidskrävande period med att kartlägga 
intressen, behov och resurser, utarbeta en arbetsprofil och en arbets-
plan för att sedan söka arbete på en arbetsplats och så småningom ge 
deltagaren det stöd i arbetet deltagaren behövde, när deltagaren be-
hövde det och så länge det behövdes. Stöd i arbetet på detta sätt var 
omöjligt att ge om det samtidigt måste konkurrera med och inskränka 
på det stöd andra deltagare behövde. Ett verkligt stöd så som meto-
den föreskriver och så som deltagarna behövde krävde den tid som 
behövdes för detta. Så småningom kunde stödet oftast minskas vilket 
gav utrymme för en ny deltagare. 

En annan form av nätverk var det personliga sammanhang en person 
befann sig i när hon eller han aktualiserades.  

- Det är ju inte bara det här stödet gentemot myndigheter och 
arbetsgivare. Det handlar ju också om bekantskapskrets, kom-
pisar, familj. Personer kanske har föräldrar som säger ”nej han 
ska inte ut i arbete”. Men han vill ut i arbete. Då finns vi med 
där för att kunna föra en dialog tillsammans då utifrån hur si-
tuationen ser ut. Att det stödet i den närmiljön då också kan 
finnas. Men det är ju också att personen går med på det. Det är 
ju så i alla instanser att det är personen som bestämmer vad 
den vill ha stöd i.  

Många personer i projektets målgrupp kan ha svårt att själva hålla 
ihop sina nätverk av olika skäl. Ibland är de personliga nätverken för 
omfattande och ibland obefintliga.  

Vård- och stödsamordning är ett arbetssätt som passar väl samman 
med IPS. IPS har ett tydligt fokus på arbete och helheten kring arbete. 
Fokus inom vård- och stödsamordning är vårdkedjan. En vård- och 
stödsamordnare arbetar inte med helheten ut mot arbetsmarknaden. 
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Samma sak med Bostad först14. Både vård- och stödfunktionen inom 
kommunen, boendestödet och Bostad först kan vara viktiga att sam-
arbeta med i en arbetsrehabilitering för att få sammanhanget runt en 
deltagare att verkligen hänga samman. 

Samordningsförbundet Samspelet (www.samspelet.se) är en organi-
sation vars syfte och verksamhet låg nära projektet Stöd i arbete. Bru-
karorganisationer som Brukarrådet i Karlstad, Inflytanderådet i 
kommunen och Hjärnkoll (www.hjarnkoll.se) var viktiga att ha en god 
kontakt med eftersom här fanns mycket erfarenhet och kunskap att ta 
del av på olika sätt. 

Flera olika diskurser, projekt, arbetsmodeller, beslut och initiativ som 
var mer eller mindre överlappande förelåg och pågick samtidigt vilket 
gjorde samordning till en påtaglig utmaning för dem som arbetade 
med de olika uppdragen. Ur IPS-teamets perspektiv handlade det om 
en balansgång eftersom metoden anger att en IPS-vägledare ska vara 
nyckelperson och att alltför många inte bör vara inblandade. Den 
sammanhållande och centralt organiserande faktorn i alla dessa pro-
cesser och skeenden var inte självklar utan föll på teamets egen am-
bition och förmåga att få ihop det.  

 

 

Aktualisera deltagare 

När det fanns plats för nya deltagare i projektet kontaktade IPS-
teamet handläggare inom plattformen. Det vill säga Arbetsför-
medlingen, Försäkringskassan, landstingspsykiatrins psykosenhet 
eller Arbetsmarknads- och socialförvaltningens Vuxenavdelning i den 
egna kommunen. Teamet meddelade hur många det var möjligt att ta 
emot. Handläggarna å sin sida tänkte efter vilka personer de kände till 
som IPS skulle kunna vara ett alternativ för. Därefter tog de kontakt, 
träffade personen och presenterade IPS och projektet Stöd i arbete. 
Om intresse uppstod hos personen fylldes en intresseanmälan i (se 
bilaga 4) som skickades till IPS-teamet som då började arbeta med 

                                                
14 Bostad först är ett pågående projekt inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karlstad 
kommun som riktar sig till den som är utan bostad och är: Folkbokförd i Karlstad sedan två år till-
baka: Motiverad till att förändra sitt liv och har en genuin vilja till att behålla sitt boende: Går med på 
att ha kontakt med vägledare och boendestödjare i den egna bostaden. (www.karlstad.se) 
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den aktualiserade personen. Alla som aktualiserades på detta sätt och 
sände en intresseanmälan till teamet kom i fråga för deltagande i pro-
jektet. 

 

 

Kartlägga  

Det är den person som säger att hon eller han vill ut och jobba som är 
utgångspunkten. Sedan får det visa sig vad som ligger bakom denna 
önskan genom en gemensam kartläggning.  

- Handlar om att kartlägga viljan till förändring av sitt liv. Vad 
är det som gör att man vill ha ett arbete? Vad består det i, för 
det betyder ju en förändring. Och samtidigt göra en inventering 
av nätverket, hur ser det ut runt den här personen i form av 
stöd och uppbackning. För det är inte så att vi ska vara troll-
konstnärerna utan personen själv ska ju se vad den har för re-
surser runt sig. 

Vägledaren följde med hela vägen i personens önskan oavsett vad den 
önskade.  

IPS-teamet utarbetade en processlinje (se bilaga 5) med fem steg för 
arbetet med en deltagare som blivit aktualiserad genom en intresse-
anmälan: 

1. 1:a mötet. 
2. Arbetsprofil: Vad ska vi göra? 
3. Arbetsplan: Hur ska vi göra? 
4. Söka arbetsplats. 
5. Stöd i arbete. 

Det fanns inledande moment som var nödvändiga att gå igenom för 
att en person som anmält intresse av deltagande i projektet Stöd i ar-
bete skulle komma vidare ut i arbete. Vissa klargörande frågor och 
följdfrågor behövde ställas: 

- Det är arbete som står i fokus. Vill du ut i arbete? Då kan vi 
vara något för dig! 

- Så det är den frågan ni ställer; vill du ut i arbete? 
- Ja. Det är det. Huvudkriteriet. 
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Och för att komma vidare krävdes följdfrågor: 

- Vad är det du skulle vilja arbeta med? 
- Vad behöver du göra om det är det här du vill? 
- Vad behöver vi göra tillsammans? 
- Med flera. 

En viktig del av metoden är att få en person att själv tänka till för att 
få en bild av sin egen arbetsförmåga. Insikterna ska komma från del-
tagaren själv, med stöd av en vägledare i teamet. Mot bakgrund av 
svaren på frågorna och de insikter som gjordes inleddes sökandet ef-
ter arbete. 

 

 

Kontakta arbetsgivare 

Ytterligare en nätverksliknande struktur som är avgörande för möj-
ligheten att i praktiken tillämpa IPS som metod är kontakter med och 
relationer till arbetsmarknaden genom företagarorganisationer och 
enskilda företagare och arbetsgivare. Teamet tog flera initiativ för att 
få direkt kontakt med den lokala arbetsmarknaden med dess arbets-
givare och företagare. Ett utskick gjordes till 400 lokala arbetsgivare 
via Företagarna i Karlstad med information om projektet (se bilaga 
6).  

Lämpliga arbetsplatser för dem som sagt ”jag vill ha ett arbete” och 
anmält sitt intresse för deltagande i projektet Stöd i arbete var givetvis 
helt avgörande för att nå målet; en löneanställning. Metoden IPS har 
ett givet arbetssökande och arbetsskapande moment. Mycket talar för 
att det inte är de utannonserade jobben på Arbetsförmedlingen som 
kommer i fråga för projektets målgrupp. 

- För merparten av jobben hittas ju inte på Arbetsförmedling-
ens plats eller en annons utan det är ett sökande som vi vägle-
dare gör ute i samhället.  

En del i en arbetsskapande strategi var att föra dialoger med arbetsgi-
vare om arbeten i deras företag som kanske inte blev utförda men 
skulle kunna vara av värde om de blev utförda, att söka värdefulla 
möjligheter, att skapa ”de där jobben som inte finns”.  
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-‐ Jag har stått framför en chef som jag hade bokat en tid med 
och som jag fick leta upp och då skulle vi prata om arbetsupp-
gifter som skulle kunna vara möjliga för oss att göra och som 
personen i fråga kunde tänka sig att göra. Allt det här ikring. 
Jag hittar chefen längst bak på en bakgård som står och tram-
par emballage. Och så säger hon ”jag hinner inte prata med er 
för jag har så mycket att göra”. Och då tänkte jag för jag hade 
lämnat broschyren, jag hade talat i telefon och så tänkte jag 
”åh vad synd att du inte hör vad du säger” för det är precis det 
här vi skulle kunna gjort. 

 

 

Arbetsgivarperspektiv 

Första kontakten med en potentiell arbetsgivare togs på telefon och 
en sak visade sig vara väsentlig för fortsättningen efter detta samtal; 
att arbetsgivaren fick klart för sig att vägledaren skulle komma att 
vara med på arbetsplatsen, ge sitt stöd där, som det behövdes och när 
det behövdes. 

-‐ Det var oktober november och så fick hon förklara att ”Ja vi 
vill komma in med en person då en tjej på två timmar om da-
gen och jag kommer att vara med”, sa vägledaren. 

