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Sammanfattning)
I! Sverige,! liksom! i! övriga! OECD^länder,! deltar! personer! med! funktionsnedsättning! i!
arbetslivet! i! betydligt! lägre! utsträckning! än! befolkningen! i! övrigt.! Detta! förhållande!
verkar! dessutom! öka! i! omfattning,! och! framförallt! unga! med! intellektuell!
funktionsnedsättning! och! neuropsykiatriska! tillstånd! samt! personer! med! psykisk!
funktionsnedsättning!verkar!stå! inför!en!svår!situation! i!relation!till!arbetsmarknaden.!
För! dessa! grupper! har! det! utvecklats! olika! former! av! insatser! med! fokus! på!
sysselsättning.! Socialstyrelsens! öppna! jämförelser! visar! att! mycket! få! personer! som!
deltar! i! kommunala! sysselsättningsinsatser,! meningsfull! sysselsättning! enligt!
Socialtjänstlagen! respektive! daglig! verksamhet! enligt!Lag!om0stöd0och0 service0 till0 vissa0
funktionshindrade,! går! från! dessa! verksamheter! till! anställning! på! den! öppna!
arbetsmarknaden,! lönebidragsanställning,! praktikplats,! Samhall! eller! annat! skyddat!
arbete.! Detta! trots! att! en! tidigare! kartläggning! visade! att! det! inom! drygt! 40!%! av! de!
dagliga!verksamheterna!fanns!personer!(ca!tio!procent!av!det! totala!antalet!deltagare)!
som! både! skulle! kunna! och! vill! gå! från! daglig! verksamhet! till! annan! sysselsättning!
alternativt!arbete.!
Föreliggande! rapport! är! en! kunskapssammanställning! om! insatser! och! aktiviteter!

som!skapar! förutsättningar! för!arbete! för!personer!som!omfattas!av,!eller!kan!komma!
att!omfattas!av,!sysselsättningsinsatser!från!socialtjänsten.!Kunskapssammanställningen!
grundar! sig! på! två! datainsamlingar:! en! forskningsöversikt! omfattande! 110,!
huvudsakligen! internationella,! studier! om! arbetsfrämjande! insatser,! metoder! och!
aktiviteter!för!personer!med!funktionsnedsättning,!samt!två!fokusgruppintervjuer!med!
totalt!18!verksamhetsföreträdare.!Dessa!representerade!verksamheter!som!tillhörde!en!
grupp!kommuner!respektive!stadsdelsförvaltningar!som!via!Socialstyrelsens!arbete!med!
öppna!jämförelser!under!perioden!nov!2011–nov!2012!identifierats!som!framgångsrika!
i! arbetet! med! att! slussa! ut! personer! från! daglig! sysselsättning! respektive! daglig!
verksamhet!till!arbete.!!
Resultatet! visar! att! arbetsfrämjande! stöd! är! komplext! och! att! om! man! vill! skapa!

bättre! förutsättningar! för! inträde! i! arbetslivet! för! personer!med! funktionsnedsättning!
behöver!man!verka!på! flera!nivåer! samtidigt.! Forskning!har! visat! att! ett! systematiskt,!
riktat!och!individualiserat!arbetssätt!är!mer!framgångsrikt!än!generella!insatser,!och!att!
arbetsfrämjande! aktiviteter! bör! initieras! tidigt,! löpa! parallellt! och! samordnas! över!
myndighets^!och!verksamhetsgränser.!Med!individualiserade! insatser!menas!att!stödet!
ska! vara! grundat! på! den! enskildes! önskemål,! färdigheter! och! att! behov!matchas!med!
förutsättningar!och!förhållanden!på!en!reell!arbetsplats.!Rekrytering!av!och!placering!på!
en! arbetsplats! bör,! enligt! forskningsöversikten,! utgå! från! principen! ”place^then^train”!
där!stöd!till!den!enskilde!kombineras!med!stöd!och!information!till!arbetsplatsen.!Detta!
individualiserade! stöd! utmanas! dock! av! standardiserade! och! icke^flexibla! strukturer.!
Med!arbetsfrämjande!stöd!inbegrips!också!att!undanröja!eller!minska!barriärer!som!kan!
uppstå!på!grund!av!icke^arbetsrelaterade!faktorer!i!den!enskildes!livssituation.!Till!detta!
ska! adderas! att! både! tidigare! forskning! och! fokusgruppintervjuerna! pekar! på! att! ett!
långvarigt! samt! ett! över! tid! vidmakthållet! erbjudande! om! stöd! är! en! väsentlig!
komponent!för!framgångsrikt!arbetsfrämjande!stöd.!!
Analysen! av! den! tidigare! forskningen! och! fokusgruppintervjuerna! identifierade! nio!

utvecklingsområden! för! arbetsfrämjande! stöd,! områden! som! är! angelägna! att!
vidareutveckla! oavsett! hur! man! för! närvarande! arbetar! inom! dessa! områden.! Det!
handlar!om!hur!man!i!den!egna!organisationen!kan!utveckla!sitt!sätt!att!arbeta!med:!
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1) att!inventera,!stötta!och!över!tid!bibehålla!den!enskildes!motivation!till!arbete,!!
2) individualiserade!planeringar!som!uppmärksammar!arbete,!!
3) att!befrämja!individers!syn!på!sig!själva!i!framtida!arbete,!
4) !att! befrämja! personalens! och! omgivningens! syn! på! individers! möjligheter! till!

arbete,!!
5) att! skapa! reell! samverkan! över! gränserna! med! andra! myndigheter! och!

verksamheter,!!!
6) att! skapa! goda! relationer! och! samverkan! med! potentiella! och! befintliga!

arbetsgivare,!samt!rekrytera!arbetsplatser,!!
7) att!få!till!stånd!en!god!matchning!mellan!individ!och!arbete,!!
8) att!ge!stöd!som!samtidigt!gagnar!både!den!enskilde!och!arbetsplatsen,!
9) att!ge!stöd!för!att!undanröja!barriärer!för!arbete!som!uppstår!inom!andra!delar!av!

livet!
!
Sammantaget! visar! kunskapssammanställningen! att! ovanstående! områden! har! en!
nyckelroll!när!man!inom!olika!verksamheter!utvecklat!strategier!som!tycks!bidra!till!att!
underlätta! övergångar! från! sysselsättningsinsatser! till! arbete.! Det! finns! också! en! viss!
optimism! inom! området! arbetsfrämjande! stöd.! Forskningsöversikten! och!
fokusgruppintervjuerna! speglar! ett! engagemang! för! dessa! frågor! och! en! ambition! att!
finna! framkomliga! vägar.! Konklusionerna! av! kunskapssammanställningen! har!
kondenserats!till!följande!områden:!organisatorisk!och!individuell!beredskap!för!arbete,!
individualiserad! planering,! stödfunktioner! och! samverkan.! Dessa! områden! kan! vara!
vägledande!i!arbetet!med!övergången!från!sysselsättning!till!arbete.!!
Rapporten!har!också! identifierat!aspekter!av!arbetsfrämjande!stöd!som! inte! fullt!ut!

varit!möjliga!att!analysera!inom!ramen!för!denna!rapport,!bland!annat!formell!och!reell!
kompetens! och! förhållningssätt.! Vilka! attityder! som! finns! gentemot! personer! med!
funktionsnedsättning,! och! hur! de! kommer! till! uttryck! i! samhället,! inverkar! sannolikt!
också! på! arbetsgivares! syn! på! personer!med! funktionsnedsättning! som!medarbetare.!
Här!kan!man!skönja!viss!optimism.!Synen!på! funktionsnedsättning!som!ett!permanent!
tillstånd! håller! på! att! luckras! upp,! kanske!mest! påtagligt! när! det! gäller! personer!med!
psykisk!funktionsnedsättning.!En!växande!medvetenhet!om!att!grupperna!är!heterogena!
och!att!funktionsförmåga!inte!är!en!över!livet!statisk!egenskap!börjar!få!genomslag.!!
0
! !
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Inledning)
Såväl! i! Sverige! som! övriga! OECD^länder! deltar! personer! med! funktionsnedsättning! i!
arbetslivet! i! lägre!utsträckning! än!befolkningen! i! övrigt! (OECD,!2010;! SCB!2013).! I! en!
nyligen! utförd! kartläggning! av! SCB! angav! omkring! 44! %! av! de! personer! som! själva!
uppgett! nedsatt! arbetsförmåga! att! de! hade! arbete! i! jämförelse! med! 71! %! av! övrig!
befolkning.! Detta! är! en! något! högre! nivå! än! i! övriga! OECD^länder! där!
sysselsättningsnivån! för! personer! med! funktionsnedsättning! är! ca! 40! %! under!
sysselsättningsnivån! hos! personer! utan! funktionsnedsättning! (OECD,! 2013).! Men! i!
Sverige,! liksom!i!flertalet!av!OECD^länderna,!sjunker!arbetsdeltagandet!bland!personer!
med! funktionsnedsättning! i! motsats! till! befolkningen! i! övrigt.! Det! är! också! vanligare!
med! deltidsanställning! för! personer! med! funktionsnedsättning,! ett! förhållande! som!
dessutom!ökar!i!omfattning.!Under!åren!2000–2008!minskade!andelen!heltidsanställda!
bland! personer! med! funktionsnedsättning! från! 73! till! 65! %,! medan! andelen!
heltidsanställda!överlag!ökade!med!4!%! (Spjelkavik,! 2012).!Med!andra!ord,! redovisad!
statistik! visar! att! personer! med! funktionsnedsättning! har! svag! förankring! på!
arbetsmarknaden,!och!att!den!blivit! allt! svagare!under! senare!år.!Detta! förhållande!är!
särskilt! utmärkande! för! unga! med! intellektuella! och! neuropsykiatriska!
funktionsnedsättningar! samt! för! personer! med! psykisk! funktionsnedsättning! (Olin! &!
Ringsby! Jansson,! 2009;! Socialstyrelsen,! 2012).! I! Sverige! finns! en! lång! tradition! av!
arbetsinriktat! stöd! till! personer! som! definierats! tillhörande! dessa! grupper.! Stöd! och!
insatser! som! i! en! kommunorganisatorisk! praktik! administrativt! är! uppdelade! i! två!
områden:! stöd! till! personer! med! intellektuell! funktionsnedsättning! i! form! av! daglig!
verksamhet!enligt!Lag0(1993:387)!om0stöd0och0service0till0vissa0funktionshindrade0(LSS),!
och! stöd! till! personer! med! psykisk! funktionsnedsättning! i! form! av! meningsfull!
sysselsättning! enligt! Socialtjänstlagen! (2001:453).! Det! är! just! arbetsinriktat! stöd! till!
personer!med!funktionsnedsättning;!vilka!strategier!och!arbetssätt!som!finns! i!Sverige!
och!internationellt,!som!denna!rapport!handlar!om.!!
En! kartläggning! av! daglig! verksamhet! enligt! LSS,! genomförd! av! Socialstyrelsen!

(2008),!visade!att!ansvariga!inom!drygt!40!%!av!de!dagliga!verksamheterna!menade!att!
det!fanns!personer!(ca!tio!procent!av!det!totala!antalet!deltagare)!som!både!skulle!kunna!
och!vill!gå!från!daglig!verksamhet!till!annan!sysselsättning!alternativt!arbete.!En!senare!
kartläggning! (Socialstyrelsen,! 2013a)! visade! att! även! om! ca! 42! %! av! kommunerna!
rapporterar! att! de! har! haft! personer! som! gått! från! daglig! verksamhet! till! arbete! eller!
praktik!är!det!frågan!om!enstaka!personer.!Det!råder!stora!regionala!skillnader,!andelen!
kommuner! eller! stadsdelar! som! rapporterat! att! minst! en! person! gått! till! lönearbete,!
skyddat! arbete! eller! praktikplats! varierar!mellan! 0! till! 69!%! (Socialstyrelsen,! 2013a).!
Dessa! uppgifter! kan! också! ses! i! relation! till! att! antalet! personer!med! insatsen! daglig!
verksamhet!fortsätter!att!öka,!år!2001!hade!21!100!personer!daglig!verksamhet,!år!2012!
var!det!32!000!(Socialstyrelsen,!2007,!2013b).!Ökningen!anges!omfatta!framförallt!unga!
män,! och! ses! som! en! effekt! av! ökad! särskoleinskrivning! och! en! allt! hårdnande!
arbetsmarknad! (Socialstyrelsen,! 2010).! När! det! gäller! personer! med! psykisk!
funktionsnedsättning!visar!de!öppna!jämförelserna!att!39!%!av!landets!kommuner!haft!
en! eller! flera! personer! med! sysselsättningsinsatser! som! gått! till! arbete! eller! praktik!
(Socialstyrelsen,!2013a),!och!att!det!även!inom!detta!område!råder!stor!variation.!!
!
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Rapportens)syfte))
Syftet!med!denna!rapport!är!att!presentera!en!sammanställning!av!kunskap!om!insatser!
och! aktiviteter! som! skapar! förutsättningar! för! arbete! för! personer! med! psykisk! eller!
intellektuell! funktionsnedsättning.! I! ett! svenskt!perspektiv!har!personer! som!omfattas!
av,! eller! kan!komma!att! omfattas! av,! sysselsättningsinsatser! från! socialtjänsten! (avser!
insatser! enligt! LSS! och! SoL)! ägnats! intresse,! varför! övergången! från! kommunal!
sysselsättning!till!arbete!kommit!i!fokus.!
För! att! besvara! syftet! har! två! datainsamlingsmetoder! använts.! Det! är! dels! en!

forskningsöversikt! vad! gäller! arbetsfrämjande! insatser,! metoder! och! aktiviteter! för!
personer! med! funktionsnedsättning! i! allmänhet! och! för! personer! med! stöd! enligt!
socialtjänsten!i!synnerhet,!dels!fokusgruppintervjuer!med!verksamhetsföreträdare!
!

Rapportens)bakgrund)
Denna! rapport! har! sitt! ursprung! i! ett! uppdrag! från! Socialstyrelsen,! där! syftet! var! att!
producera!en!sammanställning!av!aktuell!forskning!på!området.!Uppdraget!innefattade,!
förutom! att! göra! en! översikt! av! arbetsfrämjande! insatser,!metoder! och! aktiviteter! för!
personer!med!funktionsnedsättning,!även!att!undersöka!erfarenheter!hos!personal!och!
verksamhetsföreträdare! i! svenska! kommuner.! Fokus! har! legat! på! övergången! från!
kommunala! sysselsättningsinsatser! till! lönearbete,!men!vi! har! av!naturliga! skäl! vidgat!
sökljuset! i! vårt! arbete! med! kunskapssammanställningen,! då! de! internationella!
erfarenheterna!inte!självklart!utgår!från!en!myndighetsstruktur!som!liknar!den!svenska.!
Socialstyrelsen!har!sedan!några!år!ett!regeringsuppdrag!att!utveckla!arbetet!med!öppna!
jämförelser! mellan! svenska! kommuner! när! det! gäller! olika! delar! av!
människobehandlande! arbete.! En! viktig! del! innebär! att! identifiera! så! kallade!
kvalitetsindikatorer!som!gör!det!möjligt!att!jämföra!lokala!praktiker,!och!som!kan!ligga!
till! grund! för! kommunernas! utvecklingsinsatser.! I! vårt! fall! styrdes! uppdraget! av! ett!
tillägg!i!Socialstyrelsens!regleringsbrev!från!2013!med!följande!formulering:!
!

”Socialstyrelsen! ska,! inom!ramen! för!myndighetens! arbete!med!öppna! jämförelser!
inom!socialtjänsten,!utveckla!datainsamlingen! från!kommunerna!om!vilka! insatser!
som! leder! till! arbete! från! daglig! verksamhet! och! meningsfull! sysselsättning.!
Insamlade! data! bör! utveckla! relevanta! indikatorer! för! personer! med!
aktivitetsersättning”!(http://esv.se).!!

!
I! regleringsbrevets! skrivning! framgår! att! det! är! kommunernas! insatser! för! att! främja!
möjligheterna! att! erhålla! arbete! istället! för! sysselsättningsinsats! som! befinner! sig! i!
fokus.! Man! kan! med! det! sluta! sig! till! att! arbete! ses! som! ett! prioriterat! område,! och!
deltagande! i!arbetslivet!diskuteras!ofta!som!ett!medel! för!att!nå!bättre! livskvalitet!och!
delaktighet! i! samhällslivet! för! personer!med! funktionsnedsättning! (se! Socialstyrelsen,!
2012,! 2013).! Avsikten! var! att! ur! vår! sammanställning! identifiera! viktiga! faktorer,!
formulerade!som!indikatorer,! som!var!möjliga!att!använda! i!de!öppna! jämförelserna.! I!
denna!rapport!har!vi!dock!exkluderat!de!delar!som!explicit!rör!indikatorerna!då!de!var!
utformade! för! Socialstyrelsens! syften,! och! i! stället! försökt! att! i! mer! allmänna! termer!
diskutera! vilka! “ingredienser”! som! enligt! vår! forskningsgenomgång! och! våra!
fokusgruppintervjuer! är! av! betydelse! när! man! ska! stödja! personer! med!
funktionsnedsättning! som! vill! ha! ett! arbete.! Kunskapssammanställningen! omfattar! i!
huvudsak! forskning! avseende! insatser! riktade! till! personer! med! psykisk! respektive!
intellektuell!funktionsnedsättning.!!
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Begrepp&och&begreppsanvändning&
Begreppen!funktionsnedsättning!(och!i!förekommande!fall!funktionshinder),!arbete!och!
sysselsättning! bär!med! sig! begreppsliga! oklarheter! och! betydelseskillnader! varför! det!
kan!vara!angeläget!att!närmare!diskutera!vad!som!inkluderas!i!begreppen.!!
När! det! gäller! kategorin! personer! med! funktionsnedsättning! finns! både! språkliga!

skillnader! och! skillnader! avseende! vilka! som! inbegrips.! Enligt! Socialstyrelsens!
rekommendationer!betecknar!funktionsnedsättning!”nedsättning!av!fysisk,!psykisk!eller!
intellektuell!funktionsförmåga”!(www.termbank/socialstyrelsen.se).!Detta!är!en!relativt!
vid! definition! i! förhållande! till! de! definitioner! som! man! finner! i! nationell! och!
internationell! forskning,! kanske! framförallt! avseende! varaktighet.! Med!
funktionsnedsättning!avses!vanligen!en!över! tid!bestående!eller! långvarig!nedsättning!
av!funktionsförmåga.!Gemensamt!är!dock!att!begreppet!står!för!en!individuell!egenskap.!
Med! begreppet! funktionshinder! vill! vi! ansluta! oss! till! ett!miljörelativt! perspektiv! som!
också!sätter!fokus!på!svårigheter!som!uppkommer!i!mötet!med!miljön!(Söder!&!Grönvik,!
2008),!det!som!också!kan!beskrivas!som!ett!samspel!mellan!situationella!krav,!miljöns!
utformning!och!individuella!egenskaper.!Detta!är!en!något!vidare!definition!än!det!som!
enligt! Socialstyrelsens! terminologi! beskrivs! som! en! ”begränsning! som! en!
funktionsnedsättning! innebär! för! en! person! i! relation! till! omgivningen”!
(www.termbank).!!
I! forskning! om! personer! med! psykisk! funktionsnedsättning! används! ett! flertal!

begrepp,!såsom!”people!with!mental!illness”!eller!”psychiatric!or!mental!disability”!och!
andra! liknande! sammansättningar.! Användning! av! ”illness”! respektive! ”disability”!
speglar!i!vissa!fall,!men!långt!ifrån!alltid,!val!av!perspektiv,!det!vill!säga!en!betoning!av!
individuell! och!medicinsk! eller! social! förklaringsmodell.! I! föreliggande! rapport! har! vi!
valt!att!i!texten!använda!”personer!med!psykisk!funktionsnedsättning”!men!i!sökningar!
av!tidigare!forskning!utgå!från!hur!Nationell!psykiatrisamordning!beskrev!sin!målgrupp:!!
!
”…personer! […]! som! upplever! väsentliga! svårigheter! att! utföra! aktiviteter! på! viktiga!
livsområden.! Dessa! svårigheter! ska! ha! funnits! eller! kan! antas! komma! att! bestå! under! en!
längre! tid.! Svårigheterna! kan! bestå! av! funktionshinder,! det! vill! säga! begränsningar! som!
uppstår!i!relation!mellan!en!person!med!en!funktionsnedsättning!och!brister!i!omgivningen,!
eller!vara!en!direkt!effekt!av!funktionsnedsättningen”!(ww.socialstyrelsen.se/fragorochsvar).!!

!
Definitionen!omfattar!personer!som!upplever!hinder!och!svårigheter!i!vardagen!som!en!
konsekvens! av! långvarig! psykisk! ohälsa,! samt! personer! som! på! grund! av! dessa!
svårigheter!varit! aktuella! för!olika! former!av!välfärdsinsatser.!Definitionen!exkluderar!
däremot!tillstånd!som!beror!på!tillfälliga!psykiska!besvär!eller!relativt!snart!övergående!
sjukdomstillstånd,!!
När!det! gäller!kategorin!personer!med! intellektuell! funktionsnedsättning!avgränsas!

målgruppen!till!personer!som!enligt!LSS!har!rätt! till!arbetsinriktat!stöd,!personkrets!1!
och! 2,! det! vill! säga! personer! som! på! grund! av! utvecklingsstörning,! autism! eller!
autismliknande! tillstånd,! eller! betydande! och! bestående! begåvningsmässigt!
funktionshinder!eller!hjärnskada!som!uppstått!i!vuxen!ålder!har!behov!av!särskilt!stöd!
(LSS! §! 1,! p.! 1! och! 2).! Med! utvecklingsstörning! avses! signifikant! nedsättning! av!
intellektuell! och!adaptiv! funktionsförmåga,!och!att!orsaken! till!nedsättningen!uppstått!
före! sexton! års! ålder! (Granlund! &! Göransson,! 2011).! I! rapporten! har! vi! använt!
begreppet! personer! med! intellektuell! funktionsnedsättning,! men! i! sökningar! även!
inkluderat! begreppen! funktionshinder,! utvecklingsstörning! och! autism.! Detta! dels!
utifrån!en!engelskspråkig!praxis,!dels!utifrån!att!ca!96!%!av!de!personer!som!beviljats!
daglig!verksamhet!tillhör!personkrets!1!(Socialstyrelsen,!2013b).!
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Det! finns! också! en! begreppslig! oklarhet! avseende! arbete! och! sysselsättning,! både!
inom!forskning!och!hos!centrala!myndigheter.!Arbete!tenderar!att! innefatta!aktiviteter!
”från! förvärvsarbete! på! den! reguljära! arbetsmarknaden! till! olika! sysselsättningar!
utförda! utan! ersättning! i! form! av! lön”! (se! Socialstyrelsen,! 2012,! s.! 34).! I! föreliggande!
rapport!har!vi!i!samband!med!databassökningar!och!intervjuer!använt!Socialstyrelsens!
(2013a)! relativt! vida! definition! av! arbete! som! används! i! insamling! av! uppgifter! för!
öppna! jämförelser:! ”Arbete! avser! anställning! på! den! öppna! arbetsmarknaden,!
lönebidragsanställning,! praktikplats,! Samhall! eller! annat! skyddat! arbete”!
(Socialstyrelsen,! 2013a,! s.! 25,! 49).! I! resultatredovisningen! har! vi! däremot! försökt!
förhålla!oss!till!hur!begreppen!arbete,!arbetsrehabilitering!och!sysselsättning!använts!i!
de!aktuella!studierna!eller!av!deltagare!i!fokusgruppintervjuerna.!!
!

Arbete)i)relation)till)funktionshinder)
Att!delta!i!arbetslivet!framställs!ofta!som!centralt!för!ett!vuxenliv,!och!arbete!har!kommit!
att!bli!nästan!synonymt!med!lönearbete!och!krav!om!produktivitet!(jfr!Brülde!2008).!Så!
här! i! inledningen! vill! vi! säga! något! kort! om! dels! processen! att! etablera! sig! på! den!
reguljära! arbetsmarknaden! för! personer! med! funktionsnedsättning,! dels! relationer!
mellan!arbete,!sysselsättning!och!försörjning!
Enligt! Antonson! och! Stål! (2003)! är! vägen! till! arbete! en! lång! och! ofta! komplicerad!

process!som!innefattar!tre!steg:!att!nå,!få!och!behålla!ett!arbete.!Med!nå0ett!arbete!avses!
att!stå!vid!porten!i!betydelsen!att!av!sig!själv!och!andra!betraktas!som!kapabel!att!utföra!
arbete.!Med! att! få0ett! arbete! avses! att! bli! anställd! av! en! arbetsgivare,!med! eller! utan!
lönebidrag!eller!annan!stödåtgärd,!och!att!därigenom!bli!del!av!en!personalgrupp.!Det!
arbete!man!är!anställd!för!ska!vara!av!den!arten!att!det!ska!göras!oavsett!vem!som!utför!
det.! Med! att! behålla0 ett! arbete! avses! att! den! anställde! fortfarande! vill! och! anser! sig!
kunna! utföra! arbetet,! och! att! arbetsgivaren! ser! personen! som! en! tillgång! för!
verksamheten.! Antonson! och! Stål! (2003)! menar! att! vägen! till! arbete! innehåller! fler!
hinder! för! personer!med! funktionsnedsättning! än! för! andra,! och! att! särskilt! stöd! kan!
vara!avgörande!för!att!även!den!som!bärs!av!en!stark!motivation!ska!kunna!etablera!sig!
på! arbetsmarknaden,! en! slutsats! som! alltså! stärks! av! statistik! från! såväl! Sverige! som!
övriga!OECD^länder!(OECD,!2010;!SCB!2013).!
För! personer! som! inte! har! plats! på! den! reguljära! arbetsmarknaden! finns! inom! de!

välfärdspolitiska! systemen! stöd! och! insatser! avseende! dels! sysselsättningsrelaterade!
aspekter,!dels!avseende!ekonomisk!försörjning!i! form!av!aktivitets^!och!sjukersättning.!
Vi! ska! inte! gå! in! i! detalj! i! dessa! stödformer! men! vill! peka! på! några! förhållanden.!
Övergripande!kan!sägas!att!ansvar! för!arbetsinriktat!stöd!när!det!gäller!personer!med!
funktionsnedsättning! kan! ligga! inom! Arbetsförmedlingens,! Försäkringskassans! eller!
kommunernas! verksamhetsområden! vilket! innebär! att! sysselsättningsinsatser! endera!
kan! vara! länkat! till! ett! ersättningssystem! (t.ex.! aktivitetsstöd,! se!
www.forsakringskassan.se)! eller! vara!del! av! ett! separat! stödsystem.!Det! som!vanligen!
omtalas! som! stöd! till! sysselsättning! åvilar! huvudsakligen! kommunerna,! och! beskrevs!
översiktligt!ovan!som!daglig!verksamhet!enligt!LSS!och!meningsfull!sysselsättning!enligt!
SoL.!Detta!är!verksamheter!som!förväntas!tillgodose,! för!individen,!viktiga!värden!som!
bland! annat! status,! sociala! kontakter! och! integrering.! Samtidigt! finns! inom! den! här!
formen!av!verksamheter!också!inslag!av!samhällelig!kontroll!(se!t.ex.!Olsen,!2009).!!
Kommunalt!sysselsättningsstöd!är!skilt!från!aktivitets^!och!sjukersättning!som!är!en!del!
av!sjukförsäkringssystemet!och!distribueras!av!Försäkringskassan.!Dessa!stödformer!
ersatte!2003!det!som!tidigare!benämndes!som!förtidspension!och!sjukpension.!
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Sjukersättning!kan!beviljas!till!personer!i!åldersgruppen!30^64!år,!medan!de!
grundläggande!villkoren!för!aktivitetsersättning!är!dels!ålder!(mellan!19!till!29!år),!dels!
att!arbetsförmågan!bedöms!vara!nedsatt!med!minst!en!fjärdedel!på!grund!av!”sjukdom!
eller!annan!nedsättning!av!den!fysiska!eller!psykiska!funktionsförmågan!under!minst!ett!
år”!(SOU!2008:102,!s.!63).!I!december!2013!hade!28!941!personer!aktivitetsersättning!
(www.forsakringskassan/statistik/),!och!vissa!studier!talar!för!att!antalet!personer!ökar!
(se!t.ex.!SOU!2008:102).!Enligt!den!statliga!utredningen!Brist0på0brådska!(SOU!2008:!
102)!har!ersättningsformen!en!inlåsningseffekt,!bland!annat!baserat!på!att!endast!ca!3!
procent!går!från!aktivitetsersättning!till!att!söka!arbete!eller!börja!arbeta.!!!
Aktivitetsersättning! föregås! av! en! ansökan! där! arbetsförmågan! ska! bedömas! i!

relation!till!hela!arbetsmarknaden.!För!att!skapa!incitament!för!aktivt!arbetssökande!är!
aktivitetsersättning! tidsbegränsad! och! kan! beviljas! för! ett! till! tre! år! i! taget.! Ett!
ytterligare!incitament!är!enligt!Brist0på0brådska!(SOU!2008:!102)!att!ersättningsnivåerna!
är! knappa.! Nivån! på! aktivitetsersättning! varierar! med! ålder,! från! 7! 770! till! 8! 695!
kr/mån,! medan! sjukersättningens! garantinivå! är! 8! 900! kr/mån! (siffror! från! 2014).!
Garantinivå! gäller! för! den! som! inte! genom! tidigare! inkomst! har! kvalificerat! in! sig! i!
sjukförsäkringssystemet)!(www.forsakringskassan.se).! 
Utredningen!konstaterade!också!att!psykisk! funktionsnedsättning!är!den!vanligaste!

orsaken! till! att! unga! beviljas! aktivitetsersättning! –! cirka! 75! procent! hade! en! psykisk!
diagnos!och!den!gruppen!utgjorde!också! i!princip!hela!ökningen!av!beslut!om!beviljad!
aktivitetsersättning.! Man! har! också! identifierat! förändrade! mönster! i! fråga! om!
diagnoser,!vilket!framförallt!handlar!om!allt!större!andel!neuropsykiatriska!diagnoser!(i!
huvudsak!Aspergers!syndrom!och!hyperaktivitetsstörningar,!ADHD)!(SOU!2008:102).!
!
! !
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Metod)och)genomförande)
I!detta!kapitel!följer!en!redogörelse!för!de!två!datainsamlingarna,!forskningsöversikten!
respektive! fokusgruppintervjuerna.! Övergripande! kan! rapporten! beskrivas! som!
deskriptiv!till!sin!karaktär,!och!den!röda!tråden!genom!båda!datainsamlingarna!har!varit!
att! kategorisera! och! sammanställa! olika! former! av! kunskaper! om!och! erfarenheter! av!
arbetsfrämjande! insatser! och! aktiviteter! för! personer! med! psykisk! respektive!
intellektuell! funktionsnedsättning.! Linjärt! kan! arbetet! med! rapporten! beskrivas! som!
figuren!nedan.!!
!

!
Figur!1.!Arbetsprocessens!linjeralitet.!!
!
Arbetet! har! emellertid! varit!mer!processuellt! allteftersom!en!mer! sammansatt! bild! av!
kunskapsläget! inom! området! växte! fram.! Det! som! inte! åskådliggörs! i! ovanstående!
illustration!är!till!exempel!att!det!empiriska!materialet!från!de!två!datasamlingarna!har!
så!att!säga!informerat!varandra.!Detta!gjordes!bland!annat!genom!ett!aktivt!användande!
av! fynd! från! forskningsöversikten! under! fokusgruppintervjuerna,! och! att! efter!
fokusgruppintervjuerna! fortsätta! att! söka! och! läsa! teoretiska! och! empiriska!
forskningsstudier.!!
!

Forskningsöversikt)
I! allt! forskningsarbete! ingår! att! införskaffa! områdeskunskap! och! att! upprätta! någon!
form! av! kunskaps^! alternativt! forskningsöversikt.! Dessa! översikter! bygger! på! att!man!
utför! sökningar,! bedömer! relevans! av,! sammanställer! samt! analyserar! resultat! av!
tidigare!studier!(Backman,!1998;!Tydén,!2001).!Detta!blir!än!mera!i!fokus!när!det,!som!i!
det!här!fallet,!handlar!om!att!genomföra!en!forskningsöversikt.!Med!forskningsöversikt!
avses! vanligen! översikter! som! utgår! från! tidigare! forskning! medan! begreppen!
kunskapsöversikt! respektive! kunskapssammanställning! betecknar! översikter! med! en!
vidare!definition!av!tidigare!kunskap!(Bergmark!2008).!Forskningsöversikter!kan!vara!
mer! eller!mindre!omfattande!men! syftar! i! allmänhet! till! att! dels! teckna!kondenserade!
bilder! av! forskningsläget! inom! ett! område,! dels! positionera! egna! forskningsresultat!
(Backman,! 1998;! Tydén,! 2001).! Denna! form! av! översikter! är! ofta! av! deskriptiv! eller!
narrativ!karaktär!(jfr!Bergmark,!2008)!och!karaktäriseras!av!att!det!inte!genomförs!en!
systematisk! bedömning! av! de! enskilda! studierna! sammantagna! resultat.! De! narrativa!
översikterna!kan!kontrasteras!mot!översikter!vars!syfte!är!att!syntetisera!resultat!av!till!
exempel!interventionsstudier,!det!som!beskrivs!som!metaanalyser!(Bergmark,!2008).!!
Med!ambitionen!att!fånga!erfarenheter!inom!båda!de!studerade!områdena!valde!vi!att!

genomföra! en! narrativ! översikt! där! vi! induktivt! kategoriserade! resultat! av! tidigare!
studier.!För!att!möjliggöra! transparens! följer!här!en!redogörelse!av!överväganden!och!

orientering!inom!
området!

databas^!och!
manuella!
litteratur^
sökningar!

fokusgrupp^
intervjuer!med!
verksamhets^
företrädare!

sammanställande!
och!analys!
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val! som! genomförandet! föranlett! (jfr! diskussion! om! god! forskningssed! i! Gustafsson,!
Hermerén!&! Petersson,! 2005).! Det! första! övervägandet! gällde! vad! som! ska! gälla! som!
forskning.! Vi! har! valt! att! enbart! använda! refereegranskade! publikationer! och!
avhandlingar! för!att!nå!ett!visst!kvalitetsmått,! att! studierna!ska!ha!varit!underkastade!
ett! granskningsförfarande.! Annan! litteratur! innehåller! också! värdefull! kunskap,! till!
exempel!rapporter!publicerade!via!myndigheter!eller!forskningsinstitutioner,!men!dessa!
har!huvudsakligen!använts!för!orienterande!syfte!i!bakgrundsteckningar.!!
Den! andra! avvägningen! gällde! hur! matcha! rapportens! målgrupper! med! befintlig!
forskning.! Målgrupperna! definierades! som! personer! som! till! följd! av!
funktionsnedsättning! har! sysselsättningsinsats! enligt! socialtjänsten.! Detta! har! i! det!
praktiska! arbetet! utkristalliserats! i! fyra! mer! eller! mindre! avgränsade! områden:!
funktionsnedsättning!i!allmänhet,!psykisk!respektive!intellektuell!funktionsnedsättning!
samt! autismspektrumstörning.! Vanligen! fokuseras! ett! område! i! taget! men! där!
förekommer!viss!överlappning!och!ett!antal!studier!som!berör!två!eller! fler!kategorier!
av! funktionsnedsättningar! har! identifierats.! Vi! valde! att! sammanställa! identifierade!
studier! i! två! övergripande! områden:! psykisk! respektive! intellektuell!
funktionsnedsättning,! och! behandla! studier! om! icke! definierad! funktionsnedsättning!
inom! respektive! område! när! och! om! den! har! relevans! till! redan! identifierade! teman,!
samt! att! inordna! studier! inom! autismspektrumet! i! området! intellektuell!
funktionsnedsättning.!!
Den! tredje! avvägningen! avser! grad! av! träffsäkerhet,! det! vill! säga! en! bedömning! av!

studiers! relevans! utifrån! övergripande! mål! och! syfte! med! rapporten.! Figuren! nedan!
illustrerar!det!selekterande!arbetet,!och!att!det!setts!som!angeläget!att!förutom!studier!
som! explicit! behandlar! insatser,! metoder! och! aktiviteter! också! inkludera! studier!
avseende! sammanhang!och!kontextuella! villkor.!Det! har! inneburit! att! vi! valt! att! fånga!
spännvidd! genom! att! inkludera! studier! med! en! mångfald! metodologiska! val! och!
teoretiska! perspektiv,! snarare! än! den! avgränsning! till! viss! metod! som! är! vanlig! vid!
systematiska!översikter!(jfr!Bergmark,!2008).!!

!
Figur!2.!Sökprocessens!urvalskriterier.!!

!
Tillvägagångsättet!växte!fram!allteftersom!orientering!och!inläsning!på!de!två!områdena!
väckte! insikter.! Det! visade! sig! att! olika! funktionsnedsättningsområden! bär! med! sig!
tidigare! forskningstraditioner,! dels! avseende! vad! som! betraktats! som! intressant! och!

sammanhang!

problem^
atiseringar!

utfall!av!
insatser!
insatser,!
metoder,!
aktiviteter!

kompo^
nenter!av!
betydelse!
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värt! att! forska! om,! dels! avseende! metodologiska! val.! Förenklat! kan! sägas! att!
arbetsrelaterad!forskning!som!berör!personer!med!psykisk!funktionsnedsättning! i!hög!
utsträckning!består!av!kvantitativa!studier!avseende!utfall!av!arbetsfrämjande!metoder.!
Denna! inriktning! är! mycket! sällan! förekommande! i! studier! som! berör! personer! med!
intellektuell! funktionsnedsättning,! likaså! när! det! gäller! funktionsnedsättning! i!
allmänhet.!Inom!dessa!områden!är!det!vanligare!med!kvalitativa!studier!om!upplevelser!
samt! studier! som!problematiserar! relationer!mellan! funktionshinder,! arbetsbegreppet!
och!löneanställning.!!
!

