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Bakgrund/Uppdrag  
Supported Employment (SE) är en evidens- och värdebaserad amerikansk metod som  

utvecklades av specialpedagogen Marc Gold från Los Angeles, i slutet av 60-talet. Golds 

drivkraft var att hitta konkreta strategier för att på bästa sätt träna människor med grava 

och omfattande funktionsnedsättningar att utföra komplexa arbetsuppgifter. Gold är känd 

för sitt uttalande "everyone can learn, if only I can figure out how to teach them".     

Supported Employment tillämpas i såväl privat som offentlig sektor i Sverige och har använts 

praktiskt sedan 90-talet. I begreppet Supported Employment ingår metoderna IPS (Individual 

Placement and Support) för personer med allvarlig psykisk sjukdom och Supported 

Education, stöd i studier. Målsättningen med Supported Employment är att stötta människor 

vars mål är att finna, få och behålla en anställning på den reguljära arbetsmarknaden. Aktiva 

beståndsdelar i att metoden varit så lyckosam är ett mycket tidigare fokus på anställning än 

vid normala arbetsmarknadsåtgärder och att coachen ger stöd på arbetsplatsen. 

I Finnvedens samordningsförbund har metoden introducerats och använts sedan 2012, i 

projektet Stöd till arbete – SE/IPS och i samarbete med de andra samordningsförbunden i 

länet och Kommunal Utveckling. 

Under denna tid har coacher i Värnamo, Gislaved och Gnosjös kommuner delvis finansierats 

av förbundet. Coacherna och många medarbetare har fått utbildning, metodstöd i 

nätverksform och handledning. 

Under perioden 2017-2020 arbetade Gnosjös två SE/IPS coacher 100 + 10% med uppdraget. 

Värnamos tre coacher 40 + 40 + 40% (där en tjänst på 40% var vakant i drygt ett år) samt 

Gislaveds två coacher 100 + 50% med uppdraget. 

Under hösten 2020 gav Beredningsgruppen verksamhetsutvecklaren i uppdrag att 

tillsammans med SE/IPS coacherna undersöka effekten av insatsen.  

Fråga som formulerades: vad gör de individer idag som under perioden 170701-200630 

avslutades mot arbete eller studier eller som aktivt arbetssökande hos Arbetsförmedlingen?  

Statistik hämtades från Försäkringskassans System för Uppföljning av Samverkan (SUS). 

Inregistrering i SUS skedde då coach påbörjade kontakt med en deltagare och denne 

undertecknat samtycke till registrering. Utregistrering ur SUS skedde då kontakten med 

deltagaren avslutades eller då denne kommit igång i arbete eller studier. Många deltagare 

fick fortsatt stöd av coachen efter att hen börjat arbeta eller studera (och avslutats i SUS), 

vilket är en viktig del i arbetsmetoden.  

Beredningsgruppen gav också förbundschef Peter Hedfors i uppdrag att göra en 

socioekonomisk beräkning av effekter. 
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Målgrupp 
Individer som avslutats i SUS av coacherna i Värnamo, Gislaved och Gnosjö perioden 170701-

200630  

- 80 individer mot arbete 

- 21 individer arbetssökande 

- 12 individer mot studier 

Totalt 113 personer. 

Genomförande 
Verksamhetsutvecklaren har haft både SE-coacherna (6 personer) och deras chefer som 

bollplank i uppstarten av utvärderingen. 

Första kontakten togs även med Gislaved kommuns jurist för att säkerställa så att 

undersökningen utfördes på rätt sätt. Samtycke fanns sedan tidigare på alla individer, både i 

SUS samt även på varje enhet. Därmed kunde SE-coacherna kontakta  individerna i 

undersökningen. Givetvis skulle man uppge att undersökningen var frivillig och att svaren 

inte kunde härledas till enskild individ. 

Man enades om att en tre års period var tillräcklig för att få fram tillräckligt underlag. Man 

ville även att det skulle ha gått en tid, minst ett halvår efter avslutad insats hos SE-coach.     

Så beslutet blev 170701-200630.  

Frågor som skulle ställas formades och omarbetades. Det enades om att första frågorna i 

frågeformuläret var de viktigaste, vart individen fick sin försörjning från idag. Övriga frågor 

om upplevelsen, vad som var bra eller mindre bra ställdes i de fall där de var relevanta eller 

där man kände att individen hade förmåga att svara. 

Till en början var tanken att först skicka ut ett brev med information om utvärderingen med 

ett frankerat brev och svarsbrev. Däri kunde man välja vem man ville bli uppringd av, bland 

annat verksamhetsutvecklaren. Detta var en tanke för att kunna sprida arbetsbelastningen 

bland coacherna och verksamhetsutvecklaren. Som det var nu så var det ju enbart coachen i 

respektive kommun som kunde kontakta. Dock kom vi fram till att det blev för tungrott. 