-‐ Ja. 
-‐ Men det är bra sa jag för annars så hade vi rätt så mättat. 
-‐ Ja okej. 
-‐ Så att vi hade inte den marginalen att kunna ha … eller man 

gör den personen en otjänst om man hade tagit in och inte 
kunde ta hand om den ordentligt. Men nu sa vägledaren ”nu är 
jag med”.  

Meddelandet: ”Jag kommer att vara med” var således avgörande för 
beslutet att ta emot personen. 

Det framstår inte som väsentligt för en arbetsgivare att få ingående 
information om metoden IPS, i alla fall inte i ett inledande skede. Det 
viktiga är att få ett första möte med den person som vill ha ett arbete 
på den arbetsplats arbetsgivaren bestämmer över. 

-‐ Jag lyssnade inte på projektet och vad det gick ut på utan jag 
lyssnade på den här personen. Hennes behov och bekymmer.  
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Arbetsgivarna framförde också vikten av att arbetet fungerar nå-
gorlunda för deltagaren på arbetsplatsen. Det var viktigt för en ar-
betsgivare att få en dialog och ett underlag för en bedömning av per-
sonen i fråga i detta avseende. Även om det visade sig att arbetsgivar-
na hade stor tolerans för att personer kan ha speciella behov och en 
annorlunda personlighet fick den personliga problematiken inte vara 
alltför uppseendeväckande och gränslös. Arbetsgivarna nämnde att de 
har resultatkrav på sig och att arbetet utvärderas i relation till olika 
nyckeltal och kriterier. 

-‐ Eftersom vi har en arbetsrotation där alla är överallt så vill vi 
inte ha personer som avviker från detta för mycket utan att de 
kan följa med och bli en del i arbetsgruppen. 

Här finns viktiga ramar men också möjligheter att avvika inom ra-
marna, under vissa villkor.  

-‐ Oavsett hur man mår så måste man kunna bete sig profession-
ellt så många minuter att du i alla fall kan ta dig ur varuhuset 
och gå upp till mig och säga att ”nu mår jag skit”. Det får inte 
spåra ut bland kunderna eller att stå och skälla i kassorna och 
kasta grejer eller något sådant. De får ha lite längre stubin än 
så. 

Den person en arbetsgivare är villig att ta emot på sin arbetsplats 
måste ha en viss självinsikt och vara beredd att jobba med sina svå-
righeter med det stöd som en IPS-vägledare kan ge på plats, när det 
behövs. 

Det var också viktigt för en arbetsgivare vid första mötet att få möjlig-
heter att göra en ingående presentation av arbetsplatsen och arbetet 
för att personen i fråga skulle få en bild av och ett perspektiv på arbe-
tet och vilka förväntningar, utmaningar och svårigheter som fanns att 
räkna med, och att regelbundet utvärdera ”hur det faller ut”.  

-‐ Det som känns som en trygghet för mig är att jag inte vill gå in 
i något avtal som gäller längre fram utan att nu kör vi i en må-
nad. Och så ser vi hur det faller ut och så ser vi hur mitt behov 
ser ut och även hur personen upplever den här praktikperioden 
och hur passande den här arbetsplatsen är.   

Arbetsgivarna ser en väsentlig skillnad i det stöd som ges på arbets-
platsen med IPS-metoden jämfört med andra former av arbetsrehabi-
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litering. IPS innebär ett närvarande och lätt tillgängligt stöd både för 
arbetsgivare och deltagare. Arbetsgivare kan i andra sammanhang få 
efterlysa en handläggare för att det inte fungerar med en person som 
blivit placerad på företaget medan IPS-metoden ger en annan pro-
cess. Varken deltagare eller arbetsgivare blir ”lämnade vind för våg” 
vilket ger en arbetsgivare en trygghet i åtagandet och goda förutsätt-
ningar för att deltagaren ska lyckas. Vägledaren ”är med” så som det 
behövs och så länge det behövs vilket ger en hållbarhet i rehabilite-
ringsprocessen. ”När det svajar” finns stödet där när det behövs, både 
för deltagaren och arbetsgivaren. 

-‐ Här har vi en direktkontakt med vägledaren dagligen i början. 
Det tror jag är väldigt avgörande både för personen i fråga som 
kommer till arbetsplatsen och för oss som arbetsgivare jämfört 
med någon som kommer sporadiskt någon gång eller ett samtal 
hit eller dit eller ett spontanbesök. 

Positivt för alla, inte minst för en arbetsgivare, kan vara att få ta del av 
en positiv utveckling för en deltagare. 

-‐ Jag tycker det är skönt att vi som arbetsgivare kan vara med 
också och se en förändring på en person från att vara väldigt 
tillbakadragen och inte våga säga så mycket till att börja öppna 
upp sig. 

 

 

Ge stöd i arbetet 

Målet enligt metoden IPS är anställning på den öppna arbetsmark-
naden och ”görandet” är helt underordnat detta mål. Det centrala 
momentet i metoden givet målet lönearbete är ”stöd i arbetet”. Stödet 
utformas individuellt efter deltagarens behov och dess förändring 
över tid och finns kvar så länge behovet av stöd finns kvar. Deltaga-
rens behov ger form och innehåll åt ett uppdrag vägledaren åtar sig 
att utföra, att ge det stöd i arbetet deltagaren behöver för att nå fram 
till en fast anställning på den öppna arbetsmarknaden. 

Vid uppstart fanns vägledaren till hands på arbetsplatsen för att möta 
upp vid särskilt känsliga situationer. Uppdraget var att finnas där och 
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då, enligt en överenskommelse som gjordes vid start. Ett uppdrag 
som kunde förändras efter deltagarens önskemål. 

-‐ Där det har varit mycket stöd under en längre period ute på ar-
betsplatsen där jag blivit utfasad nu. Men det har varit några 
månader när jag varit med varje dag. Och ibland bara på raster 
och så men det har ju behövts. 

Behovet av stöd i arbetet styrdes av deltagaren men samarbetet mel-
lan deltagaren och arbetsgivaren liksom mellan arbetsgivaren och 
vägledaren var också viktigt. ”När det svajar” för en deltagare kan 
detta samarbete vara mycket värdefullt. Det bygger på engagemang 
och en god samarbetsallians mellan alla parter; deltagare, arbetsgi-
vare och vägledare. Vägledaren är relationsbyggare i de sammanhang 
en deltagare ingår i. 

 

 

De aktualiserande intressenternas perspektiv 

Inom Arbetsförmedlingen fanns sedan tidigare en viss kännedom om 
IPS-metoden och vad som skiljer denna metod från andra som för-
medlingen har tillgång till. Arbetsförmedlingen har haft sex personer 
som varit aktuella för IPS och erfarenheterna är positiva även om pro-
jektet endast varit i en uppstartsfas och pågått en kort tid. IPS ses som 
ett viktigt alternativ i Arbetsförmedlingens ”verktygslåda” och pro-
jektet Stöd i arbete och IPS-teamet ses som en viktig resurs på så sätt. 

På Försäkringskassan är IPS en ”nyhet” som begrepp och metod. En 
tanke och möjlighet handläggarna på Försäkringskassan tagit till sig 
och ”har i bakhuvudet” i sitt arbete. IPS som möjlighet innebär i nå-
gon mening ett förändrat förhållningssätt och delvis nya rutiner för 
att söka efter rätt personer som kan vara lämpliga för deltagande. 

Psykosenheten har haft en person med i projektet. Projektet beskrivs 
som ett unikt sätt att tänka och arbeta i ett psykiatriskt sammanhang 
och därmed som en värdefull tillgång. 

Från Vuxenavdelningens sida betonas betydelsen av att en person inte 
behöver bevisa något innan för att komma i fråga för deltagande. Och 
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att metoden utgår från att en person vill ha ett arbete och att stödet 
sedan anpassas efter behov. 

Samstämmigheten på den tvärsektoriella plattformen, bland pro-
jektets samverkansparter och intressenter, om att metoden är av 
värde för deras egna verksamheter och för gemensamma klienter, är 
uppenbar.  

 

 

Sammanfattning avseende processutvärderingen 

Slutsatsen av processutvärderingen är att `stöd i arbetet´ är en nöd-
vändig kritisk framgångsfaktor. Det vill säga en faktor som måste 
uppfyllas (som en process som pågår i praktiken) för att arbetsrehabi-
litering enligt den modell som tillämpas i projektet Stöd i arbete ska 
lyckas. Stöd i arbetet visade sig vara avgörande både för arbetsgivare 
och deltagare. Det är en nödvändig kritisk framgångsfaktor men 
kanske inte tillräcklig.  

Mycket talar för att den tvärsektoriella plattformen för samverkan 
mellan IPS-teamet och Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
landstingets psykosteam och den egna kommunens Vuxenavdelning 
också varit en kritisk framgångsfaktor för att aktualisera deltagare ur 
projektets målgrupp och ge möjligheter att tillämpa metoden IPS på 
ett verksamt sätt.  

Vägledarnas engagemang och bemötande av deltagare, samarbetspar-
ter och arbetsgivare är troligen också kritiska framgångsfaktorer även 
om det empiriska underlaget för att avgöra detta är mer osäker. 

Dessa framgångsfaktorer har varit verksamma i projektet under den 
tid det kunde genomföras enligt den modell IPS-teamet utarbetade 
under första kvartalet 2013. När resurserna minskade inför årsskiftet 
2013 – 2014 och därmed tiden att ge stöd i arbetet för de vägledare 
som blev kvar, fick det konsekvenser för deltagarna, vilket kommer 
till tydligt uttryck i brukarrevisionen nedan, i kapitel 4. 