Sökning&och&selektering&&
Sökande!efter!relevanta!studier!genomfördes!i!flera!omgångar!och!i!ett!flertal!databaser.!
Studier!publicerade!på!engelska!söktes!i!databaserna!SocINDEX,!Ebsco,!Academic!Search!
Elite,!CINAHL!with!Full!Text,!web!of!science,!MEDLINE,!PsycARTICLES!och!PsycINFO,!på!
svenska!i!databaserna!Swepub,!Libris!och!på!norska!i!databasen!BIBSYS.!Förutom!detta!
utgick!vi! också! från! identifierade! studiers! referenslistor! samt! från! rapportförfattarnas!
tidigare! kännedom! inom! området.! Vid! databassökningarna! avgränsades! sökandet! till!
studier! som! var! publicerade! mellan! 2000! och! 2013,! detta! kriterium! frångicks! i! de!
manuella!sökningarna!eftersom!dessa!bland!annat!utfördes!i!syfte!att!finna!studier!som!
senare!studier!ofta!refererade!till.!!
Vanligen! beskrivs! liknande! litteratursökningar! genom! att! ange! databaser,!

kombinationer!av!sökord!och!antal!träffar,!samt!antal!som!återstår!efter!selektering.!Det!
beskrivs! som! att! systematiskt! förfina! kombinationerna! för! att! erhålla! så! relevanta!
träffar! som!möjligt.! På! så! sätt! framstår! sökningar! som! relativt! linjärt! arbete!men! är! i!
praktiken!mer!komplext,!vilket! föranledde!att!vi!kontaktade!universitetsbiblioteket! för!
att!få!hjälp!med!att!finna!goda!sökstrategier.!Komplexiteten!visade!sig!bland!annat!i!att!
vissa!kombinationer!av!databaser,!oavsett! sökord!och!booleska!avgränsningar,! gav!ett!
ohanterligt!antal!träffar!(10!849!–!90!165),!medan!andra!kombinationer!ger!väldigt!få.!
Ett!annat!exempel!är!att!beroende!på!tillfälle!kunde!sökord!som!”intellectual!disability”!
och! ”employment”,! andra! förutsättningar! lika,! resultera! i! mycket! varierande! antal!
träffar.!!
En! tredje! omständighet! är! att! det! används! ett! brett! utbud! av! begrepp! för! både!

psykisk! och! intellektuell! funktionsnedsättning,! likaså! för! arbete! respektive!
sysselsättning.!Det!medförde!att!antalet!sökord!blev!relativt!omfattande.!Vi!har!använt!
kombinationer,! inklusive! trunkeringar! och! booleska!markörer,! av! sökord! som!mental'
illness,'  psychiatric! disability,! intellectual! disability,"  employment ,"  employability,,  work,!
vocational,!transition,!support,!psychiatric!day!treatment,!day!activity,!support!services,!
support!to!work.!Förvånande!nog!visade!det!sig$                                         !vara!nog!så!framgångsrikt!att!söka!på!
del!av!titel!på!intressanta!artiklar!i!den!öppna!databasen!Google%Scholar                  ,!framförallt!då!
den!sökstrategin!identifierade!studier(som(refererat(till(artikeln(i(fråga.(                                                                                                                    !
Under! och! efter! sökningarna! vidtog! relevansbedömning! och! selektering! genom! att!

inledningsvis! läsa! igenom! abstrakt,! och! i! nästa! steg! bedöma! relevansgrad! utifrån!
artikeln! i! sin! helhet.! På! detta! sätt! valdes! sammanlagt! 110! studier! ut! för! att! ingå! i!
översikten,! fördelat! på! följande! målgruppsområden:! 48! studier! avseende! psykisk!
funktionsnedsättning;!45!studier!avseende!intellektuell!funktionsnedsättning;!5!studier!
inom!autismspektrumområdet;!medan!12!studier! fokuserade!arbetsrelaterade! frågor! i!
relation!till!funktionshinder!generellt.!
!
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Forskningsöversiktens&begränsningar&
De! metoder! man! väljer! har! inneboende! begränsningar,! sedan! tidigare! har! vi! nämnt!
svårigheter!med!själva!sök^!och!identifikationsprocessen,!till!detta!kan!läggas!att!vi!valt!
att! inte!använda!så!kallad!”grå”! litteratur! i!översikten.!Med!grå! litteratur!avses!böcker!
samt! rapporter! utgivna! via! organisationer! och!myndigheter.! Det! finns!mycket! samlad!
kunskap!i!den!här!formen!av!litteratur,!men!genom!att!bara!låta!publikationer!som!blivit!
referee^bedömda! eller! varit! utsatta! för! annat! granskningsförfarande! skapas!
förutsättning! för! att! genomföra! en! forskningsbaserad0 översikt! snarare! än! en!
kunskapsöversikt!(se!t.ex.!Bergmark,!2008;!Tydén,!2001).!!
En!annan!omständighet!värd!att!nämna!är!huruvida!man!kan!omsätta! resultat! från!

internationella! studier! till! svensk! kontext.! Studier! utförs! i! sina! egna! nationella! och!
organisatoriska!sammanhang!där!välfärdssystem!och!stödinsatser!organiseras!på!olika!
sätt!beroende!på!politisk!ordning!och!tradition.!Det!innebär!att!vid!tolkning!av!resultat!
bör!läsaren!uppmärksamma!kontextuella!villkor!(jfr!Haraway,!1988).!I!det!här!fallet!har!
särskild!uppmärksamhet!riktats!mot!hur!både!arbete!och!funktionsnedsättning/^hinder!
definieras! i!de!aktuella! studierna!då!det! finns!stora!skillnader!både!mellan! länder!och!
mellan!myndigheter!inom!nationsgränser!(jfr!Hansen,!Andreasson!&!Meager,!2011).!Ett!
sådant!exempel!är!relationen!mellan!begreppet!utvecklingsstörning!och!de!angivanden!
av! intelligenskvot! (IQ)! som! förekommer! i! vissa! amerikanska! registerstudier.! Vanligen!
avgränsas!utvecklingsstörning!till!personer!som!via!intelligenstest!uppmätts!ha!en!IQ!på!
70! eller! lägre! (aaidd.org,! 2013;! Granlund! &! Göransson,! 2011)! men! i! vissa! studier!
används! en! intelligenskvot! om! 80! som! skiljemärke! (se! Pierce,! McDermott! &! Butkus,!
2003).!!
Trots!översättningssvårigheter! finns!det!också! förtjänster!med!att!utgå! från!studier!

från!flera!nationella!kontexter,!bland!annat!ges!en!ökad!möjlighet!att!identifiera!mönster!
och!komponenter! som!visat! sig! vara!underlättande! respektive! försvårande!oberoende!
av! kontext! (t.ex.!Hansen,!Andreasson!&!Meager,! 2011;!O’Brien!&!Dempsey,! 2004).! Ett!
exempel!på!sådant!mönster!är!att!olika!välfärdsregimer!(i!det!här!fallet!Storbritanniens!
och! Norges)! enligt! Hansen,! Andreasson! och! Meager! (2011)! bara! i! ringa! omfattning!
verkar!påverka!andelen!personer!med!funktionsnedsättning! i!anställning.! I!båda!dessa!
länder!är!det!svårare!att!erhålla!anställning!för!personer!med!funktionsnedsättning!än!
för!övrig!befolkning!(se!också!Spjelkavik,!2012,!som!kartlagt!supported!employment!i!de!
nordiska!länderna).!
!

Fokusgruppintervjuer)
Den! andra! datainsamlingen! bestod! av! två! fokusgruppintervjuer! med! sammanlagt! 18!
representanter! från! svenska! kommuner/stadsdelsförvaltningar.! Motivet! till! att!
genomföra!intervjuerna!i!grupp!var!dels!att!nå!flera!och!blandade!erfarenheter,!dels!att!
möjliggöra!att!också!deltagarna!skulle!kunna!erhålla!något!av!intervjutillfället!(jfr!Finch!
&! Lewis,! 2003).! För! att! rekrytera! deltagare! skickade! Socialstyrelsen! (bilaga! 1)! en!
inbjudan!till!de!kommuner/stadsdelsförvaltningar!som!via!Socialstyrelsens!arbete!med!
öppna!jämförelser!under!perioden!nov!2011!^!nov!2012!identifierats!som!framgångsrika!
i!arbetet!med!att!slussa!ut!personer!från!daglig!sysselsättning!respektive!verksamhet!till!
öppet!arbete!(bilaga!2).!Att!bjuda!in!representanter!från!just!dessa!kommuner,!det!vill!
säga!en!medveten!selektering!utifrån!utfall,!grundade!sig!på!en!idé!om!att!de!som!lyckats!
bättre! än! andra! kan! ha! arbetat! mer! med! frågan,! och! därmed! ha! mer! erfarenhet! av!
slutförd!process!(jfr!Creswell,!2009).!!
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Avseende!området!daglig!sysselsättning!och!psykisk!funktionsnedsättning!inbjöds!15!
kommuner/stadsdelsförvaltningar,! varav! nio! representanter! från! sju! kommuner!
respektive! stadsdelsförvaltningar! samtyckte! till! deltagande.! Avseende! området! daglig!
verksamhet! inbjöds! 16! kommuner/stadsdelar! att! delta,! av! dessa! kom! nio!
representanter! från! åtta! kommuner/stadsdelsförvaltningar.! Det! var! en! medveten!
strategi! att! bjuda! in! fler! än! vad! som! förväntades! kunna! delta! så! även! om! det! skulle!
kunna!tolkas!som!ett!relativt!stort!bortfall!av!deltagande!kommuner!blev!det!i!slutändan!
ett! lämpligt! antal! deltagare! utifrån! rekommendationer! om! gruppintervjuer! (Creswell,!
2009;!Finch!&!Lewis,!2003).!Rekryteringen!av!deltagare!gick!genom!ombud!såtillvida!att!
inbjudan!gick! till! en!eller! två!kontaktpersoner!vid!de!utvalda!kommunerna! respektive!
stadsdelsförvaltningarna! som! därefter! lät! förfrågan! gå! vidare! inom! den! egna!
organisationen.!Då!detta!helt!och!hållet!var!en! inomorganisatorisk!angelägenhet! fanns!
ingen! möjlighet! att! påverka! den! här! delen! av! rekryteringsprocessen.! Det! visade! sig!
resultera! i! att! de! representanter! som! deltog! var! verksamma! i! befattningar! på! olika!
nivåer!inom!sina!verksamheter.!!
Fokusgruppintervjuerna!genomfördes!i!Socialstyrelsens!lokaler!och!pågick!cirka!2!½!

timme! vardera.! Moderatorn,! den! vid! Socialstyrelsen! uppdragsansvarige,! inledde! vid!
båda!tillfällena!med!kort!introduktion!och!presentation!av!studiens!syfte!(bilaga!3).!Vid!
introduktionen! lyftes! forskningsetiska! frågor! om! konfidentialitet! och! samtycke! samt!
förhållningssätt! under! intervjuerna.!Moderatorn! uppmanade! deltagarna! att! delge! sina!
erfarenheter!av!och!tankar!om!arbetsrelaterat!stöd!så!att!ett!utvecklat!erfarenhetsutbyte!
skulle!kunna!komma!till!stånd,!samt!att!det!var!angeläget!att!olika!åsikter!fick!komma!till!
tals.! Därefter! vidtog! en! presentationsrunda! med! flera! syften:! att! deltagarna! skulle! få!
möjlighet!att!presentera!sig!själv!och!sin!verksamhet! för!varandra,!skapa!en!känsla!av!
det! Finch! och! Lewis! (2003)! benämner! som! degree0 of0 familiarity,! samt! ge! alla! en!
möjlighet!att!“göra!sin!röst!hörd”.!Detta!för!att!motverka!en!i!gruppsammanhang!relativt!
vanlig!tendens!av!att!ju!längre!tid!det!går!utan!att!man!säger!något,!desto!svårare!blir!det!
att!bryta!sin!tystnad.!Därefter!startade!moderatorn!själva!intervjun!med!en!öppen!fråga!
om! hur! man! i! de! olika! verksamheterna! arbetat! för! att! stödja! deltagare! i! daglig!
verksamhet!respektive!sysselsättning!som!vill!ha!ett!arbete.!Därefter!började!deltagarna!
tämligen! fritt! berätta! om! både! sina! erfarenheter! och! tankar! avseende! hur! det! skulle!
kunna!vara.!Dessa!diskussioner! följdes!upp!genom!utforskande! frågor! från!moderator!
och! medverkande! forskare,! frågor! som! utgick! dels! från! vad! som! framkom! under!
intervjuerna,! dels! från! arbetet! med! forskningsöversikten.! Särskilt! fokus! låg! på! själva!
”görandet”!med!avsikt!att!identifiera!nyckelkomponenter!och!hur!insatser!kan!utformas!
för!att!underlätta!övergång.!!
Efter!att!deltagarna!tillfrågats!och!gett!sitt!medgivande!dokumenterades!intervjuerna!

genom!anteckningar!och!ljudinspelning.!För!att!så!långt!som!möjligt!bevara!deltagarnas!
konfidentialitet! har! deltagares! namn! och! regional! tillhörighet! avlägsnats.!
Intervjumaterialet! har! bearbetats! och! kategoriserats! utifrån! frågeställningar! och!
diskussionernas! innehåll! inom! vardera! område.! Gemensamt! var! att! dessa! kategorier!
sedan! sorterades! till! två! övergripande! teman:! befrämjande0 faktorer! och! identifierade0
hinder.0Då! tonvikten! i! arbetet! har! varit! att! sammanställa! kunskaper! om! insatser! och!
aktiviteter!som!skapar!förutsättningar,!har!större!utrymme!lagts!på!att!beskriva!det!som!
identifierats!som!befrämjande.!!
I! kapitlet! som! följer! riktas! blicken! mot! forskning! och! kunskap! avseende!

arbetsfrämjande! aktiviteter! riktade! till! personer! med! psykisk! funktionsnedsättning.!
Därefter! redovisas! forskning! och! kunskap! vad! gäller! arbetsfrämjande! stöd! riktat! till!
personer!med!intellektuell!funktionsnedsättning.!!
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Psykisk)funktionsnedsättning)och)arbete)
Inom!området!psykisk!funktionsnedsättning!finns!ett!växande!intresse!för!deltagande!i!
arbete!som!en!nyckelkomponent! för!rehabilitering!och!återhämtning1!(Connell,!King!&!
Crowe,!2011;!Dunn,!Wewiorski!&!Rogers,!2010;!Gilbert!et!al.,!2013;!Kirsh!et!al.,!2009)!
och! för! att! motverka! marginalisering! (se! bl.a.! Mueser! et! al.,! 2004).! Inom! området!
betonas!också!adekvat!stöd!som!förutsättning!för!att!anställning!ska!komma!till!stånd,!
bland! annat! visas! att! arbetsgivares! villighet! att! anställa! personer! med! psykisk!
funktionsnedsättning! ökade! med! olika! former! av! stöd! (Gustafsson,! Peralta! Prieto! &!
Danermark,! 2013a,! 2013b).! De! stödformer! som! nämndes! i! detta! sammanhang! var!
metoden! Supported0 Employment,! ekonomiskt! stöd! eller! en! kombination! av! dessa.! Ett!
annat! angreppssätt! är! att! likt! Bambra,! Whitehead! och! Hamilton! (2005)! beskriva!
interventioner! i! syfte! att! stödja! personer! med! funktionsnedsättning! och! kroniska!
sjukdomstillstånd! att! gå! från! bidragsberoende! till! försörjning! genom! anställning! som!
fem! övergripande! strategier:! 1)! utbildning,! träning,! och! arbetspraktik,! 2)!
yrkesrådgivning! och! support,! 3)! riktade! ersättningar! till! personer! som! lyckats! få! en!
anställning,! 4)! riktade! satsningar! mot! arbetsgivare! för! att! främja! deras! villighet! att!
anställa,!5)!åtgärder!för!att!förbättra!tillgänglighet.!
Två!återkommande!och!övergripande!uppfattningar!har!identifierats!i!materialet:!att!

arbetsrehabilitering!för!personer!med!funktionsnedsättning!generellt!och!personer!med!
psykisk!funktionsnedsättning!i!synnerhet,!är!komplext!och!kräver!erfaren!personal!(t.ex.!
Gervey,! Gao,! Tillman,! Dickel! &! Kneubuchl,! 2009),! och! att! systematiska! och! riktade!
program,!företrädesvis!Supported0Employment! (hädanefter!förkortat!SE)!och!Individual0
Placement0Support! (hädanefter! förkortat! IPS)!(t.ex.!Bond,!2004),!är!mer! framgångsrika!
än! generella! insatser.! SE! är! en!metodik! som! utmärks! av! att! den! betonar! individuellt!
anpassade!insatser!där!man!tidigt!försöker!hitta!reella!arbetsplatser!där!den!enskilde!får!
situationsspecifikt! stöd! (”place^then^train”).! SE!kan! ses! som!en!motsatt! strategi! till! en!
stegvis!rehabilitering!mot!arbete!där!individer!först!tränar!sina!förmågor!i!en!skyddad!
miljö!(”train^then^place”).!IPS!är!en!manualbaserad!variant!av!SE!som!särskilt!utformats!
för! målgruppen! personer! med! allvarlig! psykisk! sjukdom! eller! psykisk!
funktionsnedsättning.! Den! utmärks! utöver! den! ovanstående! ansatsen! av! att! integrera!
stöd!till!arbete!med!psykiatrisk!behandling.!
Det! är! framförallt! amerikanska! forskargrupper! som! studerar! och!mäter! effekter! av!

arbetsfrämjande! stöd! och! metoder! för! arbetsrehabilitering! (t.ex.! Bond! et! al.,! 2008;!
Crowther,! Marshall,! Bond! &! Huxley,! 2001;! Perkins,! Born,! Raines! &! Galka,! 2005).!
Liknande!effektmätningar!har!också!börjat! tillämpas! i!Sverige,!vilka!visar!att!det! finns!
vissa! skillnader! mellan! amerikanska! och! svenska! anställningsnivåer.! Ett! exempel! på!
detta!är!en!studie!från!USA!som!visar!att!efter!att!deltagit!i!SE^program!får!40!till!60!%!
arbete!på!öppna! arbetsmarknaden! till! skillnad!mot! att! 20!%!av!de! som! inte!deltagit! i!
något! sådant! program! fått! anställning! (med! liknande! besvär)! (Bond,! 2004).! Det! ska!
sägas!att!detta!är!relativt!höga!sysselsättningssiffror!som!inte!återfinns!i!så!många!andra!
studier.! I! en! svensk! uppföljning! av! deltagande! i! IPS^program! framkom! att! under! det!
första!året!var!25!%!av!deltagarna!vid!något! tillfälle! i!anställning!och!ytterligare!14!%!
var!engagerade! i!studier!(Nygren!2012).!Även!om!en! lägre!andel!är!sysselsatta!än!vad!
Bond! (2004)! redovisar!menar!Nygren! (2012)!att! IPS!är! ett! fungerande!verktyg!även! i!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Begreppet återhämtning har inom psykiatriområdet kommit att stå för ett perspektiv där individens egen vilja betonas och som fokuserar på att 
leva ett gott liv trots närvarande symptom, dvs. inte återhämtning från något i betydelsen av att bli/vara helt symptomfri (Slade, 2009). Inom detta 
perspektiv lyfts till exempel sysselsättning och relationer fram som en orsak till snarare än som en följd av välbefinnande (Leff & Warner, 2006). 
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svensk! kontext,! vilket! bekräftas! i! en! alldeles! färsk! effektstudie! (Bejerholm,! Areberg,!
Hofgren,!Sandlund!&!Rinaldi!2014).!!
Ovanstående! bör! också! sättas! i! relation! till! vad! som! avses! med! ”framgång”! eller!

”arbete”.! Vissa! studier! räknar! varje! timma! som! framgång,! andra! tar! fasta! på! antal!
arbetade! dagar! eller! timmar,! medan! andra! menar! att! det! bör! handla! om! något! mer!
stadigvarande.! Ytterligare! andra! studier! lyfter! fram! att! framgång! med! en! metod! ofta!
handlar!om!mer!komplexa!skeenden,!till!exempel!att!deltagaren!inte!bara!lyckats!få!en!
anställning! utan! också! behålla! den! samt! uppnått! andra! livsförändringar! (t.ex.! Nordt,!
Müller,!Rössler!&!Lauber,!2007).!!
Nästintill!entydigt! framhålls!utvecklingen!av!IPS^modellen!som!mest!robust!(se!t.ex.!

Bond,! 2004;! Crowther,! Marshall,! Bond,! &! Huxley,! 2001)! och! framgångsrik! för! att!
personer! med! psykisk! funktionsnedsättning! ska! erhålla! arbete! (Bejerholm! et! al.,!
kommande;! Bond! et! al.,! 2008;! Nygren,! Markström,! Svensson,! Hansson! &! Sandlund,!
2011),!och!därmed!ges!större!möjlighet!till!återhämtning!(Bond!et!al.,!2008;!Catty!et!al.,!
2008;! Cook! et! al.,! 2008;! Corrigan!&!McCracken,! 2005;! Crowther! et! al.,! 2001;!Drake!&!
Bond,!2008;!Mueser!et!al.,!2004;!Nygren,!2012;!Rinaldi!et!al.,!2010;!Tsang,!Leung,!Chung,!
Bell!&!Cheung,!2010).!Bland!annat!en!studie!av!Catty!med!flera!(2008)!pekar!på!att!IPS!
är!mer!effektivt!än!både!psykosociala!rehabiliteringsprogram!och!”standard!service”,!det!
vill! säga! arbetsrehabilitering! som! inte! bygger! på! tidig! placering! eller! anpassning! till!
gruppens!behov! (se!också!Bejerholm!et!al.,!2014;!Burns!et!al.,!2007).!Också!Campbell,!
Bond!och!Drake!(2011)!visar! i!en!metaanalys!att!IPS^metoden!är!mer!framgångsrik!än!
andra!metoder,!och!detta!oavsett!individuella!karakteristika.!
Förvisso!finns!studier!vars!resultat!pekar!delvis!i!annan!riktning,!både!avseende!idén!

om! att! arbete! skulle! vara! en! självklar! väg! till! återhämtning! för! personer! med! svåra!
psykiska!funktionsnedsättningar!(Connell,!King!&!Crowe,!2011),!och!huruvida!en!modell!
som!IPS!kan!implementeras!i!andra!arbetsmarknadskulturer!än!där!den!ursprungligen!
skapades! (Bond,! 2004;! Connell! et! al.,! 2011;! Howard! et! al.,! 2010).! Howard! med! flera!
(2010)! fann! inget! stöd! för! att! implementering! av! IPS! i! Storbritannien! bidrog! till!
konkurrensutsatt!arbete!för!personer!med!svår!psykisk!funktionsnedsättning,!vilket!de!
diskuterade!som!en!följd!av!strukturer!i!det!brittiska!systemet,!bland!annat!att!det!inte!
fanns!möjlighet! att! strukturellt! integrera! IPS!med! behandlingsverksamhet.! Dock! visar!
ett! antal! systematiska! studier! att! IPS! visat! sig! vara! framgångsrik! även! utanför! USA!
(Burns!et!al.,!2007;!Nygren!et!al.,!2011;!Tsang,!Chan,!Wong!&!Liberman,!2009).!Burns!
med!flera!(2007)!genomförde!en!studie!vid!sex!europeiska!rehabiliteringscenter!där!312!
personer!med! svår! psykisk! funktionsnedsättning! slumpades! att! erbjudas! stöd! utifrån!
IPS!eller!annan!arbetsrehabilitering.!Vid!uppföljning!efter!18!månader!fann!forskarna!att!
55!%!av!de!som!erhållit! IPS!hade! lönearbetat!minst!en!dag! i! jämförelse!med!28!%!för!
personer! som! erhållit! traditionell! arbetsrehabilitering.! Burns!med! flera! (2007)!menar!
att!studien!tydligt!pekar!på!att!IPS!är!effektivt!i!olika!välfärdssystem.!!
Även!i!Sverige!har!både!SE!och!IPS!visat!sig!vara!en!väg!till!anställning!(se!Bejerholm!

et! al.,! kommande;! Germundsson! et! al.,! 2012;! Nygren! et! al.,! 2011).! Till! exempel!
Germundsson!med!flera!(2012)!fann!att!personer!som!erbjudits!insatser!i!enlighet!med!
SE! anställdes! fortare,! hade! högre! disponibel! inkomst! och! mindre! bidrag! än! en!
kontrollgrupp.!Bejerholm!med!flera!(2014)!fann!i!en!RCT^studie!att!IPS!var!mer!effektivt!
än! traditionell! arbetsrehabilitering! vid! en! 18^månaders! uppföljning! avseende! att! få!
anställning! (46!%! versus! 11!%),! och! avseende! omfattning! av! anställning,! både!mätt! i!
anställningsperioders! längd!och!antal! timmar.!Dessutom!var!90!%!av!deltagarna! i! IPS!
involverade! i! arbete,! praktik! eller! utbildning,! med! övergripande! term! beskrivna! som!
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aktiviteter! som! främjar! delaktighet! i! samhällslivet,! i! jämförelse! med! att! 24! %! av!
deltagarna!i!traditionell!verksamhet!var!involverade!i!sådana!aktiviteter.!!!
Nedan!följer!en!fördjupad!redogörelse!för!dels!SE!och!IPS,!dels!det!som!benämns!som!

framgångs^!respektive!försvårande!faktorer.!!
!

Arbetsrehabilitering)enligt)SE)och)IPS)
SE! introducerades!under!1980^talet! i!USA!som!en!strategi! för!att!hjälpa!personer!med!
psykisk! funktionsnedsättning! att! få! anställning,! och! metoden! har! sedan! spridits! till!
alltfler!länder!(Gustafsson!et!al.,!2013b).!Enligt!flera!uppgifter!var!det!först!under!1990^
talet!metodiken! spred! sig! till! Sverige! (se! t.ex.! Antonson,! 2003;! Spjelkavik,! 2012),! och!
1998! introducerades! ett! SE^baserat! program,! Särskilt! introduktions! och!
uppföljningsstöd! (SIUS),! för! att! ge! stöd! och! hjälp! till! anställning! för! personer! som! på!
grund!av!funktionsnedsättning!har!nedsatt!arbetsförmåga!(Spjelkavik,!2012).!Detta!och!
andra!svenska!program!gör!dock! flera!avsteg! från!det!som!beskrivs!som!SE^metodens!
grundstenar.!!
Metodiken! bakom! SE! och! IPS! beskrivs! som! ett! perspektivskifte! mot! hur!

arbetsrehabilitering!hade!utformats! tidigare.!Tidigare,! i! flera!sammanhang!gäller!detta!
ännu,! sågs! det! som! angeläget! att! personer! med! funktionsnedsättning! och! psykisk!
sjukdom! först! behövde! bli! ”tillräckligt! friska”! och! träna! upp! förmågor! i! tillrättalagda!
miljöer! för! att! sedan! kunna! omsätta! detta! på! eventuell! arbetsplats.! I! framförallt! IPS!
betonas!att!utvecklande!av!färdigheter!bäst!sker!på!den!plats!de!ska!användas,!och!att!
man!ska!utgå!från!ansatsen!”place,!then!train”!(se!bl.a.!Mueser!et!al.,!2004).!!
Det!innebär!att!målet!med!SE!är!att!tidigt!i!processen!hitta!ett!arbete!med,!som!Bond!

med! flera! (2001)! uttrycker! det,! ”at! least! minimum! wages”,! det! vill! säga! ett!
konkurrensutsatt!arbete!på!den!öppna!arbetsmarknaden.!Författarna!beskriver!SE!som!
”a!set!of!explicit!procedures!and!interventions!that!program!staff!follows”,!med!vilket!de!
menar! att! personalen! har! en! uppsättning! procedurer! eller! verktyg! till! sitt! förfogande.!
Gary! Bond! som! är! en! av! SE^metodikens! förgrundsfigurer! har! ensam! och! tillsammans!
med! andra! forskare! genomfört! ett! flertal! systematiska! översikter,! och! funnit! stark!
evidens! för! framförallt! IPS^metodikens! effektivitet! (Bond,! 2008;! Bond! et! al.,! 2001;! se!
också! Catty! et! al.,! 2008;! Crowther! et! al.,! 2001).! I! syfte! att! säkerställa! metodens!
effektivitet!att!hjälpa!personer!med!svår!psykisk!ohälsa!att!nå!anställning!har!SE!kommit!
att!utvecklas!och!allt!mer!formaliseras!i!form!av!IPS.!!
IPS^metoden!bygger!på!ett!antal!nyckelkomponenter,!eller!snarare!principer!att!följa.!

I!tidiga!versioner!var!antalet!principer!sex!(Bond,!2004;!Nygren,!2012),!men!de!har!med!
tiden! utvecklats! till! att! idag! vara! åtta! (Bejerholm,! 2012).! Nedanstående! uppräkning!
grundar! sig! på! Bonds! arbeten! (2004,! 2008),! och! kompletteras! med! en! sjunde! och!
åttonde! princip! som! återfinns! hos! Areberg! (2012)! och! Bejerholm! (2012).! En! central!
källa!för!arbetet!med!att!utveckla!och!modifiera!IPS!utgörs!av!Dartmouth!IPS!Supported!
Employment!center!i!USA.!!
!

1. Den!första!principen!handlar!om!inriktningsmål,!att!det!är!arbete!på!den!öppna!
arbetsmarknaden! (competitive! employment)! som! åsyftas.!Med! det! ligger! fokus!
på!att!ge!deltagare!stöd!i!syfte!att!få!permanent!arbete.!!

2. Lämplighet! grundar! sig! på! individens! vilja.! Med! det! avses! att! ingen! ska! bli!
exkluderad!(av!orsaker!som!symtom,!diagnos,!tidigare!historia,!droganvändande!
etc.)!då!det!är!individens!vilja!och!önskan!att!komma!i!arbete!som!avgör!om!man!
är!”lämplig”!att!delta!i!programmet.!!
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3. Sökande! efter! arbete! inleds! tidigt.! Med! IPS! vill! man! hjälpa! individer! att! tidigt!
komma! i! arbete! snarare! än! att! erbjuda! över! tid! långdragna! perioder! av!
bedömning,!arbetsträning!och!rådgivning.!!

4. De! arbetsrehabiliterande! insatserna! integreras! med! verksamheten! i! det!
psykiatriska!teamet.!Det!ska! finnas!en!kontinuerlig!kontakt!och!nära!samarbete!
mellan!behandlingsteamet!och!den!arbetsspecialist!som!ansvarar!för!insatserna!i!
enlighet! med! IPS.! Bond! (2004)! menar! att! det! är! av! största! vikt! att!
arbetsspecialisten!regelbundet!deltar! i!behandlingsmöten!samt! interagerar!med!
behandlingspersonal!även!utöver!dessa!möten.!!

5. Arbetssökande! ska! vara! grundat! i! individens! önskemål! och! val.! Stödet! bör!
fokusera!på!individens!styrkor,!preferenser!och!tidigare!arbetserfarenheter.!!!

6. Individanpassat! stöd! ska! ges! kontinuerligt! och! utan! tidsbegränsning.! Med! det!
avses! att! man! bör! undvika! artificiella! tidsgränser! oavsett! om! de! följer! av!
bedömning!av!individer!eller!tillgängliga!resurser.!I!detta!ligger!att!det!ska!finnas!
en!beredskap!för!att!ge!stöd!långt!efter!att!individen!fått!arbete.!!

7. Redan!i!ett!tidigt!skede!ska!rådgivning!avseende!bidragsformer!och!ekonomiska!
ställningstaganden!erbjudas.!!!

8. Arbetsspecialisten! ska! vid! sidan! av! stöd! till! individerna! samtidigt! arbeta!
systematiskt!med!arbetsgivarengagemang!och!rekrytering!av!arbetsplatser.!!

!
Som! nämnts! tidigare! har! principerna! utvärderats! och! validerats! i! ett! stort! antal!
systematiska! studier! och! IPS! ses! numera! som! en!metod!med! stark! forskningsevidens!
(Bejerholm,! 2012;! Bond,! 2004,! 2008;! Bond! et! al.,! 2001),! framförallt! gäller! detta!
principerna!1^3.!Däremot!menar!Bond!att!den!princip!som!mer!än!andra!skiljer!IPS!från!
andra! arbetsrehabiliteringsmodeller,! princip! 4! om! integrerat! arbetssätt,! har! måttligt!
stark!evidens!(Bond,!2004;!Bond!et!al.,!2001),!vilket!enligt!författarna!troligen!beror!på!
att!den!är!mindre!studerad!(Bond,!2004).!!!
Ett!flertal!studier!betonar!att!det!är!angeläget!att!följa!IPS^modellens!principer!för!att!

säkerställa!effektivitet!och!öka!möjligheterna!att!kunna!hjälpa!brukare!även!under!svåra!
förhållanden!som!till!exempel!lokalt!hög!arbetslöshet!(se!t.ex.!Becker!et!al.!2006;!Cook!et!
al.,!2006).!Graden!av!framgång!för!programmet!avgörs!till!stor!del!av!hur!väl!man!följer!
modellens! principer,! snarare! än! hur! mycket! man! anpassar! programmet! till! lokala!
förhållanden!(se!t.ex.!Becker!et!al.,!2006;!Bond,!2004;!Bond!et!al.,!2008;!Crowther!et!al.,!
2001).! Däremot! menar! Catty! med! flera! (2008)! att! grad! av! programtrohet! inte! kan!
förklara!alla!skillnader!i!utfall.!!
Två!svenska!studier!kan!illustrera!att!programtrohet!diskuteras!i!relation!till!resultat.!

Dels!framkommer!det!i!en!studie!av!Nygren!med!flera!(2011)!att!vid!tillfället!var!det!ca!
10!SE^team!aktiva!med!arbetsrehabilitering,!men!att!det! fanns!begränsad!kunskap!om!
dessa! verksamheters! resultat! och! programtrohet.! De! verksamheter! Nygren!med! flera!
studerade! (2011,! 2013)! gjorde! två! avsteg! från! ovan! nämnda! principer,! dels! att!
verksamheten!inte!erbjöd!stöd!till!alla!personer!med!psykisk!funktionsnedsättning!som!
var! motiverade! att! komma! i! arbete! ^! det! fanns! ett! ålderskriterium! vilket! innebar! att!
verksamheten! riktade! sig! till! personer! under! 30! år.! Dels! var! verksamheten! inte!
integrerad!med!den!psykiatriska!öppenvården.!!
Det! andra! exemplet! är! hämtat! från! en! studie! som! studerade! vad! arbetsgivare!med!

erfarenhet! av! att! anställa! personer! som! har! stöd! via! SE^verksamhet! menar! är!
framgångsrikt!stöd!(Gustafsson,!Pierto!Peralta!&!Danermark,!2013a).!I!studien!görs!först!
referenser!till!IPS^principerna!för!att!sedan!peka!på!de!tre!punkter!där!verksamheter!i!
Sverige!gör!avsteg! från!dessa.!Kriteriet! för!att!delta! i!den!av!Gustafsson,!Pierto!Peralta!
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och! Danermark! (2013a)! studerade! verksamheten! är! nedsatt! arbetskapacitet,! och! inte!
individens! vilja! att! arbeta.! För! det! andra! startade! inte! programmen! i! studien!med! en!
omedelbar! anställning,! och! eventuell! följande! anställning! föregicks! av! kortare! eller!
längre!introduktion!på!arbetsplatsen.!Det!tredje!avsteget!avsåg!längden!på!stödet.!Enligt!
IPS!ska!stöd!ges!så!länge!som!det!behövs,!men!Gustafsson,!Pierto!Peralta!&!Danermark!
(2013a)!menar!att!stöd!ofta!är!tidsbegränsat!i!svenska!verksamheter.!
!

Centrala)påverkansfaktorer))
Ett! flertal! studier! har! intresserat! sig! för! vad! som! kan! förutsäga! resultat,! det! vill! säga!
faktorer! som! verkar! höra! samman! med! lyckat! eller! mindre! lyckat! utfall! av!
arbetsfrämjande!insatser.!Dessa!kan!delas!in!i!två!huvudkategorier!–!studier!som!pekar!
på!faktorer!kopplade!till!individen,!respektive!till!kontexten.!Vad!gäller!den!sistnämnda!
kategorin! är! det! både! faktorer! som! hör! till! själva! insatsen! och! faktorer! som!mer! kan!
placeras!i!omkringliggande!strukturer.!!
En!uppdelning!mellan!individuella!och!kontextuella!faktorer!är!inte!oproblematisk!då!

det! i! hög! grad! handlar! om! vilket! perspektiv!man! anlägger.! Detta! syns! också! tydligt! i!
materialet,! inte!sällan!kan!studier!börja!med!att!identifiera!individuella!egenskaper!för!
att!avsluta!med!förslag!till!policy^!eller!verksamsamhetsrelaterade!förändringar.!Det!är!
också! så! att! individuella! egenskaper! kan! vara! betydligt! enklare! att! identifiera! och!
operationalisera.! En! intressant! aspekt! av! detta! kan! illustreras! av! Salyers! med! flera!
(2008)! som! fann! att! professionella! inom! arbetsrehabilitering! relaterade! framgång! till!
metoder!eller!inslag!i!den!modell!de!arbetade!efter,!medan!de!oftare!relaterade!mindre!
framgångsrika!resultat!till!faktorer!knutna!till!individen.!!
Nästföljande!avsnitt! inleds!med!en! redogörelse! för! faktorer! som!knyts! till!modeller!

och! verksamheter,! därefter! följer! faktorer! som! knyts! till! individer.! Avsnittet! avslutas!
med!att!redogöra!för!vad!som!beskrivs!tillhöra!en!strukturell!nivå.!!
!

Organisatoriska&faktorer&&
Det!är!ett!flertal!faktorer!som!kan!räknas!till!de!organisatoriska,!det!uppenbara!brukar!
vara!att!nämna!aspekter!som!har!att!göra!med!valda!metoder!eller!modeller.!Vi!har!här!
samlat!forskningsresultat!med!relation!till!organisatoriska!faktorer.!!
!

