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Förord 
Föreliggande rapport är en utvärdering av ett sysselsättningsprojekt som bedrevs i Göteborg från juni 

2012 till december 2013. Syftet med utvärderingen var  att beskriva projektets utveckling och utfall. 

Utvärderingen har genomförts av NSPHiG – Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg. NSPHiG 

är en samarbetsorganisation för 19 patient-, brukar- och anhörigföreningar i Göteborg. Genom 

NSPHiG är tanken att föreningarna tillsammans skall kunna göra sina röster hörda och arbeta för ett 

ökat brukarinflytande. NSPH finns representerat på flera platser i Sverige och en förhoppning är att 

denna rapport skall kunna utgöra ett exempel till andra brukarorganisationer på hur man praktiskt 

kan gå till väga för att utforma liknande brukarsatsningar på lokal ort. En annan förhoppning är att 

den skall utgöra exempel för myndigheter och andra som är intresserade av arbete för en ökad 

brukarmedverkan.  

 

Det här projektet har givit personer möjlighet att använda sina erfarenheter av psykisk ohälsa till 

något positivt. Som framgår i den här rapporten har det på många sätt varit värdefullt för dem. Det 

har även givit hopp om framtiden för brukarna med egen psykisk ohälsa som mottagit deras stöd. 

Samtidigt blir det tydligt att en enskild insats inte i sig är en lösning på sysselsättningsfrågan. Flera 

faktorer både i samhällsstrukturerna liksom i de enskilda deltagarnas liv påverkar deras 

förutsättningar att komma till meningsfull sysselsättning. 

 

I rapporten kommer termen brukare att användas synonymt med ordet deltagare. Detta eftersom 

brukarna som avses är deltagare i projektet och kallas så av de brukarcoacher de arbetar med. De 

personer som intervjuats kan även komma att kallas för respondenter. 

 

Jag som har skrivit rapporten skulle vilja rikta ett tack till Anna Melke på FoU Väst/GR, för det 

metodstöd som hon tillhandahållit. Jag skulle även vilja tacka Lovisa Bengtsson och Andrea 

Liljenbrunn på Suicidprevention i Väst, för stödet med genomförandet- och renskrivningen av vissa av 

de intervjuer som gjorts. Främst vill jag dock tacka de brukarcoacher och brukare som så generöst har 

bjudit på sina unika berättelser i en eller flera intervjuer. Utan deras insats hade utvärderingen inte 

varit möjlig att genomföra.  
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Sammanfattning 
Denna rapport är en utvärdering av ett sysselsättningsprojekt som bedrivits i Göteborgs Stad från 

juni 2012 till december 2013, inom vad som i projektansökankallas Samordning, brukarmedverkan, 

IPS. IPS är en amerikansk modell som går ut på att stödja och motivera personer med psykisk ohälsa 

som står utanför arbetsmarknaden till att få ett lönearbete och behålla det. Projektet vänder sig till 

personer i arbetsför ålder (18-64 år) med psykisk funktionsnedsättning, som vill arbeta och bor i 

någon av Göteborgs tio stadsdelar. Dessa personer får genom projektet ett stöd via en brukarcoach. 

Deras uppgift är att ge målgruppen ett individuellt stöd och motivera till lönearbete. 

Brukarcoacherna har alla egen erfarenhet av psykiska funktionsnedsättningar. Tanken är att detta 

bidrar till att de kan se brukarens behov från ett annat perspektiv än vid traditionell jobbcoachning.   

 

Utvärderingen syftar till att beskriva projektets utveckling och utfall med fokus på inslaget med 

brukarcoacher. Kvalitativa djupintervjuer har genomförts under 2013 med brukare, brukarcoacher 

och representanter från projektets fyra huvudmän. Tre intervjuomgångar har gjorts med brukare, två 

med brukarcoacher och en med representanter från de olika huvudmännen.  

 

Deltagarna beskriver att brukarcoachernas stöd främst utgår ifrån att samtala och stötta deltagaren 

inom flera områden i livet. Det kan röra sig om samtalsstöd för att stärka självkänslan, att hjälpa till i 

kontakten med myndigheter, eller praktiskt stöd som att stötta deltagaren i att ringa eller skriva CV. 

Stödet beskrivs som brett och flexibelt samt att det formas utifrån dagsläge och behov. Samtliga 

deltagare uttrycker att förståelsen från brukarcoachen upplevs som mycket större jämfört med andra 

liknande stödpersoner. Detta är kopplat till brukarcoachernas öppenhet med den egna erfarenheten 

av psykiska funktionsnedsättningar. Precis som deltagarna beskriver brukarcoacherna att det utöver 

samtalen är mycket variation på vad man gör tillsammans med deltagarna, och att det är deltagarnas 

individuella behov som styr. Av de intervjuade representanterna för huvudmännen anser alla att det 

finns ett behov av brukarcoacher som ett stöd till deras deltagare. Varför skiljer sig dock åt. Vissa 

belyser brukarcoachernas egen erfarenhet av psykiska funktionsnedsättningar som en viktig 

komponent. Andra tar upp nyttan med att brukarcoachen kan fungera som en samordnare för 

deltagaren.  