 

 



 

45  

3.2 Måluppfyllelse 

 

Bearbetningen av kvantitativa data 

Under projektåret 2013 var det 19 personer som deltog i projektet 
Stöd i arbete, 8 kvinnor (42,1 %) och 11 män (57,9 %). Deltagarnas 
ålder varierade mellan 21 och 52 år för kvinnorna (Md=28,5 år; 
M=33,6 år; Sd=12,6 år) och mellan 22 och 59 år för männen (Md=45 
år; M=41,6 år; Sd=12,8 år). Medelåldern är således betydligt högre för 
männen men denna åldersskillnad är inte statistiskt signifikant ef-
tersom ett independent samples t-test visar att t(17)=-1,34; p>0,05. 

För dessa 19 personer finns statistik tillgänglig som visar att arbets-
planer upprättats för 17 av dem och att sökande efter ett arbete ägt 
rum också för 17 personer. 14 personer har kommit till en arbetsplats 
för arbetsintroduktion. Fyra personer har fått en löneanställning och 
fyra personer har börjat studera genom sitt deltagande i projektet 
Stöd i arbete. Aktivitetsnivån för dem som fått arbete har varierat 
mellan 45 % och 75 % och för dem som studerat mellan 25 % och 100 
%. Sex personer har gjort en omstart, det vill säga att de gjort en paus 
i sitt deltagande i projektet för att sedan återkomma vid ett senare 
tillfälle. Tre personer har deltagit i annan rehabiliteringsverksamhet 
och fyra har avslutat sitt deltagande i projektet. 
Tabell 2: Antalet dagar från första mötet med en deltagare till olika händelser i den process 
som är tänkt att leda till ett lönearbete. N; antal deltagare det finns uppgifter om. M; medel-
värde. Md; median. Sd; standardavvikelse. 

 Antal dagar från första mötet till: 

 Första 
möte 

Kart-
läggning 

Arbets-
plan 

Arbets-
sökande 

Arbetsin-
troduktion Arbete Studier 

M 0 14,3 22,7 27,9 106,2 125,5 158,3 
Md 0 1 14 22 105 112 156 
Sd 0 28,3 21,0 18,1 32,4 94,8 28,6 
Min 0 0 0 0 67 27 131 
Max 0 105 68 68 168 250 188 
N 19 19 17 17 14 4 4 

Medianvärdet15 i antal dagar från första mötet med en deltagare och 
fram till kartläggning av yrkesintressen, resurser och behov var en 
                                                
15 Medianvärdet delar en fördelning i två lika hälfter med lika många individer under medianvärdet 
som över. 
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dag, till en arbetsplan 14 dagar, till arbetssökande 22 dagar och till en 
arbetsintroduktion 105 dagar. Fram till ett arbete i form av en lönean-
ställning för de fyra deltagare som fick en sådan, och därmed stöd i 
arbetet, gick det ytterligare en vecka. Vägen till studier från ett första 
möte var drygt fem månader. En granskning av min- och maxvärden i 
tabell 2 ovan visar att det är stora variationer mellan de 19 deltagarna 
i projektet. Vägen kunde också variera påtagligt för en person som 
började studera genom sitt deltagande i projektet, till exempel via ar-
bete innan studier, eller en någon annan väg. 

IPS-teamet har genomfört mätningar av känsla av sammanhang (An-
tonovsky, 1991), vid ett tillfälle för fem personer och vid två tillfällen 
för nio personer, med användning av självskattningsformuläret KA-
SAM-2916.  
Tabell 3: Sammanställning av deltagares självskattningar avseende känsla av samman-
hang. N; antal deltagare det finns uppgifter om. M; medelvärde. Sd; standardavvikelse. 

 Första  
mättillfället 

Andra 
mättillfället 

Differens 
Andra - Första 

Begriplighet 3,5 3,4 -0,1 
Hanterbarhet 3,3 3,6 +0,3 
Meningsfullhet 3,9 4,0 +0,1 

N 14 9 -5 
    
Känsla av sammanhang    

M 102 105 +3 
Sd 16,5 18,9 2,4 

Min 82 81 -1 
Max 129 138 9 

N 14 9 -5 
Varav låg kasam, antal 13 7 -6 
Varav låg kasam i % 92,8 77,8 +15 
 

Det visar sig att känslan av sammanhang ökade något i genomsnitt för 
de nio deltagare som fyllde i självskattningsformulären vid två till-
fällen. Denna skillnad är dock inte signifikant vare sig för kvinnor el-
ler män eftersom paired samples t-test för kvinnor vid första mättill-
fället visar att (M=97,3, Sd=9,46) och vid andra mättillfället 
(M=100,2, Sd=11,16, t(5)=-1,63 p>0,05) och för män vid första mät-
tillfället att (M=110,3, Sd=22,9) och vid andra mättillfället (M=115,0, 
Sd=30,1, t(2)=-0,81 p>0,05). 
                                                
16 Detta självskattningsformulär består av 29 frågor med sju svarsalternativ som tilldelas värdet 1-7. 
Sammanställningen av svaren på samtliga frågor varierar således mellan 29 och 203 längs en ordin-
alskala från låg känsla av sammanhang till hög. 125 anses vara en gräns för låg känsla av samman-
hang (Hansson & Cederblad 1995; Antonovsky 1991). Känsla av sammanhang består av de tre 
komponenterna; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 
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Det föreligger en iögonenfallande skillnad mellan kvinnor och män 
vad avser känsla av sammanhang både vid första och andra mättill-
fället. Männen ligger i genomsnitt i stort sett 15 poäng högre än kvin-
norna. Denna skillnad är inte heller statistiskt signifikant eftersom t-
värdet för skillnaden mellan könen är t(12)=-1,78 p>0,0517 vid första 
mättillfället och t(7)=-1,13 p>0,05 vid det andra. Att denna påtagliga 
skillnad inte visar sig vara signifikant beror sannolikt på att det är 
mycket få mätvärden18. 

 

 

Sammanfattning avseende projektets mål och syften 

I det följande görs en sammanfattning av måluppfyllelsen för pro-
jektet Stöd i arbete med utgångspunkt i den tematiska analys som ge-
nomfördes för att tydliggöra projektets mål och den operational-
isering av projektets syften och mål som IPS-teamet genomförde un-
der första kvartalet 2013. 

 

 

Minskat utanförskap i samhället 

Det är inte möjligt att dra några slutsatser när det gäller detta mål ba-
serat på information insamlad inom ramen för utvärderingen. Det 
beror på halveringen av projektbudgeten våren 2013 som gjorde det 
omöjligt att göra en etikprövning av utvärderingen och sedan samla in 
information från deltagarna. 

Brukarrevisionen (se följande kapitel 4) visar dock att det kanske vik-
tigaste resultatet av projektet för brukarnas del är att de ”har brutit 
sin isolering, kommit in i samhället igen och fått bevisat för sig och 
sin omgivning att de klarar av att ta sig för saker”. 

 

 

                                                
17 I detta fall är dock p=0,10 vilket innebär att skillnaden mellan könen vid första mättillfället är signifi-
kant på 10%-nivån (2-sidigt). 
18 Sex kvinnor och tre män vid andra mätningen. 
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Skapa förutsättningar till lönearbete för människor som helt eller 
delvis står utanför arbetsmarknaden 

Den information som samlats in från IPS-teamet och dess samver-
kansparter och arbetsgivare, talar för att detta mål uppfyllts. Även 
brukarrevisionen pekar på detta men också att det förespeglade tre-
års-projektets väsentliga avkortning innebar att deltagarnas ”förvänt-
ningar om en anställning minskade”. 

 

 

Fler människor i lönearbete 

Fyra personer har fått en löneanställning genom sitt deltagande i pro-
jektet Stöd i arbete. Det innebär att projektets huvudmål är uppfyllt i 
viss mån, för 4 av de 14 som haft en arbetsplatsintroduktion och för 4 
av 19 deltagare i projektet. Det vill säga 28,6 % respektive 21,1 %. Frå-
gan är om dessa andelar ska värderas som en god måluppfyllelse eller 
ej. Jag är benägen att se det som ett gott resultat med tanke på att det 
är en nystartad verksamhet där viktiga moment och faser bestått i att 
tillägna sig en ny och oprövad metod, etablera en tvärsektoriell platt-
form för samverkan och aktualisering av deltagare och arbeta upp 
kontakter med lokala arbetsgivare, för att sedan genomföra en arbets-
rehabilitering enligt IPS tillsammans med personer som anmält sitt 
intresse för det. 

 

 

Implementera metoden IPS 

En implementering är definitivt påbörjad. Det är dock osäkert i vilken 
mån den har möjlighet att fortsätt så som den är tänkt i och med att 
projektet avslutats. 
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Öka samverkan mellan kommun, stat, företag och brukarorganisat-
ioner 

Utan tvekan när det gäller kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäk-
ringskassan, psykiatrins psykosenhet och Arbetsgivare, ur ett hand-
läggar- och arbetsgivarperspektiv. Mer oklart när det gäller brukaror-
ganisationer och sociala kooperativ. Brukarrevisionen (se följande 
kapitel 4) visar att brukarna uppfattar tydliga brister i vissa former av 
samverkan. 