Stöd%med%vad?%
Vilket!stöd!som!ska!ges!genom!arbetsrehabilitering!varierar!mellan!olika!arbetssätt.!Dels!
återfinns! stöd! att! söka! arbete,! ta! kontakt! med! potentiella! arbetsgivare,! informera! på!
arbetsplatsen! och! finnas! behjälplig! på! olika! sätt! utifrån! hur! själva! modellen! är!
formulerad! (se! t.ex.! Blitz! &! Mechanic,! 2006;! Bond! et! al.,! 2001;! Bond,! 2004;! Drake! &!
Bond,! 2008;! Henry! &! Lucca,! 2004).! Av! dessa! insatser! läggs! ofta! särskilt! vikt! vid!
”matchning”,!att!individens!preferenser,!färdigheter!och!utvecklingsbehov!noga!matchas!
med!arbetsplatsens!krav!och! förutsättningar! (bl.a.!Henry!&!Lucca,!2004;!Salyers!et!al.,!
2008).!Men!det!är!inte!alltid!just!stöd!knutet!till!modellen!som!har!fått!uppmärksamhet!i!
olika!studier,!istället!är!det!relativt!vanligt!att!beskriva!insatser!eller!aktiviteter!i!avsikt!
att!fylla!igen!det!som!identifierats!som!en!brist!eller!lucka!i!befintliga!stödinsatser.!Det!
innebär!att!det! finns!en!viss!”snedfördelning”! i!detta!avsnitt! i!betydelsen!att!det!redan!
bekanta!inte!beskrivs!i!samma!omfattning!som!det!som!framstår!som!problematiskt.!!
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Enligt!Drake!och!Bond!(2008)!är!en!av!grundintentionerna!i!IPS^verksamheter!ett!ge!
den!enskilde!stöd!och!support!med!det!som!denne!själv!formulerar!som!önskvärt!stöd.!
Det! kan! röra! sig! om! barriärer! i! den! enskildes! livssituation,! det! vill! säga! hinder! att! ta!
anställning!som!uppstår!på!grund!av!att!den!enskilde! inte!själv!kan! finna! lösningar!på!
behov!rörande!boende,!barnomsorg!eller!transporter!till!och!från!arbetet!(se!t.ex.!Blitz!&!
Mechanic,!2006;!Jones,!Perkins!&!Born,!2001).!Det!kan!handla!om!sociala!(t.ex.!Tsang!et!
al.,! 2009)! och! praktiska! färdigheter! men! också! om! synen! på! sig! själv! som! framtida!
arbetstagare! (Jones,! Perkins! &! Born,! 2001).!Med! social! färdighetsträning! avser! Tsang!
med!flera!(2009)!att!IPS^teamet!också!ska!ge!deltagarna!stöd!avseende!att!utveckla!och!
bevara!goda!arbetsrelationer!till!arbetskamrater,!handledare!och!chefer.!Med!praktiska!
färdigheter! avses! förutom! det! som! är! uppgiftsrelaterat,! att! ha! kontroll! över! sin!
ekonomiska! situation,! att! kunna! välja! adekvat! arbetsklädsel,! använda! kollektiva!
transportmedel! samt! hantera! psykiatriska! symptom! på! och! utanför! arbetsplatsen!
(Jones,!Perkins,!&!Born,!2001;! se!också!Roulstone,!Harrington!&!Hwang,!2013).! Jones,!
Perkins! och!Born! (2001)! framhåller! vikten! av! att! arbetsspecialisterna! inger! hopp! och!
arbetar!för!att!den!enskilde!ska!ges!möjligheter!att!utveckla!en!tillit!att!det!är!möjligt!att!
få!anställning.!!!
Med! hjälp! av! en! metaforisk! beskrivning! har! Gustafsson! med! flera! (2013a)!

kondenserat!vad!svenska!arbetsgivare!menar!är!viktigt! för!att!stöd!enligt!en!SE^ansats!
ska!fungera:!personalen!vid!en!SE^verksamhet!behöver!fungera!som!mäklare,!guider!och!
problemlösare.! Med! mäklare! avses! hur! initiala! kontakter! bör! vägledas! av! ”dubbla!
lojaliteter”.!För!arbetsgivaren!står!SE^organisationen!för!kunskap!om!en!för!dem!osynlig!
arbetskraft!och!mäklarfunktionen!består!av!att!matcha!inte!bara!arbetstagarens!behov!
och! intressen! med! en! potentiell! arbetsplats! utan! även! se! till! arbetsplatsens! och!
arbetsgivarens! behov.!Med! guidning! och! problemlösning! avses! hur! arbetsspecialisten!
aktivt! arbetar! för! att! utveckla! arbetstagares! anställningsbarhet,! det! vill! säga! stödjer!
dennes!anpassning!till!arbetsmarknadens!krav!om!flexibilitet!och!till!att!självständigt!ta!
ansvar! för!sina!arbetsuppgifter.!Guidningen!stod!dels! för!att! främja!anställningsbarhet!
och! dels! för! att! informera! omgivningen! om! funktionsnedsättningen,! medan!
problemlösarfunktionen!avsåg!arbetsgivarnas!förväntningar!om!SE^organisationens!(läs!
arbetsspecialitens)! ansvar! för! situationer! där! arbetstagare! av! olika! anledningar! inte!
levde! upp! till! arbetsgivares! förväntningar.! Gustafsson! med! flera! (2013a)! fann! att!
underliggande! i! de! tre! funktionerna,! mäklare,! guider! och! problemlösare,! låg! några!
aspekter!som!framstod!som!viktigare!än!andra:!att!när!SE^organisationen!tillhandahåller!
trygghet,! samt! är! ansvarstagande! och! pålitlig! framstår! den! som! en! motvikt! till! en!
individualiserad! och! otrygg! arbetsmarknad! där! ekonomiska! incitament! vanligen! är! i!
fokus.!!
Förutom! arbetsrelaterade! och! sociala! förmågor! menar! Cunningham,! Wolbert! och!

Brockmeier! (2000)! att! insatsen! också! ska! erbjuda! den! enskilde! stöd! att! utveckla!
strategier!för!att!hantera!både!sin!sjukdom!och!livssituation.!De!fann!att!personer!som!
hade! utarbetade! strategier,! som! till! exempel! att! anpassa! antal! arbetstimmar! för! att!
hantera! sin! sjukdom,! var! mer! framgångsrika! när! det! gällde! att! kunna! behålla! en!
anställning!(Cunningham,!Wolbert!&!Brockmeier,!2000).!!
Som!en!kontrast!till!SE^modeller!som!förordar!”place!then!train”!menar!Tjörnstrand,!

Bejerholm! och! Eklund! (2011)! att! dagverksamhet! också! kan! spela! en! viktig! roll! för!
personer!med!psykisk! funktionsnedsättning.!De!anger! fördelar!som!att! i!anpassad!och!
lugn! miljö! pröva! den! enskilde! individens! arbetsförmåga,! och! att! ge! möjligheter! att!
konkret!prova!på!olika!sysslor,!kravnivåer!och!tempovariationer.!!
!
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Stödets%utformning%
En! annan! vanlig! ingång! är! att! beskriva! hur! stödet! ska! utformas,! och! här! kan! två!
huvudteman!identifieras:!stöd!bör!vara!personcentrerat!samt!varaktigt!över!tid.!Det!är!
individualiserade! insatser! som! förordas,! det! vill! säga! att! stödpersonal! anpassar! sitt!
arbetssätt! utifrån!den! enskilde! individen! (se! t.ex.!Henry!&!Lucca,! 2004;!Perkins! et! al.,!
2005;!Salyers!et!al.,!2008).!Detta!kan!beskrivas!som!att!utveckla!en!god!relation!(Henry!
&!Lucca,!2004)!eller!terapeutisk!allians,!med!avsikt!att!det!ska!vara!en!relation!som!bär!
även!i!motgångar!(Catty!et!al,!2008).!Henry!och!Lucca!(2004)!pekar!särskilt!på!att!den!
goda! relationen! är! en! förutsättning! för! att! kunna! identifiera! deltagarnas! mål! och!
preferenser,! och! utifrån! det!maximera! dennes! valmöjligheter.! Areberg,! Björkman! och!
Bejerholm! (2012)! fann! att! deltagare! i! IPS^verksamhet! upplevde! att! relationen! till!
stödpersonal! stärktes! av! att! personalen! hade! förtrogenhetskunskap! om! psykisk!
funktionsnedsättning.! Förtrogenheten! kunde! utgöras! av! såväl! egen! som! professionell!
erfarenhet!av!hur!det!är!att!leva!med!psykisk!ohälsa.!!
En!annan!stödfunktion!som!ges!betydelse!är!personalens!förmåga!att!identifiera!och!

uppmärksamma! framsteg! för! att! ge! arbetstagaren! adekvat! och! stärkande! feedback!
(Henry!&!Lucca,!2004).!För!att!få!till!stånd!detta!behöver!personal!både!utbildning!och!
erfarenhet,! men! enligt! Gervey! med! flera! (2009,! s.! 48)! krävs! också! engagemang.! De!
menar!att! all! arbetsrehabilitering!kan!vara!utmanande,!men!att!den!personal! som!ska!
arbeta!med!att! ge!arbetsrelaterat! stöd! till!personer!med!psykisk! funktionsnedsättning!
behöver!vara!organisationens!mest!erfarna!och!engagerade!personal.!Detta!berörs!också!
i! studier! som! pekar! på! att! stor! omsättning! av! personal! riskerar! att! påverka! utfallet!
negativt!(se!t.ex.!Biegel!et!al.,!2010).!!!
Hur!mycket!stöd!som!ges!till!var!och!en!ägnas!också!uppmärksamhet,!och!bland!annat!

Cook! med! flera! (2008,! s.! 294)! menar! att! det! finns! ett! tydligt! samband! mellan!
omfattningen! av! det! stöd! den! enskilde! erhåller! och! utfall:! ”those! who! received!more!
vocational! service! had! better! outcome”! (se! också! Becker! et! al.! 2006;! Burke^Miller,!
Razzano,! Grey,! Blyler! och! Cook,! 2012).!Med! omfattning! avses! dels! tid! som! avsätts! av!
arbetsspecialisten!för!den!enskilde!deltagarens!räkning,!och!dels!tid!i!programmet,!det!
vill!säga!under!hur!lång!tidsperiod!man!kan!erhålla!stöd.!!
Enligt! Germundsson,! Hillborg! och! Danermark! (2011)! spelar! tidsdimensionen! i!

arbetsrehabilitering!en!väsentlig!roll!också!för!personal.!De!fann!att!personal!upplevde!
dels! att! den! tid!de! fått! till! förfogande! för! varje! individ! var!begränsad,! dels! att! det! var!
förvirrande!att!det!fanns!olika!regler!för!tilldelad!tidsperiod.!Forskarna!såg!också!att!det!
fanns!en!tendens!till!att!upplevelsen!av!snäva!tidsramar! ledde!till!ökat! fasthållande!av!
regleringar! och! manualer! med! begränsat! utrymme! för! flexibilitet.! När! det! gällde!
deltagarna!fann!Germundsson,!Hillborg!och!Danermark!(2011)!att!en!känsla!av!att!tiden!
var! begränsad! upplevdes! pressande,! och! att! detta! i! samspel! med! en! upplevelse! av!
begränsat! utrymme! att! påverka! sin! situation,! kunde! leda! till! avbrott! i!
rehabiliteringsprocessen.! Även! Nygren! (2012,! s.! 54)! menar! att! det! är! viktigt! att!
arbetsrehabiliteringsinsatsen! inte! är! tidsbegränsad.! Informanterna! i! denna! studie!
beskrev!hur!upplevelsen!av!att!ha!tid!innebar!att!de!kunde!börja!i!IPS^programmet!utan!
rädsla! för! att! bli! utsparkade! eller! förlora! sin! sista! chans,! även!om!en! anställning! eller!
arbetspraktik!skulle!avbrytas.!Nygren!(2012)!menar!att!det!är!ett!utgångsläge!som!kan!
skapa!en!känsla!av!kontroll,!trygghet!och!tillräckligt!mod!för!att!våga!försöka!sig!på!även!
sysselsättningar!som!deltagare!initialt!känner!sig!osäkra!inför.!
Men!det!är!inte!bara!i!relation!till!arbetsrelaterat!stöd!som!tid!framstår!som!en!viktig!

aspekt.! Perkins! med! flera! (2005)! fann! starkt! samband! mellan! utfall! och! den! tid!
arbetsspecialisten!kunde!lägga!på!att!lösa!praktiska!frågor!som!transporter!till!och!från!
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arbetsplatsen,!genomföra!träning!av!vissa!moment!men!också!på!att!vara!företrädare!i!
icke^arbetsrelaterade! frågor.! Ett! resultat! som! kan! sägas! stödjas! av! bland! annat! Jones!
med!flera!(2001)!som!menar!att!deltagare!lättare!kan!komma!tillrätta!på!arbetsplatsen!
om!de!får!stöd!att!lösa!andra,!ej!arbetsrelaterade,!orosmoln.!
!

Samarbete%och%samverkan%
Att! arbetsrehabilitering! är! beroende! av! sina! sammanhang! och! kontakterna! med!
omkringliggande!verksamheter! framgår! tydligt! i! flera!av!studierna!(se!bl.a.!Bond!et!al.!
2001;!Germundsson,!Hillborg!&!Danermark,!2011;!Henry!&!Lucca,!2004).!Samverkan!är!
också!en!av!nyckelkomponenterna!i!IPS,!och!Bond!med!flera!(2001)!menar!att!det!är!den!
integrerade!verksamheten!mellan!behandlingsteam!och!arbetsspecialist!som!framförallt!
skiljer! IPS! från! andra! program.! De! beskriver! det! som! en! ”critical! ingredient”! för! att!
undanröja! en! betydande! organisatorisk,! men! också! attitydmässig! barriär.! Bond! med!
flera!(2001)!menar!att!när!dessa!verksamheter!är! integrerade!har!all!personal!tillgång!
till!rehabiliterings^!och!träningsplaner,!likaså!noteringar!om!progression!och!eventuella!
utmaningar.! Denna! form! av! integrering! bygger! på! att! verksamheterna! är!
samlokaliserade!och!har!frekventa!kontakter!(Bond!et!al.,!2001,!s.!390).!Även!Henry!och!
Lucca!(2004)!fann!att!samarbete!mellan!verksamheter!underlättar!kommunikation!och!
sammanhållen! planering,! men! pekar! också! på! att! samarbete! mellan! verksamheter!
avlastar!klienten!från!stress!då!denne!slipper!hålla!kontakt!och!kommunicera!med!flera!
verksamheter.!!
I! en! svensk! studie! fann! Germundsson,! Hillborg! och!Danermark! (2011)! att! hinder! i!

samarbetet! mellan! verksamheter! påverkar! den! enskildes! rehabilitering! negativt.!
Särskilt! lyfte! personal! inom! arbetsrehabiliteringsverksamheter! fram! att! ofta!
förekommande! omorganisationer! innebar! förlust! av! både! kunskaper! och! nätverk.!
Omorganisationer!innebar!avbrott!i!samarbetet!och!att!personal!behövde!lägga!tid!på!att!
hitta! nya! framkomliga! vägar! och! formulera! gemensamma!mål.! ! Sammantaget! innebar!
det!ett!dubbelarbete!som!inte!bara!upplevdes!som!frustrerande!för!personalen,!utan!det!
påverkade!också!det!direkta!klientarbetet.!
Tidigare! har! nämnts! att! det! är! relativt! vanligt! att! det! inte! finns! upparbetat! och!

integrerat! samarbete! med! psykiatriska! behandlingsteam! i! svenska! IPS^verksamheter!
(Nygren,! 2012),! och! Nygren! (2012)! diskuterar! om! sådant! samarbete! skulle! förbättra!
utfallet.! Diskussionen! fördes! mot! bakgrund! av! att! den! enda! signifikanta! faktorn! för!
anställning!var!förekomst!av!psykiatriska!symtom,!det!vill!säga!att!ju!högre!förekomst!av!
psykiatriska! symtom! hos! klienten,! desto! lägre! sannolikhet! för! anställning! (se! också!
Nygren!et!al.,!2011).!Dock! förs!diskussionen!med!viss! försiktighet!då!de!även! fann!att!
andra!faktorer!påverkade!utfallet,!om!än!de!inte!var!signifikanta.!!Bland!annat!visade!det!
sig!att!gynnsamt!för!framtida!anställning!var!initialt! lägre!skattad!subjektiv!livskvalitet!
och! inga! eller! små! problem! med! att! påbörja! och! fullfölja! flera! uppgifter! i! följd! eller!
parallellt.!!
En! annan! form!av! angeläget! samarbete!kom! i! fokus! i! en! svensk! studie! som!belyste!

IPS^deltagares!erfarenheter!(Areberg,!Björkman!&!Bejerholm,!2012).!Areberg,!Björkman!
och! Bejerholm! (2012)!menar! att! avgörande! för! arbetsspecialisternas!möjlighet! att! ge!
stöd!och!matcha!deltagares!olika!behov!och!preferenser!är!att!de!har!utvecklat!ett!stort!
nätverk! och! samarbete! med! olika! företag! och! verksamheter,! både! inom! privat! och!
offentlig!sektor.!Eller!som!de!uttrycker!det:!”Thus,!to!support!participants!with!different!
needs! and! preferences,! it! seems! crucial! for! the! ES! [employment! service]! to! obtain!
information! of! the! companies! in! the! area,! for! instance! by! networking”! (Areberg,!
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Björkman!&!Bejerholm,!2012,!s.!594).!Forskarna!menade!också!att!kommunikation!med!
arbetsgivare!underlättades!av!en!stark!allians!mellan!personal!och!deltagare.!!
!!

Faktorer&som&ofta&knyts&till&individer&
Det! har! identifierats! fler! studier! som! undersökt! individuella! karakteristika! som!
civilstånd,! utbildningsnivå,! etnicitet,! diagnos! eller! symtom,! och! tidigare!
arbetslivserfarenhet! i! relation! till! utfall! av! arbetsrehabilitering,! än! de! som! fokuserar!
omgivningsrelaterade! faktorer! (se! Kravetz,! Dellario,! Granger! &! Salzer,! 2003).! De!
variabler! som! används! i! den! här! formen! av! studier! kan! delas! in! i! tre! huvudgrupper:!
demografisk! information! såsom! etnicitet,! kön,! utbildningsnivå,! civilstånd,!
boendeförhållande,! pension/bidrag! etc.;! kliniska! symtom! och! vårdtillfällen;! samt!
tidigare!arbetserfarenheter!och!motivation!(se!t.ex.!Biegel!et!al.,!2010;!Campbell,!Bond!&!
Drake,!2011).!
En!något!annan!utgångspunkt!när!det!gäller! individuella! faktorer! tar!Campbell!med!

flera!(2011)!när!de!pekar!på!vikten!av!att!ta!fasta!på!de!faktorer!som!är!förändringsbara.!
De!menar!att!utbildningsnivå,!motivation,!självkänsla,!tillkommande!psykisk!eller!annan!
ohälsa!kan!påverkas!genom!interventioner!medan!individers!kön!och!etniska!härkomst!
är!mer!svår^!eller!oföränderliga.!Det!är!därmed!mer!framgångsrikt!att!arbetsfrämjande!
interventioner! fokuserar! på! det! som! förvisso! kan! framstå! som! barriärer! men! vilkas!
effekt!kan!undanröjas!eller!mildras!genom!riktat!stöd.!!
!

Demografiska%studier%%
Det! stora! flertalet! registerstudier! fäster! uppmärksamhet! på! etnicitet,! kön! och! ålder! i!
relation!till!utfall!av!SE!och!IPS,!och!visar!på!varierande!resultat.!I!en!registerstudie!från!
USA! (omfattande! ca! 1! 000! SE^deltagare)! fann! Jones,! Perkins! och! Born! (2001)! att!
variabler! som! kön,! ålder! och! etniskt! ursprung! etc.! inte! kan! förutsäga! vilka! som! får!
anställning! eller! inte.! Istället! var! det! omfattning! av! insatser! och! kvalitativa! aspekter!
avseende! SE! som! hade! betydelse.! Däremot! fann! Burke^Miller! med! flera! (2012)! i! en!
randomiserad!studie!omfattande!1!272!personer!med!psykiskt!funktionsnedsättning!att!
yngre!vuxna!hade!lättare!att!få!anställning!än!äldre!(över!30!år)!och!att!deltagande!i!SE!
för!unga!personer!(mellan!18^24)!i!högre!utsträckning!än!för!äldre!leder!till!fortsatt!eller!
kompletterande!utbildning.!De!fann!också!att!det!var!mindre!sannolikt!att!personer!med!
det!som!benämns!hispanic^/latino^ursprung!får!anställning!än!andra!minoritetsgrupper.!
Det!senare!är!ett!resultat!som!motsägs!av!andra!studier!(se!t.ex.!Biegel!et!al.,!2010;!Pluta!
&! Accordino,! 2006),! som! pekar! på! att! det! var! mer! eller! mindre! sannolikt! för! andra!
etniska! grupper! att! få! anställning.! Intressant! att! notera! är! att! etniskt! ursprung! som!
variabel! framförallt! förekommer! i!studier! från!USA,!och!att!de! i!hög!omfattning!svarar!
mot! andra! populationsstudier! som! visar! samband! mellan! minoritetsgrupper! och!
svårigheter! att! få! tillträde! på! arbetsmarknaden.! Det! paradoxala! är! att! etnicitet!
behandlas!som!en!individvariabel!när!det!snarare!borde!ses!som!en!strukturell!position!i!
ett!system!där!etnicitet!har!getts!betydelse.!Det!här!belyser!därmed!ytterligare!en!aspekt!
av! tidigare! beskrivna! problematik! av! att! dra! skiljelinjer! mellan! individrelaterade! och!
kontextuella!faktorer.!!
Både! varierande! resultat! och! avsaknad! av! diskussion! om! strukturell! position!

återkommer! när! det! gäller! huruvida! kön! har! betydelse! för! att! få! anställning.! Medan!
några!registerstudier!pekar!på!att!män!har!något!större!sannolikhet!att!få!en!anställning,!
menar!andra!att!det!finns!mycket!svagt!stöd!för!ett!sådant!samband!(t.ex.!Bambra!et!al.,!
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2005).!Dock!är!det!få!studier!som!explicit!lägger!fokus!på!kön!annat!än!som!en!variabel!
bland! många! –! en! diskussion! förs! dock! om! att! arbete! ses! som!mer! normerande! och!
därmed! angeläget! för!män! (Vandekinderen,! Roets,! Vandenbroeck,! Vanderplasschen! &!
Van!Hove,!2012).!!
Till!demografiska!aspekter!räknas!också!utbildningsnivå,!och!återkommande!noteras!

att!som!grupp!har!personer!med!psykisk!funktionsnedsättning!lägre!utbildningsnivå!än!
andra!i!motsvarande!ålder!(se!t.ex.!Burke^Miller!et!al.,!2012;!Nordt!et!al.!2007;!Rinaldi!et!
al.,!2010;!Tsang!et!al.,!2010).!Detta!brukar!förklaras!med!att!tidigt!insjuknande!i!psykisk!
ohälsa! får! negativa! konsekvenser! avseende! skolgång,! det! kan! bero! på! att! skolgången!
avbrutits!helt!eller!att! individen!inte!haft!möjlighet!att!tillgodogöra!sig!undervisningen!
(Nordt,!et!al.,!2007;!Tsang!et!al.,!2010).!I!ljuset!av!detta!ska!kanske!ett!av!resultaten!i!en!
studie!av!Nygren!(2011)!med!kollegor!förstås:!att!efter!deltagande!i!IPS!hade!25!%!gått!
till! anställning! och! 14! %! till! utbildning.! Ett! resultat! som! kan! tolkas! positivt! då!
upptagande! av! studier! sett! i! ett! längre! perspektiv! anses! ge! större! möjlighet! att! få!
anställning!(Nygren!et!al.,!2011).!!!
!

Psykisk%ohälsa%och%andra%samtidiga%funktionsnedsättningar%
Även!när!det!gäller!symtom!härrörande!till!underliggande!psykisk!sjukdom!eller!annan!
samtidig!funktionsnedsättning!råder!det!delade!meningar!om!i!vilken!omfattning!detta!
påverkar! utfall! av! arbetsrehabilitering.! Bland! annat! anges! att! schizo^affektiv! sjukdom!
(Biegel!et!al.,!2010)!och!schizofreni!(Nordt!et!al.,!2007)!försvårar!för!den!enskilde!att!få!
anställning.! I! en! svensk! studie! fann! Nygren! med! flera! (2013)! att! bland! flera! möjliga!
variabler!som!sociodemografiska!karakteristika,!kliniska!symtom!och!egenvärdering!av!
vardagskompetens! och! delaktighet,! var! det! bara! psykiatriska! symtom! som! kunde!
förutsäga! inträde! till! arbetsmarknaden! (se!också!Nygren,!2012,! s.! 50).!Även!om!dessa!
resultat! ligger! i! linje! med! till! exempel! Drake! och! Bond! (2008)! vill! Nygren! med! flera!
(2013)!mana!till! försiktighet!då!de!menar!att!situationen!är!mer!komplex!än!så.!Bland!
annat!menar!de!att!det!är!angeläget!att!identifiera!faktorer!relaterade!till!IPS^modellen,!
hela! rehabiliteringssystemet! och! strukturer! på! makronivå! för! att! förstå! hur! dessa!
interagerar!med!individuella!karakteristika.!!!
Uppmaningen! om! försiktighet! med! att! förlägga! svårighet! att! få! anställning! som!

följande!på!psykisk!ohälsa!har!stöd!i!andra!studier.!Till!exempel!fann!Blitz!och!Mechanic!
(2006)! att! inga! kliniska! variabler! (dvs.! symtom!på! psykisk! sjukdom)! kunde! förutsäga!
huruvida!deltagande!i!SE!skulle!leda!till!arbete.!Däremot!kan!synen!på!psykisk!ohälsa!ha!
betydelse! menar! Jones,! Perkins! och! Born! (2001).! De! fann! att! arbetsspecialister! ofta!
identifierade! den! psykiska! ohälsan! som! ett! påtagligt! hinder! och! utformade! sina!
handlingar! utifrån! detta.! Forskarna! kunde! inte! identifiera! något! samband! mellan!
symtom! på! psykisk! ohälsa! och! svårigheter! att! få! anställning! och! menade! att! det! är!
angeläget! att! arbetsspecialister!motverkar! stigmatisering! genom! att! välja! att! fokusera!
på!de!hinder!som!kan!påverkas!genom!interventionen!istället!för!att!uppehålla!sig!kring!
de!psykiatriska!symtomen!(Jones,!Perkins!&!Born,!2001).!!!
Att! förutom! psykisk! ohälsa! ha! någon! annan! funktionsnedsättning! eller! sjukdom!

beskrivs! som! att! ha! ytterligare! och! tillkommande! svårigheter! (se! t.ex.! Drake! &! Bond,!
2008;! Tsang! et! al.! 2010).! I! en! studie! från! USA! fann! Cook! med! flera! (2007)! när! de!
analyserade!data!kring!1!273!personer!som!slumpvis!erbjudits!ett!specialutformat!SE^
program! alternativt! två! kontrollgrupper! med! traditionell! arbetsrehabilitering,! att!
individer! som! förutom! psykisk! funktionsnedsättning! hade! fysiska! eller! intellektuella!
nedsättningar!arbetade!färre!timmar,!hade!lägre!inkomst!och!i!mindre!omfattning!hade!
konkurrensutsatt!anställning!(Cook!et!al.!2007).!!
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Tidigare%arbetserfarenheter%%
Tidigare! erfarenhet! av! arbete! eller! att! ha! ingått! i! ett! arbetssammanhang! ses! som! en!
viktig!del!i!all!rehabilitering,!och!kan!förutom!att!ge!förtrogenhetskunskap!i!relation!till!
arbetsuppgifter!och!organisationer!också!ge!ökad!tillförsikt!av!att!ha!kunnat,!och!fortsatt!
kunna!tillhöra!den!arbetande!delen!av!befolkningen!(se!t.ex.!Burke^Miller,!2013).!!
Tidigare!arbetslivserfarenheter!är!också!en!vanlig!variabel! i!utfallsstudier!och!Catty!

med! flera! (2008)! fann! i! en! studie! omfattande! rehabiliteringsverksamheter! i! sex!
europeiska! länder!att! tidigare!arbetslivserfarenhet!var!den!enda!variabeln! som!kunde!
förutsäga!kommande!anställning!(se!också!Biegel!et!al.,!2009;!Cook!et!al.,!2008;!Henry!&!
Lucca,!2004;!Nordt!et!al.,!2007).!För!de!som!hade!arbetat!minst!en!månad!de!senaste!5!
åren! var! sannolikheten! för! att! få! anställning! dubblerad! i! jämförelse!med! de! som! inte!
hade! arbetat! motsvarande! tid! (Catty! et! al.,! 2008).! Liknande! resultat! påvisas! i!
metaanalyser!av!kontrollerade!randomiserade!SE/IPS^studier!(se!t.ex.!Blitz!&!Mechanic,!
2006;!Tsang!et!al.,!2010).!!
Burke^Miller! med! flera! (2012)! fann! också! att! tidigare! arbetserfarenheter! var! den!

faktor! som! med! högst! pålitlighet! kunde! förutsäga! huruvida! enskilda! skulle! få! ett!
framtida!arbete,!däremot!fann!de!bara!visst!stöd!för!att!detta!också!gällde!för!anställning!
på! öppna! arbetsmarknaden.! Erfarenheternas! betydelse! diskuteras! i! termer! av! att!
tidigare! arbetserfarenhet! verkar! ge! högre! grad! av! tilltro! till! den! egna! förmågan! och!
större! förmåga! att! hantera! arbetslivets! krav! (Burke^Miller! et! al.,! 2013).! Författarna!
lyfter! också! fram! att! potentiella! arbetsgivare! ser! mer! positivt! på! dokumenterade!
arbetserfarenheter!än!på!lång!frånvaro!från!arbetsmarknaden.!!
!

Motivation%och%förväntningar%
Motivation! och! förväntningar! behandlas! ofta! som! närliggande! i! så! motto! att! den!
enskildes! motivation! att! söka! arbete! relateras! till! hur! de! ser! på! sig! själva,! sina!
möjligheter! och! vad! de! förväntar! sig! att! arbetet! kommer! att! innebära.! Vikten! av! att!
beakta!klienters!förväntningar!framgår!i!en!studie!av!Burke^Miller!med!flera!(2012)!som!
visar!på!att!förväntningar!är!korrelerat!med!utfall,!det!vill!säga!ökar!möjligheterna!att!få!
anställning,! och! dels! att! förväntningar! väcker! hopp! som! direkt! kan! påverka!
återhämtningsprocessen.! Motivation,! uttryckt! som! att! den! enskilde! önskar! arbete,! är!
också! en! av! grundförutsättningarna! för! IPS! (Bond! et! al.,! 2001;! Bond,! 2004;! Bond! &!
Drake,!2008),!och!studier!visar!att!de!som!jobbar!med!att!ge!IPS^stöd!lägger!stor!vikt!vid!
den!enskildes!grad!av!motivation!(t.ex.!Salyers!et!al.,!2008).!!
Men!som!ofta!påpekas,!motivation!är!ingen!statisk!egenskap!utan!i!högsta!grad!något!

som!påverkas!genom! intervention,! stöd!och!andra! faktorer! (Nordt! et! al.! 2007;!Blitz!&!
Mechanic,! 2006).! Bland! annat! Nordt!med! flera! (2007)!menar! att! det! är! angeläget! att!
anställda! inom! arbetsrehabilitering! både! intervenerar! och! arbetar! aktivt! för! att!
klienterna!ska!finna!och!upprätthålla!sin!motivation!(se!också!Salyers!et!al.,!2008).!Ett!
liknande! resonemang! förs! av! Cambell,! Bond! och! Drake! (2011)! som! svar! på! kritiska!
röster!om!att! fokus!på!klientens!egen!önskan!om!arbete!avgränsar!vilka!personer!som!
kan! delta! i! IPS.! De!menar! att! detta! inte! innebär! att! personer! som! inte! uttalar! sådant!
önskemål! ska! ställas! åt! sidan.! De! pekar! på! vikten! av! att! arbeta! med! motiverande!
intervjutekniker!och!att!aktivt!uppmuntra!personer!att!vilja!försöka!få!en!anställning!–!
men!betonar!att! själva!beslutet!om!att! ingå! i!mer!aktivt!arbetsinriktade!program!skall!
vara!personens!eget.!
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Vikten!av!egen!motivation!lyfts!också!av!IPS^deltagare!i!en!svensk!intervjustudie,!där!
deltagarna!menade!att!det!var!den!egna!motivationen!som!möjliggjorde!för!dem!att!gå!
vidare!även!under!perioder!som!upplevdes!som!tunga!(Areberg,!Björkman!&!Bejerholm,!
2012).! Författarna! fann! att! bristande! tillfredsställelse! med! livssituationen! ökade!
drivkraften!att!förändra!sin!situation,!och!att!upplevda!behov!av!förändring!på!grund!av!
finansiell!situation,!brist!på!meningsfull!sysselsättning!och!behov!av!arbetsrehabilitering!
utgör!viktiga!incitament!för!att!ansöka!om!deltagande!i!IPS.!Även!Catty!med!flera!(2008)!
fann!att!motivation!till!att!söka!arbete!kan!hämtas!ur!otillfredsställda!sociala!behov,!och!
att! det! var! förenat! med! sämre! utfall! att! sociala! behov! var! tillfredsställda! före! IPS^
deltagande.! Med! det! avses! att! det! skulle! behövas! otillfredsställda! behov! för! att! den!
enskilde!ska!känna!sig!motiverad!att!lägga!ned!det!engagemang!som!behövs!för!att!finna!
och!behålla! en! anställning.! Liknande! resonemang! finns! avseende!ekonomiska!behov,! i!
betydelsen!att!den!som!har!pengar!till!sin!försörjning!inte!motiveras!att!söka!arbete!på!
samma!sätt!som!den!som!inte!har!det!(se!t.ex.!Argentzell!&!Eklund,!2013;!Henry!&!Lucca,!
2004;!Howard!et!al.!2010;!Pluta!&!Accordino,!2006).!!
Förutom!att!arbeta!motivationshöjande!menar!Dunn,!Wewiorski!och!Rogers! (2010)!

att! rehabiliteringspersonal! också! behöver! arbeta! för! att! höja! den! enskildes!
självförtroende!och!tro!på!sig!själv!som!arbetstagare.!De!pekar!på!att!när!en!person!tror!
på!sig!själv!lyckas!man!bättre!med!att!få!arbete!men!också!med!att!i!högre!utsträckning!
finna! personer! i! sin! omgivning! som! kan! förmedla! stöd! och! hjälpa! att! överbrygga!
svårigheter! (Dunn,!Wewiorski! &! Rogers,! 2010).! Stark!motivation,! självförtroende! och!
självinsikt! påtalas! som! viktiga! förutsättningar! för! att! personer! med! psykisk!
funktionsnedsättning! ska! kunna! ”create! a! career”! (Dunn,!Wewiorski!&!Rogers,! 2010).!
Med!det!avses!att!en! framgångsrik!väg! för!att!erhålla!och!behålla!en!anställning!är!att!
anpassa!det!individuella!arbetslivet!till!de!egna!förutsättningarna!och!behoven,!snarare!
än!att!låta!sig!uppslukas!i!arbetslivets!struktur.!!
Längs! samma! linje! diskuterar! Argentzell! (2012),! som! lyfter! fram! vikten! av! en!

subjektiv! ”worker! role”,! dvs.! att! personen! tänker! kring! sig! själv! som! en! framtida!
anställd.!Hon!visar! i!sin!avhandling!att!personer!med!mindre!svåra!symtom!och!högre!
grad!av!känsla!av!att!bemästra!både!sjukdom,!arbete!och!sin!livssituation!har!lättare!att!
anamma! en! arbetsroll.! Hon! vill! också! peka! på! att! dagverksamhet,! framförallt!
arbetsorienterad!sådan,!har!stor!betydelse!för!att!utveckla!den!enskildes!möjligheter!att!
se!sig!själva!som!en!framtida!anställd!(se!också!Argentzell!&!Eklund,!2013).!Även!Biegel!
med!flera!(2010)!fäster!uppmärksamhet!på!den!enskildes!förväntningar!respektive!syn!
på!sig!själv!i!framtida!anställning:!!
!
”Consumers!who!self^identify!as!disabled!may!not!view!themselves!as!capable!of!competitive!
employment.! This! view! may! be! negatively! reinforced! by! mental! health! professionals! who!
often! deliver! inaccurate! advice! and! can! instil! consumer! hopelessness! indicating! that! a!
consumer’s!disorder!and!medication!need!will!be!lifelong”!(Biegel!et!al.,!2010,!s.!199).!!

!
Med!andra!ord,!att!se!sig!själv!som!funktionshindrad!kan!innebära!att!både!personal!och!
enskilda! kan! vara! tveksamma! att! ge! sig! i! kast!med! den! ansträngning! det! innebär! att!
ordna! en! arbetsplats.! Författarna! pekar! på! en! interaktion! där! negativa! uppfattningar!
kan! förstärkas! och! reglera/inskränka! ambition! och! engagemang! redan! innan! det!
faktiska!arbetssökandet! inleds,!men!att!sådan! interaktiv! förstärkning!också!kan! fås!att!
fungera!åt!andra!hållet!(Biegel!et!al.,!2010).!!
!
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Strukturella&aspekter&&
Med!strukturella!aspekter!avses!studier!som!helt!eller!till!del!avser!förhållanden!som!går!
utöver!redan!redovisade!teman.!Det!innebär!att!avsnittet!är!vittomfattande,!bland!annat!
ingår!studier!som!berör!övergripande!strukturer.!Kravetz,!Dellario,!Granger!och!Salzer!
(2003)! pekar! på! vikten! av! att! istället! för! att! fokusera! på! individers! resurser! och!
svårigheter! lyfta! blicken! och! studera! de! verksamheter! som!distribuerar! support! samt!
den!kulturella!och!socioekonomiska!situation!de!arbetssökande!befinner!sig!i.!!
Som! framgått! tidigare! ges! inte! etnicitets^! eller! genusstrukturer! någon! större!

uppmärksamhet!inom!området,!dock!finns!undantag!när!det!gäller!genus.!I!en!studie!om!
arbetsrehabilitering! genom! placering! på! en! social! arbetsplats! i! Belgien! fann!
Vandekinderen!med!flera!(2012)!att!kvinnor!hade!en!oväntat!hög!drop^out,!det!vill!säga!
att! kvinnor! hoppade! av! programmet! i! förtid.! Detta! förklarades! med! att! det! fanns!
föreställningar!och!strategier!baserade!på!tanken!om!att!en^modell^passar^alla,!och!att!
den! aktuella! modellen! byggde! på! en! i! grunden! maskulin! struktur.! Till! exempel!
diskuteras!att!det!inte!fanns!arbetsoveraller!i!mindre!storlekar!på!arbetsplatsen,!och!att!
detta! för! kvinnorna! utgjorde! en! betydelsebärande! symbol! för! att! kvinnor! inte!
inkluderades.! Avsaknaden! av!mindre! storlekar! innebar! att! flertalet! av! kvinnorna! fick!
arbeta! i! för! stora,! och! för! ändamålet! inte! anpassade! kläder! vilket,! tillsammans! med!
andra! faktorer,! ledde! till! att! kvinnorna!upplevde!misslyckanden!och! valde! att! avbryta!
sitt!deltagande.!
Det! andra! undantaget! utgörs! av! en! studie! avseende! lönenivåer! för! kvinnor! utan!

funktionsnedsättning,!respektive!kvinnor!med! funktionsnedsättning!som!är! förknippat!
med! högre! eller! lägre! grad! av! fördomar! (O’Hara,! 2004).! O’Hara! (2004)! fann! att! både!
kvinnor! i! allmänhet!och!kvinnor!med! funktionsnedsättning!har! lägre! inkomst!än!män.!
Enligt! författaren! fanns! osakliga! löneskillnader! också! inom! gruppen! kvinnor,! där!
framförallt! kvinnor!med! funktionsnedsättning! förknippad!med! högre! grad! av! fördom!
var!”twice!penalized”.!Det!vill!säga!att!de!hade!lägre!lön,!och!att!detta!kunde!tillskrivas!
att! de! både! var! av! kvinnligt! kön! och! hade! en! funktionsnedsättning! förknippad! med!
negativa!attityder.!!
Hur! program! som! SE! och! IPS! kommer! att! lyckas! beror! enligt! Corrigan,! Larson! och!