 

Utvärderingen visar att brukarcoacherna verkar fylla en viktig roll i deltagarnas liv. Deltagarna är 

nöjda och tacksamma över stödet, och en förtroendefull relation har utvecklats mellan deltagare och 

brukarcoach. Utvärderingen kan däremot inte bekräfta om projektet leder till ökad sysselsättning för 

deltagarna. Detta beror till viss del på en förskjutning i projektet från att arbeta specifikt med att få 

deltagaren till sysselsättning, till att arbeta mer med kringfaktorer runt deltagaren som utgör hinder 

för denne att komma till sysselsättning. Några av deltagarna hade dessutom redan sysselsättning i 

form av exempelvis studier vid inträdet i projektet, och behövde då stöttning i att klara av dessa. 

Utöver detta pågick inte projektet under de tilltänkta tre åren, utan enbart under ett och ett halvt. 

 

Under hela undersökningsperioden framhåller samtliga deltagare att brukarcoacherna har gjort nytta 

för dem vad gäller att komma närmare sysselsättning. Nyttan som de räknar upp är ofta indirekt och 

kan handla om att brukarcoacherna har hjälpt till att förbättra deltagarens mående eller stärka 

självkänslan. Den indirekta nyttan kan på sikt tänkas leda till att deltagarna kommer närmare 

sysselsättning. Det hade därför varit intressant att följa deltagarna under en längre period för att se 

om det senare sker någon skillnad i sysselsättningsgrad. 
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IPS – ett nytt perspektiv på vägen till sysselsättning 
Göteborgs Stad har beviljats statsbidrag från Socialstyrelsen för att bedriva försöksverksamhet med 

meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning inom vad som i 

projektansökan kallas Samordning, brukarmedverkan, IPS.1 Enligt ett regeringsbeslut 2011-09-152 är 

syftet med statsbidraget att öka möjligheten för personer med psykisk funktionsnedsättning att 

lönearbeta. År 2011 fördelades statsbidraget till ett urval om 16 kommuner. Bidraget för 2012 kan 

användas för att dels utöka urvalet med ytterligare några kommuner, dels stödja pågående 

försöksverksamheter. I regeringens beslut uttrycks att:  

 

”Försöksverksamheten ska syfta till att öka deltagarnas möjligheter att kunna lönearbeta genom att 

stimulera kommuners arbete med metodutveckling, stöd till arbetsgivare vid deras utbildning av 

personal och precisering av innehåll i anpassad och meningsfull sysselsättning för personer med 

psykisk funktionsnedsättning.” 

 

IPS, Individual Placement Support, är en amerikansk modell som går ut på att stödja och motivera 

personer med psykisk ohälsa som står utanför arbetsmarknaden till att få ett lönearbete - och 

behålla det. Modellen bygger på att det är just lönearbete som avses, inte studier, praktik eller 

motsvarande. Med IPS är tanken att alla som vill kan arbeta, och att personer kan utvecklas i positiv 

riktning om de får vistas i en hälsofrämjande miljö där en majoritet är friska arbetstagare, snarare än 

att erbjudas en arbetsmarknadsåtgärd tillsammans med andra med nedsatt arbetsförmåga. Kontakt 

och samarbete skall etableras med arbetsgivaren, och ett individuellt stöd skall utvecklas när 

deltagaren har börjat arbeta.  

 

Socialstyrelsen har lyft fram IPS som en rekommenderad insats3. Till grund för rekommendationen 

ligger tre metaanalyser av metodens effektivitet. Dessa analysers slutsats är att IPS är mer effektivt 

när det gäller att stödja deltagarna till reguljära arbeten än andra arbetsförberedande modeller för 

arbetsrehabilitering. En svensk randomiserad-kontrollerad studie från 20134 har dessutom kommit 

fram till att deltagarna i IPS fick mer varaktiga anställningar än de i kontrollgruppen. 46 procent av 

deltagarna i IPS fick arbete på den reguljära arbetsmarknaden under uppföljningstiden på 18 

månader. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Det handlar om 1 880 tkr under 2012, ansökan om ytterligare 2 220 tkr inskickad i januari 2013. Ansökan om 

statsbidrag 2013, Dnr Göteborgs Stad 1753/11. 
2
 Socialstyrelsen, Regeringsbeslut 11:4, Dnr 30808/2011, Uppdrag att fördela medel för en försöksverksamhet 

med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. 
3
 Socialstyrelsen, Artikelnummer 2013-12-19. Utvärdering av försöksverksamheter i kommuner, Individual 