 

 

Utbilda sig i metoden 

Definitivt.  

 

 

Sprida ett nytt sätt att tänka 

Kännedomen om metoden IPS och det nya i denna metod vad avser 
tanke och arbete har definitivt spridit sig. Det gäller både internt i den 
egna organisationen och externt i nätverket av samverkansparter och 
till de arbetsgivare IPS-teamet fått en kontinuerlig kontakt med. Och 
förmodligen både direkt och indirekt till personer i projektets mål-
grupp. 

 

 

Finna systemfel 

Det är framförallt brukarrevisionen som påvisar systemfel i det sy-
stem som ska samverka väl för att det ska vara möjligt för en brukare 
att ta del av IPS-metoden. Här finns uppenbarligen förbättringsom-
råden (se följande kapitel 4). 

FoU Välfärd Värmlands utvärdering visar på ett strukturellt systemfel 
när det gäller ordningen för information, beslut och tilldelning av pro-
jektmedel på ett sätt som kunde gett projektet den hållbarhet över tid 
som ett projekt av detta slag kräver för att kunna förväntas ge fram-



 50 

gång. Trots detta anser jag att projektet varit framgångsrikt, tack vara 
IPS-teamet engagemang och målmedvetna arbete. 

 

 

Permanenta arbetsmodellen 

Det ser i skrivande stund19 ut som metoden IPS är på väg att inorgani-
seras i den befintliga rehabiliteringsverksamheten vid Sandbäcken i 
Karlstad och därmed kan komma att permanentas som ett komple-
ment till Gemet. 

 

 

Tillämpa metoden 

Metoden har tillämpats i samarbete med projektets deltagare i enlig-
het med de kriterier som gäller, ”erfarenhet av psykisk ohälsa” och 
”viljan till ett lönearbete”. Samverkan har varit ett viktigt moment i 
tillämpningen av metoden dels för att få deltagare aktualiserade och 
för att få tag i ett arbete, dels för att följa upp hur det går i relation till 
arbetsgivare och andra som ingår i deltagarens personliga nätverk. 

 

 

Prova metoden 

Huruvida erfarenheter och data från projektet Stöd i arbete i Karlstad 
kommer att användas för en nationell evidensprövning av IPS-
metoden i Sverige undandrar sig utvärderarens bedömning. 

 

 

3.3 De formativa utvärderingarna 

Fyra formativa utvärderingstillfällen med IPS-teamet genomfördes i 
mars, juni, september och december 2013. Då redovisade utvärdera-
ren tillstånd, väg och riktning för teamet, så som utvärderaren värde-
                                                
19 Mitten av april 2014. 
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rade det vid just det tillfället, mot bakgrund av den information som 
samlats in och bearbetats. Denna redovisning gav upphov till reflekt-
ioner och diskussioner inom teamet och med utvärderaren bland an-
nat i form av jämförelser mellan mål och syften med projektet och 
projektets läge och riktning för dagen. 

Det muntliga omdömet från medlemmarna i teamet var att dessa fyra 
tillfällen varit värdefulla och till en del kunde ses som en form av 
handledning i projektarbetet, givetvis inte när det gällde IPS-
metoden, utan på en projektstrategisk nivå. 

-‐ Du har bidragit otroligt mycket till att hålla ihop våra processer 
också. Och just sätta fokus på vad är det faktiskt vi gör så att vi 
också har fått processa vidare sen utifrån de här mötena som vi 
har haft. Så det har varit jättebra faktiskt. Den biten tycker jag. 
Det har betytt mycket för oss som grupp. Det har blivit en 
form av handledning också… 

-‐ Ja 
-‐ så sett. 
-‐ Mm. 
-‐ Har det. Det har varit jättebra. 
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4 Brukarrevisionen20 

 

4.1 Inledning 

En brukarrevision är enligt Riksförbundet för Social och Mental Häl-
sas (RSMH) och Schizofreniförbundets definition ”en granskning av 
en enhet eller en verksamhet som ger vård, stöd eller service till per-
soner med psykiska funktionshinder som utförs av brukare och/eller 
närstående”. Statens institutionsstyrelse ger följande definition ”En 
systematisk och oberoende undersökning utförd i alla delar av män-
niskor med egen erfarenhet av att vara brukare/klient/patient inom 
det område som granskas”. 

Grundidén med brukarstyrda brukarrevisioner är att ”den som bär 
skon vet bäst var den klämmer”.  Både intervjutemana och analysen 
av de insamlade svaren växer fram under diskussioner där revisorer-
nas förförståelse och erfarenheter kommer till nytta som kunskaps-
källa. Respondenters vetskap om att de som utför studien själva 
är/varit brukare och delar erfarenheter kring fenomen som vårdappa-
raten, arbetsproblematik och försörjning har en förtroendeskapande 
och ”öppnande” effekt.  

FoU Välfärd Värmland har under 2013 arbetat med att utveckla mo-
deller för brukarstyrd brukarrevision och utbildat nio brukarreviso-
rer. (Dessa har genomfört en omfattande revision av Landstingspsy-
kiatrins öppenvårdsmottagningar i länet under samordning och pro-
cessledning av FoU Välfärd Värmland.)   

Under vintern 2014 tillfrågades FoU välfärd Värmland om de kunde 
samordna och leda en brukarstyrd brukarrevision av IPS-projektet. 
Två av de utbildade revisorerna anlitades för uppdraget. 

 

 

                                                
20 Texten i detta kapitel är författade av Mia Carlström och Verona Ericsson (2014). Det är en oav-
kortad och okorrigerad version av deras Brukarrevision av IPS-projektet som med deras tillåtelse 
publiceras här i sin helhet. 
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Syfte 

Syftet med brukarrevisionen är att ta del av IPS-deltagarnas upple-
velse av projektet och, från ett brukarperspektiv, synliggöra styrkor 
och förtjänster med projektet såväl som förbättringsområden inför 
fortsatt arbete med IPS. 

 

 

4.2 Metod 

Som undersökningsmetod valdes fokusgruppsintervju. Några på för-
hand formulerade teman kring deltagande i projektet från start till 
dagsläge dryftades. Temana var: Starten, Vägen till ar-
bete/praktik/utbildning, På plats, Samverkan med arbetsför-
medling, försäkringskassa och vården, Förväntningar och Föränd-
ringar. 6 personer av det totala antalet 19 deltagare i projektet an-
mälde intresse för att delta i fokusgruppsintervju. Vägledarna som 
ansvarade för att tillfråga deltagare och samla en grupp på 6 personer, 
(vilket bedömdes som en lämplig storlek för en fokusgruppintervju), 
ombads av revisorerna att försöka få en spridning i avseende på ålder, 
kön och erfarenheter av projektet. Revisorerna betonade att det var 
eftersträvansvärt om man både kunde få deltagare som man bedömt 
projektet fallit väl ut för så väl som deltagare man tänker sig projektet 
varit mindre lyckosamt för. Samtidigt som revisorerna uttryckte 
denna önskan om heterogenitet förmodades det att deltagares öns-
kan, tid och möjlighet att vara med i fokusgrupp vid den tidpunkt som 
sattes upp var det mest avgörande urvalskriteriet för att få ihop 6 per-
soner av de 21. 

Till det tillfälle för fokusgruppsintervjun som ägde rum 17 mars kom 
endast 3 av de 6 anmälda. Revisorerna fick klartecken från vägledarna 
att ändå genomföra intervjun. De 3 som hade förhinder tillfrågades 
om att delta vid ett senare tillfälle och 7 april genomfördes en andra 
fokusgruppsintervju med dessa deltagare.  

Båda fokusgruppsintervjuer spelades in. 
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4.3 Resultat 

Resultatet presenteras utifrån sex teman:  

Starten, Vägen till arbetsplatsen/praktikplatsen, Samverkan, På 
plats, Dina förväntningar och Förändringar.  

Tema starten och vägen till arbetsplatsen/praktikplatsen har slagits 
ihop då de går så pass mycket in i varandra att det inte går att skilja 
dem åt. 

 

 

Starten/Vägen till arbetsplatsen/praktikplatsen 

Respondenterna fick information om IPS antingen genom vården el-
ler arbetsförmedlingen. Från det att en första kontakt togs med IPS 
fick respondenterna träffa sina vägledare fort. Detta upplevdes av re-
spondenterna som positivt då det ingav en känsla av att projektet 
skulle ge resultat. Redan vid första mötet med vägledare gjordes en 
kartläggning och det började pratas kring vad respondenterna hade 
för tankar med sin medverkan i IPS. För fortsatt arbete i processen, 
att få respondenterna ut på arbetsmarknaden, jobbade vägledarna i 
nära samarbete med respondenterna för att tillsammans få en bild av 
vad de ville och kunde göra. Fanns det en osäkerhet hos responden-
terna kring vad de ville göra hjälpte vägledarna till att bena ut alterna-
tiv. Det lades stor vikt vid respondenternas tidigare erfarenheter men 
också deras intressen då olika alternativ togs fram.   

