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1. BAKGRUND TILL FÖRSTUDIEN 

Det finns personer med funktionsnedsättning som trots kompetens och förutsättningar att vara 

självförsörjande är arbetslösa. Trots insatser genom offentliga medel har dessa inte etablerats på 

arbetsmarknaden, med risk för att komma längre och längre bort ifrån arbete. Ett problem hand-

lar ofta om att hitta rätt arbetsgivarkontakter och att ge arbetsgivaren rätt stöd för ett långsiktigt 

och bra resultat för både arbetstagaren och arbetsgivaren, risken är annars att personer med 

funktionsnedsättning riskerar att mista ett befintligt arbete på grund av bristande stöd och an-

passningsbarhet från bland annat arbetsgivaren.1 

 

Genom tidigare genomförda projekt har samordningsförbundet Södra Vätterbygden identifierat 

ett behov från framförallt arbetsgivare att kompetensutvecklas för att dels bredda sin rekryte-

ringsbas så att de i större utsträckning innefattar personer med funktionsnedsättningar, dels 

rustas för att ta emot motsvarande målgrupp vid en anställning. Projekten visar att det finns en 

påtaglig brist på erfarenhet av och en osäkerhet i att anställa personer med funktionsnedsättning 

mot bakgrund av bristande kunskaper om vad det innebär att anställa en person från målgrupp-

en.2  Insatser har bedrivits och bedrivs idag av samordningsförbundet för att samordna rehabili-

teringsprocesser för målgruppen samt att stärka förutsättningarna för målgruppen på arbets-

marknaden. Föreliggande förstudie syftar dock till att undersöka förutsättningar och möjligheter 

till ett efterstöd för dels arbetstagare, dels arbetsgivare. Efterstödet bygger på en insats som ges 

när en person erhållit en anställning och syftar till att möta de behov som myndighetsaktörer, 

arbetsgivare och anställda har. Förstudien bygger på en kartläggning av nuläge inom förbundet, 

en omvärldsanalys som innefattar en kartläggning av pågående liknande insatser i Sverige samt 

en analys av eventuella behov inom förbundet av en insats genom efterstöd.  

 

I det efterföljande avsnittet presenteras de genomförandesteg som förstudien innefattats av.  

 

1.1 Metodbeskrivning 

Förstudien har genomförts i tre steg; 

 En nulägesanalys har genomförts i syfte att kartlägga pågående insatser inom förbundet 

samt arbetssätt och process för deltagare inom respektive av förbundets pågående insatser.  

 En omvärldsanalys har genomförts i syfte att kartlägga och identifiera projekt samt insatser 

som finansieras av andra samordningsförbund och som erbjuder former av efterstöd. I om-

världsanalysen har 20 samordningsförbund undersökts, identifierade insatser har sammanfat-

tats i en systematiserad databas. I omvärldsanalysen har även explorativa intervjuer genom-

förts med forskare och yrkesverksamma personer från b.la. ett antal av identifierade insatser 

samt experter inom området för arbetsmarknadsinsatser för just målgruppen. Även Arbets-

förmedlingens insatser har undersökts i kartläggningen. 

 En gapanalys som synliggör behov och möjligheter inom samordningsförbundets verksam-

hetsområde som kan erbjuda ett så kallat efterstöd till målgruppen. Gapanalysen baseras 

dels på den kumulativa datainsamling som genomförts under hela förstudiens progression, 

dels genom en workshop som genomfördes 23 augusti i Jönköping. I workshopen deltog re-

presentanter från de tre identifiera projekt och insatser som förbundet erbjuder sin målgrupp 

idag och som antingen uttryckt behov av ett efterstöd för sina deltagare, eller i någon form 

idag arbetar med efterstöd. Under workshopen deltog även Anna Warén från Försäkringskas-

san i Jönköpings kommun och Thomas Teike, Utvecklingsledare vid enheten för projekt och 

verksamhetsutveckling i Jönköpings kommun.  

 

  

                                                
1 Projektansökan till projektet Hela kedjan till företaget, Försäkringskassan, 2013 
2 Förstudie Hela kedjan, 2014 



 

Förstudie om efterstöd  

 

 

 

 
 
 

  

0-2 

 

2. NULÄGESANALYS 

2.1 Samordningsförbundet finansierar ett antal insatser  

Nedan redovisas en kort sammanställning av relevanta insatser som bedrivits eller som bedrivs i 

regionen. 

