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Arbetsträ ning, och sen…? 
Hur arbetsträning genom samordningsförbundsfinansierade insatser kan 

utvecklas för att tydligare leda vidare mot arbete 

Det här är en rapport som grundar sig på  intervjuer och studiebesök som genomfördes under sommaren 

och hösten 2021 hos upphandlade arbetsträningsplatser i kommunerna Stockholms stad, Nacka, Värmdö, 

Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna, och hos arbetsgivare i Nacka och Värmdö kommun. 

Studiebesöken har kompletterats med material från workshops med anställda SE-handledare, Case 

Managers och projektledare, och djupintervjuer av unga personer som själva arbetstränat. Rapporten är 

en del av ESF- projektet Rätt stöd för mig!  

Målgrupp för den här rapporten är i första hand de samordningsförbund, och deras parter, som 

medverkat i projektet Rätt stöd för mig! Rapporten får gärna läsas och användas som inspiration för 

andra samordningsförbund och av aktörer som arbetar med arbetsträning.  

Syftet med rapporten är att ge förslag på  

 Hur arbetsträning genom upphandlade leverantörer kan utvecklas för att tydligare leda vidare 

mot arbete 

 Hur samverkan med arbetsgivare kan utvecklas för att skapa fler möjligheter till arbetsträning 

som leder till arbete för (unga) personer i samordningsförbundsfinansierade insatser 
 

Förslagen är att betrakta som just förslag, framtagna efter ett antal korta besök och intervjuer. Det är 

samordningsförbunden och dess parter som tar ställning till om man vill fortsätta arbeta med förslagen 

och i så fall 

Värfo r beho vs den hä r 
räpporten? 
”Vi ser ju att arbetsträning fungerar 

väldigt bra för många unga personer i 

våra målgrupper, samtidigt som de 

fortfarande står utanför 

arbetsmarknaden när arbetsträningen 

är slut. Vi ville undersöka varför, och 

hur vi kan arbeta för att stärka 

kopplingen mellan arbetsträning och 

ett framtida jobb” 

Johanna Thagemark, projektledare 

”Rätt stöd för mig!” 

 

 



 

Evidensbaserade arbetssätt och metoder för att 
få ett arbete eller börja studera  
 

Den här rapporten tar sin utgångpunkt i två evidensbaserade 

metoder/arbetssätt som i flera studier visat sig ge goda resultat 

för att personer i behov av samordnat stöd ska komma i arbete – 

den danska BIP- studien och metoden Supported Employment 

(SE). 

Kort om Beskaeftigelses Indikator Projektet (BIP)  

Beskaeftigelses Indikator Projektet (BIP) är den hittills mest 

omfattande vetenskapliga progressionsmätningsstudien som har 

undersökt vad som faktiskt gör att individer med komplexa 

problem (till exempel begränsat deltagande på 

arbetsmarknaden, psykisk/fysisk ohälsa, sociala eller språkliga 

utmaningar, missbruk) kommer ut i arbete. Projektet initierades 

och drevs av Vaeksthusets forskningscenter i Danmark, och 

undersökte sambandet mellan utvalda indikatorer för 

anställningsbarhet och sannolikheten för att utsatta individer får 

jobb (Rosholm, Lykke Sorensen, & Skipper, 2020). Studien lyfter 

särskilt fram behovet av att arbeta med samordnade och 

parallella insatser, varav minst en är jobbfokuserad. I den här 

rapporten användes insikterna från BIP för att 

 konkretisera vilken typ av aktiviteter som tillgodoses via 

arbetsträning hos upphandlade arbetsträningsplatser 

och hos externa arbetsgivare 

 peka på behovet av kompletterande insatser/aktiviteter 

som bör ske parallellt med arbetsträning för att öka 

deltagarens möjligheter att få ett framtida arbete eller 

börja studera 
 

Kort om metoden Supported Employment (SE) 

Supported Employment (SE) har utvecklats i USA och England 

och har evidens för att förbättra möjligheterna till en anställning 

med lön för personer med psykisk eller intellektuell 

funktionsnedsättning/sjukdom. Metoden bygger på ett 

ömsesidigt partnerskap mellan individ och handledare, för att ge 

individen stöd och vägledning i att kunna få och behålla ett 

arbete på den öppna arbetsmarknaden. Tilltron till individens 

förmåga att arbeta står i centrum, tillsammans med ett fokus på 

individens styrkor och förmågor. Till skillnad från stegvis 

rehabilitering mot arbete sker arbetssökandet så snabbt som 

möjligt, och ”träningen” sker på arbetsplatsen istället för i 

förberedande insatser. Centralt för metoden är också att en och 

samma handledare behåller kontakten med individen fram till 

dess att hen väljer att avsluta stödet. Insatsen är därför inte 

tidsbegränsad och individen bollas inte mellan olika aktörer.  
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Metoden har visat sig svår att tillämpa i en svensk kontext, 

framför allt på grund av hur vårt socialförsäkringssystem är 

uppbyggt. Metoden krockar med vår praxis att tillämpa stegvis 

rehabilitering mot arbete, där olika aktörer har olika 

ansvarsområden och där individen ofta slussas runt i 

tidsbestämda insatser med olika huvudmän (Gustafsson, 

Supported employment i en svensk kontext - förutsättningar när 

personer med funktionsnedsättning når, får och behåller ett 

arbete, 2014). Metoden tenderar därför att stöpas om och 

modifieras för att bättre passa in i vårt befintliga system, och 

mer metodtrogna försök att arbeta enligt SE sker ofta i 

projektform (Gustafsson, Implementeringen av supported 

employment på jobbtorg Stockholm, 2021). I den här rapporten 

användes kunskapen om Supported Employment för att 

 Tolka hur metoden används i praktiken i de 
medverkande insatserna, och ge förslag på hur 
arbetssättet kan utvecklas  

 Konkretisera hur upphandlad arbetsträning kan 

användas på ett sätt som ligger i linje med metodens 

intentioner 
 

Hur organiseras arbetsträning i de 
medverkande samordningsförbunden? 
 

I den här rapporten används begreppen ”upphandlad” 

arbetsträning och ”extern” arbetsträning hos arbetsgivare. Men 

de tre samordningsförbund som medverkar i rapporten har i 

själva verket valt att organisera arbetsträningen på lite olika sätt 

och genom olika överenskommelser med 

arbetsträningsplatserna. Två förbund (VärNa och 

Samordningsförbundet Stockholms stad) arbetar med 

upphandling av arbetsträningsplatser genom LOV (Lagen om 

offentlig valfrihet). I VärNa köps platser hos arbetsintegrerade 

sociala företag (ASF) eller andra typer av idéburna 

organisationer som erbjuder arbetsträning, och efterföljs av 

arbetsträning hos externa arbetsgivare som inte får betalt för att 

ta emot personer i arbetsträning. Samordningsförbundet 

Stockholms stad har upphandlat platser hos både ASF:er, andra 

typer av idéburna organisationer samt hos privata företag vars 

företagsidé i första hand är att ta emot personer i arbetsträning. 

Samordningsförbundet Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna 

har i sin tur ingått ett idéburet offentligt partnerskap, IOP, med 

lokala ASF:er som ingår i ett gemensamt företagsnätverk.  

I rapporten används begreppet ”upphandlad” arbetsträning som 

synonymt med all arbetsträning där utföraren får betalt för att ta 

emot personen som arbetstränar, medan ”extern” arbetsträning 

hos arbetsgivare syftar till arbetsträning hos en arbetsgivare som 

inte får betalt för att ha deltagaren i arbetsträning. Rapporten 

belyser inte för- och nackdelar med olika typer av partnerskap 

eller upphandlingsförfaranden.   
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Så genomfördes studiebesöken och intervjuerna 
 

Studiebesöken genomfördes tillsammans med SE-handledare 

och Case Managers i projektet Rätt stöd för mig! mellan den 26 

maj och den 23 november 2021 på 15 arbetsträningsplatser och 

hos 7 arbetsgivare. Några arbetsträningsplatser erbjöd i sin tur 

flera olika arbetsställen att arbetsträna på.   

Inför studiebesöken togs intervjuguider till 

arbetsträningsplatserna och arbetsgivarna fram tillsammans 

med medarbetare i projektet. Syftet med intervjuguiden har 

varit att  

 Försöka täcka in så många områden som möjligt som 

kan vara relevanta för deltagaren inför eller under en 

arbetsträning 

 Fånga drivkrafterna hos arbetsgivare – vad som 

motiverar dem till att ta emot personer som står utanför 

arbetsmarknaden i arbetsträning och att anställa dem 

 Fånga medskick och förbättringsförslag från arbetsgivare  
 

Under november 2021 – februari 2022 genomfördes 6 

kompletterande, semistrukturerade djupintervjuer med unga 

personer som arbetstränat hos upphandlade 

arbetsträningsplatser eller hos externa arbetsgivare. 

Intervjuerna genomfördes via mejl, på telefon och genom fysiska 

träffar utifrån individens önskemål.  

Tjänstedesign – att inhämta kunskap från användarna 

Tjänstedesign är en metod som utgår från förståelse för 

användarens behov och upplevelser men som också lyfter fram 

medarbetarnas och utförarnas perspektiv på utmaningarna. 

Genom att använda tjänstedesign ges insikter om målgruppens 

verkliga behov. Processen gör det lättare att fokusera på att lösa 

”rätt” problem och sluta göra det som inte efterfrågas 

(Innovationsguiden, 2019). I den här rapporten användes 

tjänstedesign för att 

 

• Förstå hur arbetsträning fungerar ur användarens – det vill 

säga deltagarnas - perspektiv 

• Förstå när och på vilket sätt arbetsträning och stödet mot 

arbete skapar ett värde för deltagaren 

• Ge förslag på arbetssätt som möter behovet hos deltagare och 

arbetsgivare 

 

Vilken typ av aktiviteter säger upphandlade 
arbetsträningsplatser och arbetsgivare att de 
erbjuder? 
 