Respondenterna beskriver bemötandet från vägledarna som varmt, 
empatisk och mycket positivt. Vägledarna upplevdes som kunniga 
gällande respondenternas problematik, vilket beskrivs som betryg-
gande då det utifrån deras problematik individuellt gjordes en an-
passning gällande hur processen skulle se ut. Det beskrivs att det i 
början fanns gott om utrymme för möten och planering kring proces-
sen. Detta är dock något som upplevs av en del respondenter som nå-
got som togs ifrån dem under projektets gång. Tillgängligheten till 
vägledarna, och deras tid för varje respondent upplevs som att den 
minskade under tiden som projektet fortlöpte.   
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Samverkan 

Med samverkan menas samarbetet mellan IPS, försäkringskassa, ar-
betsförmedlingen, vården och kommunen. Den enligt respondenterna 
upplevda nivån av samverkan är låg. Det uttrycks hur IPS i mångt och 
mycket har gjort vad de kunnat utan att få så mycket tillbaka från de 
andra instanserna. Främst beskrivs problem gällande samarbetet med 
försäkringskassan, detta då respondenterna upplever ett glapp när det 
gäller information. Avsaknaden av informationen har lett till ekono-
miska problem för en del av respondenterna. Den bristfälliga inform-
ationen lämnade respondenterna utan vetskap kring vilka regler som 
gäller då de går ut i arbete. Andra respondenter upplever dock att IPS 
vägledarna står bakom deras rygg, hjälper dem att sätta ord på sin 
problematik samt hjälper dem med diverse ärenden vilket då beskrivs 
som att det ger dem tyngd i deras kontakt med försäkringskassa.  

Samverkan med övriga parter benämns inte med liknande negativ 
ton. En viss förekomst av problem i samverkan med arbetsför-
medlingen framkom dock. Gällande samverkan med vården lyfts den 
som positiv i de fall den nämns. De konsekvenser den bristande sam-
verkan med försäkringskassa medförde, gavs mest plats då respon-
denterna berörde temat.  

 

 

På plats 

Temat syftar till att lyfta de aspekter som rör då respondenterna var 
på plats: -arbetsplatsen, praktikplatsen eller utbildning. De erfaren-
heter respondenterna beskrev var av stor variation. Gemensamt var 
dock att de upplevde stödet från vägledarna på IPS som positiv. Ett 
stöd som de uppskattar och ser som avgörande. De upplever att de 
inte skulle ha klarat av att börja på ett nytt ställe utan att ha haft väg-
ledarna vid sin sida. Respondenterna berättar att vägledarna var med 
dem varje dag, eller så ofta de ville/behövde, i början. De fanns där 
och uppmuntrade dem, fungerade som en social trygghet samt gav 
avlastning. Detta stöd var i början intensivt för att sedan trappas av. 
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Då vägledarna inte längre var med respondenterna på plats fortsatte 
stödet i form av avstämningar över telefon och/eller möten.  

Mottagandet på arbetsplatserna varierade också. En del respondenter 
upplevde det som trevligt och byggt på förståelse, medan andra upp-
levde det som negativt. Negativt på ett sätt som de beskriver som att 
de blev utnyttjade, att de inte gavs uppgifter som upplevdes som me-
ningsfulla, att det inte fanns möjligheter till utveckling, avvaktande 
svar kring anställning samt erbjudande om svartjobb. En del respon-
denterna beskriver en känsla av att chefer och kollegor på arbetsplat-
sen verkade känna en rädsla för att lära dem arbetsuppgifter. Andra 
respondenter känner sig utnyttjade då de blev pressade att utvecklas 
och ta för sig arbetsuppgifter de inte kände sig trygga med eller redo 
för. Då de försökte säga ifrån och tala om hur de upplevde situationen 
blev de pushade att göra arbetsuppgifterna ändå.  

De respondenter som upplevde ett positivt bemötande på arbetsplat-
serna beskriver att med grunden i den förståelsen de fick utformades 
arbetsplatserna utifrån dem och deras förmåga. Flexibilitet fanns gäl-
lande arbetstimmar och arbetsuppgifter. De gavs möjlighet att utveck-
las i deras egen takt och i den mån de klarade av och ville. 

 

 

Förväntningar 

Respondenternas uppfattningar av hur projektet motsvarat deras för-
väntningar varierar. Den anledning som gjorde att de gick med i IPS 
är dock övervägande lika, nämligen att de upplevde att detta kunde 
vara annorlunda än tidigare arbetsträning/coachning. De upplevde 
att det var ju, om inte annat, något att fylla sina dagar med, ett sätt för 
dem att komma ut i samhället igen och på så vis bryta den isolering de 
hamnat i. Förväntningar om jobb fanns hos en del av respondenterna, 
dock i blandad känsla av rädsla för att få upp hoppet. Inget liknande 
har tidigare gett dem ett varaktigt resultat vilket på så vis lagt en 
grund för deras låga självförtroende men också deras syn på dessa 
typer av projekt. Då projektet IPS syftar till att få de som deltar ut i 
arbetslivet och då få en anställning så fanns detta som en generell för-
väntning hos alla inblandade parter, men också hos respondenternas 
familj och vänner. Utifrån respondenterna beskrivs det att de inte fått 
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någon anställning, en del har tackat nej då de inte upplevde sig klara 
av arbetet de erbjudits, en del har påbörjat utbildningar, en del har 
fixat egna anställningar och en del har fått praktikplatser.  

Respondenterna beskriver hur de gavs intrycket att IPS-projektet 
skulle pågå i tre år vilket de då byggde sina förväntningar på. De 
skulle då haft tid på sig att få hjälp och komma ut på arbetsmark-
naden. Dock fick de under projektets gång information om att det 
skulle avslutas tidigare, vilket ledde till att deras förväntningar då 
minskades gällande projektet i allmänhet.  

De förväntningar respondenterna beskrev skulle komma som följd av 
IPS, att komma ut i samhället och ha något att fylla sina dagar med 
upplever de uppfylldes. 

 

 

Förändringar 

Alla respondenterna beskriver att IPS har bidragit till en förändring i 
deras liv. De har, genom IPS, bevisat för sig själva, och personer i sin 
omgivning att de är förmögna att klara av att göra något, detta har 
stärkt respondenternas självförtroende. De upplever även att de alla 
har brutit sin isolering och kommit ut i samhället igen. Responden-
terna har oavsett om de fått en anställning eller inte fått hjälpen att 
våga sig ut på arbetsmarknaden, de har fått en inblick i hur den ser ut 
och fått känna på sin egen förmåga. De har provat sig fram och haft 
IPS vägledarna i ryggen som ett stöd om de skulle behöva det. 

 

 

4.4 Diskussion 

Det som framkommer i resultaten är respondenternas upplevelser 
och tankar kring IPS projektet. Dessa tankar och upplevelser är vitt 
spridda och lyfter flertalet olika aspekter av IPS. Det framkommer 
bland annat huruvida respondenternas förväntningar har uppfyllts, 
samt vilka de är. Den största förväntningen respondenterna uttrycker 
är att de vill komma ut i samhället igen, vilket de också upplever att 
de har lyckats med. Dock syftar IPS-projektet till att ge deltagarna en 
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anställning och detta beskrivs av respondenterna som något som inte 
uppfylldes. Då just en anställning är det huvudsakliga målet för IPS-
projektet, ses bristen på anställningar som att målet inte har upp-
fyllts.  

IPS är en metod som tar avstamp i åtta punkter:  

1. Anställning är målet 
2. Egen vilja – enda kriteriet  
3. Tidigt arbetssökande  
4. Deltagarens önskemål i fokus 
5. Nära samarbete med psykiatrin  
6. Ej tidsbegränsat stöd 
7. Ekonomisk rådgivning tidigt  
8. Etablera arbetsgivarkontakter  

Då det utifrån dessa punkter tittas på resultatet så återfinns de alla 
beskrivna på något vis. Vissa av punkterna upplevs av respondenterna 
som fungerande medan andra punkter brister. Det framkommer att 
respondenter som följd av IPS projektet har fått ekonomiska problem. 
Ekonomisk rådgivning beskrivs i de ovan nämnda åtta punkterna 
som något som ska lyftas tidigt för att just undvika att deltagarna får 
ekonomiska problem. I dessa åtta punkter står även att projektet inte 
ska ha tidsbegränsat stöd vilket inte uppehålls, det är som sagt ett 
projekt och tiden var på förhand bestämd. Då tiden för projektet un-
der processens gång även kortades av upplevde respondenterna att 
deras förväntningar om en anställning minskade.  

Utifrån resultatet har det identifierats vissa punkter som ligger till 
grund för att respondenterna upplever att projektet brister: 

• Samverkan med alla parter fungerar inte. 
• Bristande stöttning när det saknas kompetens, mod och vilja hos 

respondenterna.  
• Arbetsgivare är inte tydligt införstådda med villkoren om att 

”skitgörat” eller svartjobb är otänkbart. 
• Ingen fortsatt stöttning då deltagare ger upp sina försök om att 

lyckas. 
• Metoden håller inte om antalet vägledare eller resurser inte 

räcker till. 
• För kort tid. 
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Projektet som helhet upplevs av respondenterna som positivt då de 
har brutit sin isolering, kommit in i samhället igen och fått bevisat för 
sig och sin omgivning att de klarar av att ta sig för saker. Responden-
terna menar att det var meningsfullt att delta i IPS trots att de inte 
fick någon anställning. Respondenterna beskriver en önskan om att 
IPS projektet får fortsätta, då med en del omarbetning och med till-
räckliga resurser. Respondenterna menar vidare att IPS skiljer sig 
från tidigare projekt då det upplevs som bättre fungerande, i det avse-
endet att det är mer anpassat utefter varje deltagare.  
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5 Diskussion 

En sammanfattande värdering av projektet Stöd i arbete är att det ge-
nomförts av en grupp mycket engagerade, prestigelösa, samspelta och 
målmedvetna personer. En ”sanslöst lyckad rekrytering”, som någon 
uttryckte det. Brukarrevisionen visar också att brukarna upplever att 
de blivit mycket väl bemötta av sina vägledare. Representanter för 
IPS-teamets samverkansparter vid Arbetsförmedlingen, Försäkrings-
kassan, landstingspsykiatrins psykosenheten och Vuxenavdelningen i 
kommunen liksom de arbetsgivare som intervjuats är minst sagt posi-
tiva i sina omdömen.  