Vi kom istället fram till att varje coach kontaktade de individer man hade på sin lista genom 

att ringa upp. Vi hade för att underlätta gjort olika frågeformulär till de som avslutats mot 

arbete, mot studier eller som aktivt arbetssökande. 

En informationstext om utvärderingen samt om att det var frivilligt att delta fanns också 

med. 

Intervjuerna genomfördes från februari till en bit in i april. Mestadels via telefon pga corona. 

I något fall skickades intervjufrågorna till individen. 

SE-coacherna skickade sedan svarsformulären till verksamhetsutvecklaren för 

sammanställning.                                                                                                                                                                    
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Resultat/Slutsatser     
I SUS fanns under perioden 113 individer ut registrerade till arbete, studier eller aktivt 

arbetssökande. 57 intervjuer genomfördes och 56 personer gick ej att nå.  

Nedan ser ni en sammanställning. 

Sammanställning 

 GNOSJÖ GISLAVED VÄRNAMO  

Status                
utregistrering i 
SUS 

    

Arbete 31 34 15 80 

Arbetssökande 2 15 4 21 
Studier 1 4 7 12 

SUMMA 34 53 26 113 
     

Status vid 
intervjutillfälle 

    

Arbete 21 11 5 37 

Arbetssökande 10 6 2 18 
Studier - - 2 2 

SUMMA 31 17 9 57 
     

Ej gått att nå 3 36 17 56 
SUMMA 34 53 26 113 

   

Av de intervjuade har 37 individer arbete. 

18 individer är aktivt arbetssökande och uppbär a-kassa eller aktivitetsstöd. 

2 individer studerar fortfarande och uppbär aktivitetsersättning. 

Mjuka värden 

Vid intervjutillfället passade vi på att fråga om deras upplevelse av att få stöd av en SE/IPS- 

coach.  

86% av deltagarna hade fortsatt stöd efter sin anställning. 

93% visste att stödet kunde fortsätta så länge de själv önskade. 

Tre frågor ställdes där svarsalternativen var en skattningsskala mellan 1-6 där 6 gav högst 

betyg. 

På frågan om; Förändrade du synen på din egen förmåga längs med vägen? Så var 

medelvärdet 5,5 
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På frågan om; Kände du att coachen hade en tro på dig, att du skulle få ett arbete? Så var 

medelvärdet hela 5,8.               

På frågan om; Gav coachen dig verktyg som var användbara för att ta ett steg närmare 

arbete? Så var medelvärdet 5,6. 

I de allra flesta fall har man haft samma coach under hela sin resa, undantag finns i Värnamo 

där en coach slutade sin anställning och annan coach tog vid efter en tids vakans. 

På frågan Vad uppskattade du allra mest hos din coach? Så har vi sammanställt deltagarnas 

svar i en mentimenterbild. Större textstorlek innebär att flera angett samma svar.

 

Socioekonomisk beräkning av effekter 

Vid medlemssamrådet för förbunden i länet i februari 2019 beslutades att förbunden skulle 
pröva att redovisa socioekonomiska effekter enligt en modell som användes i 
Samordningsförbundet Göteborg Centrum.  
 
I korthet går modellen ut på att effekterna beräknas utifrån vissa schabloner:  

 Genomsnittlig ersättning offentlig försörjning per person och månad är ca 10.000kr  
 Genomsnittlig administrativ kostnad för besök hos socialtjänst, läkare och andra samt 
andra ersättningar typ bostadsbidrag är 500kr per person och månad.  
 Samhället får ny inkomst från varje deltagare som börjar arbeta med 
ca 5.700kr/månad (vid heltidsarbete med grundlön 19.000kr)   
 

Minskad kostnad per person som går från utanförskap till arbete är därmed 10.500kr i 
minskade kostnader och 5.700kr i ökade samhällsintäkter, totalt 16.200kr per månad.  
Denna effekt jämförs med insatta medel till den aktuella insatsen.  
  
Många argument kan ställas mot denna typ av schablonisering. Det finns flera positiva 
effekter som inte mäts (t ex effekter för alla som inte når ända fram till anställning under 
mätperioden) samtidigt som det finns faktorer som anställningsstöd, fortsatt behov av t ex 
sjukersättning på deltid och annat som begränsar vinsten för samhället. Det finns dock 
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anledning att tro att de positiva och negativa effekterna till stor del tar ut 
varandra. Kommunernas och regionens ekonomi är inte heller berörda 
av Arbetsförmedlingens kostnader för anställningsstöd.  
 