Från BIP-studien har vi lärt oss att det som ger mest effekt för att 

personer med komplexa utmaningar ska kunna få och behålla ett 

arbete är att erbjuda samordnade och parallella insatser, varav 
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minst en är jobbfokuserad. Flera av de insatser/aktiviteter som 

testats i BIP-studien tillgodoses via arbetsträningsplatser hos 

upphandlade leverantörer och arbetsgivare. Genom att 

komplettera en arbetsträning med andra typer av insatser skulle 

individer kunna få ett mer heltäckande stöd. 

För att illustrera vilken typ av insatser som tillhandahålls, helt 

eller delvis, hos arbetsgivare och arbetsträningsplatser har 

intervjusvaren från studiebesöken matchats mot de insatser som 

beskrivs i BIP- studien. Om arbetsträningsplatsen/arbetsgivaren 

har berättat att hen erbjuder den typ av insats/stöd som 

beskrivs i tabellen, har arbetsträningsplatsen/arbetsgivaren fått 

ett poäng. Poängen redovisas i diagrammen längre ner. 

Syftet med sammanställningen är inte att förmå 

arbetsträningsplatser eller arbetsgivare att ta ett större 

ansvarsområde för områden som inte ingår i deras uppdrag, till 

exempel att erbjuda medicinsk rehabilitering eller individuellt 

stöd genom en case manager/kontaktperson. Syftet är att visa 

vilken typ av aktiviteter/insatser som erbjuds via en 

arbetsgivare eller arbetsträningsplats, och vilken typ av stöd 

som parallellt kan eller bör tillhandahållas av en annan aktör.  

Det är viktigt att komma ihåg att det här är en sammanställning 

av vad de besökta arbetsträningsplatserna och arbetsgivarna 

berättat i djupintervjuerna. Eftersom intervjuerna skett i 

semistrukturerad form utan kontrollfrågor så kan flera 

respondenter ha utelämnat svar som hade gett resultat i den här 

sammanställningen. Sammanställningen illustrerar dessutom 

arbetsträningsplatsens/arbetsgivarens, och inte deltagarnas, 

beskrivning av vilka områden man arbetar med.  

 

Jobbfokuserande aktiviteter hos 

arbetsträningsplatser och arbetsgivare 

De jobbfokuserande insatser som testats i BIP-studien har i 

denna rapport tolkats så här: 

Arbetsmarknadskunskap: Ger generella kunskaper om 

arbetsmarknaden och förutsättningar vid lönearbete, genom till 

exempel kompetensutveckling eller individuell coachning 

Söka jobb: Ger individuellt stöd och coachning i att söka arbete. 

Arbetsträningsplatser som erbjuder möjlighet att söka arbete, 

men utan individuell coachning, har inte räknats med.  

Tillgång till SE-handledare: Ger individuellt stöd enligt SE-

metoden 

Intern/extern praktik: Erbjuder arbetsuppgifter som helt eller 

delvis liknar arbetsförhållanden på den reguljära 

arbetsmarknaden. Uppgifter av sysselsättningskaraktär och 

arbetsuppgifter som inte finns på reguljär arbetsmarknad har 

inte räknats med.  
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Lönesubventionerat arbete: Erbjuder möjlighet till arbete med 

lönesubvention 

Vikarietimmar: Erbjuder möjlighet till timanställning 

En del upphandlade arbetsträningsplatser erbjuder flera olika 

typer av arbetsuppgifter, där några är mer arbetsinriktade och 

andra platser är mer av sysselsättningskaraktär. Dessa 

arbetsträningsplatser har getts en poäng i kolumnen 

”intern/extern praktik”, oavsett hur många tillgängliga platser 

som erbjuder arbetsuppgifter som också återfinns på den 

reguljära arbetsmarknaden. 

 

Av tabellen framgår att  

 20% av de tillfrågade arbetsträningsplatserna säger att 
de erbjuder arbetsmarknadskunskap, till exempel genom 
kompetensutveckling i hur olika branscher fungerar, 
genom att bjuda in arbetsgivare som gör 
företagspresentationer eller berättar om sitt arbete.  

 27% av arbetsträningsplatserna berättar att de ger 
individuell coachning och stöd i att söka arbete och att 
skriva CV.  

 En arbetsträningsplats har tillgång till SE-handledare.  

 66% erbjuder arbetsuppgifter som också återfinns på 
den reguljära arbetsmarknaden, medan  

 44% erbjuder enbart uppgifter av mer 
sysselsättningsbetonad karaktär eller nischade uppgifter 
inom till exempel hantverk/remake som inte kan 
översättas till arbetsuppgifter på den reguljära 
arbetsmarknaden.  

 33% av arbetsträningsplatserna säger sig kunna erbjuda 
anställning genom lönesubvention.  

Bland arbetsgivarna erbjuder samtliga arbetsuppgifter som 

också återfinns på den reguljära arbetsmarknaden, eftersom den 

som arbetstränar gör det i ett existerande företag som säljer 

varor eller tjänster på den öppna arbetsmarknaden. I 

bedömningen har inte några hänsyn tagits till hur anpassade 

arbetsuppgifterna varit. 85% av arbetsgivarna säger att de kan 

erbjuda anställning via lönesubvention och 57% kan erbjuda en 

timanställning.  
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En slutsats av sammanställningen är att upphandlade 

arbetsträningsplatser potentiellt kan erbjuda en större bredd av 

jobbfokuserande insatser, medan arbetsgivare framför allt 

erbjuder reella arbetsuppgifter och större möjligheter till fortsatt 

anställning efter avslutad arbetsträning. En annan slutsats är att 

de jobbfokuserade aktiviteter som testats via BIP-studien 

erbjuds i ganska låg omfattning via upphandlade 

arbetsträningsplatser. För att öka deltagares möjligheter till ett 

framtida arbete behöver därför en upphandlad arbetsträning 

kompletteras med andra jobbfokuserande aktiviteter, särskilt 

om uppgifterna som erbjuds är av mer sysselsättningsbetonad 

karaktär.  

Kompetenshöjande aktiviteter hos 

arbetsträningsplatser och arbetsgivare 

De kompetenshöjande insatser som testats i BIP- studien har 

tolkats så här: 

Kompetensutveckling: Erbjuder kompetensutveckling som kan 

användas i ett framtida yrkesliv, till exempel språkutveckling, läs- 

och skrivkunskaper, IT- kunskaper eller ökade kunskaper inom 

ett visst yrkesområde 

Höjning av yrkeskunskap: kurser, validering eller certifikat inom 

ett visst yrkesområde 

 

På samma sätt som i förra tabellen har samtliga externa 

arbetsgivare svarat att de erbjuder både kompetensutveckling 

och höjning av yrkeskunskap, eftersom deltagaren får möjlighet 

att prova på arbetsuppgifter som också finns på den reguljära 

arbetsmarknaden.  

60% av de upphandlade arbetsträningsplatserna säger att de 

erbjuder konkret kompetensutveckling som kan användas i det 

fortsatta yrkeslivet, och 26% av de upphandlade platserna 

erbjuder kurser, validering eller certifikat inom ett visst 

yrkesområde.  

Här är det viktigt att komma ihåg att de upphandlade 

arbetsträningsplatserna ofta har begränsade möjligheter att ge 

kompetensutveckling, utöver möjligheten att prova på 

arbetsuppgifter i företaget. Detta gäller framför allt de 
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arbetsintegrerade sociala företagen, som dels tar emot personer 

i arbetsträning, och samtidigt säljer varor eller tjänster på en 

marknad.  

 

Sociala aktiviteter hos arbetsträningsplatser och 

arbetsgivare 

De sociala insatser som testats i BIP- studien har tolkats så här: 

(Höjning av) Sociala och personliga färdigheter: Arbetar aktivt 

med deltagarens sociala och personliga färdigheter och ger stöd 

och vägledning i sociala situationer, till exempel genom 

individuell coachning/MI 

Stärkande av nätverk: Arbetar aktivt med att involvera personer 

i deltagarens nätverk i arbetsträningen, att bredda deltagarens 

sociala och/eller yrkesmässiga nätverk  

Hantering av vardagen: Stöttar deltagaren i att hantera 

situationer som uppstår utanför arbetsträningen, till exempel 

gällande ekonomi, transport eller kontakt med 

myndigheter/vårdgivare 

Tillgång till social mentor/CM: Erbjuder en utsedd social 

mentor/kontaktperson som ger fördjupat individuellt stöd och 

samordning (liknande Case management) 

 

Att arbeta med, och utveckla, sociala och personliga färdigheter 

hos deltagare är något som både upphandlade 

arbetsträningsplatser och externa arbetsgivare pratar mycket 

om i intervjuerna. De externa arbetsgivarna beskrev på samma 

sätt (men i andra ord) hur de arbetade med att utveckla 

individuella förmågor och färdigheter. I Sverige sträcker sig 

arbetsgivarens arbetsmiljöansvar väldigt långt. Att ha anställd 

personal innebär ett långtgående ansvar för individens väl och 

ve på arbetsplatsen, och en bra arbetsgivare är därför van att 

arbeta också med sociala aspekter av medarbetares liv. I 

intervjuerna blev det tydligt att de intervjuade arbetsgivarna inte 

gjorde någon skillnad på bemötandet av anställd personal och 

personer i arbetsträning. Alla fick ta del chefens eller 
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handledarens kunskapsbank, empati och förmåga att motivera 

och stötta individen i (och även utanför) arbetet.  

Flera externa arbetsgivare berättar också om hur de arbetat med 

deltagarens nätverk, framför allt genom att involvera dem i olika 

delar av arbetsträningsprocessen. En arbetsgivare bjöd in 

föräldrarna till ett avstämningsmöte då arbetsträningen inte 

fungerade. En annan arbetsgivare tog med föräldrarna till en 

rundvandring på företaget, så att föräldrarna skulle få en bild av 

vad deras barn var på dagarna och vad hen gjorde. I både dessa 

fall rörde det sig om unga personer med intellektuell 

funktionsnedsättning och/eller en autismspektrumdiagnos som 

fortfarande bodde hemma och där man kan anta att föräldrarna 

spelar en viktig roll i den unges liv och livsval.  