Teamet har tagit sig an uppdraget att starta och genomföra projektet 
på ett föredömligt sätt. Trots oklara och kortsiktiga förutsättningar 
talar allt för att vägledarna var för sig, tillsammans med varandra och 
sin projektledare gjort det som varit möjligt att göra under rådande 
villkor. De började som relativa noviser när det gäller den särskilda 
metoden och kunde i början inte tydligt formulera vad de menade 
med IPS. De studerade, gjorde studiebesök, deltog i utbildningar, 
ställde frågor, problematiserade, diskuterade och reflekterade. De var 
noggranna i sitt arbete med att komma fram till vad IPS var och hur 
metoden skulle tillämpas. De avvaktade med att börja arbeta med del-
tagare tills de blivit samstämda och relativt säkra på sin sak. En platt-
form för tvärsektoriell samverkan etablerades, deltagare aktualisera-
des, kartläggningar genomfördes, arbetsplaner utformades, arbete 
söktes. När året var till ända hade IPS-teamet inte bara riggat en full-
skalig verksamhet utan även fått den att fungera. IPS-teamet har ge-
nomfört sitt uppdrag mycket väl. 

Brukarrevisionen visar som nämnts att brukarna upplever sig mycket 
väl bemötta av sina vägledare. Brukarna uppskattar det stöd de fått 
och ser det som avgörande, precis som arbetsgivarna gör. Men den 
påvisar också några viktiga utvecklingsområden eller –punkter. Den 
visar att brukarna upplevt ”nivån av samverkan” som låg vilket leder 
till slutsatsen att det finns förbättringar att göra inom detta område. 
Påståendet i brukarrevisionen att målet med IPS, att ge deltagarna en 
anställning inte uppfyllts stämmer dock inte med IPS-teamets bokfö-
ring. Den visar att fyra personer under den tid projektet varade fått en 
löneanställning genom sitt deltagande i projektet och att fyra perso-
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ner började studera (se tabell 2 sidan 45). Brukarrevisionen påvisar 
däremot att brukarnas viktigaste förväntning på projektet uppfyllts, 
”att komma ut i samhället igen och bryta sin isolering”. Detta är sam-
tidigt ett av projektets mål. 

Stöd i arbetet och tvärsektoriell samverkan visar sig vara kritiska 
framgångsfaktorer, något som måste uppfyllas för att arbetsrehabili-
tering enligt denna modell ska lyckas. Detta var också verksamma 
processer under den tid projektet kunde genomföras med de resurser 
som behövdes för att kunna genomföra det så som det var tänkt att 
genomföras. När modellen delvis monterades ner inför årsskiftet 2013 
– 2014 så inverkade det också både på det stöd deltagarna fick i arbe-
tet och den samverkan mellan intressenterna som blev möjlig. 

IPS-teamet utvecklade tidigt, som en medvetens strategi, en ny orga-
nisation för strukturell samverkan genom att bygga en plattform för 
kontakter, samarbete och aktualisering av deltagare från Arbetsför-
medlingen, Försäkringskassan, landstingspsykiatrins psykosenhet 
och Vuxenavdelningen vid Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i 
Karlstads kommun. Fyra olika myndighetsutövande verksamheter 
etablerades genom denna plattform som aktualiserande intressenter i 
projektet. Det sågs redan från början som en nödvändighet inom pro-
jektet att få en nära samverkan till stånd eftersom verksamheten för 
dessa fyra intressenter regleras av olika regelverk och lagrum som kan 
komma att motverka varandra.  

Det finns evidens för att IPS är en verksam metod i USA, men ar-
betsmarknaden i Sverige ser annorlunda ut. I USA har en anställd en 
annan ställning i relation till sitt arbete och sin arbetsgivare än i Sve-
rige. Här finns lagen om anställningsskydd, LAS, där kan man av-
skeda en person direkt på stående fot. Förutsättningarna ”för att en 
arbetsgivare ska våga testa och anställa en person” här kan skilja sig 
väsentligt från förutsättningarna där. Målet för metoden; lönearbete 
genom fast anställning, betyder troligtvis något annat där än här. 
Trots detta kan IPS som tankeform och arbetssätt ha något viktigt att 
bidra med när det gäller arbetsrehabilitering i vårt land. 

Metoden har evidens för målgruppen personer med schizofreni och 
schizofreniliknande tillstånd. Uppdraget till IPS-teamet från Social-
styrelsen, det som följde med beviljandet av projektmedel, var dock 
att arbeta med personer med psykisk funktionsnedsättning utan krav 
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på diagnos. Enligt den ursprungliga metoden med evidens är det ett 
villkor att psykiatrin ingår som samarbetspartner. Uppdraget så som 
det utformades av Socialstyrelsen och tolkades av IPS-teamet innebar 
en breddning så det skulle vara möjligt att ta emot alla som ville ut i 
arbete oavsett om de hade kontakt med psykiatrin eller inte. ”Psykisk 
ohälsa”, ”psykisk funktionsnedsättning utan diagnos” eller ”erfaren-
het av psykisk ohälsa” är det som varit gällande här. Här går det inte 
riktigt ihop. Det händer uppenbarligen en hel del längs vägen när me-
toden IPS transporteras, översätts, implementeras och prövas i en ny 
kontext. Hur blir det när det tummas på en metod? 

Behandlingstrohet eller programtrohet (treatment fidelity) är ett vik-
tigt begrepp inom evidensdiskursen. Troheten handlar om hur väl 
metoden följer manualen i ”görandet” i praktiken. Evidens kräver att 
manualen följs till punkt och pricka och många metoder med evidens, 
så även IPS, har metoder för att mäta programtroheten. Teamet be-
höver göra det de gör i enlighet med manualen för att vara program-
trogna. Det behöver inte innebära att metoden med sin reviderade 
målgrupp saknar verkan i denna nya kontext men rimligen är den då i 
sin tillämpning något delvis annat än den manualbaserade ortodoxa 
metoden IPS med evidens i USA. 

Det ser ut som om två olika diskurser är kopplade till projektet och 
dess genomförande på ett svåröverskådligt sätt. En normativ evidens-
diskurs och den programtrohet som hör till den och en erfarenhetsba-
serad och pragmatisk nationell och lokal diskurs. Går detta ihop? Hur 
i så fall och med vilken verkan? Det vet vi inte säkert ännu. 

Kännedomen om projektdeltagarnas psykiska hälsa, utöver deltagar-
kriteriet ”erfarenhet av psykisk ohälsa” är mycket begränsad för ut-
värderaren. Det enda som ger någon form av fingervisning om detta 
är deltagarnas självskattningar av känsla av sammanhang. Genom-
snittligt ligger dessa klart under genomsnittet för internationella stu-
dier och gränsvärdet för en låg känsla av sammanhang (Frick & 
Lotzner, 2007). Slutsatsen blir, förankrad i en omfattande mångårig 
internationell forskning om känsla av sammanhang, att deltagarna i 
projektet upplever sig ha små möjligheter att påverka sitt eget liv. Det 
säger inte så mycket om deltagarnas psykiska hälsa, men är ändå värt 
att notera eftersom en persons personliga vilja, kontroll över sin situ-
ation och makt över sitt eget liv hör till något av det viktigaste för en 
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människa (Deurzen, 2008; Frankl, 2006; Jacobsen, 2000; May, 1999; 
Stiwne, 2008). 

Sjukskrivningen i samhället på grund av psykisk ohälsa ökar. Det no-
terades redan av Nationell psykiatrisamordning i dess slutbetänkande 
(SOU 2006). Carlsson (2013a, 2013b) skriver att cirka 40 % av dem 
som är sjukskrivna ”har en psykisk diagnos” och ”ingen annan sjuk-
domsgrupp växer på samma sätt”. Kvinnor är i klar majoritet i denna 
kategori. Salmi, Berlin, Björkenstam och Ringbäck Weitoft (2013) 
framför att psykisk ohälsa är en av de vanligaste orsakerna till att per-
soner i arbetsför ålder i Sverige står utanför arbetsmarknaden och att 
drygt en miljon svenskar i detta åldersintervall lider av psykisk 
ohälsa, vilket motsvarar nästan 20 procent av arbetskraften. Enligt 
Socialstyrelsen (2013) kostar psykisk ohälsa över 70 miljarder om 
året. Statens folkhälsoinstitut (www.fhi.se) redovisar genom sin folk-
hälsoenkät från 2012 att det är kvinnor, personer i den yngsta ålders-
gruppen, de som är arbetslösa, har sjukpenning/ersättning, är i eko-
nomisk kris, saknar kontantmarginal och har låg inkomst som mår 
sämst, sover sämst och oroar sig mest. 