Kuwabara! (2007)! till! viss! del! på! omgivningens! attityder! till! personer! med! psykisk!
ohälsa.! De! pekar! på! att! med! hög! grad! av! stigmatisering! avtar! omgivningens! vilja! att!
hjälpa,! till! exempel! genom! att! erbjuda! anställning.! De! menar! att! uppfattningen! om!
stigma! också! påverkar! hur! omgivningen! ser! på! möjligheter! för! personer! i! en!
stigmatiserad!kategori!att!bidra!till!samhällslivet.! Jones!med!flera!(2001)!menar!att!en!
angelägen! uppgift! för! personal! som! jobbar! med! arbetsrelaterat! stöd! är! att! sprida!
information!och!upplysning!för!att!på!sikt!åstadkomma!en!”avstigmatisering”.!!
Gustafsson,! Pierto! Peralta! och! Danermark! (2013b)! studerade! lönesubventionerade!

anställningar! för! personer! med! funktionsnedsättning,! och! menar! att! framförallt! fyra!
faktorer! är! viktiga! för! att! det! ska! fungera:! attityd,!matchning,! ekonomiska! incitament!
och! anpassning.! Lönesubventioner! sågs! av! arbetsgivarna! som! en! kompensation! för!
reducerad!kapacitet!och! tolkades! som!ett! sätt! att!brygga!över!arbetsmarknadens!krav!
om! produktivitet! och! en! dominerande! idealisering! av! ”able^bodiness”! i! relation! till!
personer! som! framstod! som! mindre! kapabla.! Författarna! menar! att! argument! om!
lönesubvention! framförallt! användes! i! relation! till! beslut! om! att! anställa! någon! med!
funktionsnedsättning! medan! anpassning! av! arbetsplatsen! undanröjde!
situationsspecifika! hinder! när! anställning! väl! hade! kommit! till! stånd.! Författarna!
beskriver! att! detta! blir! något! paradoxalt:! anpassningar! av! arbetsplatsen! framstår! för!
arbetsgivarna! inte! som! lika!attraktivt! som! lönesubventioner!men! samtidigt! visade!det!
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sig! att! anpassningar! ledde! till! attitydförändring! gentemot! personer! med!
funktionsnedsättning.! När! hinder! undanröjdes! blev! det! tydligare! för! omgivningen! att!
funktionshinder! är! miljörelativt,! det! vill! säga! skapat! i! interaktion! mellan! miljö! och!
person.!
Som!påtalas!från!flera!håll!befinner!sig!personer!med!psykisk!funktionsnedsättning!i!

en! allt! svårare! situation! i! relation! till! arbetsmarknaden,! vilket! Jacobsson! och! Seing!
(2013)! beskriver! som! ett! resultat! av! förändringar! på! arbetsmarknaden.! Enligt! dem!
återspeglas!dessa!förändringar!i!Arbetsförmedlingens!förhållningssätt!till!personer!med!
funktionsnedsättning.!De!menar! att! begreppet! anställningsbarhet! fått! större!betydelse!
vilket! inneburit! att! individens! egenskaper! samt! individens! ansvar! för! att! göra! sig!
anställningsbar!alltmer!sätts!i!fokus.!För!den!som!inte!lätt!gör!sig!anställningsbar!finns!
stöd! av! olika! slag,! till! exempel! lönebidrag! eller! offentligt! skyddat! arbete! (OSA).!Dessa!
stöd! är! tillgängliga! först! efter! att! individens! funktionstillstånd!bedömts! vara! av! sådan!
art! att! det! motsvarar! en! funktionshinderkodning,! det! vill! säga! att! personen!
kategoriseras! som! funktionshindrad! och! med! det! ges! tillträde! till! särskilda! resurser.!
Enligt! Jacobsson! och! Seing! (2013)! har! funktionshinderkodningen,! framförallt! när! det!
gäller!personer!med!psykiska!funktionsnedsättningar!ökat!signifikant!(detta!gäller!även!
generella! och! specifika! inlärningssvårigheter).! De! anger! att! 1992! hade! 10! %! av! de!
inskrivna!på!Arbetsförmedlingen!en!funktionshinderkod!medan!det!år!2011!var!25,3!%.!
Jacobsson!och!Seing!(2013)!menar!att!den!ökade!funktionshinderkodningen!återspeglar!
arbetsmarknadens! förändrade! krav! med! färre! lågkvalificerade! arbeten! och! högre!
produktivitetskrav! inom! alla! sektorer,! men! att! det! också! speglar! normförskjutningar!
och!medikaliseringstendenser.! Med! det! senare! avses! att! allmänmänskliga! egenskaper!
tenderar! att! i! allt! högre! utsträckning! betraktas! som! sjukdomsrelaterade! tillstånd!
(Jacobsson!&!Seing,!2013).!!
Denna!utveckling!har!föranlett!en!del!rörelser!för!att!försöka!finna!alternativa!vägar!i!

syfte! att! undvika! institutionaliserade! lösningar! och!motverka! exkludering,! och!Gilbert!
med!flera!(2013)!menar!att!sociala!firmor!(socialt!entreprenörskap,!sociala!kooperativ)!
har! en! inneboende! potential! för! att! utveckla! individuell! upplevelse! av! empowerment!
och!därför!kan!utgöra!en!värdefull!arbetsmarknad!för!personer!som!deltar!i!IPS.!Enligt!
forskarna! stannar! de! flesta! med! psykiska! funktionsnedsättningar! över! två! år! i!
anställning! i! sociala! firmor,! dock! har! forskarna! också! identifierat! ett! aber:! att! sociala!
firmor!anställer!få!personer!med!mer!omfattande!psykisk!funktionsnedsättning!(Gilbert!
et!al.,!2013).!!
I!några! studier!betonas!behovet!av!att!välfärdsstaten!aktivt!går! in!och! intervenerar!

för!att!personer!med!psykisk!funktionsnedsättning!ska!ges!utrymme!till!anställning!(se!
bl.a.! Barnes!&!Mercer,! 2005;!Bill,! Cowling,!Mitchell!&!Quirk,! 2006;! Lillestø!&! Sandvin,!
2014).! Till! exempel! Bill! med! flera! (2006)! menar! att! det! inte! är! tillräckligt! med!
arbetsrehabiliteringsprogram!och! liknande! insatser,! och! förordar! istället! införande! av!
en!statlig! jobbgaranti! för!att!personer!med!psykisk! funktionsnedsättning! inte!ska!vara!
hänvisade! till! den! öppna! arbetsmarknaden! med! dess! krav! om! produktivitet.! Med!
jobbgaranti! avses! löneanställningar! inom! offentlig! sektor! för! att! tillförsäkra! personer!
med! psykisk! funktionsnedsättning! tryggad! försörjning! och! för! att! erbjuda! ett!
inkluderande! sammanhang.! Liknande! resonemang,! men! för! kategorin!
funktionshindrade! i! allmänhet,! förs! av! Lillestø! och! Sandvin! (2014).!De! diskuterar! hur!
det! kommer! sig! att! personer! med! funktionsnedsättning! är! inkluderade! inom! alltfler!
samhällsområden,!men! fortfarande!är! exkluderade! från!arbetslivet.! Författarna!menar!
att!politiska!ambitioner!om!lönearbete!inte!når!fram!och!påverkar!arbetsmarknaden!då!
den! följer! sin! egen! logik! om! produktivitet.! De! menar! också! att! rådande! diskurs! om!
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produktivitet!och!arbetshandikapp!innebär!att!personer!med!funktionsnedsättning!kan!
ses! som!moraliskt!befriade! från!krav!om!att!delta! i! arbetslivet,! och!att!det!därför! inte!
händer!så!mycket.!För!att!få!till!stånd!en!förändring!menar!de!att!det!är!nödvändigt!att!
staten!går!in!med!betydligt!mer!kraftfulla!viljeyttringar!och!program.!!
!

Vad)arbete)ger)–)effekter)inom)flera)områden)
Flera! studier! framhåller! att! etablering! på! arbetsmarknaden! är! värdefullt! både! för!
individer!och!för!samhället.!Detta!uttrycks!ofta!som!resultat!eller!effekter!av!arbete,!och!
det!kan!röra!sig!om!ekonomiska,!personliga!eller!sjukdomsrelaterade!vinster.!!
Till!exempel!fann!Nygren!(2012)!vid!en!12!månaders^uppföljning!att!någon!form!av!

sysselsättning! för! IPS^deltagare! innebar! positiva! förändringar! avseende! psykiatriska!
symtom!och!psykosocialt! fungerande.!Detta! fynd! stämmer! väl! in! i! en! allmänt! tecknad!
bild! av! vad! arbete! kan! innebära! för! individen.! I! en! annan! svensk! studie! fann!Areberg!
(2012)!att!deltagande!i!IPS!innebar!att!deltagarna!också!fick!möjlighet!att!upptäcka!egna!
styrkor!och!kompetens!i!relation!till!arbete,!och!att!det!var!en!process!som!bibringade!
deltagarna! hopp! och! mening! (se! även! Areberg,! Björkman! &! Bejerholm,! 2012).!
Framförallt! lyfte! deltagarna! i! denna! studie! fram! att! de,! till! skillnad! från! annan!
arbetsrehabilitering!de!hade!deltagit! i,!upplevde!att!de! inom!IPS!blev!behandlade!som!
reflekterande!individer!kapabla!att!fatta!självständiga!beslut.!!
Men!bilden!är!långt!ifrån!entydig.!Bond!(2004)!fann!att!deltagande!i!IPS!i!och!för!sig!i!

högre! utsträckning! ledde! till! anställning,! men! också! att! anställning! inte! hade! någon!
systematisk! inverkan! på! icke! arbetsrelaterade! effekter,! såsom! återinsjuknande! eller!
förbättrad! livskvalitet.! Liknande! resultat! fann! Connell,! King! &! Crowe! (2011)! när! de!
explicit!undersökte!relationen!mellan!anställning!och!återhämtning.!I!denna!studie!fann!
man!inga!skillnader!i!hur!personer!med!och!utan!anställning!bedömde!sin!situation!med!
hjälp! av! bedömningsinstrumentet! ”Recovery! Assessment! Scale”.! Forskarna! pekar!
särskilt!på!att!personer!i!anställning!angav!lägre!värden!än!personer!utan!anställning!vid!
påståenden!om!”tillit!till!andra”!och!”villighet!att!be!om!hjälp”,!och!diskuterade!om!detta!
kunde!representera!högre!grad!av!oberoende!och!självbestämmande!hos!personer!som!
lönearbetade,!eller!om!det!skulle!ses!som!en!följd!av!negativa!erfarenheter.!!
Så! kallade! ekonomiska! effekter! av! att! erhålla! anställning! behandlas! ur! både!

samhällelig!och!individuell!synvinkel,!och!bland!annat!Perkins!med!flera!(2005)!menar!
att! ”stable! employment! may! sharply! reduce! the! overall! costs! of! mental! health! care”,!
utifrån! idén! att! personerna! dels! kan! skapa! sig! en! försörjning! istället! för! att! behöva!
bidrag!(se!också!Catty!et!al.,!2008;!Germundsson!et!al.,!2012),!och!dels!att!arbete!leder!
till! högre! grad! av! återhämtning! vilket! i! sin! tur!minskar! kostnader! för! hälsovårdande!
insatser.!!
Vad! gäller! personlig! ekonomi! finns! dels! studier! som! talar! för! att! anställning! efter!

deltagande! i! arbetsrehabilitering! leder! till! högre! inkomst! (se! t.ex.!Germundsson! et! al.,!
2012)!och!därmed!stabilare!privatekonomi,!men!det!återfinns!också!kritiska!röster!till!
den!form!av!anställningar,!eller!snarare!den!del!av!arbetsmarknaden!där!dessa!arbeten!
återfinns.! I! en! studie! från! Schweiz! pekar!Nordt!med! flera! (2007)! på! samband!mellan!
tidigt! insjuknande,! låg! utbildningsnivå! och! arbete! med! låg! status! och! låg! lön.! Längs!
samma!linje!diskuterar!Cook!med!flera!(2008)!situationen!i!USA,!och!menar!att!i!och!för!
sig!är!IPS!framgångsrikt!i!så!måtto!att!det!leder!till!anställning,!men!det!är!sällan!en!väg!
till! självförsörjning.! Författarna! menar! att! IPS! ”instead! [function]! as! a! route! to!
membership!into!a!social!stratum!of!society!referred!to!as!the!’working!poor’”!(Cook!et!
al.,! 2008,! s.! 294).! Med! detta! menar! de! att! de! arbeten! som! deltagarna! fick! i! hög!
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utsträckning! var! på! deltid,! var! lågt! betalda! och! inte! förde! med! sig! några! adderade!
förmåner,! som! till! exempel! sjukförsäkring! och! rabatterade! eller! fria!
friskvårdsaktiviteter.!!
!

Sammanfattning))
Sammantaget! visar! forskningsöversikten! att! inom! området! psykisk!
funktionsnedsättning!finns!ett!växande!intresse!för!arbete!som!en!nyckelkomponent!för!
återhämtning! (från! sjukdomstillstånd)! och! för! att! motverka! marginalisering.! I!
forskningsgenomgången! har! två! återkommande! och! övergripande! uppfattningar!
identifierats:! dels! att! arbetsrehabilitering! för! personer! med! funktionsnedsättning!
generellt!och!personer!med!psykisk!funktionsnedsättning!i!synnerhet,!är!komplext!och!
kräver! erfaren! personal,! dels! att! systematiska! och! riktade! program! är! mer!
framgångsrika! än! generella! insatser.! Med! systematiska! program! avses! program! som!
Supported!Employment! (SE)!och! Individual!Placement!Support! (IPS)!där!man!betonar!
individuellt!anpassade!insatser!och!att!tidigt!hitta!reella!arbetsplatser!där!den!enskilde!
får!situationsspecifikt!stöd.!!
Med! individuellt! anpassade! stödinsatser! avses! att! arbetsfrämjande! stöd! ska! vara!

grundat! på! att! den! enskildes! önskemål,! färdigheter! och! att! behov! matchas! med! de!
förutsättningar! och! förhållanden! som! råder! på! arbetsplatsen.! Här! inbegrips! också! att!
undanröja! eller! minska! barriärer! som! kan! uppstå! på! grund! av! icke^arbetsrelaterade!
faktorer! i! den! enskildes! livssituation.! Av! forskningsgenomgången! framgår! också! att!
stödets!omfattning!har!stor!betydelse,!och!ett!flertal!studier!rekommenderar!att!stödet!
ska! vara! kontinuerligt! och! fortgå! så! länge! det! behövs.! Ett! annat! område! som! har!
identifierats! som! betydelsefullt! är! att! personal! inom! arbetsfrämjande! insatser! strävar!
efter! att! samverka! med! omkringliggande! verksamheter,! såsom! psykiatriska!
behandlingsteam,! boendestöd! och! andra! socialtjänstverksamheter.! Detta! har! visat! sig!
vara!gynnsamt,!inte!minst!för!att!förebygga!stress!och!motverka!hinder!som!kan!uppstå!
då! olika! verksamheters! regelverk! och! praxis! kolliderar.! Flera! studier! pekar! också! på!
vikten! av! att! rehabiliteringsteamet! arbetar! systematiskt! med! rekrytering! av!
arbetsplatser!och!samarbetar!med!arbetsgivare,! inte!minst! för!att!möta!arbetsplatsens!
behov!av!stöd!och!för!att!undanröja!svårigheter!som!målgruppen!annars!kan!stöta!på.!!
Ett! flertal!studier!har!undersökt!relationen!mellan!utfall!av!arbetsrehabilitering!och!

individuella! karakteristika,! t.ex.! civilstånd,! utbildningsnivå,! etnicitet,! sjukdomssymtom!
och! tidigare! arbetslivserfarenhet.! Resultaten! varierar! men! i! det! här! sammanhanget!
framträder! områdena! motivation,! tidigare! arbetserfarenhet! och! utbildningsnivå! som!
särskilt! intressant.!Detta!då!det! är! förhållanden!som! tydligt! går!att!påverka!genom!de!
insatser!som!ges!till!skillnad!från!t.ex.!kön!och!etnicitet.!!
Arbetsrehabilitering!pågår!i!ett!samhälleligt!sammanhang!och!några!studier!pekar!på!

att! omgivningens! attityder! till! personer!med! psykisk! ohälsa! inverkar! på! hur! program!
som!SE!och!IPS!kommer!att! lyckas.!Flera! forskare!menar!att!personal!som!jobbar!med!
arbetsrelaterat! stöd! också! bör! inrikta! sina! insatser! på! att! informera! för! att! på! sikt!
minska! det! stigma! som! kan! vara! förknippat! med! psykisk! funktionsnedsättning.!
Forskningen!visar!också!att!rehabilitering!till!arbete!sällan! leder!till!anställningar!med!
möjlighet!till! full! försörjning!–!det!är!i!hög!utsträckning!frågan!om!deltidsanställningar!
inom!låglönesektorer.!!!
! !
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Fokusgruppintervju)psykisk)funktionsnedsättning))
Som!tidigare!redovisats!genomfördes!två!fokusgruppintervjuer!med!representanter!från!
verksamheter!inom!respektive!område,!och!här!följer!en!redogörelse!för!intervjun!med!
representanter! för! området! stöd! till! personer! med! psykisk! funktionsnedsättning.!
Fokusgruppintervjun! inleddes! med! att! dagens! moderator! beskrev! Socialstyrelsens!
arbete! med! att! skapa! indikatorer! för! öppna! jämförelser,! samt! att! deltagarna! i!
fokusgruppsintervjun!var!inbjudna!i!sin!egenskap!av!representanter!för!kommuner!som!
hade! lyckats! förhållandevis!väl!med!att!möjliggöra!övergång! från!daglig!sysselsättning!
till! arbete.! Moderatorn! informerade! om! att! syftet! med! intervjun! var! att! inhämta!
erfarenheter!från!praktiken,!och!uttryckte!en!förhoppning!om!detta!tillfälle!också!skulle!
ses!som!en!möjlighet!att!diskutera!med!varandra!och!tillsammans!utveckla!tankegångar!
om!både!vad!som!görs!och!vad!som!ytterligare!kan!göras!för!att!stödja!personer! inom!
deras!område!som!vill!ut!i!arbetslivet.!Därefter!följde!redogörelser!och!diskussioner!för!
hur!olika!kommuner!arbetade!med!frågan,!samt!vad!representanterna!hade!identifierat!
som!framgångsfaktorer!respektive!vad!som!upplevdes!som!hinder.!!
En!reflektion!från!en!av!deltagarna!alldeles! i! intervjuns!slutskede! illustrerar!att!vad!

som! räknas! som! framgång! är! relativt:! ”Om! vi! är! i! ’toppskiktet’! ^! vad! innebär! det!
egentligen?!Som!framgått!här!idag!så!upplever!vi!oss!inte!som!’bäst!i!klassen’,!så!hur!står!
det!då!till!på!andra!ställen?”!Med!detta!speglades!en!känsla!av!att!även!om!de!kommuner!
som!var!representerade!i!viss!utsträckning!kunde!sägas!vara!framgångsrika! i!så!motto!
att!där! fanns!personer!med!psykisk! funktionsnedsättning! som!gått! från! sysselsättning!
till!arbete,!så!innebar!inte!detta!att!hindren!var!undanröjda.!Det!sågs!som!en!angelägen!
men!också!sammansatt!uppgift!i!vilken!det!finns!mycket!kvar!att!göra,!inte!minst!när!det!
gäller!att!utveckla!förståelse!för!gruppen!och!för!att! inkludera!nya!målgrupper.!Vid!ett!
flertal! tillfällen! under! diskussionen! nämndes! att! verksamheterna! står! inför! nya!
utmaningar,! bland! annat! vad! gäller! personer! med! psykisk! funktionsnedsättning! och!
bristfällig!skolutbildning!eller!stora!svårigheter!med!svenska!språket,!samt!en!växande!
grupp!tonåringar/unga!kvinnor!med!social! fobi,!vilka!benämndes!som!”hemmasittare”.!
Denna!grupp!beskrevs! som!att!de!huvudsakligen! lever! i! ”en!datavärld”,! saknar! socialt!
nätverk!och!har!låg!självkänsla,!men!också!att!de!inte!söker!stöd!vid!någon!verksamhet.!
En! av! deltagarna! menade! att! den! stora! utmaningen! ligger! i! att! bildligt! talat!
överhuvudtaget! få! dem! över! tröskeln,! ut! till! livet! och! att! de! behöver! öva! på! att! ”leva!
livet”.! Man!menade! vidare! att! detta! öppnar! för! frågor! om! vad! som! ska! sorteras! som!
psykiatri!respektive!som!sociala!problem,!och!att!gränserna!mellan!dessa!områden!blivit!
än!mer!otydliga.!!
Parallellt!som!man!diskuterade!denna!oklarhet!så!framkom!under!intervjun!ett!flertal!

beskrivningar! av! hur! man! menade! att! arbetsfrämjande! stöd! bör! utformas! för! att! nå!
framgång,!med!vilket!avsågs!att!hjälpa!den!som!vill!gå!vidare!till!en!arbetspraktik!eller!
anställning,! samt! beskrivningar! av! olika! former! av! hinder! som! deltagarna! identifierat!
under!sitt!arbete.!!

Befrämjande&faktorer&
Här!inleder!vi!med!att!redogöra!för!befrämjande!faktorer!som!samlats!i!tre!övergripande!
kategorier:! Individualiserat! stöd! och! en! försvenskad! form! av! IPS,! Personalkompetens!
och!samverkan,!samt!Rekrytering!av!och!stöd!till!arbetsplatser.!!
!
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Individualiserat%stöd%och%en%försvenskad%form%av%IPS%%
Flera!av!deltagarna!menade!att!det!generellt!var!två!insatser!som!var!förknippade!med!
att!brukare!i!högre!utsträckning!kunnat!slussas!ut!i!öppet!arbete:!att!personen!fick!stöd!
av!en!vård^!och!stödsamordnare!och!införande!av!IPS.!Med!det!förstnämnda!avsågs!att!
den! enskilde! får! individualiserat! stöd! för! att! hantera! hela! sin! vardagssituation,! bland!
annat!att!koordinera!insatser!från!olika!instanser!och!myndigheter.!Med!IPS!avsågs!att!
följa!en!etablerad!metod!där!arbetsspecialister!har!i!uppdrag!att!få!ut!brukare!i!arbete.!
Det!framkom!tydligt!att!det!var!frågan!om!en!modifierad!och!anpassad!form!av!SE/IPS,!
vilket! motiverades! med! att! svenska! kommuners! arbete! med! IPS! är! organiserat! runt!
individen.!Dels!beroende!på!hur!stöd!till!arbete!är!organiserat!inom!andra!myndigheter!
som! till! exempel! Arbetsförmedlingen,! dels! beroende! på! att!man! till! skillnad! från!USA!
inte!har!IPS^team!där!psykiatri!och!övriga!aktörer!ingår.!Samtidigt!tryckte!deltagarna!på!
att! framgång!vad!gäller!arbetsrehabilitering!handlar!om!betydligt!mer!än!att!personen!
får!lönearbete.!!
Deltagarna! menade! att! svensk! anpassning! av! IPS! innebär! att! tänka!

lönebidragsanställning,!praktikplatser!och!skyddat!arbete!snarare!än!snabb!anställning,!
och! beskrev! det! som! att! det! kan! vara! fullt! tillräckligt! och! nog! så! mycket! värt! att! en!
person!får!permanent!sjukersättning,!daglig!strukturerad!och!varierad!sysselsättning!för!
att!skapa!mening!och!en!fungerande!vardag.!Detta!kan!beskrivas!som!ett!avsteg!från!IPS^
modellens!första!princip:!att!det!är!arbete!på!den!öppna!arbetsmarknaden!(competitive!
employment)!som!åsyftas!(se! t.ex.!Areberg,!2012;!Bond,!2004).!Deltagarna!menade!att!
det!i!grunden!handlade!om!att!inte!enbart!fokusera!på!att!få!ut!personen!i!anställning!för!
att!istället!agera!utifrån!ett!helhetsperspektiv.!!
För! att! göra! detta! betonades! vikten! av! att! man! i! verksamheten! jobbar! med!

inventering!av!personens!hela! livssituation!och!kartläggning!av!potentiella!möjligheter!
med!betoning!på!vad!individen!kan!och!vill!för!att!därefter!utforma!handlingsplaner!och!
utförarbeställningar.! Kartläggningen! bör! enligt! deltagarna! också! omfatta! behov! av!
hjälpmedel! (t.ex.! kognitivt! och/eller! datoriserat! stöd)! och! annat! stöd! så! att! detta! kan!
preciseras!i!en!handlingsplan.!Denna!ska!utformas!i!syfte!att!ge!individen!möjlighet!att!
”gå!framåt”,!vara!konkreta!och!innehålla!tydliga!delmål.!Vägen!till!ett!långsiktigt!mål!om!
arbete! behöver,! menade! flera! av! deltagarna,! byggas! stegvis.! Man! talade! om! de! små!
stegens!metod!där!ett! steg!kan!vara! färdighetsträning!med!betoning!av! framförallt! att!
klara!av!sociala!relationer!samt!utveckla!förmåga!att!planera.!Deltagarna!menade!att!det!
ofta! var! sociala! svårigheter! eller! svårigheter! i! andra! delar! av! livet! som! ställde! till! det!
mer! för! den! enskilde! än! förmågan! att! utföra! olika! arbetsuppgifter.! Då! många! av!
brukarna! har! bristfällig! skolutbildning! menade! deltagarna! att! utbildning! (supported!
education)! utgör! ett! annat! steg! för! att! öka!möjligheterna! till! framtida! anställning.!Det!
kan! röra! sig! om!utbildningsinsatser! som! språkutbildning,! gymnasiestudier,! i! vissa! fall!
högskoleutbildning!men!också!lärlingsplatser!och!ren!yrkesutbildning.!
Under!dessa!förberedande!steg,!men!även!senare!under!processen,!betonades!vikten!

av! att! aktivt! arbeta! för! motivation! och! ökad! självkänsla.! Med! detta! avsågs! att! det! är!
angeläget!att!den!enskilde!erövrar!känslan!av!att!denne!klarar!av!saker,!eller!med!andra!
ord,! skapar! tilltro! till! egen! förmåga.! En! aspekt! av! motivation! är! kartläggning! och!
rådgivning!vad!gäller!ekonomiska!frågor.!Rädsla!för!att!förlora!aktivitetsersättning!och!
därmed! försörjning!kan!utgöra!ett! stort!hinder! för!den!enskilde.!Andra! sätt! att! arbeta!
med! motivation! och! självkänsla! var! enligt! deltagarna! att! dels! använda! så! kallade!
skattningsskalor,!dels!låta!vägen!till!arbete!vara!en!stegvis!process!via!inrättade!filialer!
respektive! dagverksamhetsgrupper! där! brukare! kan! erbjudas! både! sysselsättning! och!
möjlighet! att! prova! på! olika! arbetsuppgifter.! Inom! flera! kommuner! var! dessa! filialer!
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nivåuppdelade,! något! deltagarna!menade! inte! kändes!bra!men! att! det! fanns!praktiska!
skäl!till!detta.!Exempel!på!nivåer!var!sysselsättning!enligt!SoL!inom!dagverksamhet,!mer!
strukturerad!träning!och!senare!placering!i!företagsgrupp!eller!individuell!placering!på!
en!arbetsplats.!!
Deltagarna!menade! att! det! är! viktigt! att! dessa! arbetsplaceringar! inte! är! så! kallade!

”rullande!platser”!utan!individuella!och!unika!i!betydelsen!att!de!är!vikta!för!en!enskild!
arbetstagare.!Det!innebär!att!arbetsplatsplaceringar!ska!rekryteras!utifrån!att!plats!och!
person! ska! matchas! med! varandra.! En! annan! aspekt! som! lyftes! fram! är! vikten! av!
flexibilitet,! långsiktighet! och! uthållighet,! och! att! arbetsstöd! måste! få! ta! tid! och! ske! i!
anpassad!hastighet.!Gruppen!menade!också!att!inte!finns!en!helt!saliggörande!metod!för!
att!hjälpa!målgruppen,!och!att!det!därför!är!viktigt! att! verksamheten!är! så! flexibel! att!
den! är! öppen! inför! olika! matchningar! mellan! arbetsmarknaden! och! den! enskilda!
individens! resurser! och! behov.! Det! stöd! som! förmedlas! bör! bygga! på! en! stark! tro! på!
människan! och! dennes! möjligheter! att! lyckas.! Till! detta! krävs! kompetens! då! ”tro! på!
människan”!kan!vara!svårt!att!omsätta!”i!verkligheten”!för!att!det!inte!bara!ska!framstå!
som!en!konstruktion!tagen!från!skolboken.!!
Deltagarna! i! gruppen!menade! att!man! under! processen! behöver! göra! regelbundna!

uppföljningar!för!att!den!inte!ska!tappa!fart!och!för!att!förhindra!att!onödiga!svårigheter!
uppstår.! Deltagarna!menade! att! de! inom! sina! verksamheter! arbetar!med! de! personer!
som! står! längst! från! arbetsmarknaden,! och! den! gemensamma! uppfattningen! var! att!
kommunens!verksamheter!måste!ta!ett!större!och!mer!långsiktigt!ansvar.!Detta!sattes!i!
relation!till!Arbetsförmedlingens!SIUS^stöd!vilket!beskrevs!som!dels!tidsbegränsat,!dels!
omfattande!personer!som!står!närmare!den!öppna!arbetsmarknaden.!!
!

Personalkompetens%och%samverkan%
Deltagarna! i! gruppen! menade! att! det! är! viktigt! att! den! personal! som! arbetar! med!
arbetsrehabilitering,! förutom!god!kompetens!och!”fingertoppskänsla”,!har! intresse!och!
engagemang! för! målgruppen! samt! besitter! förståelse! på! flera! nivåer! för! vad! psykisk!
funktionsnedsättning! innebär.!Med!kompetens!avses!kunskap!om!målgruppen,!om!IPS!
som!metod!men!också!att!ha!kunskap!om!de!svenska!sociala!välfärdssystemen!för!att!på!
bästa! sätt! kunna! ge! den! enskilde! stöd! i! kontakter! med! myndigheter! som!
Arbetsförmedlingen,!Försäkringskassan,!samt!med!psykiatrin!och!övrig!socialtjänst.!!
Enligt! deltagarna! är! samverkan,! på! både! chefs^! och! handläggarnivå,! mellan!

dagverksamhet! och! ovan! nämnda! samverkande!myndigheter! av! stor! vikt.! De!menade!
vidare! att! stora! delar! av! arbetsspecialisters! kompetensutveckling! bör! ske! som!
gemensamma!utbildningar.!Detta!för!att!det!ger!goda!möjligheter!att!etablera!personliga!
kontakter! och! utveckla! nätverk! samt! skapa! möjligheter! att! över! myndighetsgränser!
kunna!utveckla! samsyn!och!gemensamma!mål.!De!menade!också!att! även!om!det! inte!
finns!möjlighet!att!organisera!sig!i!gemensamma!team!är!det!viktigt!att!hitta!andra!sätt,!
såsom!möten!på!individuell!nivå!eller!att!personer!för!att!få!igång!samarbeten!går!över!
gränserna!för!att!”beblanda”!sig.!!
En! strategi! som! flera! kommuner! provat!med! framgång! var! att! ta! initiala! kontakter!

med! arbetsförmedlingen! för! att! de! tidigt! ska! ”vara!med! på! tåget”.!Med! det! avsågs! att!
man!redan!under!första!veckan!efter!att!en!person!sökt!ekonomiskt!bistånd!tar!kontakt!
med! arbetsförmedlingen! för! att! få! igång! processen.! När! det! gäller! samverkan! med!
psykiatrin! talades!det!mer!explicit!om!att!det!är!önskvärt!med!ett! förändringsarbete,! i!
betydelsen! att! försöka! förmå! psykiatrin! att! tänka! om! och! ändra! synsätt! genom! att!
överge! sjukdomsperspektivet! och! istället! se! till! personens! möjligheter.! Gruppen!
betonade!också!vikten!av!samverkan!för!att!snabbt!ge!adekvat!stöd!och!behandling!vid!
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eventuellt! återinsjuknande! (jfr! med! samverkan! med! psykiatriskt! team! som! ”critical!
ingredients”,! bl.a.! Bond! et! al.! 2001).! Avseende! samverkan! med! försäkringskassan!
menade! gruppens! deltagare! att! läkarutlåtande! som! intygar! funktionsnedsättning! kan!
fungera!som!dörröppnare!och!möjliggörare!i!kontakter!med!myndigheten,!bland!annat!
när!det!gäller!att!få!till!stånd!en!lönebidragsanställning.!!
!

Rekrytering%av%och%stöd%till%arbetsplatser%%%
Deltagarna!ansåg!att!arbetsspecialister!bör!lägga!mycket!tid!på!uppsökande!verksamhet!
där!man! åker! ut! och! hälsar! på! potentiella! arbetsgivare/företag! för! att!marknadsföra,!
informera!och!så!att!säga!”ragga”!arbetsplatser.!En!deltagare!tipsade!om!att!det!kan!vara!
strategiskt! att! inte! ringa! och! boka! tid! före! och! att! upprepa! besöken! för! att! utveckla!
personliga! kontakter.! Vidare! menade! gruppen! att! det! är! angeläget! att! inte! ”nöta! ut”!
enheter!och!att!inte!konkurrera!med!kommunens!andra!verksamheter!som!arbetar!för!
att!stödja!andra!målgrupper!ut!i!arbete.!!!
I!kontakter!med!både!potentiella!och!befintliga!arbetsgivare!menade!man!i!gruppen!

att! det! är! viktigt! att! arbetsspecialisterna! besitter! god! social! kompetens,! kunskap! om!
stödsystem!men!också!om!företagskulturer!(jfr!diskussion!förd!av!Areberg,!Björkman!&!
Bejerholm,! 2012).! Det! kan! vara! speciellt! viktigt! när! det! gäller! till! exempel! lönebidrag!
eller!placering!med!stöd.!Dessa!kan!utgöra!ekonomiska!incitament!för!anställning,! inte!
minst!för!att!få!till!stånd!en!anställning!inom!det!som!benämndes!som!tredje!sektorn!–!
sociala!företag,!sociala!kooperativ,!”icke!traditionella”!företag.!Tredje!sektorn!sågs!i!det!
här!sammanhanget!som!viktig!då!den!kan!erbjuda!möjlighet! till!anpassade!anställning!
och! till! anställning! inom!områden!som! inte!är! fullt! lika!konkurrensutsatta! som!många!
andra!områden.!!
Gruppen!menade!vidare!att!det!handlar!om!att!bygga!upp!ett! långsiktigt! förtroende!

för!kommunens!arbetsinriktade!verksamhet.!Bland!annat!genom!att!göra!sig!känd!för!att!
ge!stöd!till!företag/arbetsgivare!och!brukare!så!länge!det!behövs,!också!när!en!placering!
gått!över!i!anställning.!Under!diskussionen!lyftes!att!en!del!av!ett!sådant!förtroende!är!
att!arbetsspecialister!förstår!att!personer!i!målgruppen!kan!ha!ett!så!omfattande!behov!
av!socialt!stöd!att!det!kan!anses!ligga!utanför!arbetsgivarens!ansvarsområde.!!
!