En reflektion från intervjuerna blir att vi kanske inte 

nödvändigtvis behöver tänka att deltagare behöver träna på 

sociala och personliga färdigheter hos en upphandlad leverantör 

innan man arbetstränar hos en extern arbetsgivare. Rätt 

arbetsgivare har både vilja, kunskap och erfarenhet av att 

tillhandahålla även den typen av stöd. 

Hälsorelaterade aktiviteter hos 

arbetsträningsplatser och arbetsgivare 

Hälsorelaterade aktiviteter har i den här rapporten tolkats så 

här: 

Kost och motion: Erbjuder individuellt stöd och/eller 

gruppaktiviteter som inspirerar till fysisk aktivitet/förändrade 

kostvanor 

Hantering av fysisk och psykisk hälsa: Arbetar aktivt med att 

förbättra deltagarens fysiska/psykiska hälsa, genom till exempel 

individuellt stöd/MI, kompetensutveckling eller utprovning av 

arbetshjälpmedel 

Utredning och behandling: Utredning och behandling av 

fysiska/psykiska tillstånd 

Behandling av missbruk: Utredning/behandling av missbruk 

 

Drygt 30% av de upphandlade arbetsträningsplatserna och drygt 

40% av arbetsgivarna säger att de ger stöd i att hantera fysisk 
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och psykisk hälsa. För arbetsgivare ingår detta som en del av 

arbetsmiljöansvaret för anställda och i intervjuerna blir det 

tydligt att man resonerar på samma sätt kring arbetsmiljöansvar 

för personer i arbetsträning som för ordinarie anställda. Det stöd 

som ges beskrivs framför allt som olika typer av 

motiverande/vägledande samtal kring fysisk och psykisk hälsa 

och individuella anpassningar.    

Värt att komma ihåg är att många personer i behov av 

samordnat stöd också har medicinska behov som inte försvinner 

under arbetsträningen. Att möjliggöra för arbetsträning, 

parallellt med medicinsk utredning och behandling, är ett viktigt 

steg för att individen ska kunna hantera sin fysiska och psykiska 

hälsa och samtidigt kunna ha ett framtida arbete.  

 

Upphandlade arbetsträningsplatser – styrkor 
och utmaningar 
 

Vilka för- och nackdelar innebär det då för deltagare att 

arbetsträna på en upphandlad arbetsträningsplats, i relation till 

att arbetsträna hos en extern arbetsgivare? Här kommer de 

viktigaste sammanfattande reflektionerna från studiebesöken 

och från intervjuer med coacher och deltagare som deltagit i 

arbetsträning hos en upphandlad leverantör.  

Styrka: Tillgången på platser 

Den främsta styrkan hos upphandlade arbetsträningsplatser är 

att det faktiskt finns säkerställda platser där deltagaren är 

välkommen att pröva arbetsuppgifter eller delta i aktiviteter 

utanför hemmet. Aktiviteten kan påbörjas snabbt och behöver 

inte föregås av att ”jaga” en arbetsgivare. Upphandlade 

arbetsträningsplatser har låga trösklar och steget dit behöver 

inte vara så stort för en deltagare. 

  

Styrka: Möjlighet till individuell handledning och stöd 

Upphandlade platser tillhandahåller oftast också en individuellt 

utformad handledning, och har möjlighet att stötta deltagaren i 

arbetsmoment eller arbetsuppgifter på ett annat sätt än vad en 

extern arbetsgivare har. Genom att platsen är upphandlad så har 

remitterande part också möjlighet att ställa krav på vilken 

handledning och vilket stöd deltagaren får.  

 

Styrka: En ny trygg plats 

Många deltagare berättar att den upphandlade 

arbetsträningsplatsen blivit ”en ny trygg plats” där man i egen 

takt kunnat träna på både sociala situationer och 

arbetsuppgifter. Många unga deltagare beskriver sig som 

isolerade i hemmet, och arbetsträningsplatsen blir för dem ett 

dagligt socialt sammanhang att gå till och ingå i. En del unga 
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deltagare lyfter också att mötet med äldre personer, som kunnat 

berätta om arbetslivet eller som kunnat fungera som vuxna 

förebilder, har varit särskilt positivt. Centralt för upplevelsen av 

arbetsträningsplatsen som en ”ny trygg plats” har varit 

handledarens och verksamhetschefens bemötande, och vilka 

möjligheter arbetsträningsplatsen haft att arbeta med individens 

funktionssätt.   

 

Utmaning: Variation och bredd, men också skillnader i 

utförande och kvalitet 

Sett till hela utbudet av arbetsträningsplatser finns en stor 

variation och bredd mellan leverantörer och vilka uppgifter de 

erbjuder. Utslaget på kommunnivå är dock bristen på platser och 

variation i arbetsutbudet ganska stor. I kommuner som aktivt 

valt att inte främja arbetsträning genom arbetsintegrerade 

sociala företag så blir utbudet av platser begränsat till framför 

allt second hand/återbruk. Antalet platser blir också få.  

Relativt få upphandlade arbetsträningsplatser säger att de 

arbetar med kompetenshöjande aktiviteter eller aktiviteter 

kopplade till att höja yrkes/branschkunskapen hos deltagare. En 

tolkning är att arbetsträningsplatsen inte har tid till att göra det. 

Kompetenshöjande insatser skulle därför kunna erbjudas genom 

samordningsförbundet – parallellt med en arbetsträning. 

Nischade kompetenshöjande insatser, exempelvis kunskap om 

arbetsmarknaden, eller yrkeskunskap inom vissa branscher, 

skulle kunna köpas in från externa leverantörer och erbjudas 

deltagare som samtidigt får öva på praktiska arbetsuppgifter hos 

en upphandlad leverantör. 

I intervjuer med deltagare framkommer också stora skillnader i 

kvalitet mellan utförare. Bland de kvalitetsbrister som kommit 

fram är dåligt bemötande från handledare eller verksamhetschef 

den vanligaste anledningen till varför deltagaren upplevt att 

platsen inte fungerat.   

 

Utmaning: Arbete eller sysselsättning? 

Ett dilemma med upphandlade arbetsträningsplatser är att de 

ofta är inriktade mot vissa typer av arbetsuppgifter (till exempel 

second hand, café, hunddagis eller remake) som inte återspeglar 

behovet av arbetskraft på arbetsmarknaden. Det begränsade 

utbudet blir särskilt tydligt i kommuner som valt att inte främja 

etableringen av arbetsintegrerade sociala företag. För att 

underlätta övergången mellan arbetsträning och ett framtida 

arbete skulle det behövas fler platser som erbjöd träning i 

arbetsuppgifter och kompetenser som är attraktiva på 

arbetsmarknaden. Några exempel på arbetsuppgifter som är 

attraktiva på arbetsmarknaden, och som erbjuds via vissa 

arbetsträningsplatser, är IT- support och fastighetsskötsel.  
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Utmaning: Tillgänglighet på arbetsträningsplatser 

Flera arbetsträningsplatser ligger i lokaler som från början var 

avsedda för något annat, eller har flera verksamheter på en och 

samma yta. Ofta finns stora ytor att tillgå, men vad ytorna 

används till kan ibland vara lite svårt att förstå för den som 

kommer till arbetsträningsplatsen för första gången. Det saknas 

ofta skyltar, eller så är rum och utrymmen skyltade på ett sätt 

som gör det svårt att förstå vilken funktion rummet har. Ibland 

saknas också personalutrymmen så som personaltoalett, vilrum 

och rum för ombyte och förvaring av värdesaker. Ibland ligger 

dessa utrymmen lite otillgängligt, till exempel långt bak i lokalen, 

i anslutning till trappor eller genom trånga korridorer och 

passager.  

Upplevelsen av att komma in på arbetsträningsplatserna skiljer 

sig åt beroende på vilken verksamhet som bedrivs där. På vissa 

ställen är upplevelsen att komma in i en ”vanlig butik” eller en 

”vanlig restaurang”, och på andra ställen blir känslan mer diffus. 

Den diffusa känslan uppstår när verksamheten har flera olika 

aktiviteter under ett och samma tak, och där lokalerna från 

början varit avsedda för något annat. Ibland uppstod också 

känslan på platser eller ytor där det var oklart vad deltagarna 

hade för arbetsuppgifter. Flera verksamheter under ett och 

samma tak kan därför innebära både fler möjligheter för 

deltagare, men också att det blir svårt att förstå vad man ska 

göra där och varför. 

Alla arbetsträningsplatser har erfarenhet av att göra individuella 

anpassningar, till exempel genom att korta arbetsdagarna, att ta 

bort vissa moment av en arbetsuppgift, eller skräddarsy 

arbetsträningen på andra sätt. När det kommer till individuella 

hjälpmedel beskriver arbetsträningsplatserna att kartläggningen 

av sådana behov alltid sker av Arbetsförmedlingen. Då är ofta 

Arbetsförmedlingen den anvisande parten, och behovet av 

hjälpmedel är utrett innan deltagaren påbörjar en arbetsträning.  

Värt att nämna är också att merparten av deltagarna på de 

upphandlade arbetsträningsplatserna är äldre, 

långtidssjukskrivna eller långtidsarbetslösa personer. Det 

betyder att arbetsträningsplatserna utformats framför allt med 

dessa deltagares behov i centrum. Tre arbetsträningsplatser 

beskriver att de har kompetens och vana av att ta emot personer 

med intellektuell funktionsnedsättning. I intervjuer med 

deltagare med NPF/autism framkommer också en del brister i 

förståelsen kring hur dessa funktionssätt fungerar i praktiken, 

och hur man kan arbeta för att minimera eller undanröja de 

hinder som funktionsnedsättningen medför.   

 

Reflektion: Arbetsträning… och sen? 

Många upphandlade arbetsträningsplatser har erfarenhet av att 

deltagare ”bara försvinner”, det vill säga att de slutar dyka upp 

på arbetsträningsplatsen. Ibland beror det på att 

arbetsträningen inte fungerat, ibland på att deltagaren inte varit 
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motiverad att arbetsträna på den (av andra?) utvalda 

arbetsträningsplatsen, och ibland på att arbetsträningen är på 

väg att ta slut utan att det finns en ny aktivitet som tar vid. 