 

2.1.1 Hela kedjan till arbete – en insats för att möta arbetsgivares behov 

Syftet med projektet Hela kedjan till arbete var att fler personer ska få en stärkt ställning på 

arbetsmarknaden genom att utveckla en hållbar samverkansplattform mellan individ, myndighet-

er och arbetsgivare. Målgruppen för projektet var kvinnor och män som står långt från arbets-

marknaden, med särskilt fokus på personer mellan 20-29 år, personer med funktionsnedsättning 

och personer med utländsk bakgrund. 3I projektet samverkade samordningsförbunden i Jönkö-

pings län, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna, Region Jönköpings län, utbild-

ningsområdets aktörer och arbetsmarknadens parter i Jönköpings län. Projektet fick dock avbry-

tas på grund av otydlig målsättning och styrning av projektet. Projektet uppnådde god resultat-

uppfyllelse på individnivå men fick trots detta avbrytas, framförallt på grund av svårigheter att 

utveckla en samverkansplattform. I projektets slutrapport framgår det bland de samverkande 

aktörerna saknades en samstämmig och tydlig bild av vad projektet syftade till och skulle resul-

tera i. Projektet saknade även en aktiv projektägare med en tydlig styrning och ledning av pro-

jektet.4  

 

2.1.2 Enter – en insats för samordnad rehabilitering  

I projektet Enter utvecklades en samverkansmodell för individuellt anpassade rehabiliteringspro-

cesser. Målgruppen för projektet var personer i arbetsför ålder mellan 18-64 år och med behov 

av insatser från flera av förbundets samverkansaktörer. Projektet utvecklades i samverkan mel-

lan flera av förbundets aktörer och bedrevs mellan november 2011-december 2014. Projektet 

finansierades av Samordningsförbundet Södra Vätterbygden och är den största satsning som 

genomförts med handläggare från alla fyra av förbundets verksamheter, kommun, landsting, 

Arbetsförmedling och Försäkringskassan. Enligt projektets slutrapport har 128 deltagare med 

komplexa behov fått stöd med hjälp av projektet. 45 procent av projektets deltagare som be-

dömdes ha arbetsförmåga började arbeta eller studera vid projektets avslut. Övriga deltagare har 

genom projektet fått hjälp till fortsatt rehabilitering eller med ansökan om permanent ersättning 

från Försäkringskassan. Projektet visade även på goda resultat vad gäller deltagares upplevda 

livskvalitet och hälsotillstånd.5 Enligt projektet pågår en insats med en individ i cirka ett år. Idag 

är verksamheten en permanent insats som fortsatt finansieras av samordningsförbundet.  

 

2.1.3 FIA - Funktionsnedsatta i arbete 

Sedan 2013 stödjer förbundet verksamheten som drivs av Handikappföreningarnas samarbetsor-

gan i Jönköpings län (HSO) tillsammans med avdelning Folkhälsa vid Region Jönköpings län. 

Målgruppen i projektet är personer som har behov av hjälp att hitta lämplig arbetsplats. Delta-

garna kan ha fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar. Till stora delar arbetar projektet 

enligt Supported Employment-metoden och deltagare är i projektet under cirka ett år. Deltagarna 

i projektet matchas mot arbetsgivare innan de kommer ut på praktik, under praktiken och även 

under den första perioden efter anställningen gör handledarna på FIA uppföljningar efter behov. 

 

2.1.4 IPS i psykosvården 

IPS är förbundets nystartade projekt från juni 2017. Bakgrunden till projektet var att man i 

kommunen identifierat ett behov av mer samverkan mellan psykosvården och arbetskonsulenter. 

IPS ska utifrån denna problembild verka för att minska gapet mellan dessa två perspektiv. Det är 

                                                
3 Projektansökan till projektet Hela kedjan till företaget, Försäkringskassan, 2013 
4 Slutrapport Hela kedjan till arbete, 2017 
5 Slututvärdering Enter, 2014   



 

Förstudie om efterstöd  

 

 

 

 
 
 

  

0-3 

 

även därför som Jönköpings kommuns funktionshinderomsorg och Region Jönköpings läns ingår i 

projektet. 6 

 

I projektet ska samtliga insatser vara behovsanpassade och bedömas efter individen.  I projektet 

ska arbetskonsulenterna jobba med en enklare kartläggning av vilka insatser individen genom-

gått tidigare, vad individen vill göra och även vad individen själv bedömer att de är bra på. Pro-

jektet ska i huvudsak ge stöd för att skapa förutsättningar när individen även är i arbete. Enligt 

projektet är det stöd som ges till en individ som erhållit en anställning helt behovsanpassat och 

utan tidsbegräsning. 7 

 

2.2 Målgrupp  

 

2.2.1 Identifierade behov från målgrupp  

Genom utvärderingen av bland annat Enter där en uppföljning av fortsatta utmaningar och behov 

genomfördes konstateras att särskilt stöd för målgruppen att fullt kunna integreras i arbetslivet 

saknas samtidigt som denna del är skör.  I offentliga insatser som syftar till att få arbetslösa 

personer som står långt från arbetsmarknaden i jobb är det ofta osäkert vilken aktör som kom-

mer in i detta slutskede av processen för fortsatt samordning. Det är ofta som helhetssynen sak-

nas i denna del av processen vilket också uttrycks som en osäkerhet bland målgruppen. Från 

tidigare projekt framkommer att deltagare i denna del av sin process upplever en oro och osä-

kerhet kring det fortsatta arbetet för att säkerställa en bra övergång till arbetslivet och ett stöd 

under tiden personer befinner sig i arbetslivet eller studier.8 Det uttrycks ett behov av ett stöd 

som finns kvar och som skapar en trygghet i den fortsatta processen i arbetslivet eller i studier.9 