Identifierade&hinder&
Under! fokusgruppintervjun! identifierades! också! ett! antal! hinder! eller! faktorer! som!
deltagarna!menade!försvårade!för!deras!klienter!att!erhålla!arbete!eller!placering!på!en!
arbetsplats.!Ett!hinder!uppgavs!vara!arbetsmarknadssituationen,!dels!allmänt! i! termer!
av!att!det!fanns!få!tillgängliga!arbeten!men!också!mer!specifikt!då!man!menade!att!det!
också! finns! många! andra! grupper! som! konkurrerar! om! arbete/sysselsättning! (bl.a.!
personer!med!stöd!via!LSS,!personer!med!annan!etnisk!bakgrund!etc.).!Särskilt!nämndes!
att!kommunerna!själva!i!mycket!liten!utsträckning!tar!emot!personer!ur!målgruppen!för!
placering! eller! anställning,! vare! sig! med! eller! utan! subventioner.! I! diskussionen!
framkom!att! detta! kan! sägas! vara! uttryck! för! en! dubbelmoral! där!man! förutsätter! att!
andra!ska!”ställa!upp”!utan!att!själv!åstadkomma!det!motsvarande.!De!menade!också!att!
detta! försätter!arbetsspecialisterna! i! en!kontraproduktiv! situation!där!de! ska! förklara,!
och!i!många!fall!försvara,!grundprinciperna!i!IPS!samtidigt!som!man!är!representant!för!
en!organisation!som!säger!nej!till!att!anställa!de!personer!man!inom!organisationen!har!i!
uppdrag!att!ge!stöd!till.!!
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Ett! annat! identifierat! hinder! beskrevs! som! traditionell! ”omsorgskultur”,! ”det! som!
sitter! i! väggarna”! och! ”sjukdomsperspektiv”,! det! sistnämnda! var! adresserat! till!
psykiatrin.!En!antal! intervjudeltagare!menade!att!det! från!psykiatrin! relativt!ofta!kom!
reaktioner!på!arbetsrehabiliteringens!verksamheter!som!skulle!kunna!tyda!på!en!rädsla!
för! att! personer! ”knuffas”! ut! i! farlig! eller! för! dem! skadlig!miljö.! Man!menade! att! det!
krävs! mycket! aktivt! och! ihärdigt! arbete! för! att! implementera! nya! synsätt! avseende!
personer!med!psykisk!funktionsnedsättning.!!
En! tredje! form! av! hinder! var! av! mer! organisatorisk! karaktär.! Dels! beskrevs! att!

tidsbegränsningar! kan! fungera! kontraproduktivt,! dels! att! omorganisationer! inom!
verksamheter!kan!rasera!sedan!tidigare!uppbyggd!samverkan!mellan!verksamheter.!När!
rutiner! ändras,! personer! byts! ut! eller! funktioner! förändras! försvinner! tidigare!
framkomliga! vägar,! och! man! behöver! börja! söka! nya! konkreta! samverkansvägar! och!
partners.! Här! beskrevs! också! hur! bestämmelser! och! administrativa! rutiner! på! ett!
närmast!paradoxalt!sätt!kan!motverka!en!arbetsrehabiliterings^process.!Ett!exempel!var!
att! det! måste! finnas! ett! biståndsbeslut! innan! arbetsrelaterat! stöd! kan! påbörjas.! Med!
andra!ord:!önskan!om!och!vilja!till!arbete!(IPS^modellens!absoluta!grundfundament!och!
enda! kriterium! på! individnivå)! bemöts! av! krav! om! att! först! genomgå! bedömning! av!
arbetsförmåga! och! utifrån! det! eventuellt! få! beslut! om! stöd.! En! annan! identifierad!
paradox!var!att!beslut!om!sjukersättning!kan!skapa!det!lugn!en!person!behöver!för!att!
kunna!gå!vidare! i!processen!mot!arbete!–!men!flertalet!kommuner!har!organiserats!så!
att!den!som!får!sjukersättning!inte!längre!ingår!i!målgruppen!för!arbetsstöd.!Det!är!inte!
heller! förenligt! att! vid! arbete! på! öppna! arbetsmarknaden! under! längre! tid! uppbära!
sjukersättning.!Gruppen!menade!att!det!här!skapar!rädslor!och! farhågor!som!i!sig!kan!
utgöra!ytterligare!ett!hinder! i! arbetsspecialisternas!arbete.!Paradoxerna!beskrevs!som!
att! välfärdspolitiken! formar! ett!moment! 22! där! den! enskilde! riskerar! att! hamna! i! en!
situation!med! få! framkomliga! vägar.!Med! det! riskerar! arbetsspecialisterna! och! annan!
stödpersonal!att!stöta!på!olika!former!av!dilemman,!bland!annat!avseende!vilket!”ben”!
de! ska! stå! på! –! om! de! i! första! hand! ska! vara! företrädare! för! myndigheten! och! avslå!
insatser!i!avsikt!att!följa!regler!eller!understundom!gå!runt!delar!av!regelverken!för!att!
kunna!hjälpa!den!enskilde!på!det!sätt!de!identifierat!som!fruktbart.!!
!

Sammantaget! beskrev! representanter! för! området! psykisk! funktionsnedsättning!
tillhandahållande! av! arbetsfrämjande! stöd! som! ett! angeläget! och! mycket! komplext!
uppdrag,! inte! minst! i! relation! till! det! som! beskrivs! som! nya! målgrupper.! Gruppen!
förordade!användning!av!en!modifierad!och!anpassad!form!av!SE/IPS!med!hänsyn!tagen!
till! personens! hela! livssituation.! Häri! ingick! att! kartlägga! individens! möjligheter! och!
motivation!samt!att!planera!för!insatser!i!nära!samråd!med!den!enskilde.!Man!talade!om!
de!små!stegens!metod,!inrymmande!flexibilitet,!långsiktighet!och!uthållighet,!samt!aktivt!
arbete! för! att! den! enskilde! ska! kunna! erövra! ökad! självkänsla! och! tilltro! till! egen!
förmåga.!!
Yttermera! betonades! vikten! av! samverkan! med! andra! myndigheter! och! med!

befintliga!och!potentiella!arbetsgivare.!Samverkan,!menade!gruppen,!är!beroende!av!att!
man!bygger!nätverk!och!etablerar!personliga!kontakter!och!de!betonade!interaktion!för!
att!utveckla!gemensamma!mål!och!undanröja!onödiga!hinder.!De!hinder!som!gruppen!
såg!som!mest!betydande!följde!fyra!huvudfåror:!1)!att!situationen!på!arbetsmarknaden!
är! ansträngd! med! få! tillgängliga! arbeten,! 2)! att! traditionell! ”omsorgskultur”! och!
sjukdomsperspektiv!kan!leda!till!att!verksamheter!inte!betraktar!personer!med!psykisk!
funktionsnedsättning! som! potentiell! arbetskraft,! 3)! att! samverkan! försvåras! eller!
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omintetgörs! av! återkommande! omorganisationer! 4)! att! det! uppstår! välfärdsstatliga!
moment!22^situationer!när!bestämmelser!och!administrativa!rutiner!kolliderar.!
! !
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Intellektuell)funktionsnedsättning)och)arbete)
När! det! gäller! arbete! och! sysselsättning! för! personer! med! intellektuell!
funktionsnedsättning! vilar! dagens! förhållningssätt! på! en! över! hundraårig! tradition! av!
yrkesutbildning,!dagcenter!och!skyddade!arbetsplatser!(Antonson,!2003;!Gustafsson!et!
al.,! 2013b;! Olsen,! 2009).! Även! om! det! under! senare! år! blivit! vanligare! med! nya!
arbetsformer! framstår! det! vid! en! överblick! av! området! som!att! förändringar! inom!de!
studerade! välfärdsstatliga! systemen! är! relativt! långsamma! processer.! Vidare!
kännetecknas!detta!område!av!att!det!parallellt!med!de!mer!än!sekelgamla!traditionerna!
(avseende! självförsörjning! genom! produktionsarbete! och! sysselsättning! för! personer!
med!intellektuell! funktionsnedsättning)!finns,!och!har!funnits,!diskurser!som!betraktar!
funktionshindrade!som!undantagna!en!samhälleligt!normerande!uppfattning!om!arbete!
som! moralisk! plikt,! att! de! genom! sin! funktionsnedsättning! står! utanför! ett! annars!
normerande!(löne)arbetsparadigm!(Lillestø!&!Sandvin,!2014).!
Inom!området!råder!internationell!samstämmighet!om!att!det,!trots!uttalade!politiska!

ambitioner,!är! fortsatt! svårt! för!personer!med! intellektuell! funktionsnedsättning!att! få!
betalt! arbete! (t.ex.! Dempsey! &! Ford,! 2009;! Forrester^Jones,! Gore! &! Melling,! 2010;!
Holwerda,!van!der!Klink,!de!Boer,!Groothoff!&!Brouwer,!2013a;!Olsen,!2009;!Spjelkavik,!
2012,! Taanila! et! al.,! 2005).! Hur! stor! andel! av! personer! med! intellektuell!
funktionsnedsättning!som!har,!eller!efter!att!ha!deltagit!i!arbetssökarprogram!får,!arbete!
varierar!mellan!nationer.!I!ett!exempel!hämtat!från!Storbritannien!visar!en!kartläggning!
att!det!bland!personer!med! inlärningssvårigheter! (vår!översättning,! i!original! learning!
disabilities!som!är!ett!vidare!begrepp!än!intellectual!disabilities)!är!det!färre!än!7!%!som!
har!jobb!(Forrester^Jones,!Gore!&!Melling!2010).!Samtidigt!måste!dessa!siffror!betraktas!
med! försiktighet!då!det!dels! är! tydligt! att! vilka! som!räknas! som! tillhörande!kategorin!
skiljer!sig!åt!även! i! studier! från!en!och!samma!nation!(Hansen,!Andreasson!&!Meager,!
2011),!dels!att!det!är!mycket!osäkert!om!de!som!önskar!anställning!är!registrerade!som!
arbetssökande! eller! om! de! faller! utanför! populationen! arbetssökande! (t.ex.! Kiernan!
2000).! Vi! har! inte! heller! funnit! svensk! statistik,! dock! kan! en! studie! avseende!
levnadsvillkor!för!personer!med!intellektuell!funktionsnedsättning!ge!viss!fingervisning!
(Umb^Carlsson! &! Sonnander,! 2006).! Efter! att! följt! en! grupp! barn! som! 1974! var!
registrerade! vid! Omsorgsnämnden! i! Uppsala! landsting! fann! Umb^Carlsson! och!
Sonnander! (2006)! att! av! gruppens! 110! personer! hade! två! personer! sysselsättning! i!
skyddad! verkstad,! fem! personer! hade! ingen! organiserad! sysselsättning! medan!
återstående!103!personer!hade!daglig!verksamhet!(Umb^Carlsson!&!Sonnander,!2006).!
Detta!resultat!tyder!på!att!ingen!av!de!som!under!barndomen!blivit!diagnosticerad!som!
utvecklingsstörd!hade!arbete!på!den!öppna!arbetsmarknaden!i!vuxen!ålder.!!
När! det! gäller! området! intellektuell! funktionsnedsättning! domineras! föreliggande!

forskningsöversikt! av! internationell! forskning,! detta! då! det! inte! gått! att! finna! särskilt!
mycket! svensk! forskning! om! övergång! mellan! daglig! verksamhet! till! arbete,! vare! sig!
subventionerat!eller!ej.! I! internationella!studier!om!arbete! i! relation! till!personer!med!
intellektuell! funktionsnedsättning! talas! om! arbetsformer! med! betydelsebärande!
karakteristika.!Med!begreppet!sheltered0workshops2!avses!vanligen!skyddad!arbetsplats!
eller! annan!mer! eller! mindre! segregerad! verksamhet.! Det! arbete! som! bedrivs! där! är!
företrädesvis! relativt! enkla! arbetsuppgifter! med! habiliterande! (se! t.ex.! Butcher! &!
Wilson,! 2008;! Kiernan,! 2000)! och! beteendeförändrande! syfte! (Burke,! Andersson,!
Bowen,! Howard! &! Allen,! 2010;! Stevens! &! Martin,! 1999)! och! torde! innehållsmässigt!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Begreppet sheltered workshop översätts till svenska ibland med skyddad verkstad. Både den engelska och den svenska benämningen beskrivs 
som ”outdated” (wikipedia.org) eller som att det ”tillhör historien” (samhall.se/Om-Samhall/Vart-uppdrag/).  
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kunna! liknas! vid! både! produktionsinriktad! daglig! verksamhet! och! verksamheter! vid!
Samhall.!Supported0employment!definieras!som!en!anställning!under!integrerade!former!
med!nära!handledning! av! en! arbetsspecialist! (Beyer,!Brown,!Akandi,!&!Rapley,! 2010),!
medan!begreppet!competitive0employment! har!översatts! till! ”anställning!på!den!öppna!
arbetsmarknaden”.!!
Innan! vi! redogör! för! forskning! om! framgångs^! respektive! försvårande! faktorer!

avseende!arbete!vill!vi!redogöra!för!en!del!av!de!kritiska!röster!som!finns.!Vid!sökning!av!
aktuella! studier! återfinns! studier! som! utgår! från! idén! om! att! arbete! är! något!
eftersträvansvärt!sida!vid!sida!med!både!nationell!och!internationell!kritik!mot!att!målet!
ska!vara!att!personer!med!intellektuell!funktionsnedsättning!ska!delta!i!arbetslivet!(t.ex.!
Wilson,!2010).!Vanligtvis!riktas!kritiken!mot!normativa!antaganden!avseende!arbete!och!
Jahoda,! Kemp,! Riddell! och! Banks! (2008)! menar! bland! annat! att! arbete! i! relation! till!
personer! med! intellektuell! funktionsnedsättning! tenderar! att! omfattas! av! mer!
normativa!ståndpunkter!än!för!befolkningen!i!övrigt.!De!diskuterar!vikten!av!att!inta!en!
mer!”dispassionate!view!of!work”!för!att!gynna!en!mer!konstruktiv!diskussion!(Jahoda!
et!al.,!2008,!s.!16).!!
Enligt! Jahoda!med! flera! (2008)! är! arbetsplatsetablering! en! dynamisk! process! som!

innefattar! förhandling! mellan! enskilda! individer! och! organisatoriska! samt! sociala!
kontexter,!en!förhandling!som!mest!troligt!innebär!diverse!kompromisser.!Längs!samma!
linje!diskuterar!Wilson!(2010)!som!ser!allvarligt!på!att!dessa!kompromisser!tenderar!att!
gå! utöver! vad! själva! funktionsnedsättningen! påkallar! eller! medger.! Framförallt!
kritiserar! Wilson! (2010)! SE^program! som! placerar! personer! i! arbetsuppgifter! vars!
svårighetsgrad!överstiger!deltagarnas!förmåga!och!därför!genomförs!av!stödpersonalen.!
Han!menar!att!detta!tyder!på!stark!idealisering!av!ett!”riktigt!jobb”!som!innefattar!idén!
om! att! det! är! personerna! som! ska! förändras:! att! de! ska! ”normaliseras”! genom! att!
tillhandahållas!mycket! stöd! istället! för! att! se! att! arbetsmarknaden! är! konstruerad! för!
icke^funktionsnedsatta.! Enligt! Wilson! (2010)! består! utmaningen! av! att! samtidigt! se!
personer!med!intellektuell!funktionsnedsättning!som!värdesatta!anställda,!upprätthålla!
en! effektiv! nivå! av! support! och! framförallt! i! nära! samarbete! med! den! enskilde! göra!
nödvändiga! och! lämpliga! anpassningar,! och! att! detta! sker! med! hänsyn! tagen! till!
funktionsnedsättningen.!!
Idén! om! ”riktigt! arbete”! aktualiseras! också! i! en! översiktsstudie! avseende! frivilligt!

arbete!och!huruvida!det!kan!utgöra!ett!steg!på!vägen!till!anställning!för!personer!med!
intellektuell!funktionsnedsättning!av!Trembath,!Balandin,!Stancliffe!och!Togher!(2010).!
De! fann! att! frivilligt! arbete! inte! leder! till! anställning,! men! att! det! kan! vara! ett!
meningsfullt! och! önskvärt! alternativ! för! personer! med! funktionsnedsättning.! Dock!
varnar! de! för! det! förekommande! fenomenet! att! personer! med! intellektuell!
funktionsnedsättning! förespeglats! att! det! är! ett! ”riktigt”! arbete! och! inte! fått! adekvat!
information!om!arbetets!natur.!!
!

Arbetsfrämjande)metoder))
Begreppet! vocational0 rehabilitation0 services! används! internationellt! i! en! relativ! vid!
betydelse,! och! kan! avse! yrkesförberedande! inriktning! under! de! sista! åren! i! det! som!
motsvarar!gymnasieskolan,!liksom!program!som!enskilda!kan!söka!sig!till!efter!avslutad!
skolgång.!Dessa!program!kan!innehålla!olika!element!såsom!yrkesträning,!placering!på!
arbetsplats,! arbetsplatsträning,! support!med! transport,! anpassningsstöd!–!och! jämförs!
utan! att! man! som! läsare! får! någon! närmare! beskrivning! av! de! olika! formerna! av!
arbetsstöd!(se!t.ex.!Moore,!Fiest^Prica!&!Alston,!2002).!Detta!gör!det!emellanåt!svårt!att!
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dra! slutsatser! av! studiernas! resultat.! Dock! finns! en! aspekt! som!det! större! flertalet! av!
studierna! lyfter! fram:! vikten! av! ett! nära! samarbete! mellan! elever,! deras! föräldrar,!
utbildningspersonal!och!arbetsanskaffare!i!vid!bemärkelse!för!att!unga!med!intellektuell!
funktionsnedsättning! dels! ska! se! sig! själva! som! anställningsbara! och! dels! lyckas! få!
anställning!(t.ex.!Skellern!&!Austbury,!2012;!Taylor,!McGilloway!&!Donnelly,!2004).!
Det!är!relativt!vanligt!att!vid!sidan!av!rena!yrkesförberedelser! förorda!mer!generell!

förberedelse! för!ett!oberoende!vuxenliv!(se!t.ex.!Luftig!och!Muthert,!2005).! I!en!studie!
från!USA!fann!Luftig!och!Muthert!(2005)!att!efter!sådan!kombinerad!träning!fick!68!%!
av! deltagarna! arbete,! vilket! sågs! som! framgångsrikt! i! relation! till! andra! program.! Ett!
annat! resultat! var! att! dessa! ungdomar! i! någon!mån! uppvisade! större! oberoende! och!
hade!högre!inkomst!än!andra!jämförbara!grupper.!Samtidigt!ska!detta!kanske!ses!med!
en! dos! försiktighet! då! studien! förutom! ungdomar! med! lindrig! intellektuell!
funktionsnedsättning!inkluderade!ungdomar!med!specifika!inlärningssvårigheter,!samt!
att! 93! %! av! ungdomarna! med! intellektuell! funktionsnedsättning! fortfarande! bodde! i!
föräldrahemmet!vid!tidpunkten!för!uppföljning.!
Arbetsträning! såsom! den! praktiseras! inom! bland! annat! skyddade! arbetsplatser!

bygger!ofta!på!en!idé!om!att!det!är!nödvändigt!att!först,!och!gradvis,!träna!upp!förmågor!
för! att! sedan! kunna! gå! vidare! till! allt!mer! komplexa! sammanhang! (Stevens!&!Martin,!
1999).! Denna! ordning! utmanades! alltmer,! enligt! Stevens! och! Martin! (1999),! av!
jämförande!studier!som!visade!att!den!tänkta!transitionen!inte!fungerade!i!så!motto!att!
personerna! blev! kvar! på! de! skyddade! arbetsplatserna.! Det! rimmade! dessutom! dåligt!
med!rådande!ideologier!om!normalisering!och!framförallt!”social!role!valorization”,!det!
vill!säga!att!det!är!angeläget!att!personer!med!intellektuella!funktionsnedsättningar!ges!
möjlighet! att! erövra! värderade! sociala! roller.! En! av! de! mest! värdesatta! rollerna! i!
västerländska!samhällen!är! just! förknippat!med!att!ha!ett!yrke!och!en!anställning!och!
under!senare!delen!av!1970^talet!började!alternativ!till!den!tidigare!förhärskande!idén!
om!stegvis!arbetsträning! ta! form,!och!då! framförallt!Supported!Employment!(Beyer!et!
al.,! 2010;! Kiernan,! 2000;! Stevens! &! Martin,! 1999)! och/eller! subventionerade!
anställningar.!!
Med! det! kom! SE! att! bli! en! allt! vanligare! metod! i! relation! till! personer! med!

intellektuell!funktionsnedsättning!(Antonson,!2003;!Kiernan!2000),!och!autism!(Schaller!
&!Yang,!2005).!Enligt!Spjelkavik!(2012)!var!Norge!först!ut!av!de!nordiska!länderna!med!
att!använda!SE,!men!att!metoden!nu!finns!i!varierande!omfattning!i!alla!nordiska!länder!
om!än!metoden!inte!alltid!benämns!som!SE.!I!litteraturen!används,!i!likhet!med!Kiernans!
(2000),! en! relativt! vid! definition:! ”real! work! in! an! integrated! setting! with! ongoing!
support! provided!by! an! agency!with! expertise! in! finding! employment! for!people!with!
disabilities”.!!
Förhållningssättet!till!SE!har!ändrats!till!att!oftare!beskrivas!som!att!”place,!train!and!

maintain”!(se!t.ex.!Jahoda!et!al.,!2008;!Moran,!McDermott!&!Butkus,!2001),!vilket!också!
lägger!vikt!vid!ett!annat!identifierat!problem:!att!behålla!arbetet.!Därutöver!pekar!både!
Spjelkavik!(2012)!och!Kiernan!(2000)!på!förändringar!avseende!hur!metoden!tillämpas.!
De! menar! att! SE! utvecklades! för! att! hjälpa! personer! med! svår! intellektuell!
funktionsnedsättning! samt! personer! med! flerfunktionshinder! men! att! det! numera!
finnsen! tendens! till! ”cherry!picking”! som!medfört! en! förskjutning!avseende!målgrupp.!
Med! det! avses! att! metoden! kommit! att! i! stor! utsträckning! riktas! mot! och! omfatta!
personer!som!bedömts!ligga!närmare!ordinarie!arbetsmarknad!(se!också!Olsen,!2009).!!
!
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Supported&Employment&(SE)&
Själva!tillvägagångssättet!vid!SE!beskrivs!som!en!uppsättning!procedurer!som!tillämpas!
processuellt! och! stegvis.! Processen! inleds! med! profilering! där! individens!
arbetsrelaterade!mål!sätts!i!relation!till!dennes!mer!övergripande!mål!i!livet!(se!Stevens!
&! Martin,! 1999).! Profilering! innebär! också! att! identifiera! intressen,! styrkor! och!
svagheter.! Kiernan! (2000)! och! Reid! och! Bray! (1997)! pekar! framförallt! på! vikten! av!
matchning,! det! vill! säga! att! personal! lägger! stor! vikt! vid! att! förstå! och! försöka! möta!
arbetstagarens!preferenser!likväl!som!arbetsgivares!behov.!Nästa!steg!beskrivs!som!att!
den!enskilda!personen!”marknadsförs”!hos!en!potentiell!arbetsgivare,!och!att!det!är!med!
denne! som!personens!behov! av! stöd!diskuteras! (Jahoda! et! al.! 2008).! I! detta! ligger! att!
stödpersonal!analyserar!det!tilltänkta!arbetet!och!utarbetar!planer!för!hur!moment!ska!
tränas!samt!utformar!instruktioner!till!den!enskilde!(Stevens!&!Martins,!1999).! Jahoda!
med! flera! (2008)!beskriver!detta!som!att!varje!uppgift!bryts!ned! i!mikrokomponenter!
och! att! stödpersonal! har! till! uppgift! att! uppmuntra! den! enskilde! att! öva! på! varje!
delkomponent! tills! de! bemästrar! den.! Stevens! och! Martin! (1999)! listar! ytterligare!
uppgifter!för!personal!som!tillhandahåller!stöd,!bland!annat!att!arbeta!för!att!interaktion!
mellan!den!enskilde!och!arbetskollegor!ska!komma!till!stånd,!samt!att!tidigt!planera!för!
hur!stödet!successivt!ska!avta,!i!betydelsen!arbeta!för!att!på!sikt!minska!behov!av!stöd!
men!också!finna!andra!mer!arbetsplatsintegrerade!stödformer.!!!
Även! om! SE! kommit! att! bli! vanligare,! och! att! forskning! visat! att! många! med!

intellektuell! funktionsnedsättning! och! deras! familjer! föredrar! arbete! på! öppna!
arbetsmarknaden,!är!det!inte!ett!självklart!val!menar!Migliore,!Grossi,!Mank!och!Rogan!
(2008).! Enligt! dem! är! det! relativt! vanligt! att! personer! med! intellektuell!
funktionsnedsättning! har! sysselsättning! inom! välfärdsbaserade! insatser! såsom! daglig!
verksamhet! och! skyddad! arbetsplats.! I! en! studie! som! belyste! varför! vuxna! med!
intellektuell! funktionsnedsättning! jobbar!på! skyddad!arbetsplats! eller! ”day! centre”! till!
förfång! för! att! söka! arbete! utanför! identifierades! ett! flertal! faktorer:! föräldrar! och!
personer! själva! uppgav! att! sysselsättning! på! skyddad! arbetsplats! alternativt! daglig!
verksamhet! innebar! större! trygghet! och! bättre! kontinuitet! för! den! enskilde;! att! vid!
skyddat! arbete! var! det! enklare! att! lösa! transporter! till! och! från! arbetsplatsen;! att! det!
innebar!bekvämare! arbetstider;! att! skyddade! arbetsplatser! erbjöd! tillgängligare! social!
miljö,! ställde! lägre! krav! på! arbetsförmåga! samt! innebar! möjlighet! att! behålla!
handikappersättning.! När! personerna! själva,! deras! föräldrar! och! personal! beskriver!
valet! läggs! tonvikt! på! olika! förhållanden:! föräldrar! och! andra! familjemedlemmar!
menade! att! kontinuitet! (29! %)! och! trygghet! (23! %)! var! viktigast,! medan! personal!
motiverade!skyddad!arbetsplats! främst!utifrån! tillgänglig! social!miljö! (29!%).!Migliore!
med! flera! (2008)! fann! också! att! alla! tre! grupper! menade! att! personal! inom!
handikappomsorg! hade! haft! mycket! liten! roll! i! valet! mellan! skyddad! arbetsplats! och!
öppna!arbetsmarknaden,!och!studien!konkluderas!med!att!personal!i!högre!utsträckning!
bör! uppmuntra! både! de! enskilda! och! deras! familjer! till! att! söka! anställning! utanför!
handikappomsorgen.! Det! kan! dock! ses! som! något! problematiskt! att! studien! betraktat!
”valet”!som!enbart!härledande!till!interpersonell!nivå!utan!att!beröra!att!det!kan!finnas!
olika!behov.!!!
En! observation! avseende! SE! i! relation! till! personer! med! intellektuell!

funktionsnedsättning! är! att! det! inom! det! här! området! inte! förekommer! studier! om!
programtrohet! i! samma!utsträckning!som!när!det!gäller!psykisk! funktionsnedsättning.!
Däremot!kan!frågor!om!avsteg!från!SE^metodernas!intentioner!diskuteras!på!andra!sätt,!
som! när! Ridley! och! Hunter! (2006)! beskriver! utvecklingen! av! SE! i! Skottland.! De!
konstaterar! att! programmen! på! flera! sätt! avviker! gentemot!metodens! grundläggande!
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principer,! exempelvis! genom! att! upprätta! inklusionskrav! om! förmåga! att! passa! tiden,!
och!att!personer!var!placerade! i! obetalda!arbeten!12!veckor!och! längre! inom! flertalet!
SE^verksamheter.!
!

Centrala)påverkansfaktorer))
När! det! gäller! faktorer! som! underlättar! respektive! försvårar! möjligheten! att! erhålla!
arbete! har! vi! förhållit! oss! till! huruvida! möjliggörande! och! barriärskapande! faktorer!
tillskrivs! omgivningsrelaterade! respektive! individuella! förklaringsmodeller! i!
forskningen.!Inte!heller!inom!det!här!området!är!det!en!oproblematisk!uppdelning!vilket!
kan! exemplifieras! av! en! översikt! av! forskning! om! vägen! till! arbetslivet! för! unga!med!
intellektuell! funktionsnedsättning! (Lövgren!&!Hamreby,! 2011).! Lövgren! och!Hamreby!
(2011)!fann!att!trots!att!det!fanns!en!nästintill!samstämmig!röst!om!vikten!av!att!beakta!
strukturella! villkor! var! det! likväl! individuella! förklaringsmodeller! som! dominerade.!
Författarna! menar! att! introduktionen! i! ett! flertal! studier! påtalar! hur! kulturella!
föreställningar,!välfärdssystem!och!organisatoriska!förhållanden!gör!det!svårt!för!unga!
med!intellektuell!funktionsnedsättning!att!både!få!och!behålla!ett!arbete,!eller!ens!vara!
aktuell!som!arbetssökande.!När!det!sedan!kommer!till!val!av!metod!blir!det! likväl!ofta!
individanknutna!faktorer!som!grad!av!funktionsnedsättning,!utbildning,!ålder,!i!vissa!fall!
etniskt!ursprung!samt!eventuella!andra!funktionsnedsättningar!som!studeras.!Lövgren!
och! Hamreby! (2011)! menar! att! detta! återspeglar! en! individualiserad! syn! på!
funktionshinder! där! ”problemet”! lokaliseras! till! individer,! inte! miljön! denne! lever! i.!
Detta! förhållande! kan! också! exemplifieras! av! en! studie! av! organisatoriska!
omständigheter!i!relation!till!anställning!av!personer!med!Aspergers!syndrom!(Nesbitt,!
2000).! Nesbitt! (2000)! fann! att! företag! som! redan! hade! en! person! med! Aspergers!
syndrom! anställd! betonade! vikten! av! att! SE^verksamheten! gav! information,! medan!
verksamheter! som! tvekade! att! anställa! personer!med! Aspergers! syndrom! i! huvudsak!
lade! tonvikt! på! förmodade! svårigheter! snarare! än! att! förmoda! förmåga! att! utföra!
arbetsuppgifterna.! Nesbitt! (2000)! konkluderar! med! att! även! vid! SE^stöd! var! det! till!
syvende!och!sist!upp!till!den!enskilde!att!få!det!att!fungera.!!
!

Organisatoriska&faktorer&&
Som!framgått!tidigare!har!studierna!på!området!intellektuell!funktionsnedsättning!inte!
riktigt!samma!karaktär!som!när!det!gäller!personer!med!psykisk!funktionsnedsättning,!
men!som!vi!kommer!att!se!nedan!finns!en!del!likheter.!Bland!annat!betonas!också!här!att!
det! är! angeläget! att! stödpersonal! är! både! erfaren! och! utbildad! (se! t.ex.! Butterworth,!
Nord,! Migliore,! &! Gelb,! 2012).! Utbildningens! betydelse! belystes! av! Butterworth! med!
flera!(2012)!som!fann!att!personal!nådde!bättre!resultat!efter!att!deltagit!i!en!tredagars!
vidareutbildning! baserad! på! ”best! practice”,! det! vill! säga! evidensbaserade! studier!
avseende!SE.! I! relation! till! en!kontrollgrupp!där! stödpersonal! inte!hade! erhållit! sådan!
vidareutbildning! lyckades! personalen! placera! i! medeltal! 3,4! fler! personer! under!
nästkommande! år! då!man! följde! upp! utbildningens! effekt.! Placeringar! som! dessutom!
innebar! högre! timlön! och! fler! veckotimmar.! Särskilt! pekar! studien! på! vikten! av!
utbildning! avseende! hur! man! identifierar! arbetssökares! färdigheter! och! preferenser!
samt!om!förhandlingsmetoder! för!att!kunna!utveckla!bättre!relationer!med!aktörer!på!
arbetsmarknaden.!!
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Även! inom! det! här! området! återfinns! betoningen! av! att! det! är! viktigt! med! tidig!
placering!och!träning!på!arbetsplatsen,!samtidigt!som!man!återfinner!flera!motiveringar!
för!avsteg!från!den!principen!(t.ex.!Ridley!&!Hunter,!2006).!Avsteg!motiveras!ibland!med!
att!”job^tasters”,!det!vill!säga!försmak!eller!praktik,!kan!vara!av!värde!för!att!förstå!vad!
arbetet! innebär! (Reid! &! Bray,! 1997),! speciellt! för! personer! med! autism! (Roulstone,!
Harrington! &! Hwang,! 2013),! och! ibland! med! att! det! är! angeläget! att! först! genomgå!
yrkesförberedande!program!(jfr!Gebhardt,!Tretter,!Schwab!&!Gasteiger^Klicpera,!2011).!
!

Stödets%utformning%%
Det!är!varierande!former!av!stöd!som!beskrivs!i!litteraturen!men!genomgående!betonas!
vikten! av! att! stödet! bygger! på! ett! systematiskt! och! individualiserat! förhållningssätt!
(Butterworth!et!al.,!2012)!och!på!en!grundlig!analys!av!förutsättningar,!bland!annat!för!
att!möjliggöra!god!matchning!(t.ex.!Kiernan,!2000;!Reid!&!Bray,!1997;!Ridley!&!Hunter,!
2006)! samt! att! det! framförallt! är! före! och! i! början! av! en! anställning! den! enskilde!
behöver!mycket!stöd!(Butterworth!et!al.,!2012;!Roulstone,!Harrington!&!Hwang!2013).!!
Att!matchning!bör! ske!mellan! individuella! förutsättningar!och!arbetets!krav! istället!

för! att! fokusera! på! att! kompensera! funktionsnedsättning! blir! tydlig! i! en! studie! av!
Roulstone,! Harrington! och! Hwang! (2013)! som! pekar! på! att! autistiska! drag! som! till!
exempel! förmåga! att! fokusera! på! detaljer! kan! vara! en! tillgång.! Detta! blir! särskilt!
intressant! då! forskning! om! arbete! i! relation! till! personer! med! autism! företrädesvis!
handlar!om!att!modifiera!beteende!och!att!det!är!den!enskilde!som!ska!anpassa!sig!(t.ex.!
Burke,! et! al.,! 2010;! Holwerda,! van! der! Klink,! de! Boer,! Groothoff! &! Brouwer,! 2013b;!
Nesbitt!2000)!!
Kiernan!(2000)!pekar!på!att!ett!sammanhållet!stödsystem!ger!bättre!förutsättningar!

för!lyckosamt!resultat,!det!vill!säga!anställning.!Han!menar!att!stöd!ofta!är!uppdelat!på!
olika! verksamheter! som! fokuserar! olika! delar! av! den! enskildes! vardag! (t.ex.! arbete,!
boende,!hälsa),!och!att!detta!inte!sällan!leder!till!att!stöd!inom!ett!område!kan!komma!i!
konflikt!med!stöd!inom!ett!annat!område.!Ett!sådant!exempel!är!enligt!Kiernan!(2000)!
om! och! när! den! enskilde! erhåller! ett! arbete! utanför! traditionell! måndag! till! fredag^
vecka,! innebär!det!ofta!svårigheter! i!relation!till! transporter!till!och! från!arbetsplatsen!
respektive!boendet.!I!liknande!ordalag!diskuterar!Moran,!McDermott!och!Butkus!(2001).!
De! pekar! också! på! vikten! av! att! man! inom! arbetsfrämjande! stöd! beaktar! inom! vilka!
yrkeskategorier! det! är! lättast! att! få! anställning! för! personer! med! intellektuell!
funktionsnedsättning.! Författarna! menar! att! det! är! strategiskt! att! rikta! sina!
ansträngningar! mot! yrkesområden! som! vaktmästeri,! tvätt,! städning! och! disk! då! det!
inom!dessa!områden!finns!störst!andel!anställda!med!intellektuell!funktionsnedsättning!
(se!också!Pierce,!McDermott!&!Butkus,!2003).!!
Kiernan! (2000)!menar! att! stödverksamhetens! förhållningssätt! till! nedanstående! är!

väsentligt! för! att! det! ska! utvecklas! bättre! anställningsmöjligheter! för! personer! med!
intellektuell!funktionsnedsättning:!!

• Att!anamma!och!utveckla!en!strategi!om! lärande!som!en!pågående!och! livslång!
process,!inte!något!som!avklaras!under!skoltid.!!

• Att!anamma!idéer!om!karriärutveckling,!där!det!första!jobbet!leder!till!det!andra,!
och! det! andra! till! det! tredje.! Varje! steg! bör! föra! med! sig! större! ekonomiskt!
oberoende!och!erkännande.!

• Att!anamma!ett!förhållningssätt!till!modifiering!av!arbetsplatsen!så!att!åtgärden!
ska!gagna!all!personal.!!
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• Att! anamma! en! inkluderande! design! för! arbetsstöd! där! personer! med!
funktionsnedsättning!stöder!personer!utan!sådan,!och!vice!versa,!en!design!där!
nätverk!och!stöd!är!tillgänglig!för!all!personal.!!

!
Jahoda!med!flera!(2008)!diskuterar!vikten!av!att!personal!som!arbetar!med!SE!behöver!
utveckla! en! mer! sofistikerad! förståelse! för! socio^emotionella! behov! för! att! kunna!
utveckla! strategier! för! att! ge! passande! stöd,! samtidigt! för! de! en! diskussion! om! att!
personerna! som! ges! stöd! också! ”might! have! to! become! hardened! to! the! realities! of!
employment”!(s.!15).!Av!alla!ingående!studier!är!det!här!den!enda!som!aktivt!påpekar!att!
det!finns!behov!av!att!”härda”!den!enskilde,!i!betydelsen!skaffa!sig!tjockare!skinn!inför!
motgångar.!!
!