 
 
Bedömningar i samband med denna socioekonomiska beräkning: 

 Schablonen om snittet 10.000kr/månad i ersättning grundar sig delvis på att många i 
utanförskap har sjuk- eller aktivitetsersättning, som ofta är högre än försörjningsstöd. 
I denna målgrupp hade de flesta försörjningsstöd, vilket kan antyda att behovet var 
lägre. Å andra sidan har många med långvarigt försörjningsstöd stora familjer, högre 
bostadsbidrag och behov av fler kontakter med vården mm. Snitt-kostnaderna per 
familj med försörjningsstöd (inkl t ex hyror) har också stigit sedan schablonen tillkom. 
Schablonen 10.500kr/månad bedöms därför fortfarande användbar. 

 Coacherna ställde i sina intervjuer frågan om de som hade anställning verkligen hade 
en månadslön om minst 19.000kr/månad. Samtliga svarade att deras lön (vid heltid) 
var högre än så. För att förenkla beräkningen användes därför schablonen 
20.000kr/månad och 30% skatt vid beräkningen av ökade skatteinkomster.  

 En beräkning av totalt antal arbetade månader har gjorts för varje individ som haft 
arbete under den nu aktuella perioden (juli 2017 t o m mars 2021). För den som haft 
deltidsarbete har antalet månader omräknats till om anställningen varit på heltid. 

 Antalet arbetade månader på heltid har därefter jämförts med de båda schablonerna 
och därefter jämförts med de totala kostnaderna som förbundet bidragit med under 
tiden juli 2017 – juni 2020 för de olika SE- och IPS-tjänsterna. 

 
  

Minskade kostnader  10 823 400 kr 

Ökade skatteinkomster  6 063 600 kr 

Projektkostnader   -4 267 000 kr 

    12 620 000 kr 

 
Denna beräknade samhällsekonomiska besparing/vinst gäller alltså bara de 57 av de 113 

individer som utregistrerats under perioden juli 2017-juni 2020 till arbete, studier eller aktivt 

arbetssökande. Ytterligare ett antal deltagare har utregistrerats till arbete, studier eller 

aktivt arbetssökande både före och efter denna period. Totala samhällsekonomiska effekten 

av projektet bedöms därför vara betydligt större. 

Analys/reflektion  
Det är svårt att analysera varje kommundel då man i de olika kommunerna genomfört olika 

många intervjuer. I till exempel Gislaved har man inte fått tag i så många. Detta kan bero på 

många saker. Bland annat att man bytt telefonnummer, flyttat från orten. Det kan också 

vara så att man faktiskt arbetar och inte har kunnat svara. Dock har coachen försökt med 

både samtal och sms.  

Det skiljer sig också hur många individer man från början avslutat. I Gislaved har 1,5 tjänst 

arbetat som SE/IPS coach och man har stöttat fler ut i arbete. Även i Gnosjö finns en coach 

som arbetat heltid som SE-coach och fått ut många i arbete. I Värnamo finns tre coacher 
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men som inte arbetar heltid som SE/IPS coacher, samt där det även har saknats en coach 

under drygt 1 år. 

Sammanfattningsvis måste man ändå konstatera att metoden SE/IPS är en effektiv 

arbetsprocess. Efter 3 år har fortfarande 37 av 57 personer fortfarande en anställning. 

Närmare 65% av individerna. 20 personer studerar eller är aktivt arbetssökande. Det visar 

också att SE/IPS metoden är långsiktig och individerna är rustade till att stå till 

arbetsmarknadens förfogande. Några har fortfarande behov av extra stöd, men än dock. 

Hos Gnosjö som har intervjuat flest individer kan man se att många kvinnor erhållit först 
extratjänst inom offentlig verksamhet och sedan fått en fast anställning. Männen har till 
större del erhållit arbete inom privat sektor.  
 
Vid frågor kring de mjuka värdena framgår tydligt att coacherna är en viktig del i individernas 
process framåt och deras framgång till att finna, få och behålla ett arbete. Att se individen 
där den är och ta in fler faktorer som påverkar deras arbetskapacitet är en framgång. 
 
Den socioekonomiska beräkningen visar på en samhällelig besparing/vinst på nästan 13 
miljoner kronor för de 57 intervjuade i denna insats. Detta kan ställas i jämförelse med hur 
mycket parterna bidrar med till förbundets gemensamma ekonomi, ca 6 miljoner/år. Och då 
är SE/IPS coacherna enbart en av alla insatser som förbundet är med och finansierar. 
 
Slutsats: det lönar sig för både samhället, förbundets parter, individerna och deras familjer 
att samverkan fungerar så bra som möjligt. Vi behöver fortsätta arbeta för att det ska 
finnas plats för alla. 
 
 
 
                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                            

 
 

 