Det är viktigt, rentav nödvändigt, i ett välfärdssamhälle att det finns 
ett brett utbud av resurser, stöd och hjälp för personer med olika for-
mer och grad av psykisk ohälsa. Allt talar för att IPS-metoden, detta 
nya sätt att tänka, tala och arbeta, väl fyller en plats i ett framtida ut-
bud av sådana resurser.  

Om resultatet av projektet Stöd i arbete ska sammanfattas i en enda 
mening så blir det följande: Stöd i arbetet kan vara avgörande för re-
habilitering och återhämtning för en person med erfarenhet av psy-
kisk ohälsa. ”Alla” tycks vara överens om detta och att den form av 
stöd som ges med tillämpning av metoden IPS bör få fortsätta som 
arbetsinriktat rehabiliteringsalternativ för dem som behöver det. Då 
behöver detta stöd också ges så som det är tänkt; efter brukarens be-
hov och dess förändring över tid och så länge behovet av stöd finns 
kvar, för att få en hållbarhet i rehabiliteringsprocessen. 

Hur ser då den lokala framtiden ut när det gäller att ta vara på poten-
tialen i metoden IPS, IPS-teamets nyvunna kompetens och erfaren-
heterna av projektet Stöd i arbete? 
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- Det gör ju att hela verksamheten behöver tänka, paketera om. 
Vad är arbetsinriktad rehabilitering och hur? 

- Ja. Och var finns den nivån så att säga där det samlas ihop och 
där man reflekterar över det? Är det du M eller är det nästa 
nivå eller var sker de processerna? De är naturligtvis väldigt 
viktiga. 

- Det är väl jag som kommer samla ihop detta. Och där finns ju 
en sån tanke om att 2014 ska vi börja titta på de här olika tårt-
bitarna och kanske fundera på om det ska vara så att det ska 
vara så utspritt eller om vi kan hålla ihop det här på ett annat 
sätt. Ta ett helhetsgrepp. Vi behöver tänka helhet mycket mer 
än vi gör i dag. 

Det ”spörs” hur det blir, men det är ingen tvekan om att IPS-teamet, 
eller det som är kvar av det, gör vad de kan för att förvalta och imple-
mentera metoden och sina erfarenheter av projektet Stöd i arbete i sin 
lokala kontext. 
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Bilaga 1: Förteckning över viktiga samarbetspartner för 
IPS-teamet 

 
Försäkringskassan  

Arbetsförmedlingen 

Psykiatrin 

Enhetschef för psykosavdelningen 

Personal vid psykosavdelningen 

Förbundschefen för Samordningsförbundet Samspelet 

Enhetschefen för Gemet 

Personal vid Gemet 

Enhetschefen för USB 

Handläggare vid USB 

Team 2 och team 3 vid USB 

Enhetschefen för IFA 

Handläggare vid IFA 

Bostödet i kommunen  

Fält- och uppsök i kommunen 

VSR 

Brukarråd 

Brukarföreningar 

Vasti  

Inflytanderådet 

Attitydambassadörer vid Hjärnkoll 

Sociala arbetskooperativ 

Bolagsbolaget  

Företagarna 

NPS-projektet 

Teamets egna ordinarie verksamheter  

Styrgruppen för projektet 

Ulrika Beijerholm 

Urban Markström 

Umeå 

Lund 
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Bilaga 2: Exempel på initiativ, kontakter, möten med mera i 
början av projektet 

 
Möte med EL gällande projektbudget och ekonomi. 

Klart med Försäkringskassan att de ställer sig positiva och gärna står med som samar-
betsaktör på en ansökan. 

Klart att uppdragsutbildningen i Lund blir av. 

Möte med enhetschef för Gemet. 

Informerade ledningsgruppen om det fortsatta arbetet med IPS och hur vi ser frammåt. 

Bokade in ett kortare informationsmöte på USB för att återkoppla till handläggarna. 

Projektmöte där vi diskuterade aktualisering. 

AL kommer att hålla utbildning i Viva samt ett möte med systemförvaltarna är inplanerat 
den 24 Januari. 

Möte med Försäkringskassan där vi etablerade en kontakt med handläggare och gav in-
formation om vårt projekt. 

Gruppintervju med PF genomfördes.  

Styrgrupps möte med enhetschef VSR och förbundschef Samordningsförbundet.  

Projektet kommer byta lokaler till Tingvalla 

Möte AF, bla remiss genomgång . 

Kort återkoppling från enhetschef USB om IPS-presentationen vid deras info möte. 

IPS möte 

Vi diskuterar Remiss, hur det kommer se ut med försäkringar osv. 

Lokal. Vi kan eventuellt påbörja en flytt tidigare än planerat. M kommer prata mer med S. 

Visitkort är ännu ej beställt men M ska ordna. 

Vid fler personal behövs en dator till, vi avvaktar tills efter v8 när vi får besked från Social-
styrelsen. 

Studentlitteratur inför utbildning i Lund. Beställer via vårt konto. 

Samtal med Åsa Storm enhetschef psykosavdelningen. Vi bokar in ny tid för lednings-
grupps information. 21 februari.  Efter det kommer vi titta på att boka in tid för att informera 
på enheter så någon tid för det sätts ej nu. 

Snabbmöte med PF på måndagförmiddagen. 

Påbörjat en företagsinventering. 

Träffat V och representanter från inflytanderådet. 

Påbörjat broschyr; deltagare, arbetsgivare. 

Samtliga har antagits till IPS-utbildningen med början 4 feb 

Flyttat fram seminariedagen till v 15, 16. Ulrika B har fått frågan om att delta men ännu inte 
gett något svar 

Activautbildningen för kooperatörer och handledare planerad till maj. 

FK-möte med fyra handläggare. 

Utvärdering, gruppintervju med PF. 
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Återkoppling. Vi har deltagit i våra respektive ordinarie verksamheter och berättat om var vi 
är i arbetet. 

Möte med BolagsBolaget där de har berättat om sin affärsidé. 

Projektgruppsmöte. M har skickat in ny ansökan till Socialstyrelsen. 

Mska snarast boka in möte med psykiatrin och med team 2 och 3 på USB. 

M ska introducera oss i ett databaserat program för att kunna ha med KASAM frågor för 
deltagarna. 

Vi har jobbat med olika arbetsmaterial såsom broschyr, checklistor, arbetsplan mm. När 
det gäller broschyren har vi funderat en del på om vi ska ha en och samma oavsett om det 
är deltagaren, remittenter eller arbetsgivare som ska läsa den eller om vi ska ha en för 
deltagare och remittenter och en annan för arbetsgivare. Vi har inte riktigt landat med det 
än. Stefan jobbar vidare på ett förslag. Elisabeth jobbar vidare med checklistor så att vi får 
dem som separata dokument. 

Kartläggningsfrågor, arbetsprofil och arbetsplan har lämnats till attitydambassadör på 
Hjärnkoll för att vi ska få ett utifrån-perspektiv på frågorna. Vi kommer att gå igenom dessa 
med henne igen nästa vecka. 

Vi har varit på vinden på Tingvallagatan för att kolla lämpliga möbler till vårt kontor. Vi har 
hittat en del användbart. 

Vi har haft projektmöte och gått igenom Viva-dok, Quickr mm. Vi ska snart träffa ALoch ha 
utbildning i Viva-dok. 

Påbörjat kartläggningsmaterial (frågemanual för presumtiva deltagare i IPS). Tittat i Veck-
las arbetsbok ”Bedöma och utveckla beredskap”. Sållat bland frågor och funderat kring 
omformuleringar. Materialet är upplagt utifrån frågeställningar kring Behov, Vilja, Miljöer, 
Medvetenhet om sig själv och Närhet. Vi har hittills jobbat med Behov och Vilja. 

Pratat om att konstruera en visuell bild på arbetsprocessen som vi kan visa deltagaren så 
att han/hon tydligt kan se vart man befinner sig i processen. Att ha med sig vid alla möten 
med deltagaren. Inte påbörjat detta än. 

Skickat info- brev till Företagarna. Erbjudit dem möjlighet till mer info/presentation. 

Bjudit in attitydambassadör från Hjärnkoll 10 dec. Är attitydambassadör och kan vara bra 
att ha kontakt med utifrån brukar-perspektivet. 

Bjudit in MA som jobbar med IPS i Munkfors. 

Förra veckan hade vi kontakt med Ulrika Beijerholm angående vårt önskemål om besök 
hos henne i Lund. Hon hänvisade till IPS-utb. Vi har kollat kring antagningen. Respons 
v51. 

Attitydambassadör från Hjärnkoll var hos oss.  

Företagsbrev. 

Fick respons från Bolagsbolage.t  

Vi tog fram ett arbetsmaterial som alla ska läsa till utsatt datum.  

Träff med MA från Munkfors som jobbar i IPS projekt i Munkfors kommun. 

Visitkort. Det kommer stå förutom namn och adress även Vägledare Stöd I Arbete. 

Broschyr. Behöver vi använda oss av Karlstad kommuns grafiska profil? 

Ta in prisförfrågan från Media Gruppen. Blad alt broschyr beroende på informations 
mängd. 

Dokumentation. AL har haft kontakt med systemförvaltarna ang IPS-dokument. 
K/Treserva. 
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Transport. M har tagit frågan till PJ som hänvisar att det kanske finns möjlighet att an-
vända Gemets bilar?! Projektet kommer att ha ett stort behov av att transportera sig, vi får 
fortsatt undersöka frågan. Kan boendestöd vara behjälpliga? Bilpool? 