KamratB%och%familjestöd 
En! aspekt! som! kommit! att! få! alltmer! uppmärksamhet! är! att! stöd! vid! sidan! av!
professionella!insatser!också!kan!tillhandahållas!av!andra!personer!i!omgivningen.!Flera!
studier! pekar! på! att! kollegial! support,! bland! annat! att! vara! upptagen! i! arbetsplatsens!
sociala! nätverk,! innebär! större! möjligheter! att! behålla! jobbet! (Jahoda! et! al.,! 2008;!
Fabian,!Edelman!&!Leedy,!1993;!Kiernan,!2000).!Men!enligt!Fabian,!Edelman!och!Leedy!
(1993)! räcker! det! inte!med! att! kollegor! är! villiga,! de! behöver! också! viss! kompetens! i!
mentorskap!för!att!stödet!ska!vara!adekvat.!I!en!betydligt!senare!studie!menar!Kaehne!
och!Beyer!(2013)!att!det!krävs!någon!form!av!utbildning!och!eventuellt!betalning!för!att!
kamratstöd!ska!vara!tillförlitligt.!Det!sistnämnda!är!intressant!i!ljuset!av!att!flera!studier!
också! kritiserar! antagandet! om! att! vistelse! på! en! arbetsplats! skulle! innebära! social!
integrering!och!socialt!stöd!(se!bl.a.!Jahoda!et!al.,!2008).!Denna!aspekt!utvecklas!vidare!
nedan!under!rubriken!Vad0arbete0ger.!!
Ett! exempel!på!utvecklat!kamratstöd!är!Best0Buddies0Jobs0Program,! ett! amerikanskt!

program!för!att!hjälpa!personer!med!intellektuell!funktionsnedsättning!att!få!arbete!ges!
av!West,!Wehman! och!Wehman,! (2005).! Enligt! dem! är! det! en! vidareutveckling! av! ett!
skolprojekt! med! syfte! att! främja! social! integrering! för! elever! med! intellektuell!
funktionsnedsättning.! Skolprojektet! bygger! på! frivilliga! men! formaliserade!
överenskommelser!med!skolkamrater!om!att!vara!kompis!(best!buddy).!Tanken!bakom!
att!inkludera!även!personer!i!arbetsför!ålder!är!tvåfaldig:!att!uppbyggda!relationer!inte!
avbryts! i!och!med!avslutad!skolgång,!samt!att!sociala!nätverk!är!mycket!betydelsefulla!
när! det! kommer! till! att! få! ett! arbete.! Detta! projekt! utmärker! sig! också! genom! att!
rekryteringen!av!nya!arbetsplatser!i!hög!utsträckning!riktar!sig!mot!tjänstemannayrken,!
till! exempel!på! försäkringsbolag!och!banker!vilket! i! sin! tur! innebär!större!sannolikhet!
för!att!personen!också!får!ta!del!av!förmåner,!t.ex.!sjukförsäkring.!!
Även!support!från!familjen,!oftast!i!betydelsen!föräldrar,!beskrivs!som!viktigt!för!att!

ge!den!enskilde!bättre!förutsättningar!att!få!och!behålla!ett!arbete!(t.ex.!Eisenman,!2003;!
Luftig! &! Muthert,! 2005;! Reid! &! Bray,! 1997).! Speciellt! framhålls! familjens! roll! att!
uppmuntra!och! företräda!personen! i! frågor!om!kompetenser,!medverka!och!hjälpa! till!
att!utveckla!karriärplaner,!men!också!att!vara!engagerad,!både!i!relation!till!skolan!och!
till!daglig!verksamhet/SE^verksamhet!(Dixon!&!Reddacliff,!2001).!!
!

Arbetsträning%B%mot%arbete%eller%fastna%i%transition?%
Innan! vi! går! vidare! har! vi! valt! att! belysa! en! del! av! den! kritik! som! riktats! mot!
yrkesförberedande! verksamheter! av! olika! slag.! Bland! annat! pekar! en! studie! från!
Tyskland!på! att!många!unga!med! inlärningssvårigheter! (learning!disabilities)! riskerar!
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att!bli!kvar!i!en!utsträckt!transitionsfas!där!kurser!närmast!”staplas”!på!varandra,!det!vill!
säga!att!de!genomgår!flera!yrkesförberedande!kurser/program!utan!att!det!resulterar!i!
arbete! (Gebhardt,! Tretter,! Schwab,! &! Gasteiger^Klicpera,! 2011).! Gebhardt! med! flera!
(2011)!pekar!på!Norge!och!i!viss!mån!Sverige!som!mer!framgångsrika!i!detta!avseende,!
framförallt!genom!att!man!använder!SE^metodik.!Att!Sverige!skulle!vara!framgångsrikt!i!
detta!avseende!motsägs!dock!av!en!svensk!studie!som!pekar!på!att!bara!en!procent!går!
från!daglig!verksamhet! till!anställning!vilket! tyder!på!en!mycket!stark! inlåsningseffekt!
(konferensbidrag!av!Danermark,!2010,!refererat!i!Spjelkavik,!2012).!
Inlåsning!identifierades!också!i!en!kanadensisk!studie!om!övergång!mellan!skola!och!

arbetsliv! där! Butcher! och!Wilton! (2008)! undersöker! det! de! benämner! som! ”rum! för!
transition”,! det! vill! säga! arbetsträningsprogram,! skyddade! arbetsplatser! och!
arbetsplatser! där! tidigare! SE^deltagare! har! fått! placering.!Målet!med! att! delta! i! dessa!
verksamheter! var! för! både! de! unga! själva! och! deras! föräldrar! att! en! övergång! till! en!
”riktig”!anställning!skulle!komma!till!stånd.!Det!visade!sig!dock!att!de!unga!tillbringade!
avsevärd!tid!i!dessa!så!kallade!transitionsverksamheter!utan!att!komma!vidare.!Till!stor!
del! förklarades! det! med! brist! på! adekvat! planering! för! övergång! till! arbete! samt!
organisatoriska!strukturer!som!bidrog!till!att!hålla!kvar!de!mest!produktiva!i!den!egna!
verksamheten.!Butcher!och!Wilton!(2008)!för!en!kritisk!diskussion!med!avseende!på!att!
dessa! verksamheter! är! organiserade! utifrån! en! snäv! ekonomisk! diskurs! om!
anställningsbarhet! medan! det! skulle! vara! mer! gynnande! för! individerna! om! fokus!
istället!låg!på!”meningsfulla!aktiviteter”!utanför!hemmet.!!
Med! ett! litet! annat! angreppssätt! menar! Gill! (2005)! att! skyddade! arbetsplatser!

(sheltered! workshops)! kan! skapa! ”funktionshinderskontrakt”.! Med! det! avses! att!
skyddade! arbetsplatser,! utifrån! en! retorik! om! arbetsträning! för! framtida! placering! på!
den!öppna!arbetsmarknaden,!behöver!sina!funktionshindrade!för!att!utföra!de!uppgifter!
de! tagit! på! sig! (se! också! diskussion! om! hur! Samhall! ”behöver”! personer! med!
funktionsnedsättning! för! att! utföra! ”dirty! work”! av! Holmqvist,! 2009).! Gill! menar! att!
deltagandet!i!sheltered!workshops!innebär!att!ta!del!av!ett!strikt!hierarkiskt!system,!där!
den! egna! insatsen! är! lågt! värderad! och! dåligt! betald,! och! samtidigt! nödvändig! för!
verksamhetens! överlevnad,! vilket! i! sin! tur! förvårar!möjligheterna! att! gå! vidare:! ”The!
role!of!the!sheltered!workshops!is!to!train!the!individual!for!employment!in!the!future,!
however! the! structure! of! the! workshop! becomes! dependent! on! skilled! workers.! The!
entire!system!is!faulty.”!(Gill,!2005,!s.!617).!Enligt!Gill!(2005)!är!transition!via!skyddade!
arbetsplatser! i! många! fall! en!myt! då!många! börjar! där!men! få! lämnar! den! skyddade!
arbetsplatsen!för!en!övergång!till!anställning.!Gill!(2005),!liksom!Holmqvist,!Maravelias!
och!Skålén!(2013),!menar!att!den!här!formen!av!verksamheter!(sheltered!workshops!i!
USA!och!Samhall!i!Sverige)!i!neo^liberala!marknadsekonomier!skapar!och!vidmakthåller!
funktionshinder,! inrättar! funktionshinderskontrakt! som! leder! till! inlåsningssituationer!
med!mycket!små!eller!helt!utan!möjligheter!till!transition.!!
!!

Faktorer&som&ofta&knyts&till&individer&
Demografiska! studier! med! avseende! på! kön,! etnicitet,! ålder,! utbildning! och!
funktionsnedsättning!i!relation!till!grad!av!anställning!visar!på!varierande!resultat,!från!
att!det!inte!finns!signifikanta!samband!med!avseende!på!till!exempel!kön,!etnicitet!och!
intelligensnivå! (Martorell,! Gutierrez^Recacha,! Pereda! &! Ayuso^Mateos,! 2008;! Pierce,!
McDermott! &! Butkus,! 2003),! till! att! visa! på! resultat! som! tyder! på! att! män! i! högre!
omfattning!får!jobb,!likaså!att!det!är!gynnsamt!att!vara!yngre,!vara!del!av!dominerande!
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etniskt!ursprung,!att!ha!högre! IQ!och!uppvisa! få!beteendestörningar!(Eisenman,!2003;!
Moore,!Feist^Price!&!Alston,!2002;!Moran,!McDermott!&!Butkus,!2001).!!
Även! inom! det! här! området! är! det! framförallt! amerikanska! studier! som! studerar!

frågor!om!etnisk!härkomst!eller!”race”.!Ofta!används!dessa!begrepp!som!variabler!utan!
att!de!problematiseras.!Ett!undantag!utgörs!dock!av!en!studie!där!man!för!en!diskussion!
om! att!medlemskap! i! flera! var! för! sig!marginaliserade! kategorier! försvårar! vägen! till!
arbete,! och! att! detta! bäst! beskrivs! och! förklaras! utifrån! teorier! om! intersektionalitet!
(Moore,!Feist^Price!&!Alston,!2002).!
Individuella! karakteristika! som! beteendeproblem,! svårigheter! att! kontrollera!

temperament! och! att! ha! dåliga! relationer! till! kolleger! uppges! innebära! större! risk! att!
förlora! arbetet! (Moran,! McDermott! &! Butkus,! 2001;! Stevens! &! Martin,! 1999).!
Individuella!egenskaper!är!också! färdigheter!och! flera!studier!pekar!på!att!anställning!
främjas! om! personen! har! adekvata! eller! minst! basala! färdigheter! avseende! läs^! och!
räkneförmåga,!men!framförallt!har!grundläggande!sociala!färdigheter!(se!t.ex.!Eisenman,!
2003;! Stevens! &! Martin,! 1999).! Framförallt! i! studier! som! rör! personer! med!
autismspektrumstörningar! diskuteras! utbildning! och! träning! avseende! sociala!
färdigheter! (Holwerda,! van! der! Klink,! Groothoff! &! Brouwer,! 2012;! Holwerda! et! al.,!
2013b),!och!hur!beteendemodifierade!program!syftar!till!att!träna!personer!med!autism!
eller!Aspergers!syndrom!för!att!passa!in!i!arbetsrelaterade!sociala!miljöer!(Holwerda!et!
al.,!2012).!
!

Motivation%och%förväntningar%
Med!motivation!avses!vanligen!vilja,!och!flera!studier!beskriver!att!många!personer!med!
intellektuell! funktionsnedsättning!(och!deras!familjer)!verkligen!vill!att!anställning!ska!
komma! till! stånd,! och! att! arbetsgivare! uppfattar! gruppen! personer! med! intellektuell!
funktionsnedsättning! som! pålitlig! och! motiverad! arbetskraft! (se! t.ex.! Kiernan,! 2000;!
Moran,!McDermott!&!Butkus,!2001;!Reid!&!Bray,!1997;!Ridley!&!Hunter,!2006).!!
Motivation!som!framgångsfaktor!beskrivs!i!en!studie!från!Nederländerna,!där!de!fann!

att! utav! de! personer! som! bedömts! ha! hög! motivation! att! få! ett! arbete! fick! 19! %!
anställning,!och!17,5!%!ett!arbete!som!varade,!medan!bara!2!%!som!initialt!bedömdes!ha!
låg!motivation!fick!arbete!(Holwerda!et!al.,!2013a).!Dessa!resultat!behöver!dock!förstås!
utifrån!att!90!%!av!respondenterna!var!under!20!år!vilket!innebär!att!de!överlag!var!så!
unga!att!de!i!svensk!kontext!fortfarande!skulle!gå!i!skolan.!Även!Rose!med!flera!(2005)!
fann!att!högre!grad!av!initial!motivation!innebar!större!sannolikhet!för!att!personen!fick!
anställning.!Men!de! fann!också!att!graden!av!motivation!sjönk!signifikant!över! tid!den!
enskilde!deltog!i!programmet.!Detta!diskuteras!utifrån!att!det!endera!skulle!kunna!bero!
på! hur! personal! bedömde! motivation! eller! att! deltagarnas! motivation! sjunkit! efter!
upplevda!misslyckanden.!I!vilket!fall!menar!Rose!med!flera!(2005)!att!det!är!angeläget!
att! stödverksamheter!utvecklar! strategier! för!att!bedöma!grad!av!motivation!och!över!
tid!bedriva!motiveringsarbete!(se!också!Hensel,!Kroese!&!Rose,!2007).!!
Motivation! kan! också! beskrivas! som! att! aspirera! på! eller! förvänta! sig! något.! Två!

faktorer!i!inledningsskedet!av!ett!SE^program!visade!sig!i!en!studie!från!Storbritannien!
innebära!högre!sannolikhet!för!att!få!anställning:!att!ange!aspirationer!avseende!status!
och! låg!grad!av!nöjdhet! (happiness)! (Hensel,!Kroese!&!Rose,!2007).!Detta!diskuteras! i!
termer! av! att! det! medför! större! incitament! för! att! förändra! sin! situation,! en! slutsats!
vilken!Hensel,!Kroese!och!Rose! (2007)!menar!stärkts!av!att!mönstret!var!än! tydligare!
gällande! personer! som! behållit! sin! anställning! i! tre! månader! eller! längre! (ett!
observandum!med!denna!studie!är!att!16!av!60!personer!inte!bedömdes!ha!intellektuell!
funktionsnedsättning).!!
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Motivation!kan!också!sättas!i!relation!till!synen!på!sig!själv!som!kapabel!(Holwerda!et!
al.,! 2013a;! Jahoda! et! al.,! 2008)! och! den! mening! man! tillskriver! arbete! (Cramm,!
Finkenflügel,! Kuijsten! &! van! Exel,! 2009;! Jahoda! et! al.,! 2008).! I! en! studie! från!
Nederländerna! (Cramm!et! al.! 2009)! identifierades! två! övergripande! synsätt! på! arbete!
bland!SE^deltagare!med!intellektuell!funktionsnedsättning:!arbete!som!medel!för!att!nå!
delaktighet! i! samhället,! respektive! som! ett!medel! för! att! skapa! struktur.! De! personer!
som! anslöt! till! det! första! synsättet! värderade! delaktighet,! variation! i! arbetsuppgifter,!
tillhörighet!och!att!känna!sig!uppskattade!medan!personer!som!såg!arbete!som!struktur!
lade! större! värde! vid! självständigt! arbete,! tydliga! överenskommelser! avseende!
arbetsordning!och!mål!samt!att!vara!del!i!en!icke^hotande!atmosfär.!Den!senare!gruppen!
menade!att!arbete!strukturerade!dagen!och!erbjöd!en!komfortabel!distraktion!så!länge!
man!visste!vad!som!förväntades.!Cramm!med!flera!(2009)!menar!att!det!är!angeläget!att!
verksamheterna!utgår!från!ett!individualiserat!arbetssätt!så!att!deltagarnas!preferenser!
tillvaratas!oavsett!vad!som!motiverar!dem!att!vilja!arbeta,!detta!då!det!ofta!tas!för!givet!
inom!SE^verksamheter!att!arbete!ses!som!ett!medel!för!social!integration.!!
!

Tidigare%arbetslivserfarenhet%
Vid! genomgång! av!materialet! blir! det! tydligt! att! inträde! till! arbetslivet! kommit! att! bli!
nästan! synonymt! med! övergång! från! skola! till! arbete,! och! forskningen! har!
huvudsakligen!rört!relativt!unga!personer.!I!ljuset!av!detta!blir!det!också!mer!begripligt!
att!det!riktas!lite!intresse!mot!tidigare!arbetserfarenhet,!och!att!när!det!görs!mestadels!
handlar!om!erfarenhet!av!extrajobb!under!skoltiden!(t.ex.!Doren!&!Benz,!1998;!Kaehne!
&! Beyer,! 2013).! Till! exempel! fann! Doren! och! Benz! (1998)! att! ha! haft! två! eller! fler!
deltidsjobb!under!skoltiden!ökade!sannolikheten!att!få!jobb!efter!avslutad!skolgång!–!för!
personer!med!funktionshinder!i!allmänhet.!En!annan!studie!tar!upp!ämnet!såtillvida!att!
extrajobb! under! skoltid! torde! ge! elever! med! intellektuell! funktionsnedsättning,! likt!
andra,! större! möjligheter! att! senare! i! livet! få! arbete.! Dock! handlar! denna! studie! i!
huvudsak!om!kamratstöd!och!inte!själva!poängen!med!arbetslivserfarenheter!(Kaehne!&!
Beyer,!2013).!!
Därutöver! utmärks! frågan! om! tidigare! arbetslivserfarenheter! framförallt! av! dess!

frånvaro.! Ett! intressant! fynd! är! att! ingen! av! de! sju! studier! i! det! här! materialet! som!
explicit! söker! faktorer! som! kan! förutsäga! framtida! anställning! har! frågat! efter! eller!
använt!arbetslivserfarenhet!som!en!variabel!(se!Holwerda!et!al.,!2012;!Holwerda!et!al.,!
2013a,!b;!Martorell!et!al.,!2008;!Moore,!Fiest^Price!&!Alston,!2002;!Moran,!McDermott!&!
Butkus,!2001;!Rose!et!al.,!2005).!Detta!till!trots!för!att!det!i!flera!studier!framkommer!att!
personer!både!förlorar!och!får!nya!arbeten!(se!bl.a.!Pierce,!McDermott!&!Butkus,!2003;!
Reid!&!Bray,!1997).!
Att! tidigare!arbetslivserfarenheter! inte!uppmärksammas!mer!blir!särskilt! intressant!

utifrån!att!det!bildar!en!tydlig!motsats!till!hur!arbetslivserfarenhet!inom!andra!områden!
ges! stor! betydelse.! För! att! förstå! detta! behöver! det! sättas! i! relation! till! lågt!
arbetsmarknadsdeltagande,! låga! förväntningar! om! att! det! ska! komma! till! stånd! samt!
utifrån! en,! enligt! Kiernan! (2000),! underliggande! föreställning! om! att! personer! med!
intellektuell! funktionsnedsättning! inte! har! egna! ambitioner! vad! gäller! arbetsuppgifter!
och!karriär! (se! också! t.ex.! Pierce,!McDermott!&!Butkus,! 2003).! Som!om!de! inte! skulle!
vara! intresserade! av!utveckling! eller! gå! vidare!utan! ska! ”bli! vid! sin! läst”,! det! vill! säga!
vara!nöjda!med!att!överhuvudtaget!få!ett!arbete!(Kiernan,!2000).!!!
!
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Strukturella&aspekter&
Med!strukturella!aspekter!avses!studier!som!berör!betydelser!av!kön,!attityd^!och!andra!
strukturella! faktorer! samt! jämförande! studier! avseende! välfärdssystem!och!nationella!
riktlinjer.! En! strukturell! fråga! är! ett! identifierat! samband! mellan! låg! lön! och! större!
sannolikhet!att!förlora!arbetet!(Pierce,!McDermott!&!Butkus,!2003).!Pierce,!McDermott!
och! Butkus! (2003)! gör! en! intressant! jämförelse! mellan! personer! med! och! utan!
intellektuell! funktionsnedsättning! i! liknade!anställningar.!De!menar!att! inom!de!yrken!
det!här!är!frågan!om!(lågavlönade!och!med!låga!inträdeskrav)!är!det!relativt!vanligt!att!
anställningar!avbryts,! framförallt!när!det!gäller!yngre!personer,!detta!menar!forskarna!
är! viktigt! att! informera! om! detta! så! att! anställningens! eventuella! upphörande! inte!
enbart!tolkas!som!ett!individuellt!misslyckande.!
Andra! studier! gör! explicita! jämförelser! mellan! nationella! välfärdssystem! (se! till!

exempel!Dempsey!&!Ford,! 2009;!Hall!&!Wilton,! 2011;!Hansen,!Andreasson!&!Meager,!
2011;! O’Brien! &! Dempsey,! 2004).! När! O’Brien! och! Dempsey! (2004)! genomförde! en!
komparativ! studie! av! policy! och! stödprogram! avseende! arbete! och! personer! med!
funktionsnedsättning! i! Sverige,! Finland! och! Australien! fann! de! flera! olikheter! mellan!
välfärdssystemen!men!också!likheter!i!utfall.!De!tre!länderna!hade!gemensam!erfarenhet!
av! krympande! ekonomiska! resurser! när! det! gäller! välfärd!men! hanterat! den! på! olika!
sätt.! Forskarna! fann! till! exempel! att! Australien! satsat! mindre! än! de! skandinaviska!
länderna! på! stöd! och! service! till! personer! med! funktionsnedsättning,! och! att! det! i!
Australien!innebär!ett!större!ansvar!för!familj!och!anhöriga,!medan!en!identifierad!risk!i!
de! Skandinaviska! systemen! var! att! fastna! i! ”social! security!web”.! Stödprogrammen! är!
däremot! enligt! O’Brien! och! Dempsey! (2004)! rätt! lika! där! till! exempel! arbetet! vid!
skyddade! arbetsplatser! (sheltered! workshops)! består! av! likartade! sysslor.! En! annan!
likhet! mellan! länderna! är! att! personer! med! funktionsnedsättning! tillhör! de! lägst!
utbildade! vilket! i! sig! försvårar! deltagande! på! en! rörlig! arbetsmarknad!med! allt! färre!
okvalificerade! jobb.! Intressant!att!notera!är!att! författarna! lyfter! fram!Samhall! som!en!
framgångsfaktor! för! Sverige,! och!att!det! i! Finland! förs! en!diskussion!om! ”the!working!
poor”,!med!vilket!avses!att!personer!med!intellektuell!funktionsnedsättning!hänvisas!till!
lågt!betalda!arbeten.!
Svårigheter! att! få! anställning! på! den! reguljära! arbetsmarknaden! har! föranlett!

utforskande! av! alternativa! vägar.! Så! utgår! till! exempel! Hall! och! Wilton! (2011)! från!
studier! som! visat! att! personer! med! funktionsnedsättning! (de! använder! den!
övergripande!termen)!i!allt!högre!utsträckning!är!exkluderade!från!arbetsmarknaderna!i!
både! Storbritannien! och! Kanada.! Därefter! utforskar! de! tre! alternativ:! 1)! om! mer!
inkluderande! strukturer! på! arbetsmarknaden! kan! skapas! genom! fackföreningar! och!
andra!medlemsrörelsers! försorg,! 2)! i! vilken! utsträckning! ”sociala! ekonomier”! (sociala!
firmor,! kooperativ)! och! frivilligt! arbete! kan! erbjuda! en! alternativ! arbetsmarknad,! 3)!
huruvida!kultursektorn!kan!vara!ett!alternativ.!De!menar!att!det!finns!tecken!på!att!alla!
dessa! tre! alternativ! kan! erbjuda! större! möjligheter! till! delaktighet! och! aktivt!
medborgarskap,! men! inte! betalt! arbete! i! någon! större! utsträckning.! Hall! och! Wilton!
(2011)!konkluderar!med!att!relationen!mellan!funktionshinder!och!arbete!är!ansträngd!
på!grund!av!lönearbetets!institutionella!ordning!där!praktiker!och!miljöer!är!utformade!
så!att!personer!med!funktionsnedsättningar!definieras!som!icke^lämpade.!!
Liknande! tankegångar! återfinns! hos! Barnes! och! Mercer! (2005)! som! menar! att!

hittillsvarande! analyser! av! funktionshinder! och! arbete! inte! har! kunnat! adressera! den!
fulla!bredden!och!djupet! av! sociala! och!omgivningsrelaterade!barriärer! (och! förtryck)!
som! personer! med! funktionsnedsättning! möter.! De! föreslår! därför! att! det! behövs!
förnyad! förståelse! av! betydelsen! av! arbete! för! funktionshindrade! –! en! förståelse! som!
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bygger!på! funktionshindrades!perspektiv!som!den!uttrycks! i! filosofin!om!självständigt!
liv!(independent!living).!!
Enligt! Ridley! och!Hunter! (2006)! handlar! svårigheter! att! få! arbete! och! avsaknad! av!

karriärmöjligheter!framförallt!om!attityder!gentemot!och!förgivettaganden!om!personer!
med! intellektuell! funktionsnedsättning! och! autismspektrumstörning.! Som! exempel!
nämner!de!att!det!ofta!tas!för!givet!att!de!personer!det!berör!skulle!vara!predestinerade!
för!och!tillfredsställda!med!enkla!och!repetitiva!deltidsarbeten!(se!också!Kiernan,!2000).!
Ridley! och! Hunter! (2006)! efterlyser! också! att! både! centrala! och! lokala! myndigheter!
intar! ett!mer! strategiskt! och! koordinerat! förhållningssätt! vid! finansiering! av! SE! så! att!
implementering!av!metoden!blir!mer!standardiserad!för!att!ge!dem!det!berör!bättre!och!
mer! lika! förutsättningar.! Även! Lysaght,! Ouellette^Kuntz! och! Lin! (2012)! menar! att!
arbetssituationen! för! personer! med! intellektuell! funktionsnedsättning! inte! kan!
förbättras!utan!statliga!interventioner.!De!föreslår!att!policys!konkretiseras!avseende!på!
vad! samhället! är! villigt! att! erbjuda! gruppen! i! form! av! nivåer! på! support! och!
yrkesförberedande! träning,! samt! att! förväntningar! och! attityder! på! arbetsmarknaden!
förändras.!!
Diskussion! om! samhällets! villighet! återkommer! när! Lillestø! och! Sandvin! (2014)!

diskuterar! inkludering! i! relation! till! skolan!respektive!arbetsmarknaden.!De!menar!att!
statliga! interventioner!har! lägre! inflytandegrad!på! arbetsmarknadsfrågor,! och!därmed!
inte! samma! möjlighet! att! påverka! verksamheterna! på! arbetsmarknaden! som! inom!
skolans!värld.!De!menar!att!”…!create!a!labour!market!more!receptive!to!disabled!people!
would!require!far!stronger!regulative!measures!than!the!welfare!state!seems!capable!or!
willing!to!apply”!(Lillestø!&!Sandvin,!2014,!s.!56).!!
!

Kön%
I! flera! studier! rapporteras! det! finnas! fler!män! än! kvinnor! både! i! arbetsförberedande!
program!och!faktiskt!sysselsatta!(Beyer!et!al.,!2010;!Julius,!Wolfson,!&!Yalon^Chamovitz,!
2003;!Shearn,!Beyer!&!Felce,!2000;!se!också!Umb^Carlsson!&!Sonnander,!2006).!Det!här,!
menar!Shearn,!Beyer!och!Felce! (2000),! ska! sättas! i! samband!med!att! traditionella!och!
könsstereotypa! föreställningar! om! manlig! självkänsla! som! skapad! genom! arbete! och!
kvinnor! som! varande! i! behov! av! beskydd! återfinns! hos! personal! och! föräldrar! till!
personer! med! intellektuell! funktionsnedsättning! (se! också! Julius,! Wolfson,! &! Yalon^
Chamovitz,!2003;!Umb^Carlsson!&!Sonnander,!2006),!samt!att!arbeten!som!ansetts!vara!
manligt! könade!har! lägre! inträdeskrav!och!därigenom!är!mer! tillgängliga.!På! liknande!
sätt!menar!Reid!och!Bray!(1997)!att!könsrollsmönster!reproduceras!genom!att!fler!män!
har! utomhusarbeten! (bl.a.! varutransport,! trädgårdsarbete,! gatustädning)! medan!
kvinnor!i!högre!utsträckning!arbetar!inomhus!med!disk,!städning,!omvårdnad!etc.!
Könskodade!arbeten!diskuteras!också! i!studier! från! Israel!respektive!USA.!Bland!de!

som! har! anställning! får! funktionsnedsatta! män! högre! ingångslön! än! kvinnor!
(åldersgrupp!och!nivå!av! funktionsförmåga! lika)!och!denna! löneskillnad!kvarstår!över!
tid! (Doren,! Gau!&!Lindstrom,! 2011;! Julius,!Wolfson!&!Yalon^Chamovitz,! 2003;!O’Hara,!
2004).! Julius,! Wolfson! och! Yalon^Chamovitz! (2003,! s.! 212)! menar! att! ojämlikheten!
avseende! inkomst! ”is! rooted! in! attitudes! prevalent! throughout! all! components! of!
society,! which! prevent! women! with! mental! retardation! from! fully! realizing! their!
potential!by!limiting!the!level!of!employment”.!!
!
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Vad)arbete)ger)–)effekter)inom)flera)områden)
Flera!studier! introducerar!sin! forskningsfråga!genom!att! lyfta! fram!de!mervärden!som!
kan!åstadkommas!genom!arbete/anställning.!Det!kan!röra!sig!om!ekonomiska!sådana!i!
termer! av! självförsörjning! och! kostnadseffektiv! verksamhet! (Shearn,! Beyer! &! Felce,!
2000)!men!oftare!uttryckt!som!sociala!mervärden!och!högre!livskvalitet!(Quality!of!life,!
QoL).!I!begreppet!livskvalitet0inkluderas!status,!social!delaktighet!och!integrering,!högre!
autonomi,! bättre! ekonomi! och! hälsa! etc.! samt! känsla! av!mening! (se! t.ex.! Beyer! et! al.,!
2010;!Flores,!Jenaro,!Begoña!Orgaz!&!Victoria!Martín,!2011;!Jahoda!et!al.,!2009;!Reid!&!
Bray,!1997;!Roulstone,!Harrington!&!Hwang,!2013;!Stephens,!Collins!&!Dodder,!2005).!!
I!en!kostnadseffektivitetsstudie!jämfördes!SE^stöd!i!deltidsarbete!respektive!stöd!via!

traditionell! dagverksamhet! för! personer! som! på! grund! av! svår! intellektuell!
funktionsnedsättning!hade!relativt!stora!stödbehov!(Shearn,!Beyer!&!Felce,!2000).!Det!
visade! sig! att!personer!med!deltidsanställning! (mindre!än!5! timmar! i! veckan)!utanför!
dagcentret! fick! mer! assistans,! uppvisade! högre! uppgiftsrelaterat! engagemang! i!
aktiviteter!och!hade!mer!kontakt!med!personer!utanför!personalsfären!än!gruppen!som!
stannade! kvar! på! dagcentret.! Däremot! deltog! de! senare! i! fler! aktiviteter! av! social!
karaktär.! Slutsatsen! som! Shearn,! Beyer! och! Felce! (2000)! drar! är! att! traditionell!
verksamhet!är!mer!kostnadseffektiv!när!det!gällde!att!åstadkomma!socialt!engagemang,!
medan!anställning!var!mer!kostnadseffektiv!avseende!sociala!kontakter!med!andra!än!
betald!personal.!!
En! systematisk! forskningsöversikt! som! inkluderade! longitudinella! jämförande!

populationsstudier! fann! att! anställning! leder! till! högre! rapporterad! livskvalitet! (QoL)!
och!välbefinnande! för!personer!med! intellektuell! funktionsnedsättning,!men!också! för!
deras! familjer! (Jahoda!et! al.,!2008).!Dock!menar! Jahoda!med! flera! (2008)!att!man!bör!
iaktta! viss! försiktighet! med! slutsatser! vid! jämförelser! av! QoL! för! att! det! är! svårt! att!
uttala!sig!om!vad!som!föregår!vad.!Högre!QoL!och!välbefinnande!kan!såväl!vara!en!effekt!
av!anställning,!som!en!bidragande!orsak!att!anställning!kommer!till!stånd!(Jahoda!et!al.,!
2008).! En! annan! studie! fann! att! personer! som! hade! anställning! via! SE! rapporterade!
bättre!hälsa,!högre!produktivitet!och!emotionellt!välbefinnande!än!personer!som!hade!
sysselsättning!via!dagcenter!(Beyer!et!al.,!2010).!Studiens!resultat!pekar!också!på!att!SE^
gruppen,! trots! lägre!materiell! standard!och!mindre!möjligheter! till! självbestämmande,!
generellt! verkar! vara! mer! nöjda! med! sin! livssituation! än! icke^funktionsnedsatta!
kollegor.! Forskarna! menar! att! detta! glapp,! att! personer! med! intellektuell!
funktionsnedsättning! rapporterade! högre! subjektiv! livskvalitet! trots! objektiva!
nackdelar! i! relation! till! kollegor! utan! funktionsnedsättning,! troligen! beror! på! att!
personer! med! intellektuell! funktionsnedsättning! inte! jämför! sig! med! personer! utan!
sådan!nedsättning!när!de!bedömer!sin!situation!(Beyer!et!al.,!2010).!!
Enligt! Stephens,! Collins! och! Dodder! (2005)! leder! anställning,! speciellt! i! ett!

konkurrensutsatt! jobb,!till!bättre!anpassningsförmåga,!och!att!detta!i!sin!tur!ger!bättre!
förutsättningar!för!lyckat!samhällsdeltagande.!Denna!koppling!till!social!interaktion!och!
social! integrering! är! en! ofta! beskriven! ”effekt”! eller! förväntat! utfall! av! anställning.!
Resultatet! stöds! av! en! studie! som! visat! att! deltagarnas! sociala! nätverk! kom! att! öka! i!
omfattning! och! även! omfatta! personer! utanför! både! familje^! och! professionskretsen!
efter!ett!års!deltagande!i!SE!(Forrester^Jones,!Heason!&!DiTerlizzi,!2004).!!
Men! det! innebär! inte! med! automatik! större! socialt! umgänge! på! fritiden,! det! var!

framförallt! på! arbetsplatsen! deltagarna! träffade! det! utvidgade! nätverket! (Forrester^
Jones,!Heason!&!DiTerlizzi,!2004).!Detta!och!liknande!fynd!gör!att!antagandet!om!social!
delaktighet!och!integrering!genom!arbete!kan!utmanas.!Ett!sådant!exempel!kan!hämtas!
från! en! australiensisk! studie! där! Petrovski! och!Gleeson! (1997)! fann! att! arbetare!med!
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intellektuell! funktionsnedsättning! i! stort! var! glada! och! nöjda! med! att! ha! arbete,!
samtidigt!upplevde!många! sig!både!utanför!och!obekväma!med!arbetsplatsens! sociala!
interaktioner.!Ett!annat!exempel!kan!hämtas!från!en!systematisk!forskningsöversikt!där!
Jahoda! med! flera! (2008)! fann! att! anställning! i! och! för! sig! ger! större! möjligheter! för!
socialt! engagemang! med! personer! utan! funktionsnedsättning,! men! att! de! sociala!
relationerna!på!arbetsplatsen!sällan!visade!sig!vara!ömsesidiga,!innebära!social!support!
under! arbetstid! eller! socialt! umgänge! utanför! arbetsplatsen! (Jahoda! et! al.,! 2008;! se!
också!Forrester^Jones!et!al.,!2004;!Jahoda!et!al.,!2009;!Kaehne!&!Beyer,!2013;!Ridley!&!
Hunter,!2006).!!
!

Sammanfattning)
Sammantaget! visar! forskningsöversikten! avseende! arbete! i! relation! till! personer!med!
intellektuell! funktionsnedsättning!att!det!trots!uttalade!politiska!ambitioner!om!arbete!
som!ett!medel!för!inkludering!i!samhällslivet!att!det!är!mycket!svårt!för!personer!med!
intellektuell!funktionsnedsättning!att!få!betalt!arbete.!Vidare!visar!översikten!att!inträde!
till!arbetslivet!kommit!att!bli!nästan!synonymt!med!övergång!från!skola!till!arbete,!och!
att! forskningen! huvudsakligen! fokuserat! situationen! för! relativt! unga! personer.! Det!
leder! till! att! studier! av! yrkesförberedande! program! ofta! inkluderar! frågor! om!
förberedelse!för!ett!oberoende!vuxenliv.!!
Vägen!till!arbete!har!traditionellt!byggt!på!idén!om!nödvändigheten!att!gradvis!träna!

upp! förmågor! för! att! sedan! kunna! gå! vidare! mot! mer! komplexa! uppgifter.! Detta! har!
förändrats!i!riktning!mot!”place,!train!and!maintain”,!ett!förhållningssätt!som!pekar!dels!
på!att!det!är!mer!framgångsrikt!att!träna!arbetsuppgifter!på!plats,!dels!på!att!det!behövs!
stöd!för!att!arbetet!ska!kunna!behållas.!Genomgående!betonas!att!stöd!ska!bygga!på!ett!
systematiskt!och!individualiserat!förhållningssätt!samt!grundlig!analys,!bland!annat!för!
att!möjliggöra! god!matchning!med! hänsyn! tagen! till! arbetstagarens! preferenser! likväl!
som!arbetsgivares!behov.!Med!arbetstagarens!preferenser!avses!bland!annat!önskemål!
och! vilken! mening! individen! tillskriver! deltagande! i! arbete.! Därutöver! betonas! i! ett!
flertal!studier!att!kollegial!support,!bland!annat!att!vara!en!del! i!arbetsplatsens!sociala!
nätverk,!innebär!större!möjligheter!att!behålla!jobbet.!!!
Demografiska!studier!innehållande!variabler!som!kön,!etnicitet,!ålder,!utbildning!och!

funktionsnedsättning!visar!på!varierande!resultat,!från!att!inte!finna!några!signifikanta!
samband!till!att!påvisa!att!till!exempel!män!med!intellektuell! funktionsnedsättning!har!
arbete! respektive! sysselsättning! i! högre! utsträckning! än! kvinnor! med! likartade!
förutsättningar.! Det! finns! också! studier! som! visat! på! att! sociala! färdigheter! har! stor!
betydelse! då! beteendeproblem,! svårigheter! att! kontrollera! temperament! och! dåliga!
relationer!till!kolleger!innebär!större!risk!att!förlora!arbetet.!!
Arbete!kan,!förutom!att!vara!ett!sätt!att!försörja!sig,!betraktas!som!ett!medel!för!att!

uppnå! sociala!mervärden! och! högre! livskvalitet! (QoL).! I! det! senare! inkluderas! status,!
social! delaktighet,! högre! autonomi,! bättre! hälsa! samt! känsla! av! mening.! Dessa!
mervärden! ses! som! eftersträvansvärda,! och! flera! studier! beskriver! att! personer! med!
intellektuell! funktionsnedsättning!(och!deras!familjer)!verkligen!vill!att!anställning!ska!
komma!till! stånd.!Som!nämnts! tidigare!uppstår!dock!ett! flertal!hinder!på!vägen.!Bland!
annat! diskuteras! att! stöd! i! form! av! tillrättalagda! miljöer! riskerar! att! ”låsa! fast”! sina!
deltagare.! Med! det! avses! att! tillrättalagda! verksamheter! som! skyddade! arbetsplatser!
behöver!sina!brukare!för!att!kunna!utföra!de!uppgifter!som!verksamheten!tagit!på!sig,!
vilket! i! sin! tur! kan! leda! till! mycket! små! möjligheter! för! övergång! till! annat! arbete.!
Avslutningsvis! har! det! inom! området! identifierats! kritiska! röster! visavi! normativa!
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antaganden!om!arbete,!och!flera!forskare!problematiserar! idealiseringen!av!ett!”riktigt!
jobb”.! En! idealisering! som! inte! sällan! lett! till! ett! förhållningssätt! där! individer! ska!
”normaliseras”!då!arbetsmarknaden!främst!är!konstruerad!för!icke^funktionsnedsatta.!
!