Stödet ska vara samverkande, samordnat och långsiktigt hållbart därför kan det innefatta tillgång 

till individuellt anpassat arbetsplats- och arbetslivsintegrerande stöd så länge det finns ett ut-

tryckt behov av det. Stödet ska erbjudas och finns kvar över tid så att personer kan integreras i 

arbetslivet, öka sin självförsörjning och medverkan i samhällslivet, exempel på modeller för 

denna typ av stöd är Supported employment/education (SE) och Individual placement and sup-

port (IPS).10 Modellerna bygger på metoder där en coach finns kvar för deltagaren efter att denna 

erhållit en anställning. Coachen är en form av resurs för både arbetstagare och arbetsgivare.11 

 

2.2.2 Identifierande behov från arbetsgivare  

Likt hos målgruppen finns ett uttryckt behov hos arbetsgivare att erbjudas en kontaktperson eller 

coach som företagen kan ha kontakt med, dels inför en anställning av en person som stått långt 

från arbetsmarknaden, dels när personen påbörjat sin anställning hos arbetsgivaren.12  Genom 

bland annat projektet Enter har det framkommit att arbetsgivare efterfrågar en kontinuerlig kon-

takt med ett personligt stöd och samordning i form av exempelvis en kontaktperson.13 

  

                                                
6 IPS i psykosvården, Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 
7 Workshop med representanter från projektet 23 augusti 2017 
8 Slututvärdering Enter, 2014 
9 Projektdokumentation Hela kedjan till arbete, 2016 
10 Förstudien Hela kedjan till företaget, 2014 
11 Projektdokumentation Hela kedjan till arbete, 2016 
12 Slututvärdering Enter, 2014 
13 Ibid.  
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3. PÅGÅENDE INSATSER SOM ERBJUDER FORMER AV 

EFTERSTÖD 

Nedan presenteras den omvärldsanalys i form av en kartläggning som genomförts. Omvärldsana-

lysen avser besvara i huvudsak två övergripande frågor; 

 

 Finns det exempel i andra delar av landet på insatser i form av efterstöd? 

 Hur ser ett organiserat efterstöd ut för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden?  

 

I omvärldsanalysen har 20 samordningsförbund samt Arbetsförmedlingens insatser undersökts i 

syfte att identifiera projekt och insatser som erbjuder former av efterstöd. I omvärldsanalysen 

har även ett antal intervjuer genomförts i syfte att få en fördjupad bild av former för efterstöd.  

 

3.1 I huvudsak två modeller har identifierats som former för efterstöd till målgruppen 

I det följande beskrivs två identifierade modeller som i huvudsak används i en form av efterstöd 

till målgruppen.  

 

3.1.1 Supported Employment 

Supported Employment (SE) är i grunden en metod för arbetslivsinriktad rehabilitering. Syftet 

med metoden är att stödja personer som står långt från arbetsmarknaden med att hitta, få och 

även behålla ett arbete/en sysselsättning. Metoden har främst använts för personer med funkt-

ionsnedsättning och med psykisk ohälsa. Centralt för metoden är social integration, värdighet och 

respekt för individen genom bland annat följande fem steg; överenskommelse med individen, 

yrkesprofil, jobbsökande, arbetsgivarengagemang och slutligen stöd på arbetsplatsen. Fokus för 

modellen är att ge personer möjlighet att delta i arbetslivet – och att skapa förutsättningar för 

detta. I en effektutvärdering som genomförts av Försäkringskassan där drygt 1 000 deltagare 

slumpvis erhållit någon av insatserna; Förstärkta samarbetet (FS), Supported Employment (SE) 

eller Case management (CM) konstateras att personer som erhållit stöd genom SE lyckats bäst 

med att komma ut i arbete. Utvärderingen visar även att efter femton månader har 26 procent 

av deltagarna som erhållit insatser genom SE kommit ut i arbete. För deltagare som mottog in-

satser genom CM och FS är motsvarande andel 18 respektive 20 procent. En grov kostnads- och 

intäktsanalys visar även att SE är den mest kostnadseffektiva insatsen av dessa tre enligt utvär-

deringen.14 

 

3.1.2 Individual Placement and Support 

Individual Placement and Support (IPS) är en arbetsrehabiliteringsmetod enligt supported em-

ployment metodiken. Målgruppen för metoden är framförallt personer med psykisk ohälsa och 

framförallt då personer med psykos och annan långvarig psykisk funktionsnedsättning. IPS byg-

ger på en idé om att alla som uttrycker att de vill arbeta, trots sin nedsättning, skall få stöd ge-

nom en arbetscoach. Stödet genom arbetscoachen ska vara integrerad i den psykiatriska vården 

och fortsatta så länge som personen önskar stöd. Några centrala delar i IPS är att sökandet efter 

arbete ska inledas snabbt, att utveckla systematiskt etablerade kontakter med arbetsgivare och 

kontinuerliga besök av arbetsplatser samt att ge individuellt anpassat stöd utan begränsning i tid 

och utifrån personens önskan om stöd från coachen. Målet är hela tiden att personen ska få samt 

behålla ett lönearbete. I stället för att genomföra insatser som syftar till att träna upp personens 

färdigheter inom olika verksamheter innan de söker jobb ska det enligt IPS finnas ett stöd på en 

befintlig arbetsplats där personen anställts och där situationen på arbetsplatsen anpassas efter 

varje individ. IPS bygger på att ge stöd för att uppnå detta samt att ge det stöd som krävs för att 

personen ska lyckas som arbetstagare.15 

 