Några arbetsträningsplatser berättar om deltagare som kommit 

tillbaka efter att tidigare ha arbetstränat hos dem. Dessa 

deltagare har mellan arbetsträningarna haft en period av 

hemmasittande eller har bollats runt mellan olika aktörer. Här 

beskriver arbetsträningsplatserna det som att de fått ”börja om 

på ruta ett” med deltagaren.  

Flera upphandlade arbetsträningsplatser berättar att de på eget 

initiativ håller kontakten med deltagare efter avslutad 

arbetsträning. Flera uttrycker också en vilja att veta vad som 

hände med deltagaren sen. Ibland på grund av oro, och ibland på 

grund av att en ”solskenshistoria” skulle motivera medarbetarna 

på arbetsträningsplatsen att fortsätta sitt arbete.  

Att följa vad som händer med deltagare är dock lättare sagt än 

gjort. Samordningsförbundsfinansierade insatser och projekt är 

ofta tidsbegränsade, eller ett led i en kedja där individen slussas 

vidare till en annan part. Ofta avslutas deltagaren till en fortsatt 

planering hos Arbetsförmedlingen, vilket ses som ett lyckosamt 

resultat och en del av individens stegförflyttning.  

När deltagaren remitterats till en annan part försvinner också 

möjligheten att följa upp vad som sker. Eftersom det i nuvarande 

system sällan är samma person eller aktör som följer en individ 

hela vägen till en stabil livssituation, blir det omöjligt att på 

riktigt se om den egna insatsen verkligen bidragit till att 

personen fått en anställning, börjat studera eller på annat sätt 

förbättrat sin situation. Det gör det också omöjligt att veta den 

egentliga effekten av det arbete varje aktör lägger ner.  

 

Hur kan arbetsträning genom upphandlade 
leverantörer utvecklas för att leda vidare mot 
arbete? 
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Breddat utbud av arbetsträningsplatser 

En utmaning som kommit fram i intervjuer med deltagare, 

coacher och upphandlade arbetsträningsplatser är att antalet 

platser är för få i vissa kommuner. Samtidigt står platser tomma i 

andra kommuner. Arbetsutbudet i vissa kommuner är också 

väldigt begränsat till exempelvis second hand/återbruk eller 

olika typer av café/restaurangverksamheter. Ett sätt att bredda 

katalogen över möjliga arbetsträningstillfällen skulle kunna vara 

att samordningsförbunden upphandlade eller samordnade 

platserna gemensamt. På så sätt skulle man också kunna matcha 

platsen mot individens intressen och behov på ett bättre sätt än 

vad som sker idag. En gemensam upphandling/samordning 

skulle också ge bättre förutsättningar för arbetsintegrerade 

sociala företag som verkar i kommuner där kommunen själv inte 

vill upphandla platser, och säkra tillgången på deltagare. En 

gemensam samordning skulle också betyda mer enhetliga avtal, 

beställningar och uppföljningar, något som efterfrågas av de 

upphandlade arbetsträningsplatserna.  

 

 

Utvecklingsarbete tillsammans med 

arbetsträningsplatser/arbetsintegrerade sociala företag 

För att tydliggöra kopplingen mellan arbetsträning och ett 

framtida arbetsliv skulle samordningsförbund och upphandlade 

leverantörer behöva arbeta tillsammans för att utveckla både 

arbetsträningsplatsen och de kompletterande aktiviteter som 

bör erbjudas parallellt med arbetsträningen. Här kommer några 

förslag på områden som skulle behöva utvecklas vidare: 
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 Arbetsträning inom områden med brist på arbetskraft 

För att stärka kopplingen till ett framtida arbetsliv, och samtidigt 

erbjuda möjligheter att utforska och träna på arbetsuppgifter 

och kompetenser som är attraktiva på arbetsmarknaden, skulle 

samordningsförbunden - tillsammans med 

arbetsträningsplatserna - behöva jobba aktivt med att bredda 

möjligheterna att arbetsträna i en trygg miljö inom områden 

som leder vidare till arbete. Det kan ske genom att upphandla 

fler platser hos företag som erbjuder sådana möjligheter, eller 

att stimulera fler leverantörer att erbjuda arbetsträning inom till 

exempel IT, omvårdnad eller andra bristyrken.  

 

 Öka förståelsen av vad ett arbete kan innebära och 
stärk deltagarens kunskaper om rättigheter och 
möjligheter på arbetsmarknaden 

Unga personer utan arbetslivserfarenhet ofta en väldigt abstrakt 

och grund förståelse för vad det innebär att ha ett arbete. De 

saknar också kunskap om vilka rättigheter de har på 

arbetsmarknaden – vilket ibland innebär att de utnyttjas eller 

behandlas illa. 

För att öka förståelsen och kunskaperna om vad ett arbete 

innebär kan en arbetsträning kompletteras med aktiviteter som 

förbättrar individens arbetsmarknadskunskaper. Det kan ske på 

arbetsträningsplatsen, men också parallellt genom studiebesök, 

föreläsningar, workshops och gruppaktiviteter i 

samordningsförbundens regi . Exempel på aktiviteter kan vara 

 Anpassade föreläsningar i arbetsrätt och vilka villkor som 
gäller inom olika branscher 

 Öka kunskapen om ingångslöner i olika yrken och hur 
man kan påverka sin löneutveckling 

 Bjuda in arbetsgivare eller anställda som berättar om sitt 
arbete 

 Studiebesök hos arbetsgivare som många deltagare är 
intresserade av, men där det är svårt att ordna en 
arbetsträningsplats 

 Ge deltagare i uppdrag att intervjua en närstående om 
hens arbete 
 
 

 Parallella insatser och en aktiv planering 

För att arbetsträningen ska bli en del av individens väg mot ett 

framtida arbete krävs en aktiv planering både innan, under och 

efter en arbetsträning. Det kan dels ske genom att påbörja 

planeringen för nästa steg redan innan eller i ett tidigt skede av 

arbetsträningen. Det kan också ske genom att minska eller helt 

ta bort överlämningar mellan aktörer.  

”Arbetsträning” blir ofta synonymt med en jobbfokuserad insats, 

både för deltagare och för coacher, även i de fall då syftet med 

arbetsträningen i första hand är att träna på sociala färdigheter. 

Vid starten av en ny arbetsträning kan det därför vara bra att 
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titta på vilka mål eller färdigheter individen jobbar med på 

arbetsträningsplatsen, och vilka eventuella andra aktiviteter som 

behöver ske parallellt med arbetsträningen. Ett vanligt exempel 

är medicinsk rehabilitering eller kontakt med behandlare. För 

personer med kroniska diagnoser eller tillstånd handlar det 

snarare om att hitta strategier för att leva med sin diagnos 

snarare än att rehabiliteras från den. Då kan arbetsträningen bli 

ett viktigt komplement till en psykologisk behandling, snarare än 

något som ska ske efter det att terapin är avklarad.  

 

 Erbjud kompetensutveckling eller stöd inom kognitiv 
och fysisk tillgänglighet 

En slutsats efter studiebesöken hos de upphandlade 

arbetsträningsplatserna var att ingen av dem var fullt ut kognitiv 

eller fysiskt tillgänglig. I några intervjuer med deltagare beskrivs 

också att personal på den upphandlade arbetsträningsplatsen 

inte haft kunskap eller kompetens i att möta personer med 

NPF/autism. Samtidigt vet vi att den stora merparten av 

individer som arbetstränar också har större behov av just 

kognitiv och/eller fysisk tillgänglighet, och ett bemötande som 

också inkluderar strategier och verktyg att möta personer med 

olika funktionssätt.  

Genom att öka den fysiska och kognitiva tillgängligheten på 

arbetsträningsplatserna kan också fler deltagare arbeta 

självständigt eller med minskat behov av 

handledning/individuellt stöd. I en mer tillgänglig miljö blir det 

också lättare att avgöra vilka individuella anpassningar som 

behövs, istället för att lägga fokus på individuella anpassningar 

som egentligen beror på otillgänglighet i arbetsmiljön. Samtidigt 

kan det vara svårt och kostsamt för varje enskild 

arbetsträningsplats att arbeta med den fysiska och kognitiva 

tillgängligheten. Samordningsförbunden skulle därför kunna 

erbjuda kompetensutveckling eller stöd till arbetsträningsplatsen 

som ett sätt att stimulera till att komma igång med eller 

vidareutveckla arbetet.  
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Utveckla det individuella stödet enligt metoden 

Supported Employment 

I projektet Rätt stöd för mig! har medverkande insatser arbetat 

inspirerat av metoden Supported Employment. Fördelen med att 

arbeta inspirerat av en metod är att den lättare kan fogas 

samman med befintliga arbetssätt i verksamheten. Nackdelen är 

att delar av metoden riskerar att gå förlorade, och att arbetet 

blir urvattnat i förhållande till metodens ursprungliga 

intentioner.  

En tydlig utmaning med att arbeta enligt Supported Employment 

i samordningsförbundsfinansierade insatser är att 

samordningsförbundens verksamhet ofta definieras som 

”förrehabiliterande”. Förståelsen av vad som är 

”förrehabiliterande” hänger ihop med idén om att en persons 

arbetsförmåga kan rehabiliteras eller tränas enligt en trappa, där 

personen börjar på en låg grad av arbetsförmåga som sedan 

ökar i takt med att individen deltar i olika tränande eller 

rehabiliterande insatser. Till slut att personen redo att gå ut i ett 

”riktigt arbete”.  

Denna förståelse hänger inte ihop med förhållningssättet som 

tillämpas inom Supported Employment. Där bygger istället 

vägen till arbete på individens motivation – oavsett diagnos, 

funktionssätt eller bedömd arbetsförmåga. Arbetssökandet ska 

börja så snabbt individen önskar, och arbetsplatsen blir sedan 

den arena där individen övar upp färdigheter och kompetenser. 

Om vi vill arbeta med ett evidensbaserat individuellt stöd som 

leder mot arbete behöver vi alltså göra ganska stora 

förändringar i både tankesystem och arbetssätt. 