! !
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Fokusgruppintervju)intellektuell)funktionsnedsättning)
Som! framkommit! tidigare! genomfördes! två! fokusgruppintervjuer!med! representanter!
från!verksamheter!inom!respektive!område,!och!här!följer!en!redogörelse!för!intervjun!
med! representanter! för! området! stöd! till! personer! med! intellektuell!
funktionsnedsättning.!Även!denna!intervju!inleddes!med!att!dagens!moderator!beskrev!
Socialstyrelsens! arbete! med! att! skapa! indikatorer! för! öppna! jämförelser,! samt! att! de!
som!deltog!i!intervjun!alla!representerade!kommuner!respektive!stadsdelsförvaltningar!
som!lyckats!förhållandevis!väl!med!att!möjliggöra!övergång!från!daglig!verksamhet!(DV)!
till! arbete.! På! liknande! sätt! som! i! den! föregående! intervjun! (se! sid.! 32)! informerade!
moderatorn! om! syftet! med! intervjun! (att! inhämta! erfarenheter! från! praktiken),! samt!
uttryckte!en!förhoppning!om!att!intervjun!också!skulle!ses!som!en!möjlighet!att!genom!
diskussion! utveckla! tankegångar! om! både! vad! som! görs! och! vad! som! ytterligare! kan!
göras!för!att!stödja!personer!inom!deras!område!som!vill!ut!i!arbetslivet.!Nedan!följer!en!
tematiserad!redogörelse!för!vad!som!framkom!under!intervjun.!!!
!

Befrämjande&faktorer&
Det!som!framförallt!beskrevs!som!viktiga!förutsättningar!för!att!stödja!övergången!från!
daglig!verksamhet!till!arbete!var!att!ha!personkännedom,!att!arbeta!metodiskt,!samt!att!
verksamheten! anlägger! ett! helhetsperspektiv! på! den! enskildes! situation.! Deltagarna!
menade! vidare! att! det! är! angeläget! att! verksamheter! har!möjlighet! att! träffa! och! tala!
med! liknande! verksamheter! i! andra! kommuner! för! att! kunna! lära! av! varandra! och!
därigenom! utveckla! sitt! arbetssätt.! Däremot! var! de! skeptiska! mot! renodlade! SE/IPS^
metoder!och!menade!att!det!finns!svårigheter!med!att!finna!en!arbetsplats!som!matchar!
individen! på! den! korta! tid!metoden! ger! till! förfogande.! De!menade! istället! att! det! är!
viktigt!att!ha! tid!på! sig! för!att!den!enskilde! ska!ges!möjlighet!att!utvecklas!och! för!att!
denne! ska! hinna! känna! att! de! är! kompetenta.! Under! intervjun! framkom! också! att!
verksamheternas!huvudsakliga!målgrupp!är!yngre!personer,!vilket!förklarades!med!att!
det!är!svårare!att!föra!personer!som!varit!länge!inom!daglig!verksamhet!till!arbete,!och!
att! både! de! yngre! och! deras! anhöriga! på! annat! sätt! ställer! krav! om! arbete.! Gruppen!
menade! att! det! därför! var! optimalt! om! processen! inleds! redan! under! de! sista! åren! i!
skolan.!!
!

Med%start%i%skolan%%
Flera!av!intervjudeltagarna!menade!att!det!är!viktigt!att!bryta!en!praxis!som!finns!i!flera!
kommuner,!att!elever!från!gymnasiesärskolan!via!praktikplats!direkt!skolas!in!i!DV.!Som!
en! deltagare! sa:! ”Det! är! lätt! att! komma! in! i! DV! men! svårt! att! ta! sig! därifrån”! (jfr!
Spjelkavik,! 2012).! I! linje!med! detta! betonades! vikten! av! att! bygga! upp! strukturer! för!
samverkan! mellan! gymnasiesärskolan,! Arbetsförmedlingen,! Försäkringskassan! och!
daglig! verksamhet.! Däremot! varierade! det! mellan! kommunerna! hur! man! i! praktiken!
arbetar! med! dessa! frågor,! några! har! överföringsträffar,! medan! andra! genomför!
samordningsprojekt!i!syfte!att!finna!framtida!sysselsättningsmöjligheter.!En!del!av!detta!
arbete!beskrevs!som!att!identifiera!ungdomarnas!styrkor!och!svårigheter,!en!annan!del!
som! att! ordna! med! de! dokument! och! andra! papper! som! behövs.! Syftet! med! dessa!
verksamheter! beskrevs! som!att! hjälpa!den! enskilde! att! utvecklas! som!människa! inom!
områden!som!studier!och!jobb!för!att!nå!ett!”riktigt!bra,!aktivt!vuxenliv!med!många!goda!
relationer”.!
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Inom!området!skola!bör!också!nämnas!att!man!inom!flera!kommuner!diskuterar!och!
genomför! vidareutbildningar! i! samarbete! med! Särvux/Komvux,! inte! sällan! i! form! av!
”praktikkurser”.!Med!det!avses!kurser!som!dels!ska!möta!nya!behov!(dvs.!behov!bland!
grupper! som! benämns! som! de! ”nya”,! vilket! avsåg! personer! med! lindrig! intellektuell!
funktionsnedsättning! och! personer! med! neuropsykiatrisk! diagnos),! dels! erbjuda!
teoretisk! och! praktisk! utbildning.! I! regel! omfattar! dessa! kurser! ett! varierande! antal!
veckor!och!syftar!till!att!den!enskilde!ska!ernå!kunskap!om!och!erfarenhet!av!arbete!på!
den!öppna!arbetsmarknaden.!!
!

Metodiskt%arbete%%
I!huvudsak!beskrevs!vägen!till!arbete!som!ett!långsiktigt!arbete!som!bör!inledas!med!en!
omfattande! kartläggning! för! att! identifiera! den! enskildes! intressen,! önskemål! och!
förmågor.! I!sammanhanget!nämndes!också!kartläggning!av!socialt!nätverk!och!psykisk!
hälsa.!Den!här!delen!av!processen!beskrevs!dels!som!omfattande!bedömningar,!dels!som!
tid!och!möjlighet!att!prova!på!olika!aktiviteter,!grupper!och!miljöer.!!
Flera!av!deltagarna!menade!att!kartläggningen!bör!genomföras!utifrån! frågan! ”Vart!

ska! ditt! liv! ta! vägen?”! och! mynna! ut! i! tydliga! genomförandeplaner! för! att! finna!
meningsfull!aktivitet!eller!arbete.!Med!det!avsågs!planer! innehållande!(del)mål!som!är!
anpassade!och!nåbara,!men!också!vad!som!behöver!göras!för!att!den!enskilde!ska!kunna!
nå!nedtecknade!mål.!Målet!kan!vara!att!komma! i!arbete!men! för!att!det!ska!realiseras!
kanske!den!enskilde!först!behöver!utveckla!praktisk!och!social!kompetens!som!att!passa!
tider,!iordningsställa!lunch,!sköta!hälsa!och!umgås!med!arbetskamrater!etc.,!och/eller!få!
utökat!stöd!i!boendet.!!
Processens!nästa!steg!var!att!handläggare! tillsammans!den!enskilde! formulerar!vad!

som! ska! ingå! i! en! så! kallad! utförarbeställning,! exempelvis! en! placering.! Det! kan! vara!
frågan! om! plats! på! daglig! verksamhet,! placering! i! ”mellan^! eller! företagsgrupp”!
respektive! enskild!placering!på! en! arbetsplats,! arbetsträning!och/eller! subventionerat!
arbete! –! representanterna! menade! att! det! finns! ett! tydligt! nivåtänkande! avseende!
kollektivitet!och!omfattning!av!stöd.!Med!företagsgrupp!avsågs!att!ingå!i!en!grupp!som!
tillsammans! med! en! arbetshandledare! har! sina! arbetsuppgifter! ”ute! på! en! riktig!
arbetsplats”.!Under!fokusgruppintervjun!beskrevs!företagsgrupp!som!ett!”mjukare”!och!
mindre!steg!eftersom!sådan!placering!innebär!möjlighet!till!varierat!stöd.!Man!menade!
också!att!även!om!företagsgrupp!kan!ses!som!ett!steg!på!vägen!mot!arbete!kan!en!sådan!
placering!även!om!det!inte!leder!till!anställning!ge!en!känsla!av!att!ha!ett!”riktigt!jobb”.!!
Det! som! beskrevs! som! centralt! när! det! gäller! arbetsfrämjande! stöd! var!

individanpassning,!möjlighet!till!mycket!introduktionstid,!och!att!företagen!inte!”lämnas!
i!sticket”!när!en!arbetsplacering!är!etablerad.!Man!talade!om!”de!små!stegens!metod”,!att!
det!ska!vara!möjligt!att! successivt!prova,!byta!och!välja!sig! fram.!Flera!kommuner!har!
också! valt! att! inte! tidsbegränsa! vare! sig! stöd! till! den! enskilde! eller! företaget.! Detta!
utifrån!en!övertygelse!om!att!det!dels!kan! löna!sig!på! lång!sikt,!dels!att! initiala!sociala!
svårigheter! kan! övervinnas!med! tiden.! I! det! sammanhanget! diskuterades! ett! fenomen!
som! benämndes! som! ”mognadseftersläpning”,! att! sociala! färdigheter! utvecklas!
allteftersom!personen!uppnår!högre!mognad.!
En!form!av!individanpassning!som!diskuterades!var!att!utmana!normen!om!att!arbete!

ska! bedrivas! dels! på! heltid,! dels! på! vardagar,! då! det! kan! vara! bättre! för! enskilda! när!
arbetet! förläggs! till! andra! tider.! Flera! av! kommunrepresentanterna!menade! också! att!
lösningar!där!man!har!möjlighet!att!blanda!aktiviteter!kan!vara!att!föredra,!till!exempel!
ha!daglig!verksamhet!några!dagar!i!veckan,!vara!i!en!företagsgrupp!någon!dag!och!i!en!
individuell!placering!en!annan.!De!menade!att!på!det!viset!kan!den!enskilde!ha!en!slags!
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trygg! bas! på! DV,! och! samtidigt! få! erfarenheter! och! träning! i! allt! mer! avancerade!
sammanhang.! En! annan! erfarenhet! som! beskrevs! som! utvecklande! var! att! man! i! en!
företagsgrupp!arbetar! fyra! av!veckans!dagar!och!att!man!den! femte!dagen! reflekterar!
över!hur!veckan!varit!och!hur!man!tänker!sig!nästkommande!vecka,!samt!ger!varandra!
feedback.! Att! under! dessa! möten! alternera! ansvar! mellan! arbetshandledare! och!
deltagare! ger! större! möjligheter! att! påverka! diskussionen.! Individuellt! stöd! beskrevs!
också!som!att!ge!information!om!ekonomiska!konsekvenser!av!olika!vägval,!framförallt!
vid!övergång!mellan!olika!välfärdssystem.!
Något!som!påtalades!som!värt!att!uppmärksamma!var!till!exempel!att!om!en!person!

får!en!anställning!är!det! inte! förenligt!med!sysselsättningsstöd!enligt!LSS,!och!om!den!
enskilde! inte! har! några! LSS^insatser! kan! det! kan! det! bland! annat! innebära! indraget!
särskild!tandvårdsstöd.!
Stöd!till!arbetsplatsen!kan!ta!olika!uttryck,!det!kan!vara!frågan!om!allmän!information!

om!funktionsnedsättning(ar),!riktat!stöd!eller!träning!inom!avgränsade!område!eller!att!
till!exempel!bistå!med!konkreta!råd!(jfr!Kiernan,!2000).!Deltagarna!menade!att!vid!nya!
placeringar!kan!det!uppstå!bekymmer!eller!svårigheter!som!inte!upptäckts!tidigare.!Ofta!
uppstod! inte! problemen! i! arbetsmomentet,! utan! det! kunde! vara! svårigheter! i!
vardagsgöromål! eller! andra! mer! komplexa! sammanhang.! Erfarenheten! från!
representanterna!var!att!för!att!kunna!ge!företag!adekvat!stöd!är!det!viktigare!med!god!
personkännedom! och! att! kunna! delge! denna! än! att! informera! allmänt! om! olika!
funktionsnedsättningar.! Flera! av! deltagarna! menade! att! vanliga! frågor! från!
företagen/verksamheter!är!varianter!av:!”Kan!man!göra/säga!så!här”?!Man!såg!det!dels!
som!utslag! av! kommunikationsproblem!men!också! av! rädsla! eller! tveksamhet! för! vad!
man! kan! säga! till! en! person! med! intellektuell! funktionsnedsättning.! Denna! rädsla!
beskrevs!som!att!den!vanligen!är!större!innan!personlig!kontakt!är!etablerad!och!att!det!
blir!mindre! komplicerat! allteftersom! tiden! går.! En! besläktad! erfarenhet! var! att! det! är!
värdefullt! att! finna! en! person! på! arbetsplatsen! som! vill! ta! på! sig! det! lilla! extra! i!
betydelsen!ta!sig!an!och!lära!känna!personen.!!
Slutligen! påpekades! vikten! av! uppföljning,! både! av! hur! det! går! och! hur! stödet!

framgent! ska! utformas.! För! uppföljningen! rekommenderades! att! använda! en! manual!
(dock! utan! att! nämna! någon! särskild).! Några! representanter!menade! att! beslut! enligt!
LSS!bör!vara! tidsbegränsade! för! att! ytterligare!öka! incitamentet! att! följa!upp! insatser.!
Häri!låg!också!en!uppmaning!från!deltagarna!om!att!uppföljningar!också!bör!omfatta!att!
”titta!inåt”,!att!utvärdera!och!ifrågasätta!egna!rutiner!och!arbetssätt.!!
!

Samverkan%och%att%vara%ambassadör%
Det!var!inte!bara!gentemot!gymnasiesärskolan!som!samverkan!diskuterades.!Med!såväl!
myndigheter! såsom! Landstingets! habilitering,! Arbetsförmedlingen! och!
Försäkringskassan! som! arbetsgivare! beskrevs! samverkan! på! övergripande! och! mer!
konkret!nivå,! till!exempel! i! samband!med!uppföljningar!och! förnyade!bedömningar!av!
beslut.!Man! talade!också!om!samverkan!mellan!olika!yrkeskompetenser!även! inom!de!
egna! verksamheterna! och! välkomnade! ett! ökat! utbud! av! tidigare! utbildningar! bland!
arbetsspecialister.!!
Samverkan!med!företag!inkluderade!både!rekrytering!av!arbetsplatser!och!hur!stöd!

ska!utformas.!När!det!gäller! rekrytering!påtalade! flera!att!det!kan!vara! svårt! att! finna!
företag!som!är!villiga!att!ta!emot!personer!med!intellektuell!funktionsnedsättning.!Man!
menade!att!samhället!ännu!inte!riktigt!är!moget!för!att!inkludera!gruppen!(jfr!Lillestø!&!
Sandvin,!2014),!och!att!det! framförallt!är!kompetensen!hos!personer!med! intellektuell!
funktionsnedsättning!som!ifrågasätts.!En!delad!erfarenhet!var!att!det!ofta!är!lättare!för!
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företag! ta!emot!en!grupp!utifrån!motiveringen!att!då! ingår!en!handledare.!Flertalet!av!
deltagarna! menade! att! sådana! grupper! också! kan! fungera! som! ambassadörer,! och!
genom! sin! närvaro! göra! PR! för! gruppen! personer! med! intellektuell!
funktionsnedsättning!och!med!det!underlätta! för!andra!att! få!arbetspraktik!respektive!
anställning!med! lönebidrag.! En! annan! erfarenhet! var! att! när! företag! själva! kontaktar!
kommunen!och!erbjuder!sig!att!ta!emot!enskilda!eller!grupper!brukar!det!fungera!bra,!
utifrån!att!det!då!tenderar!att!finnas!en!vilja!och!beredskap!inför!detta.!!
För! att! företag! ska! kontakta! kommunen! och! erbjuda! uppgifter! eller! praktikplatser!

krävs!enligt!deltagarna!ett!långsiktigt!och!uppsökande!informationsarbete.!De!gav!några!
exempel! på! rekryteringsmetoder:! att! söka! upp! och! tala! med! eventuella! arbetsgivare!
endera!enskilt!eller!i!grupp,!att!producera!och!visa!”reklam^”!eller!informationsfilm!om!
”lyckade!exempel”,!samt!att!kommunen!i!upphandlingar!kan!ställa!krav!på!att!den!som!
får! anbudet! tar! socialt! ansvar! och! tar! emot! arbetspraktikanter.! Däremot! menade!
gruppen! att! ekonomisk! ersättning! till! företag! som! tar! emot! en! företagsgrupp! eller!
individuell!praktikplacering!inte!är!en!framkomlig!väg,!inte!heller!att!erbjuda!lönebonus!
till! framgångsrika! arbetsplacerare.! De! menade! att! det! innebär! risk! för! kortsiktiga!
lösningar!och!att!det!istället!är!bättre!att!lägga!resurserna!på!individuellt!stöd.!Samtidigt!
framhölls!lönebidrag!som!ett!viktigt!ekonomiskt!incitament!när!det!gäller!anställning!av!
personer! med! intellektuell! funktionsnedsättning,! och! flera! hade! erfarenhet! av! att!
lönebidrag!fungerat!som!kompensation!för!initialt!befarad!lägre!produktivitet.!!
Avslutningsvis! diskuterade! gruppdeltagarna! det! faktum! att! kommunen! som!

organisation! sällan! vare! sig! tar! emot! praktikplaceringar! eller! anställer! personer!med!
intellektuell! funktionsnedsättning,! trots! att! de! på! många! håll! var! kommunens! eller!
regionens! största! arbetsgivare.! Några! menade! att! det! beror! på! att! kommunen! är! en!
politiskt! styrd! organisation,! och! att! det! därför! aldrig! blir! fråga! om! att! påverka!
värderingar!på!samma!sätt!som!det!kan!bli!inom!andra!organisationer.!!
!

Identifierade&hinder&
Tillsammans! satte! gruppen! ord! på! en! del! av! de! svårigheter! eller! hinder! på! vägen! till!
arbete! för! personer! med! intellektuell! funktionsnedsättning! som! de! mött.! Ett! sådant!
hinder!beskrevs!som!att!gamla!syn^!och!arbetssätt!står!i!vägen!för!utvecklingen.!Bland!
annat! diskuterades! att! gymnasiesärskolan! istället! för! att! fungera! yrkesförberedande!
ofta!ägnar!sig!åt!konstlade!uppgifter,!till!exempel!att!elever!med!autism!”isoleras”!och!får!
utföra! rutinartade! sysslor! som! inte! förbereder! dem! för! vare! sig! DV! eller! arbete.! Ett!
annat!exempel! från!några!kommuner!var!att!det!kommit!att! skapas! ”direktvägar”! från!
gymnasiesärskolan! till! daglig! verksamhet,!något!man!menade! i!många! fall! berodde!på!
ofullständiga! eller! illa! genomförda! utredningar,! både! avseende! LSS! och! stöd! från!
Arbetsförmedling!och!Försäkringskassa.!!
Deltagarna!beskrev!också!inlåsningseffekter,!att!det!finns!risk!att!enskilda!”fastnar”!i!

daglig! verksamhet! eller! företagsgrupp! (jfr! diskussioner! av! Gill,! 2005! samt! Holmqvist,!
2009).! Ett! konkret! exempel! var! att! vissa! dagliga! verksamheter,! till! exempel! när!man!
bedriver! kafé^verksamhet,! förutsätter! så! kallade! ”duktiga”! deltagare,! och! att! dessa!
måste!vara!kvar!för!att!verksamhetens!ska!kunna!drivas!vidare.!En!annan!beskriven!risk!
för!inlåsning!uppstod!som!en!konsekvens!av!relationen!mellan!bedömningsverktyg!och!
ersättningsnivå.!I!samband!med!införande!av!Lagen0om0valfrihetssystem!(LOV)!uppstod!
fenomenet! att! personer! blir! ”nivåsatta”! utifrån! deras! bedömda! behov.! Denna!
nivåsättning!vilar!på!bedömningar!av!funktionsförmåga!i!anpassad!miljö,!vilket!några!av!
deltagarna!menade!leder!till!att!personer!så!att!sägs!hålls!kvar!i!anpassade!lokaler!för!att!
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det!vid!byte!av!aktivitet!initialt!kan!komma!att!kosta!mer,!en!kostnad!det!då!inte!finns!
täckning!för.!!
En! tredje! grupp! hinder! var! av! organisatorisk! och! administrativ! karaktär.! För! det!

första! påpekades! att! det! krävs!mycket! av! enskilda! arbetsspecialister! och! handläggare!
för! att! kunna! upprätthålla! god! samverkan! och! bedriva! ett! effektivt! arbetsfrämjande!
arbete,! bland! annat! att! det! är! nödvändigt! att! hålla! sig! informerad! om! andra!
verksamheters! interna! förändringar.! En! annan! aspekt,! som!beskrevs! som!något! av! en!
paradox! är! att! gymnasiesärskoleelever! som! vill! ha! stöd! till! anställning! hänvisas! till!
kommunens! ”vård^! och! omsorgsverksamhet”.! Detta! beskrevs! som! en! självmotsägelse!
framförallt! i! relation! till! det! som! betecknas! som! särskolans! nya! grupper,! elever!med!
inlärningssvårigheter! eller! med! neuropsykiatrisk! diagnos.! Ytterligare! en! aspekt!
framkom! i! beskrivningar! av! hur! lagrum! eller! regelsystem! kan! utgöra! hinder! för! att!
arbeta! utifrån! beprövad! erfarenhet.! Utifrån! idén! om! de! små! stegens! metod! kan! det!
under!en!tid!vara!en!fördel!för!den!enskilde!att!kunna!kombinera!deltidsarbete!med!att!
vara!kvar! i! en! grupp!eller! aktivitet! där!de!känner! sig! trygga.!Men! som! flera!deltagare!
påpekade,!det!är!inte!förenligt!med!LSS^beslut!att!ha!en!anställning,!även!om!den!är!på!
deltid! eller! med! lönebidrag.! Daglig! verksamhet! enligt! LSS! omfattar! ”personer! i!
yrkesverksam!ålder!som!saknar!förvärvsarbete!och!inte!utbildar!sig”!(1993:387,!9!§!p.!
10).! En! av! deltagarna! gav! exempel! på! hur!man! i! dennes! organisation! löst! frågan! om!
fortsatt!stöd!vid!anställning!och!därur!följande!upphörande!av!LSS^beslut.!I!det!aktuella!
fallet!var!det!frågan!om!en!anställning!med!så!kallat!anordnarbidrag!till!företaget.!Detta!
överläts! till! kommunen! som! därigenom! gav! både! den! enskilde! och! företaget! fortsatt!
arbetsfrämjande!stöd,!men!inte!längre!enligt!LSS.!!
!
Sammantaget!menar!deltagarna!i!fokusgruppintervjun!med!representanter!för!området!
intellektuell! funktionsnedsättning! att! stöd! till! arbete! bör! bedrivas! metodiskt! och!
långsiktigt! utifrån! ett! helhetsperspektiv! på! den! enskildes! situation.! Med! långsiktigt!
åsyftades!två!förhållanden:!att!arbetsfrämjande!stöd!tar!tid!och!att!det!bör!inledas!redan!
under! gymnasiesärskolans! sista! år.! Det! senare! framförallt! för! att! bryta! tendensen! att!
ungdomar!från!särskolan!går!direkt!till!daglig!verksamhet!utan!att!få!möjlighet!att!pröva!
sin!förmåga!mot!arbetsmarknadens!krav!och!förutsättningar.!!
Arbetsfrämjande!stöd!bör,!enligt!gruppen,!vara! individuellt!anpassat!och!ska!därför!

inledas!med!en!kartläggning!av!dels!motiv,!intressen!och!förmågor!visavi!arbete,!dels!av!
övrig! livssituation! som! till! exempel! socialt! nätverk! och! psykisk! hälsa.! Gruppen!
diskuterade!också!de!förtjänster!som!finns!med!placering!i!mellan^!eller!företagsgrupp!
för! att! ge! den! enskilde!möjligheter! att! pröva! sin! förmåga,! för! att! sedan! gå! vidare! till!
eventuell! enskild! praktikplacering! på! en! arbetsplats! eller! subventionerad! anställning.!
Stödet! till! arbetsplatsen! beskrevs! som! dels! att! ge! support! i! konkreta! arbetsuppgifter,!
dels! som! att! ge! information! om! den! enskilde! och! om! funktionsnedsättningen.!
Avslutningsvis! diskuterades! även! inom!detta! område! en! risk! för! inlåsning,! delvis! som!
beroende!på!att!gamla!syn^!och!arbetssätt!står!i!vägen!för!utveckling,!delvis!som!en!följd!
av!organisatoriska!och!administrativa!hinder.!!
!
) )
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Diskussion)och)slutsatser)
Förevarande!kapitel! utgår! från! en! text! som! författats!med!hänsyn! till! Socialstyrelsens!
arbete! med! att! utforma! kvalitetsindikatorer! på! det! aktuella! området.!
Kvalitetsindikatorer!utgör!byggstenarna! i!öppna! jämförelser!mellan!kommunerna,!och!
ska!kommunicera!rimliga!krav!som!går!att!ställa!på!den!enskilda!kommunen,!och!som!
dessutom!går!att!följa!upp.!I!denna!rapport!avser!vi!inte!att!presentera!förslag!på!sådana!
indikatorer!utan!fokuserar!i!stället!mer!allmänt!på!hur!stöd!till!arbete!kan!utformas!med!
utgångspunkt!i!vår!forskningsgenomgång.!Dock!innebär!den!tidigare!förlagan!att!flera!av!
våra! förslag!präglas! av! en! ”indikator^logik”,! det! vill! säga! att! de! ska! vara!konkreta!och!
rimliga!i!en!svensk!välfärdskontext.!
Vad! är! det! då! som! framstår! som! verkningsfulla! insatser! och!metoder! för! att! skapa!

förutsättningar! för! arbete! för! personer! som! omfattas! av! sysselsättningsinsatser! från!
socialtjänsten?!!
Förenklat! skulle! det! kunna! sammanfattas! som! att! det! handlar! om! att! skapa! en!

framkomlig!väg!för!den!enskilde!–!en!tydlig!skräddarsydd!och!individualiserad!väg!där!
olika!aktiviteter!samordnas!och!löper!parallellt!mot!arbete!som!framtida!mål.!Denna!väg!
består! av! och! innehåller! många! komponenter! men! baserar! sig! kanske! främst! på!
förhållningssätt! inom!alla!samverkande!nivåer!–!på! individuell! likväl!som!professions^!
och! organisatorisk! samt! samhällelig! nivå! (jfr! t.ex.! Jacobsson!&! Seing,! 2013;! Lillestø!&!
Sandvin,! 2014).! Med! förhållningssätt! avses! här! de! grundläggande! idéer! om!
funktionsnedsättning! i! relation! till! arbete! som! kommer! till! uttryck! i! övergripande!
styrinstrument,!hos!verksamheternas!ledning!och!bland!anställda!samt!hos!individerna!
själva.!Till!detta!bör!attityder!i!omgivande!samhälle!adderas.!Om!deltagande!i!arbetslivet!
inte!ses!som!realistiskt!kommer! frågan!om!arbete! inte!heller!att!väckas,!och!om!än!de!
tillgängliga! insatserna! är!många! innebär! icke! undanröjda! hinder! att! vägen! leder! bort!
från! snarare!än! till! arbete.!Men! innan!vi! går!vidare!med!denna!diskussion!vill! vi! först!
peka!på!några!fynd!när!det!gäller!forskningsöversikten!som!helhet.!
!

)Att)studera)två)olika)områden))
I!forskningsöversikten!ingick!nationella!och!internationella!studier!om!arbetsrelaterade!
frågor! från! ett! flertal! discipliner,! till! exempel! sociologi,! socialt! arbete,! psykiatri,!
omvårdnad,! rehabilitering! etc.! men! även! kulturgeografi! och! statsvetenskap.! Vid! en!
första! orientering! inom! området! blev! det! tydligt! att! (löne)arbete! betraktas! som!
eftersträvansvärt!och!värdefullt,!och!att!arbete!för!personer!med!funktionsnedsättning!
ses! som! svårfångat!men! angeläget.! Därur! följer! också! ett! intresse! för! att! studera! och!
söka!olika!former!av!lösningar!för!att!arbete!eller!anställning!ska!komma!till!stånd,!med!
eller!utan!personella!och!ekonomiska!stödåtgärder.!!
En! övergripande! observation! som! vi! gjort! är! att!man! inom! respektive! område! kan!

identifiera! ett! antal! forskargrupper! och! enskilda! forskare! som! bidragit! med! flera!
publikationer,!ofta!med!likartade!metoder!eller!material,!till!exempel!uppföljningar!och!
utvärderingar! av! särskild! metod! eller! statistiska! analyser! av! registerdata! för! att!
identifiera!vad!som!predicerar!anställning!(se!t.ex.!Beyer!&!Kilsby,!1997;!Bond,!Drake!&!
Becker,!2008;!Bond!et!al.,!2001;!Drake!&!Bond,!2008;!Kaehne!&!Beyer,!2013).!Utöver!det!
har!arbetet!med!rapporten!synliggjort!några!andra! intressanta! tendenser,! till! exempel!
att! det! inom! området! psykisk! funktionsnedsättning! återfinns! ett! större! antal!
kontrollerade!randomiserade!studier!av!metoder!samt!systematiska!översikter!av!dessa!
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studier,! än! inom! de! andra! områdena.! När! det! gäller! området! intellektuell!
funktionsnedsättning! är! det,! vid! sidan! av! problematiseringar! av! relationen! till! arbete,!
vanligare!med!småskaliga!kvalitativa!studier.!
Ett! flertal! studier! som! behandlar! arbete! i! förhållande! till! en! generell! definition! av!

funktionsnedsättning!(dvs.!sådana!studier!som!inte!differentierar!mellan!nedsättning!av!
fysisk,! psykisk! eller! intellektuell! funktionsförmåga)! problematiserade! relationen!
funktionshinder,! välfärdsstat! och! arbetsmarknad!och!diskuterade!hur! funktionshinder!
konstrueras! i! ett! sammanvävt! förhållande! mellan! strikt! individuella! perspektiv! på!
funktionsnedsättning! och! organisatoriska/strukturella! skeenden! (se! t.ex.! Barnes! &!
Mercer,! 2005;! Holmqvist,! 2009;! Holmqvist,! Maravelias! &! Skålén,! 2013;! Gustafsson,!
Prieto!Peralta!&!Danermark,!2013b;!Lillestø!&!Sandvin,!2014).!Synsättet!kan!uttryckas!
likt! Jacobsson! och! Seing! (2013):! funktionshinder! upptäcks,! skapas! och! objektifieras! i!
samspelet!mellan!olika!logiker!(se!också!Holmqvist,!2009).!!
Ett!illustrativt!exempel!utgörs!av!Gustafsson,!Prieto!Peralta!och!Danermarks!(2013b)!

diskussion!om!lönebidrag:!för!arbetsgivare!utgör!lönebidrag!ett!ekonomiskt!incitament!
för!att!anställa!en!person!med!funktionsnedsättning!utifrån!en!idé!att!det!ska!utgöra!en!
kompensation! för! nedsatt! produktivitet.! I! talet! om! att! anställa! personer! med!
funktionsnedsättning!betonas!lojalitet!och!att!personen!tillför!sociala!värden!snarare!än!
kapacitet.! I! detta! inkluderas! antaganden! om! att! personen! är! glad! över! att!
överhuvudtaget! få! arbete! och! inte! söker! intressanta! arbetsuppgifter! eller! planerar! att!
göra!karriär.!Detta!leder!till,!menar!författarna,!att!personen!avdelas!till!att!utföra!enkla,!
ofta!repetitiva,!arbetsuppgifter!med!få!utvecklingsmöjligheter!(se!också!Kiernan,!2000).!
Författarna!menar!att!lönebidrag!sett!som!kompensation!leder!till!att!funktionshindrade!
bedöms!utifrån!produktivitet!på!ett!sätt!som!går!utöver!hur!man!bedömer!andra,!”fullt!
kapabla”!anställda.!Fokus!hamnar!på!individens!oförmåga!eller!svårigheter!att!passa!in!i!
arbetsmarknadsstrukturen,! individens! anställningsbarhet.! Då! lönebidragsanställda! för!
arbetsgivare!i!vid!mening!utgör!”cheap!labour”!finns!det!enligt!Gustafsson,!Prieto!Peralta!
och!Danermark! (2013b,! s.! 14)! risk! att! de! (som!kategori)! betraktas! som! ”second! class!
employees”.! Forskarna! pekar! också! på! det! paradoxala! att! detta! individcentrerade!
synsätt!förändras!i!mer!miljörelativ!riktning!efter!det!att!arbetsplats!och!arbetsuppgifter!
anpassats! utifrån! den! enskildes! förutsättningar:! möjligheter! och! svårigheter! ses! inte!
längre! som! stabila! egenskaper! knutna! till! en! person,! utan! snarare! som! utifrån!
kommande!och!i!hög!grad!påverkansbara!av!miljön.!!
Problematiseringar! av! det! här! slaget! fann! vi! framförallt! i! studier! avseende!

funktionshinder! och! intellektuell! funktionsnedsättning,! och! de! är! inte! lika! vanligt!
förekommande! inom!området!psykisk! funktionsnedsättning.!Även!hur!man!diskuterar!
arbetets!roll,!eller!mening!med!arbete,!skiljer!sig!mellan!områden!vilket!illustreras!i!en!
forskningsöversikt! avseende! arbetsintegrering! av! Kirsh! med! flera! (2009).! I! studien!
identifierades! tre! övergripande! föreställningar! när! det! gäller! arbete! i! relation! till!
personer!med!psykisk!respektive!intellektuell!funktionsnedsättning!respektive!personer!
som!fått!en!hjärnskada!i!vuxen!ålder:!!
!
In!the!area!of!mental!illness,!recovery!is!seen!as!a!process!within!which!work!plays!
an!important!role,!in!ID![intellectual!disability,!vår!anmärkning]!work!is!viewed!as!a!
planned!outcome!that!is!the!part!of!developmental!process,!and!in!the!field!of!brain!
injury,! outcomes! of! employability! and! employment! are! emphasized! (Kirsh! et! al.,!
2009,!s.!391).!!

!
Inom!alla!tre!områden!spelar!arbete!en!viktig!roll,!men!på!olika!sätt.!Enligt!Kirsch!med!
flera! (2009)! kan! således! arbete! och! anställning! betraktas! som! en! del! av! en!
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återhämtningsprocess,! som! ett! planerat! resultat! av! en! utvecklingsprocess! respektive!
behandlas!huvudsakligen!som!en!fråga!om!anställningsbarhet.!!
Trots!dessa!och!andra!skiljelinjer!har!vi!genom!att!studera!dessa!områden!parallellt!

också! identifierat! gemensamma! drag! och! komponenter! i! forskningen! och! i!
fokusgruppintervjuerna.!!
!