Seminariedag. Anledningen är att vi kan få en bra kick off på vårt projekt. Bjuda in FK, AF, 
Psykiatrin, Kommunen, Kooperativ, Brukarråd, övriga brukarföreningar. Ha bra föreläsare 
som t ex Urban Markström eller Ulrika Beijerholm. Bjuda in en verksamhet som har varit 
igång ett tag. Personer som har egen erfarenhet från IPS antingen en klient eller kanske 
en myndighetsperson. Ta upp frågan om hur vi har tänkt här i Karlstad. Lyta vikten av 
samarbete (Meta). Ordna en paneldebatt där vi kan diskutera det gemensamma ansva-
ret/problemet kring arbetsmarknads frågor. 
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Bilaga 3: Broschyr till deltagare 

 

 
  

 
 

Stöd I Arbete 
genom 

IPS-modellen 
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Så här kommer vi att arbeta med IPS 
Vi vill erbjuda dig med erfarenhet av psykisk ohälsa ett indi-
viduellt stöd till att skaffa, få och behålla arbete på den van-
liga arbetsmarknaden. 
 

Kriterier!  
• du vill arbeta inom en snar framtid 
• är i arbetsför ålder  
• bor i Karlstads kommun 
• har en psykisk funktionsnedsättning 

 
Du som kommer att delta i projektet kommer att få träffa en 
vägledare för att göra en arbetsplan och planera ditt arbets-
sökande. Var, och hur ofta, ni ska träffas kommer ni över-
rens om själva. Arbetssökandet sker på olika vis beroende på 
dina förmågor och önskemål. Det kan vara genom tradition-
ella sökvägar, informella nätverk eller personliga kontakter 
med arbetsgivare.  
 
Tyngdvikten av stödet kommer att vara på själva arbetsplat-
sen, vilket skiljer sig från traditionell arbetsrehabilitering där 
det mesta stödet ges innan.  
 
Vägledaren kommer efter diskussion och i samarbete med 
dig att ta kontakt med arbetsgivaren och andra viktiga per-
soner i ditt nätverk för information och planering av ditt 
stöd.  
Stödet genom IPS metodens vägledare ger inte några garantier 
för att du ska få ett arbete, men dina möjligheter att nå, få och 
behålla ett arbete ökar väsentligt. 
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Detta är IPS-modellen 
Arbete enligt modellen Individual Placement and Support 
(IPS), har genom forskning visat sig vara en av de mest ef-
fektiva arbetsrehabiliteringsmetoderna för att hjälpa perso-
ner med psykiska funktionsnedsättningar att få ett arbete på 
den vanliga arbetsmarknaden. Modellen har åtta viktiga ut-
gångspunkter: 
 

• Anställning på den vanliga arbetsmarknaden 
är målet. Fokus ligger på att du ska få ett lönebetalt 
arbete på deltid eller heltid. 

 
• Lämpligheten baseras på personens egen vilja 

att arbeta. Ingen annan gör bedömningen. Alla som 
vill och kan är välkomna att ta del av projektet. 

 
• Arbetssökandet inleds tidigt, inom ca.1 må-

nad. Det finns inga krav på utredningar eller bedöm-
ningar. 

 
• Dina önskemål är viktiga. Stödet är helt indivi-

danpassat. Val av arbete och hur vägen för att nå dit 
ska se ut utgår från dina önskemål, styrkor och erfa-
renheter.  

 
• IPS är integrerad med den psykiatriska be-

handlingen. Vi koordinerar allt vi gör med ditt be-
handlingsteam, din läkare, kontaktpersoner med flera. 

 
• Tillgång till kontinuerligt stöd som inte är 

tidsbegränsat. Vårt stöd till dig, så att du kan be-
hålla din anställning, pågår så länge det finns behov. 

 
• Bidragsrådgivning och ställningstagande till 

ekonomi i ett tidigt skede. Vi hjälper dig att få in-
formation om hur din inkomst påverkas inför en even-
tuell anställning eller utbildning. 

 

•  Arbetsgivarkontakter. Att systematiskt etablera 
kontakt med arbetsgivare och rekrytera arbetstillfällen 
utefter dina önskemål 
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För mer information 
 
Martin Seppänen 
Projektledare 
Telefon 054-540 50 92 
E-post: martin.seppanen@karlstad.se 
 

Elisabeth Höök 
Vägledare 
Telefon: 054-540 52 68 
E-post: elisabeth.hook@karlstad.se 
 

Stefan Holmkvist 
Vägledare 
Telefon: 054-540 51 45 
E-post: stefan.holmkvist@karlstad.se 
 

Petra Reijers 
Vägledare 
Telefon: 054-540 52 65 
E-post: petra.reijers@karlstad.se 
 

Lena Falkensvärd 
Vägledare 
Telefon: 054-540 23 16 
E-post: lena.falkensvard1@karlstad.se 
 

Helena Kjäll 
Vägledare 
Telefon: 054-540 52 85 
E-post: helena.kjall@karlstad.se 
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Bilaga 4: Intresseanmälan 
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Bilaga 5: IPS-teamets processlinje 

 

 

 

 
 

  



  

  



 

87  

Bilaga 6: Företagsbrev 
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Bilaga 7: Broschyr till arbetsgivare 
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Har du som arbetsgivare… 
…behov av förstärkning inom vissa arbetsområden? 
…uppgifter ni inte hinner med, framförallt i deltidsomfattning? 
 
 
 
 

Du som arbetsgivare … 

…kan medverka till att skapa möjligheter för personer med psy-
kisk ohälsa som står utanför arbetsmarknaden och vill börja ar-
beta. Vi arbetar med arbetsrehabilitering genom ett individuellt 
stöd enligt IPS (Individual Placement and Support ) metoden. 
Vår målsättning är att personer med psykisk ohälsa som vill ar-
beta ska få ett arbete. 
 
Deltagaren börjar med en kartläggning av yrkesintressen och re-
surser och får sedan vägledning att hitta en arbetsplats där målet 
är en anställning. Syftet är att ge deltagaren en chans att ta sig in 
i arbetslivet och därmed bli självförsörjande. 
 
Det är här vi behöver din medverkan. 
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Det här kan Stöd I Arbete erbjuda dig som ar-
betsgivare: 

 
• Matcha rätt person till rätt arbets-

uppgift. 
 
• En vägledare som kan introducera på 

arbetsplatsen. 
 
• Kontinuerligt stöd & handledning till 

både dig som arbetsgivare och till den 
arbetssökande utan tidsbegränsning 

 
• Anställningen och eventuellt anställ-

ningsstöd, en trygghet för både dig 
som arbetsgivare och för den arbets-
sökande. 

 
• En vägledare som har kontakt med 

andra instanser, exempelvis Försäk-
ringskassan, Arbetsförmedlingen och 
ev vårdgivare. 

 
• Uppföljning i anställningen både med 

dig som arbetsgivare och med delta-
garen. 
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Kontaktuppgifter 
 

Martin Seppänen 
Projektledare 

Telefon: 054-540 50 92 
E-post: martin.seppänen@karlstad.se 

 
Elisabeth Höök 

Vägledare 
Telefon: 054-540 52 65 

E-post: elisabeth.hook@karlstad.se 
 

Stefan Holmkvist 
Vägledare 

Telefon: 054-540 51 45 
E-post: stefan.holmkvist@karlstad.se 

 
Petra Reijers 

Vägledare 
Telefon: 054-540 52 65 

E-post: petra.reijers@karlstad.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Postadress: Karlstads Kommun, 651 84 Karlstad 

Besöksadress: Tingvallagatan1D, 652 24 Karlstad 
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Projektet Stöd i arbete
En processutvärdering och måluppfyllelseanalys

Per Folkesson

Per Folkesson   |   Projektet Stöd i arbete  |   2014:1

Projektet Stöd i arbete

FoU-rapport 2014:1 redovisar resultatet av en utvärdering av ett projekt som hade 
syftet att stödja personer med erfarenhet av psykisk ohälsa och som stod utanför 
arbetsmarknaden - till en löneanställning. Projektet Stöd i arbete genomfördes i 
Karlstads kommun under 15 månader fram till årsskiftet 2013- 2014.

De fem vägledare som hade uppdraget att genomföra projektet, IPS-teamet, 
utgick från metoden Individual Placement and Support, IPS, med evidens i 
USA. Det är en metod för psykosocial arbetsrehabilitering som är ny i Sverige. 
Traditionell arbetsrehabilitering bygger på träning till arbetsförmåga enligt en 
så kallad trappstegsmodell innan en person är färdig för arbetslivet. IPS utgår 
från en persons vilja att ha ett lönearbete. Personens önskan att arbeta inleder 
ett sökande efter arbete, träningen sker i arbetet och målet är anställning på den 
öppna arbetsmarknaden.

Samverkan var ett viktigt inslag i projektet. IPS-teamet byggde under 
projekttiden en tvärsektoriell plattform för samverkan med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, landstingspsykiatrins psykosenhet och Vuxenavdelningen i 
den egna kommunen. Utvärderarens slutsats är att den form av arbetsinriktad 
rehabilitering som ges med tillämpning av metoden IPS är ett viktigt alternativ 
till traditionell arbetsrehabilitering.
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