I intervjuer med deltagare återspeglas också synen på 

arbetslivsinriktad rehabilitering som en ”trappa”, där man först 

arbetar med medicinsk, sedan social, och därefter 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Denna syn kan mycket väl 

återspegla faktiska behov hos deltagaren. Det kan också vara så 

att deltagarens syn på sin egen väg mot arbete färgats av 

”vårt” sätt att prata om hur den vägen bör se ut.  
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I deltagarens ögon är vi experter. Därför är det viktigt att vår 

kommunikation också återspeglar intentionen med de metoder 

vi säger att vi arbetar med. Den här rapporten vill peka på några 

enkla förändringar i arbets- och förhållningssätt som gör att 

upphandlad arbetsträning fungerar som en del av metoden 

Supported Employment istället för en förrehabiliterande insats 

längs den långa trappan på väg mot ett framtida jobb.  

 

 Tydliggör syftet med arbetsträningen – för dig 
själv och för deltagaren 

För att arbetsträningen ska bli ett verktyg för att nå deltagarens 

mål om ett framtida arbete behöver syftet och upplägget vara 

tydligt för både coach och deltagare. Om deltagaren till exempel 

vill använda arbetsträningen som ett sätt att öka sina sociala 

färdigheter och träffa nya vänner, kan det vara läge att överväga 

andra sätt att göra detta på än att just arbetsträna. Om 

deltagaren vill ”prova på att jobba” är det viktigt att 

arbetsträningsplatsen erbjuder arbetsuppgifter, rutiner och en 

miljö som motsvarar förutsättningarna på ett riktigt jobb. Om 

deltagaren drömmer om ett arbete inom ett specifikt yrke eller 

bransch kan det vara mer effektivt att arbetsträna på ett sånt 

företag istället för att gå omvägen via en upphandlad 

arbetsträningsplats som inte motsvarar deltagarens intressen.  

Beroende på deltagarens behov behöver också arbetsträningen 

utformas på ett sätt så att deltagaren ges möjlighet att utveckla 

de färdigheter som hen behöver i arbetslivet. Ett vanligt exempel 

är att unga deltagare vill se hur hen fungerar i sociala situationer 

som uppstår på en arbetsplats; i lunchrummet, på fikarasten 

eller i samarbetet med kollegor. Vid en sådan arbetsträning är 

det viktigare att följa upp och reflektera över vad som sker i 

dessa situationer, än att öka antalet timmar på 

arbetsträningsplatsen.  

 

 Använd den upphandlade arbetsträningen som en 
del av kartläggningen  

Inom Supported Employment används begreppet ”kartläggning”. 

Kartläggningen är en pågående process där individen och 

coachen tillsammans utforskar och utvärderar färdigheter och 

förmågor som är viktiga i arbetslivet, samt vilket stöd individen 

behöver på arbetsplatsen. Kartläggningen sker både innan och 

under anställning.   

I intervjuer med coacher beskrivs ibland kartläggningen som 

synonymt med en blankett man fyller i under något av de 

inledande mötena med deltagaren, ofta genom att deltagaren 

får berätta om sig själv och sina intressen, önskemål och behov. 

Coacher uttrycker också att det är svårt att veta vad deltagaren 

faktiskt kan, och att man ibland upptäcker stora skillnader 

mellan vad deltagaren säger att hen klarar och vad som sedan 

fungerar i praktiken.  
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En upphandlad arbetsträningsplats är en unik möjlighet att 

utforska möjligheter och hinder i en trygg miljö. Den 

upphandlade platsen kan därför med fördel användas som en 

del i kartläggningen av deltagarens intressen, förmågor och 

behov. Att använda arbetsträningen som en del av 

kartläggningsprocessen kan också hjälpa till att skapa en 

gemensam förståelse mellan coach och deltagare för vad som 

funkar och inte funkar, och för att pröva och hitta lösningar i 

form av anpassningar, hjälpmedel eller strategier för att klara ett 

framtida arbete.  

Genom att förstå och använda upphandlade 

arbetsträningsplatser som en del av individens 

kartläggningsprocess, kan platsen användas på ett sätt som 

stämmer överens med metoden Supported Employment. För att 

det ska kunna ske i praktiken behöver både coachen och 

arbetsträningsplatsen jobba aktivt både med att utforska 

individens behov och med att hitta arbetssätt för undanröja eller 

minimera hinder som kan uppstå i ett senare yrkesliv.  

 

Arbetsträning hos externa arbetsgivare – 
möjliggörande och begränsande faktorer 
 

Innan vi går in på möjliggörande och begränsande faktorer för 

arbetsträning hos externa arbetsgivare är det värt att lyfta fram 

att de arbetsgivare som valts ut och intervjuats i den här 

rapporten är exemplariska arbetsgivare. De har valts ut på grund 

av att de är mycket bra på att ta emot personer som står utanför 

arbetsmarknaden. Deras svar kan därför inte sägas vara 

representativa för alla arbetsgivare.  

 

Motiverande faktorer för arbetsgivare 

För att närma sig arbetsgivare på ett sätt som tilltalar dem är det 

viktigt att förstå arbetsgivares motiverande faktorer för att ta 

emot personer i praktik/arbetsträning – och att anställa dem. I 

intervjuer med arbetsgivare lyftes framför allt tre områden fram 

som motiverande, nämligen 

 Egen erfarenhet: Samtliga arbetsgivare hade erfarenhet 
av psykisk ohälsa, att själva ha behövt stöd för att 
komma in på arbetsmarknaden, eller erfarenhet av att 
vara anhörig till en person i behov av stöd 

 Vilja att göra skillnad: Samtliga arbetsgivare uttryckte 
också en vilja att göra skillnad för individer eller för 
samhället i stort 

 En bra affär: Många arbetsgivare uttryckte att anställa 
personer som står utanför arbetsmarknaden var en bra 
affär för företaget, antingen som en del i företagets 
CSR/Hållbarhetsprofil, för att man fick tillgång till lojal 
och trogen personal eller för att stöd och subventioner 
innebar att arbetsuppgifterna blev utförda till en 
billigare timpenning 
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Samtliga arbetsgivare uttryckte också att det fanns möjlighet till 

anställning för rätt person. ”Rätt person” är den som kan utföra 

arbetsuppgifterna till ett pris och en kvalitet som arbetsgivaren 

förväntar sig, och som i förlängningen blir lönsam för företaget. 

At arbeta aktivt med att attrahera och bibehålla relationer med 

rätt arbetsgivare som också i förlängningen kan anställa 

individen är därför den kortaste vägen till ett faktiskt arbete. Det 

kräver dock att coachen kan lägga stor del av sin arbetstid på att 

hitta och inleda samarbeten med dessa arbetsgivare.  

 

Faktorer som avskräcker arbetsgivare från att ta emot 

personer i praktik, arbetsträning och anställning 

Ingen av de intervjuade arbetsgivarna lyfter fram individen som 

det stora hindret för att ta emot personer i arbetsträning och 

praktik. Det är väldigt positivt, särskilt med tanke på att vi i 

denna studie intervjuat arbetsgivare som tagit emot personer 

som anses ”stå långt från arbetsmarknaden” eller helt sakna 

arbetsförmåga. De stora hindren verkar istället ligga i våra 

kontakter och hur vi jobbar med arbetsgivare. Här kommer de 

områden som arbetsgivarna tyckte var mest hindrande när det 

gäller att ta emot personer i praktik, arbetsträning eller 

anställning:  

 

Byråkrati och krångel 

Alla arbetsgivare som deltagit i studien uttrycker på olika sätt en 

frustration i mötet med offentliga aktörer, och då främst i 

mötet med Arbetsförmedlingen. Regler och turer kring 

lönesubventioner, pappersarbete, kontaktvägar och väntetider 

är saker som ofta kommit upp i intervjuerna. Vissa arbetsgivare 

säger sig ha svårt med ”pappersarbete” generellt och då blir 

administrationen kring lönestöd och timrapporter en extra 

börda. Andra arbetsgivare är mer kritiska och har helt valt bort 

möjligheten att anställa personer med hjälp av lönestöd – de 

rekryterade istället på egen hand eller med hjälp av anställdas 

nätverk.  

Ofta beskrivs också mötet med offentliga aktörer som krångligt 

och fyrkantigt. Man har erfarenhet av att möta enskilda 

handläggare eller coacher som gör ett fantastiskt arbete – en 

arbetsgivare beskriver dessa som ”stackars eldsjälar” – men man 

Motiverande faktorer 
för arbetsgivare

En bra 
affär

Vilja att 
göra 

skillnad

Egen 
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upplever att dessa personer är i minoritet och ofta jobbar i 

systemets gråzoner för att hitta lösningar.  

 

Avsaknad av stöd 

Flera arbetsgivare beskriver att de lagt mycket tid på att försöka 

förstå vem de ska kontakta i vilken fråga, och att det ofta visar 

sig att de frågor de har kring en anställd eller person som 

arbetstränar berör flera olika myndigheter eller aktörer. Då får 

arbetsgivaren ringa runt, ofta utan att kunna få svar på sina 

frågor trots att man lyckats ta reda på vilken aktör man ska 

kontakta. En arbetsgivare som anställt personer med lönestöd 

beskriver att det som tagit längst tid för hen att försöka ta reda 

på är vilka typer av stöd som personen är berättigad till – ett 

arbete som hen fått göra själv.  

Många arbetsgivare beskriver att de ser konsekvenserna av ett 

krångligt system hos sina anställda med lönestöd och hos 

personer som arbetstränar. Dessa erfarenheter påverkar 

arbetsgivarnas tilltro till systemet och hur det fungerar i 

praktiken. Personer som står utanför arbetsmarknaden har ofta 

kontakt med flera aktörer, eller skulle vara i behov av kontakt 

med flera olika aktörer. När samordningen runt personen 

brister drabbar det inte bara individen, utan också den 

arbetsgivare som är intresserad av att anställa personen eller 

ta emot hen i en arbetsträning. Flera arbetsgivare berättar 

anekdoter om hur de lagt tid och energi på att försöka förstå 

systemet och vad som gäller för den aktuella individen – tid som 

de uttrycker att de egentligen inte har. En arbetsgivare beskriver 

att hen istället för att lägga tid på att försöka få företaget att 

växa fått lägga tid på att stötta sina lönebidragsanställda på olika 

sätt, vilket nu lett till att hen kommer att tvingas säga upp en del 

av dem på grund av företagets ekonomi. En annan arbetsgivare 

säger, med glimten i ögat, att den bästa moroten för att locka 

personer till att arbetsträna skulle vara att låta dem slippa ha 

kontakt med sina handläggare på olika myndigheter. 