                                                
14 Effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning, Försäkringskassan, 2017 
15 Individanpassat stöd till arbete enligt IPS-modellen – vägledning för arbetscoacher, Socialstyrelsen, 2012 
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3.2 Ett antal projekt har identifierats som syftar till att ge insatser form av efterstöd 

Ett antal insatser har identifierats som i huvudsak syftar till att utveckla en slags form av efter-

stöd till en målgrupp som präglas av en komplex problembild och som står långt från arbets-

marknaden. I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av de insatser som har identifierats i 

punktform.  

 

3.2.1 Eftervårdsprojekt i Karlshamn 

Samordningsförbundet i Blekinge län bedriver projektet Eftervårdsprojekt i Karlshamn. Projektet 

syftar i huvudsak till att skapa en god samverkan mellan de aktörer som inkluderas i en individs 

behandlingskedja och samtidigt verka för att öka antalet lyckade behandlingar genom att före-

bygga återfall. Målgruppen för projektet är personer i åldrarna 16-40 år som till följd av ett risk-

bruk, missbruk eller beroende av alkohol och droger fått en placering på behandlingshem och 

som har behov av en planerad eftervård. Bakgrunden till projektet är de risker som förbundet 

identifierat och som är förenat med det steg när en deltagare genomgått en behandling vid ett 

behandlingshem och är planerad att lämna behandlingshemmet. Förbundet menar att det är av 

stor vikt att en god eftervård träder i kraft i just detta steg för att fortsatt ge deltagaren det stöd 

och den behandling som funnits tillgänglig under tiden i behandlingshemmet samt för att mini-

mera risken för återfall.16  

 

Projektet utgår bland annat från modellen Supported employment (SE) och en coach knyts till 

respektive deltagare i projektet. Coachens huvudsakliga roll är att stötta deltagaren så att denna 

ska komma igång i en meningsgull sysselsättning och även stå för stöd och uppföljning till delta-

garen och arbetsplats under arbetsträningen. Coacherna ska arbeta nära individerna och följa 

dem vid deras sysselsättning. Syftet är att bidra till ett bra och långsiktigt resultat genom att 

följa upp sysselsättningen för både individens räkning men också för den som tillhandahåller 

platsen för sysselsättning.17 

 

3.2.2 JobbSam på Gotland 

Samordningsförbundet på Gotland driver sedan 2013 verksamheten JobbSam. JobbSam startade 

som ett projekt och har utvecklats till en verksamhet. Syftet är att främja kortaste vägen mot 

arbete eller studier för en individ genom att kombinera resurser och kapacitet från flera offentliga 

aktörer som berör individen genom bland annat samlokalisering av olika myndighetsresurser.  

 

Målgruppen för verksamheten är gotlänningar mellan 16-64 år och som är i behov av stöd från 

minst två av förbundets parter. Verksamheten använder sig i stor utsträckning av modellen Sup-

ported employment (SE) och framförallt delar som främjar stöd och vägledning som ska under-

lätta för en individ vid en arbetsplats. Målet är att tillvarata och utveckla individens egna resurser 

samt att hitta hållbara lösningar för personer som av olika skäl har svårt att utvecklas och klara 

sysselsättning, praktik, arbete eller studier samt egen försörjning. Således arbetar verksamheten 

dels med att hjälpa personer till ett lönearbete, dels med att vägleda och stödja personer i sin 

sysselsättning. Stödet genom JobbSam riktar sig även till arbetsgivare som i en utvärdering av 

JobbSam påtalat att de främsta framgångsfaktorerna med JobbSam är kontinuerliga uppföljning-

ar med deltagare och arbetsplatsen. Detta upplevdes som en stor trygghet för arbetsgivaren som 

även menade att det underlättade för samtliga involverade parter med en kontinuerlig dialog och 

kontakt. Utvärderingen visade också att JobbSam som verksamhet bedrivits med framgång då de 

särskilt fångar upp ett organisatoriskt mellanrum där målgruppen tenderar att falla mellan rele-

vanta myndigheters uppdrag. JobbSam erbjuder personer stöd genom ett samlokaliserat multi-

kompetent team för att arbeta med målgruppens komplexa problembild.18 

 

                                                
16 Socialnämndens protokoll, Karlshamns kommun, 2016-01-21 
17 Eftervårdsprojekt i Karlshamn - Karlshamns kommun 
18 Utvärdering av JobbSam, Tranquist Utvärdering AB, 2016 
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3.2.3 IPS metodstöd i Stockholms län 

Samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka och Salem (HBS) finansierar sedan 2016 ett me-

todstöd för implementering och utveckling av metoden Individual Placement and Support (IPS). 