Individualiserade)lösningar)
Sammantaget! visar! forskningsöversikten! och! fokusgruppintervjuerna! att! den!
skräddarsydda! och! individualiserade! vägen! handlar! om! flera! parallella! förhållanden.!
Den! kan! skapas! genom! samverkan! och! samarbete! ^! mellan! och! inom! myndigheter,!
mellan! arbetsgivare! och! verksamheterna,! men! främst! i! relationer! till! den! enskilde!
utifrån!dennes!livssituation!(t.ex.!Bond,!2004;!Kiernan,!2000).!Det!handlar!också!om!ett!
kontinuerligt! rekryteringsarbete! av! arbetsplatser! och! att! undvika! standardiserade!
insatser.! Det! senare! innebär! att! noga! efterforska! den! enskildes! preferenser,! matcha!
individ!och!arbetsplats!och!att!ge! långsiktigt,! individnära!och!kontextualiserat!stöd! till!
både! individ!och!arbetsplats.! Samtidigt! krävs! att!det! finns! en!beredskap! för! att! stödja!
den!enskilde!att!lösa!också!icke^arbetsrelaterade!situationer,!som!till!exempel!logistiska!
frågor! som! boende,! barnpassning! och! transporter! (Henry! &! Lucca,! 20004;! Ridley! &!
Hunter,!2006).!!
Av!fokusgruppintervjuerna!kan!man!dra!slutsatsen!att!personal!förordar!och!strävar!

mot!ett! individualiserat!arbetssätt!samtidigt!som!de!verkar!i!miljöer!som!i!hög!grad!är!
standardiserade! och! en! del! av! icke^flexibla! strukturer.! En! annan! slutsats! är! att! flera!
verksamheter!inom!området!psykisk!funktionsnedsättning!har!anammat!IPS!liksom!att!
flera! verksamheter! inom! området! intellektuell! funktionsnedsättning! anammat!
grundidéer! om! vikten! av! kontextualiserat! individualiserat! angreppsätt! från! SE,!
samtidigt!som!det!inom!båda!områdena!återfinns!tydliga!spår!av!”trappstegstänkande”.!
En! intressant! fråga!att! ställa! sig!är!vad!detta!nivåtänkande!gör!med!oss?!Är!de! ”övre”!
trappstegen! avstängda! så! länge! man! inte! klarat! de! nedre,! likt! nivåer! i! ett! dataspel?!!
Frågan!är!också!viktig!i!relation!till!den!återhämtningsforskning!som!pekar!på!vikten!av!
att! få! stöd!när!man!befinner! sig! i! det! läge!då!omgivningen! tror! att!man!klarar! sig! (jfr!
Schön,!2012).!Det!medför!att!adekvat!stöd!kan!vara!nog!så!viktigt!när!man!står!vid!eller!
på!de!övre!stegen!i!den!tänkta!trappstegsmodellen.!!
Genom!arbetet!med! föreliggande! rapport!har!också! frågor!om! tid!kommit! att! träda!

fram! allt! mer.! Både! tidigare! forskning! och! fokusgruppintervjuerna! pekar! på! att!
långvarigt! stöd! samt! ett! över! tid! vidmakthållet! erbjudande! om! stöd! är! väsentliga!
komponenter! i! aktiviteter! och! insatser! som! ska! främja! övergång! från!
sysselsättningsinsatser! till! arbete.! Tidsbegränsade! insatser! kan! ses! som! svårförenliga!
med!ett! individualiserat!arbetssätt.!Förvisso!kan!tidsgränser!vara!värdefulla!i!så!motto!
att! de! även!på! individuell! nivå!kan! fungera! sporrande!och! ge! en! viss! överblickbarhet,!
men!administrativt!konstruerade!och!absoluta!tidsbegränsningar!kan,!som!beskrivits!av!
Germundsson! med! flera! (2011),! upplevas! pressande! och! rentav! leda! till! avbrott! i!
processen! mot! återhämtning.! Kommunens! representanter,! framförallt! inom! området!
meningsfull!sysselsättning!men!även!daglig!verksamhet,!var!mycket!tydliga!med!att!tid!
är!en!betydelsefull!aspekt.!De!menar!att!de!personer!som!får!stöd!i!deras!verksamheter!
befinner!sig!längst!från!arbetsmarknaden,!och!inte!utgör!målgrupp!för!arbetsfrämjande!
insatser! via! Försäkringskassan! och! Arbetsförmedlingen.! Deltagare! i! kommunala!
arbetsverksamheter!behöver!ofta!omfattande!och!långvarigt!stöd.!!
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Men!det!är!inte!bara!fråga!om!tid!till!förfogande,!utan!också!hur!den!används!för!att!
främja! lämpliga! insatser! och! aktiviteter.! En! strategi! för! att! få! syn! på! sina!
utvecklingsområden!är!att! ställa! reflekterande! frågor! till!den!verksamhet!man!arbetar!
inom.!Dessa!kan!inledas!med!”hur!arbetar!vi! för!att!…?”!Följt!av!”Hur!skulle!det!kunna!
göras!på!mer! framgångsrikt! sätt?”!Föreliggande! rapport!har! identifierat!nedanstående!
områden! som!angelägna! att! börja! reflektera! kring! –! ”Hur! arbetar! vi! för! att!…”! (ersätt!
ellipsen!med):!!!
!
• inventera,!stödja!och!över!tid!bibehålla!motivation?!!
• genomföra!individualiserade!planeringar!som!uppmärksammar!arbete?!
• befrämja!individers!syn!på!sig!själva!i!framtida!arbete?!
• befrämja!stödpersonalens!och!omgivningens!syn!på!individers!möjligheter!till!

arbete?!
• skapa!reell!samverkan!över!gränserna!med!andra!myndigheter!och!

verksamheter?!!
• skapa!goda!relationer!till!och!samverkan!med!potentiella!och!befintliga!

arbetsgivare,!samt!rekrytera!arbetsplatser?!!
• få!till!stånd!en!god!matchning!mellan!individ!och!arbete?!!
• ge!stöd!som!samtidigt!gagnar!den!enskilde!och!eventuell!arbetsplats?!
• ge!stöd!för!att!undanröja!barriärer!för!arbete!som!uppstår!inom!andra!delar!av!

livet?!!
!
Dessa!nio!punkter!pekar!alla!på!viktiga!förutsättningar!för!att!främja!övergång!till!arbete!
för! personer! med! sysselsättningsinsatser.! Detta! är! ett! sammansatt! uppdrag! och! flera!
studier!pekar!på!att!om!verksamheten!ska!kunna!bedriva!ett!kvalitativt!gott!arbete,!bör!
stödpersonalens! utbildning! och! kompetensutveckling! ges! stor! betydelse! (t.ex.!
Butterworth!et!al.,!2012;!Fabian,!Edelman!&!Leedy,!1993).!!
En!övergripande!slutsats!av!det!som!framkommit!i!rapporten!är!att!det!är!viktigt!att!

sträva! efter! och! anamma! ett! individualiserat! arbetssätt.! Samtidigt! finns! ofta! tydliga!
barriärer! som! en! följd! av! att! man! verkar! inom! standardiserade! och! icke^flexibla!
strukturer.!Det!ställer!frågor!om!möjligheterna!att!skapa!flexibla!organisationer!där!reell!
samverkan!mellan!arbetsstöd,!arbetsgivare,!arbetsförmedling!och!försäkringskassa!kan!
ta! form!–! och!hur! ansvaret! för! detta! ska! fördelas.! Ska!det! endast! åvila! socialtjänstens!
verksamheter,! och! hur! skulle! ett! delat! ansvar! se! ut?! Det! finns! ytterligare! viktiga!
samverkanspartners,! såsom! psykiatrisk! vård! när! det! gäller! personer! med! psykisk!
funktionsnedsättning!och!gymnasiesärskolan!när!det! gäller!personer!med! intellektuell!
funktionsnedsättning.!!
I!relation!till!detta!är!det!angeläget!att!ställa!frågor!om!det!som!sker!innan0beslut!om!

sysselsättning! fattas,!och!om!vilka!aktiviteter!och! insatser!som! föregår!placering! inom!
daglig!sysselsättning!enligt!SoL!eller!daglig!verksamhet!enligt!LSS.!Kartläggningar!visar!
att!antalet!personer!som!beviljas!insatsen!daglig!verksamhet!enligt!LSS!sedan!2006!har!
ökat!med!mellan!900!–!1!200!personer!per!år!(Socialstyrelsen,!2013).!Ett!annat!sätt!att!
uttrycka!det!är!att!år!1998!hade!19!800!personer!daglig!verksamhet,!år!2012!var!det!32!
000!personer,!en!ökning!om!ca!61!%!(Socialstyrelsen,!1999,!2013b).!Att!det!är!svårt!att!
lämna!sådan!verksamhet!bekräftas!i!Socialstyrelsens!öppna!jämförelser!som!visar!att!ett!
fåtal! personer! inom!mindre! än! hälften! (42!%)! av! landets! kommuner! gått! från! daglig!
verksamhet!till!arbete!(Socialstyrelsen,!2013a).!Ännu!färre!kommuner,!39!%,!har!under!
perioden! haft! personer! som! gått! från! biståndsbedömda! sysselsättningsinsatser! enligt!
socialtjänstlagen!till!någon!form!av!arbete!eller!praktik!(Socialstyrelsen,!2013a).! 
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I!den!senare!fasen!av!avinstitutionaliseringen!inom!psykiatrin!(jfr!Rosenberg,!2009)!
har!det!framförts!rekommendationer!om!att!vägen!till!arbete!för!målgruppen!inte!bör!gå!
via! sysselsättningsinsatser! eller! andra! former! av! skyddade! arrangemang.! Man!menar!
dels!att!all!institutionaliserad!verksamhet!påverkar!individen,!dels!att!individen!riskerar!
hamna! i! en! situation!där! olika! regelsystem!kolliderar,! som! till! exempel! att! det! inte! är!
möjligt!att!förena!deltagande!i!daglig!verksamhet!med!att!vara!deltidsanställd.!Ett!flertal!
studier!pekar!på!risk!för!inlåsning!(Holmqvist,!Maravelias!&!Skålén,!2013),!och!på!att!en!
position! utanför! arbetslivet! också! inskränker! individens! möjligheter! till! delaktighet! i!
samhällslivet!(bl.a.!Bejerholm!et!al.,!2014).!!
Att! verka! för! att! skapa! bättre! förutsättningar! för! inträde! i! arbetslivet! för! personer!

med!funktionsnedsättning!är!att!arbeta!på!flera!fronter!samtidigt.!Speciellt!Lillestø!och!
Sandvin!(2013,!s.!57)!pekar!på!att!”…!the!political!ambition!to!open!the!labour!market!
more! fully! to! disabled! people! seems! stuck! in! structural! relations! between! the! labour!
market,! the! welfare! state! and! the! institutional! conception! of! disability.”! Med! den!
beskrivningen! framstår! det! som! vi! står! inför! en! gordisk! knut! av! den! kalibern! att! det!
behöver!utföras!ett!gemensamt!och!välriktat!Alexanderhugg.!!
!

Hur)bäst)utforma)stödet?)
Hur! kan! man! då! översätta! erfarenheterna! från! vår! forskningsgenomgång! och! våra!
fokusgrupper!till!en!mer!praktiknära!verklighet?!Vi!ska!i!följande!avsnitt!göra!ett!försök!
att!lyfta!fram!de!ingredienser!i!stödet!som!vi!uppfattat!har!betydelse!för!en!fungerande!
arbetsrehabilitering.!Vår! ambition! är! att! formulera! så! konkreta! slutsatser! som!möjligt!
baserade!på!vårt!tillgängliga!material.!
!
En! första,! mer! allmän! aspekt! rör! förutsättningarna! för! arbetet! med! stöd! till! arbete,!
nämligen!att!frågan!överhuvud!uppmärksammas!!Denna!förutsättning!blir!möjlig!genom!
att! föreställningar! och! synsätt! både! inom! välfärdssektorn! och! i! samhället! i! övrigt!
inrymmer! idén!att!arbete!och!anställning!är!möjligt!att!uppnå! för!personer,! även!med!
omfattande! funktionsnedsättningar.! Finns! en! sådan! grundhållning,! krävs! vidare! att!
frågorna!konkret!uppmärksammas!och! regelbundet! tas!upp! till!diskussion.!Frågan!om!
arbetsfrämjande! stöd! bör! beaktas! på! flera! organisatoriska! nivåer,! från! frontlinjens!
personliga!möten!till!beslut!om!inriktning!och!ledning.!!
Arbetet! med! rapporten! har! identifierat! följande! områden! som! angelägna! att! börja!

formulera! sig! kring:! beredskap! för! arbete,! individualiserad! planering,! stödfunktioner!
och! samverkan.! Det! är! inte! helt! oproblematiskt! att! differentiera! områden! på! det! här!
sättet!då!de!i!flera!avseenden!är!sammanvävda.!Gemensamt!för!områdena!är!att!vi!riktar!
ljuset! mot! ett! medvetet! och! systematiserat! arbetssätt,! vilket! bland! annat! inbegriper!
efterfrågan!av!uppgiftsdestinerande!funktioner.!!

Beredskap&för&arbete&
Med! beredskap! för! arbete! avses! både! förhållningssätt! till! arbete! i! relation! till! den!
målgrupp! verksamheten! riktar! sig! till,! och! hur! man! på! konkret! nivå! efterfrågar,!
tillvaratar!och!stärker! individens!beredskap!och!motivation.!Det! innebär!att! frågor!om!
beredskap!och!motivation!berör!flera!nivåer!och!behöver!aktualiseras!vid!flera!tillfällen!i!
socialtjänstens!arbetsfrämjande!stöd!till!personer!med!funktionsnedsättning.!!
En! sådan! aspekt! kan! vara! att! kommunen! utvecklat! och! regelbundet! använder!

informationsmaterial! om! stöd! till! arbete! för! personer!med! funktionsnedsättning.!Med!
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stöd! till! arbete! avses! stöd! både! innan! personen! påbörjar! biståndsbedömd!
sysselsättningsinsats! samt!stöd! till!övergång! från!daglig! sysselsättning/verksamhet! till!
arbete.!Med!regelbundet!kan!avses!att!det! finns!en!rutin!eller!annat! incitament! för!att!
återkommande! aktualisera! frågor! om! arbete.! Användande! av! sådant!
informationsmaterial!kan!vara!ett!sätt!att!ta!initiativ!och!underlätta!att!tänka!och!prata!
om!arbete,!samtidigt!som!det!innehåller!information!om!konkreta!möjligheter!till!stöd!i!
den!aktuella!kommunen.!!
Flera! studier! har! identifierat! att! oro! över! vad! övergång! till! arbete! innebär! för! den!

privata!ekonomin!kan!utgöra!ett!hinder!för!den!enskilde!i!så!motto!att!det!kan!upplevas!
säkrast!att!vara!kvar! i! en!situation!med!aktivitetsersättning! istället! för!att! riskera!den!
försörjningen! (se! bl.a.! Argentzell! &! Eklund,! 2103).! Denna! oro! kan! vara! föranledd! av!
tidigare! erfarenheter! eller! brist! på! information! om! aktuella! stödsystem.! För! att!
individen!ska!kunna! fatta!välgrundade!beslut!behöver!konsekvenserna!vara!klarlagda.!
Det!medför!att!stöd!till!arbete!behöver!samordnas!med!en!regelbunden!genomgång!och!
uppföljning! av! individens! bidragsformer! och! ersättningar.! Utgången! av! en! sådan!
genomgång!kan!utgöra! en! förutsättning! för!den!enskildes!motivation,!då!det! kan!vara!
oförenligt! att! formulera! intresse! för! det! som! uppfattas! som! omöjligt! eller! alltför!
ekonomiskt!riskabelt.!En!strategi!kan!vara!att!man!inom!kommunen!regelbundet,!med!
individens!samtycke,!erbjuder!individuell!ekonomisk!rådgivning.!
Kommunernas! beredskap! för! arbete! för! personer! med! funktionsnedsättning! kan!

också! stärkas! genom! en! funktion! som! har! ansvar! för! att! utveckla! och! tillhandahålla!
arbetsfrämjande!stöd,!samt!rekrytera!potentiella!arbetsplatser.!Tillgång!till!en!”bank”!av!
reella!arbetsmiljöer!för!eventuell!arbetspraktik!eller!anställning!är!väsentlig!då!det!kan!
ses! som! kontraproduktivt! att! tillhandahålla! arbetsrelaterat! stöd! utan! möjliga!
arbetsplatser.!Men!i!den!mån!man!hamnar!i!en!situation!där!denna!”bank”!av!potentiella!
arbetsgivare! blir! styrande,! det! vill! säga! att! man! nyttjar! dessa! platser! även! i! de! fall!
enskilda!kan!ha!intresse!av!arbetsplatser!som!inte!finns!representerade,!finns!risk!för!att!
man!frångår!principen!om!individualiserat!arbetssätt.!!
!

Individualiserad&planering&för&arbete&
Med! individualiserad!planering! för!arbete!avses!att! arbete!bör! ingå! som!en!aspekt!att!
beröra! i! samtal! om! nuvarande! och! framtida! önskemål! och! behov,! ibland! formaliserat!
genom! upprättande! av! en! individuell! plan.! Häri! ingår! att! uppmärksamma! individens!
motivation!och!intresse!att!få!stöd!till!arbete!eller!annan!sysselsättning,!och!att!med!den!
enskilde!planera! för!hur!detta! intresse!ska!tillvaratas.!Det!kan!handla!om!kartläggning!
av!möjligheter! och!hinder! eller! att! påbörja! formulerandet! av!hur!dessa! ska! tillvaratas!
respektive!överbyggas.!Det!kan!också!handla!om!att!det! finns!en!rutin!att!regelbundet!
exponeras!för!reella!arbetsmiljöer!eller!andra!sysselsättningsformer.!!
Intresse! för! arbete! eller! annan! sysselsättning! bör! uppmärksammas! både! tidigt! i!

biståndsbedömningsprocessen!och!vara!regelbundet!återkommande.!Det!kan!handla!om!
att!generellt!uppmärksamma!människors!intresse!av!arbete,!men!även!om!att!specifikt!
behandla!frågan!i!biståndsbedömningsprocessen.!!
!

Stödfunktioner&
Steget!efter!att!planera! för!arbete!är!att!utforma!för! individen!anpassade!stödinsatser.!
För! detta! krävs! någon! typ! av! funktion! som! ansvarar! för,! utformar! och! ger! stöd! i!
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kontakter!med!reella!arbetsmiljöer.!Exempel!kan!vara!att!det!inom!verksamheten!finns!
rutin!att!upprätta!och!regelbundet!följa!upp!arbetsrelaterade!genomförandeplaner,!och!
att! stödverksamheten! formulerat! mål! och! handlingsplan! där! den! enskildes!
karriärutveckling!synliggörs.!En!kvalitetsaspekt!är!frågan!om!tid.!Tidigare!forskning!har!
visat!att!det!är!mer!framgångsrikt!när!den!enskilde!ges!den!tid!denne!behöver.!!
Gustafsson! med! kollegors! (2013a)! metaforiska! beskrivning! av! funktioner! inom!

arbetsfrämjande! stöd:! att! arbetsspecialister! behöver! fungera! som!mäklare,! guider! och!
problemlösare,! kan! vara! fruktbar.!Med!mäklare! avses! att! kontakter!med! arbetsgivare!
bör!vägledas!av!dubbla!lojaliteter,!och!mäklarfunktionen!består!av!att!matcha!inte!bara!
arbetstagarens! behov! och! intressen! med! en! potentiell! arbetsplats! utan! även! se! till!
arbetsplatsens! eller! arbetsgivarens! behov.! I! praktiken! kan! det! handla! om! att!
verksamheten! har! rutiner! för! att! informera! och! upparbeta! sociala! stödfunktioner! på!
arbetsplatsen!inför!och!efter!att!en!arbetsplacering!kommit!till!stånd.!!
!

Samverkan&
Samverkan! har! genomgående! lyfts! fram! som! ett! angeläget! område,! och! kan! avse!
samarbete!över!sektorsgränser!inom!den!egna!organisationen,!med!andra!myndigheter!
eller! med! befintliga! och! potentiella! arbetsgivare.! En! formell! utgångspunkt! kan! vara!
överenskommelser!om!samverkan!med!Försäkringskassan!och!Arbetsförmedlingen,!om!
samverkan! och! samordning! med! landstinget,! samt! samordning! med! andra! områden!
inom! socialtjänsten.!Dessa! överenskommelser! kan! avse!dels! övergripande! samverkan,!
dels!samordning!i!enskilda!ärenden.!!
När!det!gäller!samverkan!och!samordning!måste,!menar!vi,!respekt!för!den!enskildes!

integritet!genomsyra!verksamhetens!arbete.!Det!innebär!att!samverkan!och!samordning!
inte!kan!diskuteras!utan!att!också!inbegripa!frågor!om!samtycke!och!information!till!den!
enskilde!om!vad!samordning!av!insatser!innebär!i!konkret!praktik.!!
Ett!ofta!beskrivet!syfte!med!samverkan!och!samordning!är!att!främja,!planera!för!och!

stödja! en! process,! i! det! här! fallet! vägen! till! arbete.! Att! få! till! stånd! en! gemensam!
planering! är! ett! sätt! att! öka! förutsättningarna! för! att! aktörer! från! olika! verksamheter!
strävar! mot! samma! mål.! Därför! kan! det! vara! angeläget! integrera! arbetsfrämjande!
insatser! i! de! ovan! nämnda! samordningsavtalen.! Detta! kan! vara! särskilt! aktuellt! i!
samordningsavtal!mellan! gymnasiesärskolan! och! LSS^verksamheten,! i! syfte! att! genom!
tidig! planering! för! arbetsfrämjande! stöd! motverka! en! direktväg! mellan!
gymnasiesärskolan!och!daglig!verksamhet.!I!det!här!fallet!blir!förhållandet!lite!tvärtom!
mot!vad!som!vanligen!avses!med!samverkan.!!
Potentiella! och! befintliga! arbetsplatser! och! arbetsgivare! är! också! en! viktig!

samverkanspartner.! En! strategi! kan! även! här! vara! att! upprätta! samverkansavtal!med!
potentiella! och! befintliga! arbetsgivare,! där! stöd! till! arbetsplatsen! beskrivs! i! samband!
med! påbörjad! placering,! och! där! det! finns! upprättade! rutiner! för! händelser! som! kan!
påverka!den!enskildes!arbetssituation!och/eller!arbetsgivarens!motivation.!!
!

Avslutande)kommentar)
Avslutningsvis! vill! vi! peka! på! att! trots! beskrivna! svårigheter! har! vi! identifierat! viss!
optimism! inom! området! arbetsfrämjande! stöd.! Forskningsöversikten! och!
fokusgruppintervjuerna! återspeglar! att! det! finns! engagemang! för! dessa! frågor,! och! en!
ambition!att!finna!framkomliga!vägar.!Sammantaget!visar!kunskapssammanställningen!
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att!det!inom!olika!verksamheter!har!utvecklats!strategier!som!tycks!kunna!bidra!till!att!
underlätta!övergångar!från!sysselsättningsinsats!till!arbete.!För!att!fånga!betydelsefulla!
komponenter! i! strategierna!har! vi! försökt! ”koka!ner”!dem! i!några!områden!att! arbeta!
vidare! med:! organisatorisk0 och0 individuell0 beredskap0 för0 arbete,! individualiserad0
planering,!stödfunktioner0och0samverkan.!!
Emellertid!har!rapporten!också!identifierat!aspekter!av!arbetet!med!arbetsfrämjande!

stöd! som! vi! inte! fullt! ut! greppat! inom! rapportens! ram,! bland! annat! förhållningssätt,!
optimism! och! kompetens.! Kompetens! i! det! här! sammanhanget! avser! både! formell! och!
reell! kompetens,! utbildning! men! också! vad! som! kan! kallas! fingertoppskänsla.! Ingen!
verksamhet!bedrivs! i! ett! kontextuellt! vakuum.!Vilka! attityder! gentemot!personer!med!
funktionsnedsättning!som!finns! i!det!omgivande!samhället! inverkar! i!allra!högsta!grad!
på! arbetsgivares! syn! på! personer! med! funktionsnedsättning! som! medarbetare.! Här!
skönjer!vi!en!del!förändringsvindar.!Synen!på!funktionsnedsättning!som!ett!permanent!
tillstånd! håller! på! att! luckras! upp,! kanske!mest! påtagligt! när! det! gäller! personer!med!
psykisk!funktionsnedsättning.!En!växande!medvetenhet!om!att!grupperna!är!heterogena!
och!att!funktionsförmåga!inte!är!en!över!livet!statisk!egenskap!börjar!få!genomslag.!!
Ett! annat! kontextuellt! sammanhang! är! den! tidigare! refererade! gordiska! knuten.!

Personer! med! funktionsnedsättning! har! kommit! att! stå! utanför! den! ordinarie!
arbetsmarknaden,!vilket!dels!riskerar!deras!försörjning,!dels!leder!till!utanförskap.!Den!
välfärdspolitiska! lösningen!har! inneburit!att!utveckla!bidragsformer!respektive!system!
för! att! skapa! sysselsättning.! Dessa! är! skapade! för! att! ge! stöd! och! hjälp! i! försvårade!
livssituationer,! samtidigt! kan! de! för! den! enskilde! utgöra! hinder.! Hur! många!
välformulerade!och!belysande!indikatorer!som!än!skapas!kan!de!inte!lösa!de!situationer!
där!välfärdens!system!går!på!tvärs!med!varandra!eller!där!myndigheternas!respektive!
målsättningar! är!motstridiga.! Vår! förhoppning! är! att! kunskapssammanställningen! ska!
kunna!ge!en!orientering! i! vilka!komponenter! som!är!viktiga!att!uppmärksamma! inom!
det!existerande!svenska!välfärdssystemet.!!
!
Avslutningsvis! följer! en! lista! på!mer! precist! formulerade! kvaliteter! att! efterfråga! i! ett!
utvecklingsarbete! på! området! arbete! för! personer! med! funktionsnedsättning.! Dessa!
kvaliteter!är!baserade!på!den!kunskap!som!för!närvarande!finns!tillgänglig!på!området!
och!som!är!sammanställd!och!beskriven!i!denna!rapport.!
!

! Att! det! inom! organisationen! regelbundet! ges! information! till! brukarna! om!
möjligheten!att!erhålla!stöd!till!arbete.!Sådan!information!ska!även!ges!i!samband!
med!biståndsbedömning!och!planering.!
!

! Att! organisationen! har! tillgång! till! (inom! den! egna! organisationen! eller! genom!
upprättade! kontakter! med! andra! organisationer! eller! funktioner)! ekonomisk!
rådgivning!för!att!klargöra!individens!försörjningssituation!och!konsekvenser!av!
mer!aktivt!arbetsinriktade!insatser.!

!
! Att!organisationen!har!tillgång!till!en!specifik!funktion!(arbetsspecialist,!SE^team!

el!liknande)!med!ansvar!för!att!ge!individualiserat!stöd!till!arbete.!
!

! Att!organisationen!har!tillgång!till!ett!brett!utbud!av!reella!arbetsmiljöer!möjliga!
att! etablera! kontakt! med! i! samband! med! studiebesök,! arbetspraktik! eller!
anställning.!

!
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! Att!det!individualiserade!stödet!kan!initieras!när!behov!och!motivation!finns!och!
ges!så!länge!det!behövs.!

!
! Att! organisationen! regelbundet! genomför! en! samordnad! individuell! planering!

med!brukaren!där!frågan!om!arbete!uppmärksammas.!
!

! Att!arbetsfrämjande!insatser!när!behov!finns!ska!vara!samordnat!med!stöd!inom!
andra!behovsområden.!!!

!
!
!
! !
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!
Vill0du0vara0med0och0diskutera0daglig0verksamhet0och0arbete0
tillsammans0med0andra0kommuner?0

Socialstyrelsen!och!Umeå!universitet!bjuder!in!till!diskussion!kring!stöd!och!strategier!avseende!
arbete!för!personer!med!funktionsnedsättning.!
!!
Din!kommun/stadsdel!får!en!inbjudan!eftersom!ni!har!visat!goda!resultat!i!Öppna!jämförelser!
vad!gäller!övergång!från!daglig!verksamhet!enligt!LSS!till!arbete.!
I!fokusgruppen!vill!vi!diskutera!hur!personligt!stöd!kan!ges!innan!daglig!verksamhet!beviljas!
samt!arbetsfrämjande!insatser!inom!daglig!verksamhet.!Samverkan!med!andra!aktörer!kommer!
också!vara!ett!tema.!
!!
Syftet!med!fokusgruppen!är!att!införliva!ett!praktikerperspektiv!i!en!kommande!
forskningsöversikt.!Denna!översikt!ska!i!sin!tur!leda!till!ett!utvecklingsarbete!i!kommuner!och!
berörda!verksamheter.!
!!
Vem!ni!tycker!är!bäst!lämpad!att!komma!från!er!kommun/stadsdel!avgör!ni!såklart!själva!!
!!
Datum:020december02013,0kl.013.00–15.30.!
!!
Plats:0Socialstyrelsen,0Rålambsvägen03,0Stockholm!
Vi!behöver!besked!om!deltagande!senast!den!11!november.!
Du!lämnar!enklast!besked!genom!att!svara!på!detta!mejl.!
00
Boka0resa0tidigt!
Socialstyrelsen!står!för!resekostnaderna!under!förutsättning!att!resan!bokas!genom!vår!
resebyrå!Ticket!Biz!(ej!taxi),!se!nedan.!
Boka!gärna!resan!så!tidigt!som!möjligt!för!att!på!så!sätt!bl.a.!möjliggöra!bra!priser.!Allmänna!
färdmedel!ska!användas!när!det!är!praktiskt!möjligt!för!transport!till/från!tågstationer!och!
flygplatser.!Taxi!får!nyttjas!vid!kortare!transporter!och!när!särskilda!skäl!kräver!detta,!t.ex.!i!
brist!på!allmänna!färdmedel,!tidpunkten!på!dygnet!eller!omfattande!bagage/arbetsmaterial.!
Generellt!gäller!att!taxi!får!användas!till/från!tågstation/flygplats!innan!kl.!06.00!och!efter!kl.!
20.00.!Resor!till!och!från!Arlanda!får!göras!med!flygbuss!eller!med!Arlanda!Express.!Resor!till!
och!från!Bromma!görs!i!första!hand!med!flygbuss!eller!andra!allmänna!färdmedel.!
!!

Resor0(ej0taxi)!bokas!via!Ticket!Biz!på!telefon!08^585!746!60!(kl.!8^17)!eller!e^post!
socialstyrelsen@ticketbiz.se.!Följande!ska!anges!vid!bokning:!
1.!Inloggningsnamn:!stsode!
2.!Syftet!med!resan:!Fokusgrupp!sysselsättning!och!arbete!LSS!
3.!Kontakt:!Staffan!Söderberg!
4.!E^postadress:!staffan.soderberg@socialstyrelsen.se!
!!
Taxi!bokas!genom!MyCab!på!telefonnummer!0771–555!666.!Följande!ska!anges!vid!
bokning:!
1.!Socialstyrelsen!
2.!Syftet!med!resan:!Fokusgrupp!sysselsättning!och!arbete!LSS!
2.!Inloggningsnamn:!stsode!
3.!Ditt!namn!och!ett!mobilnummer!(för!att!motta!sms!med!bokningsnummer).!Be!att!
bokningsnummer!även!skickas!till!staffan.soderberg@socialstyrelsen.se.!
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forskningsöversikt.!Denna!översikt!ska!i!sin!tur!leda!till!ett!utvecklingsarbete!i!kommuner!och!
berörda!verksamheter.!
!!
Vem!ni!tycker!är!bäst!lämpad!att!komma!från!er!kommun/stadsdel!avgör!ni!såklart!själva!!
!!
Datum:030december02013,0kl.010.00–12.30.!
(Vi!bjuder!på!kaffe!och!smörgås!när!vi!startar)!
!!
Plats:0Socialstyrelsen,0Rålambsvägen03,0Stockholm!
Vi!behöver!besked!om!deltagande!senast!den!11!november.!
Du!lämnar!enklast!besked!genom!att!svara!på!detta!mejl.!
00
Boka)resa)tidigt!
Socialstyrelsen!står!för!resekostnaderna!under!förutsättning!att!resan!bokas!genom!vår!resebyrå!
Ticket!Biz!(ej!taxi),!se!nedan.!
Boka!gärna!resan!så!tidigt!som!möjligt!för!att!på!så!sätt!bl.a.!möjliggöra!bra!priser.!Allmänna!
färdmedel!ska!användas!när!det!är!praktiskt!möjligt!för!transport!till/från!tågstationer!och!
flygplatser.!Taxi!får!nyttjas!vid!kortare!transporter!och!när!särskilda!skäl!kräver!detta,!t.ex.!i!brist!på!
allmänna!färdmedel,!tidpunkten!på!dygnet!eller!omfattande!bagage/arbetsmaterial.!Generellt!gäller!
att!taxi!får!användas!till/från!tågstation/flygplats!innan!kl.!06.00!och!efter!kl.!20.00.!Resor!till!och!från!
Arlanda!får!göras!med!flygbuss!eller!med!Arlanda!Express.!Resor!till!och!från!Bromma!görs!i!första!
hand!med!flygbuss!eller!andra!allmänna!färdmedel.!
!!

Resor)(ej)taxi)!bokas!via!Ticket!Biz!på!telefon!08M585!746!60!(kl.!8M17)!eller!eMpost!
socialstyrelsen@ticketbiz.se.!Följande!ska!anges!vid!bokning:!
1.!Inloggningsnamn:!stsode!
2.!Syftet!med!resan:!Fokusgrupp!sysselsättning!och!arbete!
3.!Kontakt:!Staffan!Söderberg!
4.!EMpostadress:!staffan.soderberg@socialstyrelsen.se!
!!
Taxi!bokas!genom!MyCab!på!telefonnummer!0771–555!666.!Följande!ska!anges!vid!
bokning:!
1.!Socialstyrelsen!
2.!Inloggningsnamn:!stsode!
3.!Ditt!namn!och!ett!mobilnummer!(för!att!motta!sms!med!bokningsnummer).!Be!att!
bokningsnummer!även!skickas!till!staffan.soderberg@socialstyrelsen.se.!

!!
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Bilaga&2:&inbjudna&kommuner/stadsdelar&

&

LSS)! Psykisk)funktionsnedsättning)!
Boden!! Borlänge!!
Hässleholm!! Botkyrka!
Gävle!! Filipstad!!
Katrineholm!! Gotland!!
Landskrona!! Karlskoga!!
Linköping!! Kristianstad!
Norrköping!! Lessebo!!
Nyköping!! Mölndal!!
Stockholm! Solna!!
Sundbyberg!! Stockholm!
Södertälje! Söderköping!
Trelleborg! Vårgårda!
Trosa! Västerås!
Uppsala! Örnsköldsvik!
Västervik! Östhammar!
Växjö!!
! !
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Bilaga&3:&Intervjuguide& & &
!
Intervjuguide0fokusgrupp02013P12P02.00Daglig0verksamhet0–0arbete00
!
Bakgrund:0

^ Varför!är!just!ni!här?!Öppna!jämförelser.!Tilläggsuppdrag.!Forskningsöversikt.!
Indikatorsutveckling.!Inspelning.!!Syfte!med!fokusgrupp.!!!!

!
Hur0har0ni0lyckats0med0att0få0många0deltagare0från0daglig0verksamhet0i0arbete?00

^ Verkningsfulla!komponenter!(framgångsfaktorer)?!(individ/organisation)!!
^ Har!ni!en!övergripande!arbetsfrämjande!strategi!för!daglig!verksamhet!i!er!kommun?!!!!
^ Hur!arbetar!ni!innan!daglig!verksamhet!beviljas?!
^ (traditionell!gruppverksamhet)!(utflyttad!verksamhet)!(individuella!placeringar)!
!

Vad0kan0göras0för0att0stärka0individen?000
^ hur!arbetar!man!för!att!utveckla!möjligheter!för!individer!att!se!sig!själva!i!ett!framtida!

arbete?!
^ hur!arbetar!man!för!att!inventera,!skapa!och!behålla!individens!motivation?!
^ individens!syn!på,!och!hanterande!av!konsekvenser!av,!funktionsnedsättning!!
^ arbetslivserfarenhet!–!hur!gå!tillväga!för!att!tillvarata!dessa!och!hur!arbetar!man!för!att!

ge!gruppen!arbetslivserfarenheter?!
Kompetens!–!hur!gå!till!väga!för!att!stärka!utbildningen!hos!arbetstagare?!

^ individens!beredskap!för!att!gå!ut!i!arbete!
0
Vad0kan0göras0för0att0stärka0professionen0och0organisationen0runt0individen?0

^ stödpersonernas!syn!på!individernas!framtida!roll!!
^ individuell!planering!
^ stödpersonernas!utbildning!och!kompetensutveckling!
^ nätverksarbete!med!potentiella!och!befintliga!arbetsgivare.!(kommunen!,!myndigheter,!

näringslivet)!
^ uppsöka!potentiella!arbetsplatser!och!möjliggöra!arbete!för!målgruppen!där!
^ Hur!stödjer!ni!arbetsgivare?!Hur!inventerar!ni!arbetsgivares!behov?!!
^ matchning!mellan!arbete!och!person!!
^ företräda!individer!i!relation!till!omgivande!samhälle,!andra!stödfunktioner!och!

potentiella!arbetsplatser!
^ tidsresurser!och!tidshorisont!i!arbetet!med!att!stödja!personer!till!arbete?!

0
Vad0kan0göras0för0att0stärka0samverkan0med0andra0aktörer?0

^ Vilka!samverkansformer!finns!i!er!kommun!när!det!gäller!arbete!och!sysselsättning?!!
o Arbetsmarknadsenheten!i!kommunen!
o Arbetsförmedlingen!
o Försäkringskassan!
o Lokala!näringslivet!!

^ Är!daglig!verksamhet!representerad!i!dessa!forum?!
^ Finns!samverkanformer!innan!beslut!fattas!om!daglig!verksamhet?!!

Goda0exempel00
0
Vad0 anser0 ni0 vara0 framgångsrika0 arbetsfrämjande0 insatser,0metoder0 och0 aktiviteter0 för0
målgruppen?0Sammanfattning0av0diskussion0
0 0
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Intervjuguide02013P12P03.0Övergång0från0sysselsättning0till0arbete00
!
Bakgrund:0

^ Varför!är!just!ni!här?!Öppna!jämförelser.!Tilläggsuppdrag.!Forskningsöversikt.!
Indikatorsutveckling.!Inspelning.!!Syfte!med!fokusgrupp.!!!!

!
Hur0har0ni0lyckats0med0att0få0många0deltagare0från0sysselsättning0i0arbete?00

^ Verkningsfulla!komponenter!(framgångsfaktorer)?!(individ/organisation)!!
^ Har!ni!en!övergripande!arbetsfrämjande!strategi!för!arbete!i!er!kommun?!!!!
^ Hur!arbetar!ni!generellt!med!sysselsättningsinsatser?!
^ Volymen!på!antal!person!som!skulle!klara!arbete?!!

Vad0kan0göras0för0att0stärka0individen?000
^ hur!arbetar!man!för!att!utveckla!möjligheter!för!individer!att!se!sig!själva!i!ett!framtida!

arbete?!
^ hur!arbetar!man!för!att!inventera,!skapa!och!behålla!individens!motivation?!
^ individens!syn!på,!och!hanterande!av!konsekvenser!av,!funktionsnedsättning!!
^ arbetslivserfarenhet!–!hur!gå!tillväga!för!att!tillvarata!dessa!och!hur!arbetar!man!för!att!

ge!gruppen!arbetslivserfarenheter?!
Kompetens!–!hur!gå!till!väga!för!att!stärka!utbildningen!hos!arbetstagare?!

^ individens!beredskap!för!att!gå!ut!i!arbete!
Vad0kan0göras0för0att0stärka0professionen0och0organisationen0runt0individen?0

^ stödpersonernas!syn!på!individernas!framtida!roll!!
^ individuell!planering!
^ stödpersonernas!utbildning!och!kompetensutveckling!
^ nätverksarbete!med!potentiella!och!befintliga!arbetsgivare.!(kommunen!,!myndigheter,!

näringslivet)!
^ uppsöka!potentiella!arbetsplatser!och!möjliggöra!arbete!för!målgruppen!där!
^ Hur!stödjer!ni!arbetsgivare?!Hur!inventerar!ni!arbetsgivares!behov?!!
^ matchning!mellan!arbete!och!person!!
^ företräda!individer!i!relation!till!omgivande!samhälle,!andra!stödfunktioner!och!

potentiella!arbetsplatser!
^ tidsresurser!och!tidshorisont!i!arbetet!med!att!stödja!personer!till!arbete?!

0
Vad0kan0göras0för0att0stärka0samverkan0med0andra0aktörer?0

^ Vilka!samverkansformer!finns!i!er!kommun!när!det!gäller!arbete!och!sysselsättning?!
Kommunnivå,!enhetsnivå.!

o Arbetsmarknadsenheten!i!kommunen!
o Arbetsförmedlingen!
o Försäkringskassan!
o Lokala!näringslivet!!

Vad0 anser0 ni0 vara0 framgångsrika0 arbetsfrämjande0 insatser,0metoder0 och0 aktiviteter0 för0
målgruppen?0Sammanfattning0av0diskussionen!0
0
!!
!
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