Systemet med anonyma handläggare i olika typer av 

kundsupporttjänster underkänns av alla arbetsgivare, förutom 

när det kommer till det administrativa stödet som ges under 

pågående lönebidragsanställningar. Där tycker arbetsgivarna att 

det fungerar bra. Samtliga arbetsgivare uttrycker att de istället 

vill ha ”en väg in” till kommun, Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan och vården, och att denna väg ska vara en 

person med ett namn och inte en anonym företagssupport som 

enbart kan svara på frågor inom den egna myndighetens sfär. 

 

Okunskap om arbetsplatsen och arbetsgivarens förutsättningar 

Flera arbetsgivare efterlyser en kontakt som har kunskap om 

företaget, om arbetsuppgifterna och om förutsättningarna på 

den aktuella arbetsplatsen. Man upplever att personer som 

arbetar med att stötta individer ut på arbetsmarknaden har 

individens möjligheter till jobb i fokus, men att man saknar 
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kunskap om arbetsplatsen, och om arbetsgivarens 

förutsättningar och möjligheter att kunna ta emot personen i 

en anställning. Man efterlyser en kontinuerlig dialog och ett stöd 

som inte försvinner när deltagaren avslutas. Genom att lära 

känna arbetsgivaren och dess behov, och genom att vara flexibel 

i mötet med arbetsgivaren, tror flera företag att 

matchningsprocessen skulle förenklas och generera större vinter 

för både arbetsgivare, individ och samhälle. Flera arbetsgivare 

säger att denna person bör vara lokalt förankrad och arbeta i 

eller nära kommunen, och gärna ha kontakt med flera företag i 

närområdet. Detta önskemål kom också från de 

arbetsintegrerade sociala företag vi besökte.  

 

 

Att hitta (rätt) arbetsgivare 

Att hitta arbetsgivare som är intresserade av att ta emot 

personer i arbetsträning och praktik beskrivs som en av de 

största utmaningarna för coacher som arbetar med att stötta 

deltagare ut i arbetslivet. Att dessutom hitta rätt arbetsgivare, 

det vill säga arbetsgivare som har en kunskap och förståelse om 

målgruppens behov, och har en beredskap och resurser för att 

kunna handleda och stötta dessa personer på arbetsplatsen 

kräver både erfarenhet, tid och tålamod. Arbetsgivarkontakterna 

är ofta personliga vilket innebär att de kontakter som finns knyts 

till en enskild coach eller delas mellan ett litet antal coacher på 

arbetsplatsen.  

Enligt SE-metoden ska arbetssökandet börja tidigt i processen 

och deltagarens intressen och behov ska styra matchningen. 

Ibland innebär det att sökandefältet för SE-coachen blir ganska 

snävt, särskilt då deltagaren uttrycker väldigt specifika intressen 

eller tänkbara arbetsplatser.  

En reflektion efter intervjuerna med coacher och deltagare är att 

arbetsgivarsöket ofta koncentreras till att försöka ”hitta en 

plats” till deltagaren, ett arbete som ibland känns lite tungt och  

ensamt. Coachen beskriver ofta sitt arbete – i all välmening - 

som något hen gör åt, istället för tillsammans med deltagaren. 

Deltagaren är beställare av en plats som coachen sedan ska fixa 

fram. Få coacher har tillgång till en egen bank av villiga 

arbetsgivare med oändliga anställningsmöjligheter, varför 

Avskräckande faktorer 
för arbetsgivare

Okunskap om 
arbetsplatsen

Inget stöd

Byråkrati 
och krångel
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arbetet tar tid. Ofta resulterar sökandet efter en plats dessutom 

i att deltagaren erbjuds en tidsbegränsad arbetsträning eller 

praktik, och sedan kommer tillbaka till insatsen eller slussas 

vidare till Arbetsförmedlingen eller kommunens 

arbetsmarknadsenhet. 

Unga personer i samordningsförbundsfinansierade insatser har 

oftast liten eller ingen erfarenhet av arbetslivet. Det innebär att 

förståelsen av vad ett jobb är, och vilken typ av jobb som finns, 

är väldigt abstrakt. Deltagare som intervjuats uttrycker ofta att 

de utgått från personliga intressen och erfarenheter vid valet av 

externa arbetsträningsplatser, till exempel en butik man brukar 

handla i eller ett café man besökt. Här finns stora möjligheter 

att, tillsammans med deltagaren, utforska fler och andra 

möjligheter till praktik, arbetsträning och framtida arbeten. 

 

Kollega eller praktikant? 

I intervjuer med deltagare som arbetstränat hos externa 

arbetsgivare, och som har negativa erfarenheter av 

arbetsträningen, finns en återkommande berättelse; den om att 

känna sig utnyttjad och särbehandlad. Det handlar om att man 

fått göra repetitiva eller tunga arbetsuppgifter som ratats av 

andra, att man inte blivit en del av arbetsgemenskapen eller att 

man upplevt att man blivit utnyttjad som ”gratis arbetskraft”.  

I ljuset av svårigheten att hitta arbetsgivare som är villiga att ta 

emot personer för praktik eller arbetsträning är det lätt att 

förstå att personal inte gärna ställer krav på en arbetsgivare vid 

mottagandet av en person i arbetsträning. Avsaknaden av krav – 

eller förväntningar – riskerar dock att slå mot den som 

arbetstränar, och göra resan till arbetslivet ännu längre.  

 

Hur kan samarbete med arbetsgivare utvecklas 
för att skapa fler möjligheter till jobb?  
 

I projektet Rätt stöd för mig! Har tre samordningsförbund drivit 

eller medfinansierat fyra olika insatser riktade till unga personer 

i behov av samordnat stöd. Två förbund har drivit insatserna helt 

eller delvis i egen regi, och ett förbund har finansierat insatser 

som utförs i kommunen.  

Ett medskick är att om samordningsförbunden driver insatser 

och projekt i egen regi så måste arbetet vara kopplad till ett 

aktivt samarbete med arbetsgivare – antingen hos förbundet 

självt eller hos Arbetsförmedlingen/kommunen – om insatsen 

ska sägas arbeta inspirerat av Supported Employment. För att 

skapa hållbara kontakter med arbetsgivare är det också viktigt 

att arbetet genomförs med en tydlig plan för vilken organisation 

som ska ta över kontakterna när projektet eller insatsen är slut.  

I Rätt stöd för mig – ett projekt som spänner över flera 
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kommuner i ett geografiskt spritt område – har detta varit det 

största hindret för att etablera en fungerande 

arbetsgivarsamverkan som kommer alla deltagare, oavsett 

bostadsort, till gagn.   

Här följer de fyra viktigaste områdena att arbeta vidare med för 

att förbättra samarbetet med arbetsgivare och underlätta vägen 

till ett framtida jobb för deltagare i 

samordningsförbundsfinansierade insatser: 

 

 

1) Dela på arbetsgivarkontakterna 

Att hitta (rätt) arbetsgivare beskrivs av coacher som en av de 

största utmaningarna med att arbeta med metoden Supported 

Employment. Deltagare i samordningsförbundsfinansierade 

insatser har ofta ”dömts ut” av andra aktörer som att inte stå till 

arbetsmarknadens förfogande.  I praktiken innebär det att 

deltagare i samordningsförbundsfinansierade insatser inte får 

tillgång till de upparbetade arbetsgivarkontakter som finns hos 

kommunen eller Arbetsförmedlingen. För korta vägen till ett 

framtida jobb för samordningsförbundens målgrupper behöver 

kommunen, Arbetsförmedlingen och förbund kroka arm kring de 

arbetsgivarkontakter som finns och arbeta gemensamt för att 

dessa kontakter också kommer samordningsförbundens 

målgrupper till gagn.  

Stockholms län är dessutom en pendlarregion. Deltagare som 

bor och får stöd  i en viss kommun behöver därför få tillgång till 

platser och arbetsgivarkontakter som finns i andra, närliggande 

kommuner för att deras möjligheter till arbete ska ske på 

likvärdiga villkor som för arbetssökande utan stödbehov.  

Det är också viktigt att samordningsförbundens målgrupper 

och deras behov blir tydliga i dialogen med arbetsgivare. Om 

kontakten med arbetsgivare helt ligger på Arbetsförmedlingen 

eller kommunen finns tendenser till att grupper som anses mer 

”lättmatchade” är de som också blir aktuella för anställning. 

Arbetsgivare tränas på så sätt inte i att tänka nytt och brett i 
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rekryteringen av nya medarbetare, och de platser som 

samverkas fram mellan arbetsgivare, kommun och/eller 

Arbetsförmedlingen blir förvillande lika ordinarie 

rekryteringsannonser.  

 

 

 

2) Bedriv utvecklingsarbete tillsammans med arbetsgivare 

I intervjuerna med arbetsgivare kommer flera synpunkter och 

förbättringsförslag fram som kan vara värda att arbeta vidare 

med. Att utforma stöd- och matchningsprocesser tillsammans 

med arbetsgivare är ett bra sätt att öka möjligheten för 

framtida anställningar för samordningsförbundens målgrupper. 

Här kommer några förslag på hur ett sånt arbete kan ske i 

praktiken:    

 Ta del av arbetsgivares synpunkter och arbeta med 
förbättringsförslag 

Arbetsgivarna i den här rapporten var väldigt positiva till att låta 

sig intervjuas och flera uttryckte en vilja att fortsätta dialogen 

med samordningsförbunden och dess parter. Att ta in 

synpunkter och förbättringsförslag från arbetsgivare, och 

designa stöd- och matchningsprocesser efter dessa förslag 

istället för interna processer och regeltillämpningar, är ett bra 

sätt att öka arbetsgivares motivation till att ta emot personer i 

praktik, arbetsträning och anställning. Det kan till exempel ske 

genom att: 

 Göra enkla utvärderingar efter varje avslutad 
praktik/arbetsträning 

 Bjuda in arbetsgivare till dialogmöten 

 Göra fler djupintervjuer med arbetsgivare som har 
erfarenhet av att anställa personer som står utanför 
arbetsmarknaden 
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 Ta fram konkreta lösningsförslag på arbetsgivarnas 
utmaningar – till exempel genom samverkan i FINSAM-
team 

 

 Öka fokus på arbetsmarknadskunskap och bredare 
koppling till arbetsgivare 

Kontakten med arbetsgivare kan breddas så att den inte bara 

handlar om individuella matchningar. 