Syftet med arbetet är att hjälpa personer att få ett avlönat arbete baserat på dennes egna val 

och preferenser. Genom projektet ska personerna även få det stöd som krävs för att de sedan 

även ska lyckas på arbetsplatsen. Grundtanken med projektet och arbetslivsinriktad rehabilite-

ring enligt IPS-modellen som projektet bygger på är att hjälpa personer att skaffa sig ett arbete 

med lön och att sedan ge det stöd som krävs för att de även ska lyckas på arbetsplatsen. Mål-

gruppen för insatsen är personer med psykisk ohälsa som vill och kan arbeta men som behöver 

stöd för att kunna göra detta.19 

 

3.2.4 START - Stöd till arbete 

Samordningsförbundet HBS bedriver även projektet START. Projektet är ett samordnat stöd som 

består av arbetsfrämjande insatser för personer mellan 18 och 35 år och med lindrig utvecklings-

störning, autism eller hjärnskador som förvärvats i vuxen ålder. Projektet arbetar utifrån meto-

den Supported Employment (SE) och syftet är att ge deltagaren stöd i att finna, få och behålla 

ett arbete. I projektet arbetar framförallt arbetsmarknadssamordnare, SE-handledare, arbetste-

rapeuter och handläggare från Arbetsförmedlingen. Projektet ger även fortsatt stöd efter att en 

deltagare erhållit anställning samt även stöd till arbetsgivare. Genom att deltagaren fortsatt 

kvarstår som deltagare i projektet vid en anställning utarbetas ett uppföljningsansvar mellan 

projektet och Arbetsförmedlingen. Stödet till deltagaren är obegränsat och ges till alla deltagare 

som vill ha det. Det ges i olika omfattning i olika perioder utifrån deltagarnas och arbetsgivarnas 

behov samt syftar till att skapa och främja faktorer för att deltagaren ska behålla sin anställ-

ning.20  Stödet består i huvudsak av uppföljningar, kontinuerligt stöd om något händer på arbets-

platsen, omprövningar av anställningsbeslut, karriärplanering och stöd till ny praktik/anställning 

om deltagaren blivit av med jobbet. 

 

START startade 2011 och från januari 2015 är START samfinansierat av samordningsförbundet 

HBS, Botkyrka kommun och Arbetsförmedlingen. I en utvärdering som genomförts av projektet 

konstateras att START uppnår eller överträffar sina mål rörande bland annat andel deltagare i 

arbete och studier samt andel deltagare som haft minst tre månaders praktik.21 En framgångsfak-

tor för resultatet är enligt utvärderingen den metodtrogenhet som projektet haft.22  

 

3.3 Arbetsförmedlingen erbjuder insatser till individer för att de lättare ska få eller få 

behålla en anställning 

I kartläggningen har ett antal insatser identifierats som Arbetsförmedlingen erbjuder personer i 

arbete. Insatserna syftar i huvudsak till att underlätta för de anställda att få eller behålla en be-

fintlig anställning genom framförallt ekonomiskt stöd eller samtalsstöd.  

 

3.3.1 Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen  

Hjälpmedel på arbetsplatsen är till för personer som har en funktionsnedsättning för att kompen-

sera för en nedsatt arbetsförmåga. Syftet med stödet är att göra det lättare att få eller behålla en 

anställning starta eget, delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller delta i arbetslivsoriente-

ring på en skola. Personer kan söka ersättning för att antigen köpa eller hyra individuella hjälp-

medel som underlättar på arbetsplatsen, även arbetsgivaren kan få ersättning om det finns be-

hov av att anpassa den fysiska miljön, ett arbetsredskap eller en maskin på arbetsplatsen efter 

individens behov.23 

 

                                                
19 IPS – Metodstöd HBS 
20 Lena Gladh biträdande enhetschef, START – stöd till arbete, HBS, 2017-08-28 
21 START - Stöd till arbete HBS 
22 Analysen baseras på en jämförelse mellan projektets användning av metoden och den ”verktygslåda” som tagits fram i rapporten 

European Union of Supported Employment Toolkit 
23 Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen, Arbetsförmedlingen 
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3.3.2 Stöd till personligt biträde 

Om en person har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning kan denna söka 

stöd i form av ett personligt biträde som ger stöd på arbetsplatsen. Arbetsgivaren får då ekono-

misk ersättning för att avsätta personal till detta. Syftet med ersättningen är att underlätta för 

personer med nedsatt arbetsförmåga att få och behålla ett arbete.24 

 

3.3.3 Psykosocialt anpassningsstöd 

Psykosocialt anpassningsstöd är ett samtalsstöd som kan ges om en person är arbetssökande 

eller anställd. Även arbetsgivaren kan få detta stöd. Det kan handla om stresstålighet, samar-

bete, kommunikationsförmåga, förhållningssätt och bemötande. Arbetsgivaren får även beskriva 

vilka psykosociala krav arbetsplatsen har och därefter samtalar parterna om vilka anpassningar 

som kan behövas för att arbetstagaren ska klara av arbetets uppgifter på bästa sätt.25 

 

3.3.4 Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS) 

Arbetsförmedlingen erbjuder även SIUS-konsulenter som hjälper personer vid introduktionen på 

en arbetsplats. Konsulenten samverkar med arbetsplatsen om hur introduktionen ska läggas upp 

och ansvarar för att den anställda ska få det stöd som avtalats. Ett exempel på stöd som konsu-

lenten kan ge är att arbeta sida vid sida tillsammans med den anställda under en begränsad tid. 

Stödet trappas sedan successivt ned och upphör helt när den anställda bedöms kunna utföra 

arbetsuppgifterna självständigt. SIUS-konsulentens stöd kan i huvudsak delas upp i två delar: 

introduktionsstöd och uppföljningsstöd. Introduktionsstödet kan ges i sex månader och uppfölj-

ningsstödet kan den anställde få i minst ett år efter att en anställning påbörjats.26 

 

3.4 Fortsatt stöd av en myndighetsaktör när en individ kommit ut i arbete är ovanligt  

I kartläggningen har det framkommit att det saknas ett strukturerat arbetssätt för hur insatser 

kopplat till ett efterstöd kan se ut. Insatser som genomförs och med inslag av efterstöd följer i 

regel SE eller IPS som metod. I båda dessa metoder förordas ett individuellt behovsanpassat 

stöd med individen i centrum där också stöd ges när personen erhållit en anställning. Även bland 

de insatser som Ramböll varit i kontakt med och som omnämns i omvärldsanalysen beskrivs 

stödet ges utifrån de verktyg som förordas av SE och IPS. Bland annat beskrivs arbetet i pro-

jektet START utgå från EUSE Toolkit 2010, som i en rapport sammanställt en verktyglåda med 

ett antal nyckelfaktorer för arbetet med SE och där stöd efter anställning är en naturlig del i pro-

jektets verksamhet.27  

 

I kartläggningen har ett antal explorativa intervjuer genomförts. Bland annat med en forskare 

från Linköpings universitet som särskilt undersökt förutsättningar och behov hos arbetsgivare 

som erbjuder anställning eller praktikplats för personer som ingår i en kommunal insats. Mot 

bakgrund av sin forskning har de tagit fram en modell som i huvudsak syftar till att främja sam-

verkan mellan arbetsgivare och myndighetsaktörer. Modellen bygger på sju nyckelfaktorer som 

är viktiga av fokusera på för en tillitsfull och professionell samverkan mellan aktörerna. En av 

nyckelfaktorerna är en arbetsgivarkoordinator som stödjer arbetsgivaren. Enligt modellen ska 

koordinatorn endast arbeta gentemot arbetsgivaren och den handläggare som är aktuell för ar-

betsmarknadsinsatsen. Bakgrunden till modellen är ett identifierat behov av att främja samver-

kansarbetet mellan myndighetsaktörer och arbetsgivare då dessa tenderar att glömmas bort 

bland alla insatser som riktar sig till den arbetssökande. Även i arbetet med SE finns en risk att 

glömma bort arbetsgivaren eftersom fokus ofta centreras till den arbetssökande och mottagaren 

för insatsen.28 Vilket också lyfts i rapporten från EUSE Toolkit 2010 där den Europeiska kommiss-

                                                
24 Bidrag för personligt biträde, Arbetsförmedlingen 
25 Psykosocialt anpassningsstöd, Arbetsförmedlingen  
26 Särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS), Arbetsförmedlingen 
27 European Union of Supported Employment Toolkit (EUSE) i avsnittet om On & Off Job Support 
28 Lena Strindlund 2017-08-24 
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ionen påtalar vikten av att inkludera och involvera arbetsgivare i insatser som erbjuds från myn-

dighetsaktörer och där arbetsgivare är en viktig del av insatsens hållbara resultat. 29  

 

3.4.1 Framgångsfaktorer för efterstöd som insats 

Det finns ett antal framgångsfaktorer som utkristalliseras under omvärldsanalysen samt genom 

intervjuer. För att insatser ska vara trovärdiga och kunna ge effekt är det viktigt att det finns en 

etablerad metod att stödja sig mot för att säkerställa att resultat går att koppla till insatserna, 

det skulle i detta fall vara SE metoden. En viktig faktor i SE är den terapeutiska alliansen mellan 

individ och behandlaren som måste byggas upp och som inte bör brytas.  Det innebär att om 

man byter behandlare så bryts banden och relationen måste börja byggas upp igen. När det 

kommer till utformningen av ett efterstöd så är arbetsgivaren en viktig part att ha med. En form 

av insats skulle kunna vara trepartssamtal mellan individen, arbetsgivaren och behandlaren som 

regelbundet ses för att prata om behov och hur arbetsplatsen kan anpassa sig efter de behoven. 

Exakt hur mycket stöd som behövs är individberoende och kan röra sig om allt från att ses varje 

vecka till att fika en gång i månanden. Hur länge behovet behövs är även det individberoende.  