Samordningsförbundsfinansierade insatser kan till exempel göra 

studiebesök eller bjuda in arbetsgivare som berättar om sig 

själva. Att närma sig arbetsgivare genom att efterfråga ett 

studiebesök, eller att be dem komma och berätta om sin 

verksamhet, kan också vara ett okontroversiellt sätt att knyta 

kontakter och locka arbetsgivare till att närma sig målgruppen. 

 

 Kartlägg arbetsuppgifter och förutsättningar hos 
arbetsgivaren 

 Problemet för personer i behov av samordnat stöd i allmänhet, 

och personer med kognitiva funktionsnedsättningar i synnerhet, 

är att de ofta har svårt att klara de generaliserade och breda 

yrkesroller som är vanliga idag. Vissa arbetsuppgifter är också 

knutna till formella kompetenskrav, medan andra inte är det.  

Arbetsgivare kan därför erbjudas en genomlysning av de 

arbetsuppgifter som finns i företaget, och som skulle kunna 

utföras av en annan kompetens – så kallad arbetsdelning eller 

arbetsdifferentiering. Dessa arbetsuppgifter kan sedan matchas 

mot personer utanför arbetsmarknaden. Arbetsuppgifterna kan i 

nästa led anpassas eller utföras i vissa delar för att matcha 

behoven hos den enskilde. Arbetsgivaren får då hjälp att tänka 

på ett nytt sätt kring rekrytering och vilka kompetenser man 

behöver, samtidigt som trösklarna att komma in på 

arbetsplatsen sänks. Detta arbete kan utföras av en coach, eller 

en arbetsgivarkoordinator. Du kan läsa mer om vad en 

arbetsgivarkoordinator är längre fram i den här rapporten. 

 

 Sprid kunskap om arbetssätt, strategier och 
anpassningar till arbetsgivare 

Arbetssätt, metoder och strategier som möter behoven hos 

personer med kognitiv funktionsnedsättning eller NPF fungerar 

ofta väldigt bra för medarbetare i allmänhet. Det kan handla om 

att ge instruktioner på ett sätt som är tillgängligt, att använda 

bildstöd på maskiner och utrustning, och att tänka på hur 

arbetsplatsmöten, lunchrum eller arbetsstationer utformas.  

Statistiskt sett har varje arbetsgivare en eller flera medarbetare 

som har en dold eller okänd funktionsnedsättning, eller 

erfarenhet av psykisk ohälsa som påverkar arbetsförmågan. 

Den ”diagnosexplosion” bland neuropsykiatriska diagnoser vi ser 

idag är sannolikt ett uttryck för förändrade krav i skola och 

arbetsliv, i kombination med förbättrade sätt att upptäcka barn 



 

 

 

 

A
rb

et
st

rä
n

in
g,

 o
ch

 s
en

…
? 

 

och unga med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det 

innebär i sin tur att många vuxna som finns på 

arbetsmarknaden, eller som är på väg ut från den, har problem 

på arbetet som helt eller delvis beror på en outredd diagnos 

eller funktionsnedsättning. Därför kan den typ av kunskap som 

coacher besitter kan med fördel användas av chefer och 

handledare på arbetsplatsen, i mötet med både nya och gamla 

medarbetare. Ett sätt ge ett mervärde till arbetsgivare kan vara 

att erbjuda kompetensutveckling inom dessa områden, till 

exempel genom digitala frukostseminarium eller på APT.  

 

 Kravställning och uppföljning 

Ett dilemma är att coacher inte tycks vilja ställa krav på 

arbetsgivare när man väl hittat en plats. Det riskerar i sin tur att 

bidra till en ohållbar arbetssituation för deltagaren. Att klargöra 

roller och förväntningar på arbetsgivaren, coachen och 

deltagaren är därför ett viktigt medskick. Här kan man med 

fördel involvera arbetsgivaren.  

Ett sätt att arbeta med uppföljning är att vara med deltagaren 

på arbetsplatsen och se hur samspelet med andra fungerar i 

praktiken. Om deltagaren lämnas mycket ensam, äter lunch själv 

eller har arbetsuppgifter som sköts ”vid sidan av” andras arbete 

kan det vara bra att ta upp detta med arbetsgivaren. Coachen 

kan också fungera som en brygga mellan deltagaren och övriga 

kollegor, genom att till exempel sätta sig vid de andra i 

lunchrummet, inleda konversationer med medarbetare eller att 

göra arbetsuppgifter tillsammans med deltagaren och övriga 

kollegor. Därefter kan man återrapportera till arbetsgivaren vad 

man sett och vad man som coach gjort för att försöka minska 

glappet mellan deltagaren och övrig personal.  

Att följa upp samarbetet med arbetsgivaren bör också göras 

rutinmässigt efter en avslutad arbetsträning. Det kan göras av 

coachen, eller av en arbetsgivarkoordinator.  
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3) Utåtriktad myndighetssamverkan 

Arbetsgivarna som deltagit i den här rapporten har flest 

synpunkter och åsikter kring hur myndighetskontakter och 

samverkan runt individen fungerar. Personen som arbetstränar 

är sällan problemet. För att åstadkomma bättre samarbeten 

med arbetsgivare verkar det alltså som att vi behöver lyfta 

blicken från den enskildes eventuella tillkortakommanden och 

istället titta på oss själva och hur vi kan bidra till bra samverkan.  

FINSAM-team som problemlösare 

Vi har för länge sedan identifierat att vi behöver samverka bättre 

runt individen för att hitta bra lösningar mellan myndigheter. 

Detsamma verkar gälla för arbetsgivare. De beskriver samma 

resa som våra deltagare – hur de bollas runt i systemet utan att 

få svar eller hjälp. För att bidra till hållbara 

anställningsmöjligheter för våra deltagare behöver vi alltså 

adressera – och försöka lösa - arbetsgivares problem genom 

myndighetssamverkan. En arena för det skulle kunna vara 

FINSAM-team, som i sin tur har snabba kontaktvägar in till 

respektive myndighet. Ett sätt att träna på är att jobba med 

gemensamma case som handlar om personer i praktik, 

arbetsträning eller subventionerad anställning, istället för 

personer som står helt utanför arbetsmarknaden.  

  

En väg in för arbetsgivare 

Samtliga arbetsgivare vill ha en kontaktperson att vända sig till, 

istället för att behöva ringa runt. En sådan kontaktväg kan vara 

FINSAM-teamen, eller en arbetsgivarkoordinator hos 

kommunen eller hos samordningsförbundet.  

 

 

4) Metodtrogenhet och koordinatorsfunktion 

Ett viktigt medskick till alla verksamheter som vill arbeta med, 

eller inspirerat av, metoden Supported Employment är att 
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arbetsgivarkontakterna och att kunna ge stöd på arbetsplatsen 

utgör en stor del av coachens arbetsvardag och arbetsvecka. I 

samtal med medarbetare som är ovana med metoden så är 

detta den del man känner sig minst trygg med. Om man inte 

känner sig trygg med arbetsgivarkontakterna så väljer man bort 

dem, och fortsätter arbeta enbart individstödjande. Här kan 

coacher behöva ett ganska handfast stöd i hur de ska lägga upp 

sitt arbete för att möjliggöra fler och tätare kontakter med 

arbetsgivare.  

 

Resursintensivt stöd till individ och arbetsgivare 

Supported Employment innebär ett resursintensivt stöd till 

individ och arbetsgivare. Därför behöver coachen arbeta med få 

deltagare åt gången. Deltagarna behöver också vara i olika steg i 

sin process – några nya, några som är etablerade i en praktik 

eller arbetsträning och några som har en anställning men 

behöver ett uppföljande stöd. Coachen ska till exempel ha tid att 

handleda deltagaren fullt ut vid en introduktion på 

arbetsplatsen. Coachen ska också ha tid till att besöka 

arbetsplatsen ofta, och till att inleda nya kontakter och 

samarbeten med arbetsgivare. Arbetsgivaren ska känna sig trygg 

med att coachen finns där så länge och så mycket som 

deltagaren – och arbetsgivaren behöver.  Metoden är alltså inte 

designad för att enbart arbeta med individer i ett 

uppstartsskede på väg mot sin första arbetsträning eller sin 

första anställning.  

Ett riktvärde på 15 deltagare per heltidsarbetande coach är bra 

att ta med sin vid dimensioneringen av hur många deltagare en 

insats kan arbeta med. Om coachen ska ha fler deltagare 

behöver hen kompletteras med en arbetsgivarkoordinator som 

kan sköta delar av uppdraget. För att metoden ska fungera 

behöver samma coach arbeta med varje deltagare hela vägen ut 

mot arbete, och också tillhandahålla ett uppföljande stöd efter 

anställning.  

 

Komplettera med arbetsgivarkoordinatorer 

I praktiken är det dock svårt att arbeta metodtroget med 

Supported Employment i en svensk kontext. Det handlar framför 

allt om hur det svenska socialförsäkringssystemet fungerar, med 

ett uppdelat ansvar mellan aktörer och svårigheter att erbjuda 

ett uppföljande stöd efter anställning. Genom 

arbetsförmedlingen och vissa kommuner erbjuds ett 

tidsbegränsat stöd, som är kopplat till individen och ofta hänger 

ihop med en lönesubvention.  