 

  

                                                
29 European Union of Supported Employment Toolkit (EUSE) i avsnittet om Supported Employment for Employers 
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4. BEHOV OCH MÖJLIGHETER FÖR EFTERSTÖD 

I framtagandet av föreliggande förstudie har Ramböll genomfört en workshop med representan-

ter från samordningsförbundets projekt Enter, FIA funktionsnedsatta i arbete och IPS i psykos-

vården. Syftet med workshopen var att identifiera beröringspunkter mellan projekten och de 

insatser som erbjuds inom ramen för respektive projekt. Syftet med workshopen var även att 

diskutera behov och möjligheter att inom ramen för samordningsförbundet erbjuda ett efterstöd 

till sin målgrupp. I detta kapitel presenteras resultatet av workshopen.  

 

4.1 Det finns ett uttalat behov från pågående insatser inom förbundet att utveckla ett 

fortsatt stöd till personer som fått en rimlig sysselsättning 

Under workshopen framkom det att det finns ett behov att inom ramen för framförallt projektet 

Enter att utveckla en form av efterstöd. Projektet IPS har nyligen inletts vilket också förklarar 

varför de ännu inte uttalat ett behov av efterstöd samtidigt som det inom ramen för metodiken 

rekommenderas att erbjuda detta stöd. I projektet FIA erbjuds det idag ett obegränsat stöd till 

deltagare utifrån SE varför stöd för att utveckla ett sådant stöd i projektet inte har uttalats.  

Däremot har projektet svårt att skapa långsiktighet på grund av att det endast finansieras för 

fortsatt verksamhet ettårsvis. Det har därför inom ramen för FIA varit svårt att långsiktigt pla-

nera och utveckla sin verksamhet mer än ett år i taget.  

 

För projektet Enter upplevs stödet till deltagare ha ett markant slut. När en deltagare fått ett 

arbete lämnas personen över till Arbetsförmedlingen där inte heller fortsatt stöd erbjuds. Under 

workshopen framkom det att fortsatt stöd till dem deltagare som inte uppnår en rimlig syssel-

sättning även bör prioriteras. Varför dessa inte uppnår en rimlig sysselsättning handlar enligt 

projekten oftast om en mycket komplicerad problembild där de står långt från arbetsmarknaden 

och därför är i behov av fortsatt stöd från arbetsmarknadsinsatser.  

 

4.2 Utformningen av ett efterstöd som en potentiell insats 

Ett behov av efterstöd uttrycktes från samtliga på workshopen och för den målgrupp respektive 

insats jobbar med. I FIA och IPS erbjuds ett obegränsat efterstöd idag. Projektet IPS startade i 

juni 2017 och är fortfarande i uppstartsfasen. IPS som metod har dock erbjudits av funktionshin-
deromsorgen inom ramen för Jönköping kommuns ordinarie arbete och då med efterstöd som 

insats, men då endast  till dem som har aktivitets- och stödersättning. FIA har funnits sedan 2013 

i sin nuvarande form med ett obegränsat stöd till deltagare i projektet, ett stöd som representan-

ter från projektet menar har haft stor betydelse för deltagarna.  

 

Särskilt mot bakgrund av denna erfarenhet av efterstöd påtalar workshopdeltagarna att det är av 

stor vikt att ett efterstöd som insats är tydligt formulerat, dels i uppdragsbeskrivningen, dels i sin 

roll gentemot andra myndighetsaktörer, arbetsgivare och arbetstagare.  

 

Av verksamheterna har det uttryckts att ett efterstöd också bör utgå från arbetsgivares behov av 

stöd. Särskilt eftersom det tidigare visat sig att arbetsgivare som tagit emot en nyanställd från 

en insats visat en osäkerhet i hur de ska hantera den anställda. Det efterfrågas också en resurs 

som kan koordinera praktik och andra arbetstillfällen som finns inom kommunen. Det skulle un-

derlätta för arbetsgivaren att ha en kontakt med kommunen/myndigheten och detta skulle också 

kunna vara samma person som arbetsgivaren sedan kontaktar när de har tagit emot en individ 

från någon av insatserna.  

 

I utformningen av ett efterstöd är det enligt verksamheterna viktigt att skilja mellan former av 

efterstöd beroende på vad det huvudsakliga syftet är med insatsen. Enligt workshopdeltagarna 

bör dessa variera beroende på om deltagare arbetar, studerar eller övergår i en annan myndig-

hetsinsats. Hur stort behovet är i form av resurser var svårt för workshopdeltagarna att upp-

skatta. Uppskattningsvis rör det sig om en halvtidstjänst, som också skulle kunna ha andra ar-

betsuppgifter samtidigt. Men det faktiska behovet är något som måste utredas vidare och som 
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också kan variera med tiden. Samtidigt som workshopdeltagarna ser ett behov av fortsatt stöd är 

det också viktigt att individen är relativt självgående och att det finns en tydlig gräns för hur 

mycket stöd kommunen ska ge. Enligt SE metoden är det samma person som ska ge det fort-

satta stödet. Enligt workshopdeltagarna är det praktiskt sett svårt att ha kontakt med samma 

person i upp till flera års tid, särskilt efter avslutad insats. Ett efterstöd som insats kan dock en-

ligt deltagarna fortfarande skapa ett stort värde för individen, även om det ges av en annan per-

son än den individen har haft kontakt med. 
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5. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