Ett sätt att arbeta med uppföljande stöd riktat till arbetsgivare är 

att komplettera SE-coacherna med arbetsgivarkoordinatorer 

(Strindlund & Ståhl, 2016). Då arbetar koordinatorn med de 

delar av SE- processen som är tydligt knutna till arbetsgivarens 
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behov. Det handlar till exempel övergripande 

arbetsplatsanalyser och att ta fram praktik-, och 

arbetsträningsplatser som matchar behovet hos både målgrupp 

och arbetsgivare, att etablera och underhålla kontakter med 

arbetsgivare, och att arbeta med kravställning och uppföljningar 

med arbetsgivare efter det att det individnära stödet upphört. 

Koordinatorn kan också arbeta med kompetensutveckling till 

arbetsgivare.  

 

Involvera deltagaren i arbetsgivarsöket 

En viktig del av SE-metoden är att upprätta en överenskommelse 

tillsammans med deltagaren om vem som gör vad. Vad kan 

deltagaren göra själv – och vad behöver hen hjälp med? 

Överenskommelsen revideras sedan under tiden deltagaren och 

coachen jobbar tillsammans. Det som var svårt i början, till 

exempel att ringa en arbetsgivare eller att förstå vilka typer av 

arbeten som är intressanta och möjliga att söka, är kanske inte 

lika svårt efter sex månader. Ett sätt att underlätta 

arbetsgivarsöket är att mer aktivt involvera deltagaren i 

arbetet, och att kontinuerligt fråga och revidera vilka delar av 

sökandeprocessen som deltagaren behöver hjälp med. 

Målsättningen är ju att deltagaren i slutänden själv vet hur hen 

söker och får ett arbete, även om hen fortfarande kommer att 

behöva stöd i vissa delar.  

En annan viktig del är att koppla på deltagarens nätverk i 

arbetsgivarsöket. Känner deltagaren någon som jobbar på en 

spännande arbetsplats, eller som har ett jobb där de söker nya 

medarbetare? Kan nätverket stötta i processen, till exempel 

genom att berätta om sitt nuvarande jobb eller hur man fick sin 

första anställning? 

Och slutligen… 
 

… Kan man känna att en förändringsprocess ofta är stor och svår, 

och behöver många turer av utrednings-, förankringsarbete och 

förändringar för att komma till stånd. Den här rapporten 

försöker peka på både små och stora förändringar i att utveckla 

arbetet med arbetsträning och samarbete med arbetsgivare. Det 

viktigaste att ta med sig är dock att hur vi ser på våra deltagare, 

hur vi bemöter dem och om vi tror på att ett arbete faktiskt är 

möjligt i slutändan – är avgörande för deras chanser att få ett 

jobb. Allt annat kan komma i andra, eller tredje, hand   

”Jag blev inkluderad i allt, kände att jag var delaktig (…) Jag blev inte 

förminskad i vad jag var kapabel till, vad jag skulle klara och inte, utan 

jag fick testa på olika grejer. Jag kände att de litade på mig. Jag var trygg  

och kände mig som en del av liten ”jobbfamilj”. Och jag hoppas att jag 

kan hitta en ny plats i framtiden där jag känner mig lika trygg” 

Citat från intervju med ”Alma”  

tidigare deltagare i Rätt stöd för Mig! 
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Idéer som inspirerat oss 
 

Arbetsmarknadens paradox – stora behov av arbetskraft 

samtidigt som många står utanför 

Den svenska arbetsmarknaden har under de senaste åren 

präglats av ökande arbetslöshet. Långtidsarbetslösa, unga, 

personer med migrantbakgrund och personer med 

funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa är några av de grupper 

som har svårare än andra grupper att få och behålla ett arbete 

(Björkström, Hugosson, Edquist, & Roxell, 2021).  

Parallellt med den här utvecklingen har arbetsgivare under lång 

tid haft utmaningar i sin kompetensförsörjning. 

Kompetenskraven på medarbetare har successivt höjts, och idag 

krävs lägst gymnasiekompetens i många yrken. Digitalisering och 

rationalisering hos offentliga och privata arbetsgivare har 

inneburit att tjänster försvunnit (Björkström, Hugosson, Edquist, 

& Roxell, 2021). Samtidigt har trycket på anställda att utföra fler 

arbetsuppgifter, till exempel inom administration och 

dokumentation, ökat. Medarbetare med höga kvalifikationer 

utför idag både kvalificerade och okvalificerade arbetsuppgifter. 

I den här rapporten användes kunskapen om arbetsmarknadens 

paradox för att 

 tydliggöra hur arbetsträning behöver kopplas till 

villkoren på den reguljära arbetsmarknaden för att öka 

möjligheten till jobb 

 tydliggöra att ett fokus på arbetsuppgifter, snarare än 

yrkesroller och formella kompetenskrav, kan stimulera 

arbetsgivare till att ta emot personer i arbetsträning och 

anställning 

 

Funktionshinder uppstår i relation till miljön 

Funktionshinder beskrivs idag som ”den begränsning en person 

med funktionsnedsättning upplever i relation till omgivningen”. 

Ett funktionshinder uppstår därmed i mötet mellan människa 

och miljö. Det kan handla om allt från höga trösklar till attityder. 

Det är alltså miljön och omgivningen som är funktionshindrande 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2021).  

Inom svensk sjukförsäkrings- och arbetsmarknadspolitik används 

begreppet rehabilitering. Här betraktas sjukdom och nedsatt 

arbetsförmåga som ett individuellt tillstånd som går att 

påverka/förbättra över tid enligt ett linjärt förlopp. Enligt denna 

logik har man byggt upp den arbetslivsinriktade rehabiliteringen 

efter så kallade stegmodeller, där individen i takt med att hen 

genomgår olika medicinska och sociala insatser uppnår en högre 

grad av arbetsförmåga och avancerar från ett läge till ett annat 

över tid. Enligt samma logik ska individen, genom olika tränande 
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och rehabiliterande insatser, först uppvisa arbetsförmåga för att 

därefter vara aktuell för en anställning (Johanson, 2010).  Denna 

logik styr i hög grad både arbetsmarknadspolitiken och de 

insatser som bedrivs, trots att synsättet inte har någon evidens. 

Logiken krockar också med förståelsen av funktionsnedsättning 

som ett tillstånd som uppstår i relation till den omgivande 

miljön, vilket i praktiken innebär att en persons 

funktionsnedsättning och arbetsförmåga varierar beroende på 

vilken miljö hen exponeras för snarare än vilken rehabilitering 

personen erhållit. I den här rapporten användes utgångspunkten 

att en persons funktionshinder uppstår i relation till miljön för 

att  

 förstå en individs funktionsnedsättning, och 

arbetsförmåga, som miljörelativ – det vill säga beroende 

av den miljö och den kontext där individen befinner sig 

och att  

 tydliggöra behovet av en tillgänglig arbetsmiljö  

 

 

Universell utformning – att göra arbetsplatsen tillgänglig 

för fler 

Principen om universell utformning finns inskriven i FN:s 

konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning, men det är först på senare år som 

begreppet ”Universell utformning” börjat användas och spridas i 

bred mening. Universell utformning betyder ”sådan utformning 

av produkter, miljöer, program och  tjänster att de ska kunna 

användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av 

anpassning eller specialutformning” (FN, 2006).  Begreppet 

utesluter inte att hjälpmedel och anpassningar för enskilda 

grupper av  personer med funktionsnedsättning fortfarande 

behövs, utan pekar snarare på behovet av att sträva mot en 

design som inkluderar så många som möjligt.  I arbetet med den 

här rapporten användes principerna om universell utformning 

för att 

 Förstå och tolka arbetsmiljöerna hos upphandlade och 
externa arbetsträningsplatser under studiebesöken 

 

Relationell klokskap för inkludering 

I intervjuer med deltagare har en faktor lyfts fram som särskilt 

betydelsefull för den egna utvecklingen, nämligen ett gott 

bemötande och känslan av att vara inkluderad och del av en 

gemenskap. Oavsett vad deltagaren gjort under sin arbetsträning 

så har bemötandet varit mer centralt för möjligheten att 

utvecklas än själva arbetsuppgifterna.  

Det finns mycket skrivet om vikten av ett gott bemötande i vård 

och stödinsatser, men inte lika mycket om bemötandets värde i 

en arbetskontext. Ett exempel som vi inspirerats av är Åsa 

Wikberg Nilssons tankar om ”relationell klokskap”. För att stödja 
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arbetsplatser att vara inkluderande, behövs inte bara tillgänglig 

design och nedskrivna riktlinjer. Det behövs också medarbetare 

och chefer som har kunskap och förmåga att agera 

situationsspecifikt. Det är i situationer som uppstår mellan 

människor som någon kan uppleva sig som mobbad, socialt 

exkluderad och diskriminerad på en arbetsplats. I dessa 

situationer handlar det snarare om att improvisera än att följa 

riktlinjer och processer. Ingen nedskriven policy kan i stunden 

hindra en chef eller medarbetare från att uttrycka fördomar om 

en kollega, stoppa en hånfull ton eller förhindra en kommentar 

med sexuella anspelningar. Hur välmenta organisationers 

riktlinjer än är, kan inte ett papper förhindra smärre klavertramp 

eller regelrätta övergrepp. Bara kloka människor kan ingripa i 

stundens hetta, när ’situationer’ uppstår. 

Att främja en relationellt klok kultur kan handla om att vara 

lyhörd, att träna på att läsa av situationer och att odla en 

organisationskultur som underlättar för den enskilde 

medarbetaren att agera på sitt omdöme för att såväl synliggöra 

som hantera socialt exkluderande mekanismer. Relationer är 

därför en viktig dimension i arbetet med att utforma universella 

arbetsplatser. Genom att komplettera idén om universell 

utformning med ett relationellt perspektiv påminns vi om att vi 

ständigt behöver relatera till andra människor runtomkring oss, 

liksom till våra egna förutfattade meningar och möjliga fördomar 

(Wikberg Nilsson, 2022). I den här rapporten används tankarna 

om relationell klokskap för att 

 Tolka resonemang från medarbetare, chefer, coacher 
och deltagare 

 Värdera medarbetares, chefers och coachers uttryckta 
förmåga och förutsättningar att agera som en lika 
värdefull aspekt av en arbetsplats tillgänglighet som den 
fysiska arbetsmiljön och huruvida det finns nedskrivna 
policys och riktlinjer  
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