Initialt var Rambölls uppdrag att samla underlag för att formulera ett utkast till en ansökan om 

projekt för insatser genom efterstöd. Detta uppdrag förändrades under uppdragets gång då det 

blev tydligt att ett efterstöd rekommenderas genom evidensbaserade metoder såsom IPS och SE 

samt att förbundet har pågående projekt där insatser ges med stöd av dessa två metoder. Ram-

bölls uppdrag blev därför att ta fram en förstudie som bland annat visade på behov och möjlig-

heter för samordningsförbundet att erbjuda former av efterstöd i redan pågående projekt. Mot 

bakgrund av det underlag som tagits fram för denna förstudie och som presenterats i rapporten 

har Ramböll landat i ett antal rekommendationer. Nedan presenteras dessa i punktform.  

 

 Ett efterstöd bör formuleras utifrån evidensbaserade och beprövade metoder 

Genom förstudien har vi identifierat ett antal pågående projekt där insatser genom efterstöd 

erbjuds deltagare. I samtliga fall utgår projekten från metoderna IPS eller SE. Båda dessa meto-

der rekommenderar efterstöd till arbetstagare och arbetsgivare. För SE finns även en ”verktygs-

låda” som Europeiska kommissionen tagit fram och som sammanfattar de viktigaste faktorerna 

för en lyckad insats genom SE. Ramböll rekommenderar därför att ett efterstöd bör formuleras 

utifrån redan vedertagna samt beprövade metoder.  

 

 Samordningsförbundet bör i den utsträckning det går skapa synergier mellan pågående pro-

jekt samt vidareutveckla efterstöd i dessa.  

I förstudien har det blivit tydligt att förbundet finanserar ett antal liknande projekt. I förstudien 

har det även framkommit att det finns flera beröringspunkter samt även behov av samarbete 

mellan projekten. Rambölls bedömning är därför att förbundet bör skapa synergier mellan på-

gående projekt genom att låta projekten dra nytta av varandras framgångsfaktorer. En metod för 

detta är att skapa tillfällen och plattformar för projekten att mötas.  

 

 Utveckla ett efterstöd tillsammans med befintliga insatser  

Eftersom nulägesanalysen och workshopen pekar på att utveckla en av de befintliga insatserna 

snarare än att tillsätta en ny insats bör ett första steg för samordningsförbundet vara att samla 

verksamheterna för att diskutera hur deras verksamheter kan utvecklas till att inkludera ett ef-

terstöd.  

 

 Utgå från Enters resultat för att bedöma insatsens omfattning 

För att bedöma hur stor en insats i ett första skede bör vara förslås att behovet utgår från Enters 

målgrupp som har gått ut i arbete eller studier. Eftersom uppföljning av individen inte följs upp 

efter avslut föreslås att de handläggare som arbetar inom Enter uppskattar de behov som de 

anser finns med utgångspunkt i vilka typer av individer de har handlagt. Eftersom antalet indivi-

der i behov av efterstöd kommer vara vanskligt att bedöma föreslår Ramböll att en insats med 

efterstöd inleds med en testperiod så att omfattningen av insatser sedan kan utvärderas.  

 

 Utred hur ärendehanteringen kan se ut efter att individen har kommit ut i rimlig sysselsätt-

ning 

En utmaning för samtliga verksamheter som har lyfts fram är hur ärenden ska hanteras när en 

individ har fått ett arbete. I dagsläget måste individen avslutas för att verksamheten ska kunna 

påvisa vilka resultat de har uppnått. Samordningsförbudet bör enas i hur statistik ska föras gäl-

lande individen för att skilja mellan öppna ärenden samt oavslutade ärenden där individen har en 

rimlig sysselsättning och erbjuds fortsatt stöd genom efterstöd som insats.  
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https://www.arbetsformedlingen.se/download/18.5f0bc314275458655133b/1435752061568/Psykosocialt_anpassningsst%C3%B6d_AS_Faktablad1.pdf
https://www.arbetsformedlingen.se/download/18.5f0bc314275458655133b/1435752061568/Psykosocialt_anpassningsst%C3%B6d_AS_Faktablad1.pdf
https://www.arbetsformedlingen.se/download/18.46ccfec5127ddccec778000574/sius_as.pdf


Organisation av efterstöd 2017, inom Samordningsförbundet Södra Vätterbygdens geografiska område. 

 

Mer information om ovanstående objekt finns på: 

http://processkartaextern.jonkoping.se/Test/Soc/TT_test/Efterstöd 6/index.html 

BILAGA 1 

http://processkartaextern.jonkoping.se/Test/Soc/TT_test/Efterstöd%206/index.html


Organisation av efterstöd 2017, inom Samordningsförbundet Södra Vätterbygdens geografiska område. 

 

Mer information om ovanstående objekt finns på: 

http://processkartaextern.jonkoping.se/Test/Soc/TT_test/Efterstöd 6/index.html 

BILAGA 2 

http://processkartaextern.jonkoping.se/Test/Soc/TT_test/Efterstöd%206/index.html