Placement and Support, individanpassat stöd till arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning. 
4
 Areberg C. Individual Placement and Support (IPS) for persons with severe mental illness – Outcomes of a 

randomised controlled trial in Sweden. Lunds universitet; 2013 
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Brukarcoacher – ett projekt om sysselsättning för personer med 

psykiska funktionsnedsättningar 
Projektet Samordning, brukarmedverkan, IPS ligger i linje med kommunens mål om att tillgången till 

meningsfull sysselsättning ska öka för denna grupp5 liksom med förvaltningens handlingsplan som 

identifierar individuellt stöd, försörjning och samverkan som viktiga fokusområden för att uppnå 

målet.6 Enligt 2013 års inventeringsrapport av personer med psykiska funktionsnedsättningar 

framkom att av 4 693 personer aktuella inom Socialtjänsten i Göteborg hade 2 848 av dessa ingen 

sysselsättning7. Behovet av sysselsättningsstöd till målgruppen kan därför anses stort. Projektet 

vänder sig till personer i arbetsför ålder (18-64 år) med psykisk funktionsnedsättning, som vill arbeta 

och bor i någon av Göteborgs tio stadsdelar. 

 

Projektet syfte beskrivs i ansökan: ”att tillvarata lokala erfarenheter, forskningskunskaper, utveckla 

en gemensam IPS-modell över hela staden tillsammans med de fyra huvudmännen 

arbetsförmedlingen, försäkringskassan, socialtjänsten och Västra Götalandsregionen.” Detta ska ske 

genom ”brukares medverkan, ökad kommunikation och attitydpåverkan på lokala arbetsgivare samt 

att öka samverkan” mellan inblandade aktörer.  Vidare fastslås att ”[i] projektet används IPS-

modellen med fokus på individens stöd och motivation till lönearbete, inte bara studier och praktik, 

snabbare arbetsprocesser med målsättningen att etablera kontakt och samarbete med arbetsgivare 

och utveckla individuellt stöd på arbetsplatsen för en anställning.” I praktiken innebär det att man 

stödjer redan befintliga IPS/Supported Employment-verksamheter i Göteborg, som arbetar med 

målgruppen. Dessa personer får genom projektet ett ytterligare stöd via en brukarcoach, både som 

arbetssökande och arbetstagare – meningen är att ge ett långsiktigt stöd både för att söka arbete och 

för att behålla det. Brukarcoacher har tidigare aldrig använts i Sverige och deras roll formas därför 

under projektets gång. Broschyrer har tagits fram för att informera om stödet:   

 

Brukarcoachernas uppgift är att ge individuellt stöd, motivera till lönearbete och öka 

chanserna för projektdeltagarna att komma in på arbetsmarknaden. Tanken är att 

coachens egna erfarenheter av psykiska funktionsnedsättningar bidrar till att vi kan se 

deltagarens behov från ett annat perspektiv än traditionell jobbcoaching. Alla 

brukarcoacher får utbildning för uppdraget och egen handledning.
8
 

 

Göteborgs Stad är projektansvarig, medan Social resursförvaltning är projektägare och därmed 

samordnar projektverksamheten. Brukarorganisationen NSPHiG9 ansvarar för inslaget av 

brukarcoacher genom att utbilda och organisera dem. NSPHiG ansvarar även för kommunikation och 

utbildning av handläggare och arbetsgivare.  

 

                                                           
5
 Ansökan om statsbidrag 2012, Dnr Göteborgs Stad 1753/11. 

6
 Social resursförvaltning, Göteborgs Stad. Handlingsplan för meningsfull sysselsättning till personer med 

psykisk funktionsnedsättning, 2011.  
7
 Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad. Inventeringsrapport, planeringsunderlag för stöd och service i 

Göteborgs Stad för personer med psykisk funktionsnedsättning, 2013. 
8
 Brukarcoach! Ett nytt jobbstöd för dig med psykisk ohälsa. Publicerad 2012 av Göteborgs Stad och NSPHiG. 

9
 Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg, en paraplyorganisation för 19 patient-, brukar- och 

anhörigföreningar. 
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Projektets delmål för 2012 var att minst en brukare eller deltagare per stadsdel skulle komma i 

arbete/studier/praktik med stöd av IPS-modellen och brukarcoacherna. Målet för 2013 är, enligt 

ansökan, ”att arbeta med ca 30 deltagare mot arbete, studier eller praktik”.  

 

I projektansökan uttrycks att projektet bör ha minst tre år på sig för att etablera ett nytt arbetssätt 

inom de fyra huvudmännens organisationer. Under förutsättning att projektet finner en bra modell 

för individer, myndigheter, arbetsgivare samt brukarorganisationer i den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen, kommer budgeten framöver att kompletteras med fasta medel för IPS-arbetet.  

Medverkande organisationer 
Styrgruppen för projektet utgörs av en strategisk ledningsgrupp, där ledare från samtliga 

samarbetsaktörer ingår. Den kompletteras med ledning från brukarorganisationerna och 

utvärderare. Styrgruppen ändrade sammansättning under arbetets gång. Den initiala styrgruppen var 

även operativ och fungerade mer som en styr/arbetsgrupp.  Sedermera blev styrgruppen en mer 

renodlad styrgrupp med planerings- och organiseringsansvar.  

 

Den initiala styrgruppen hade följande sammansättning och träffades cirka en gång/månad: 

 Stadsledningskontoret/Göteborgs Stad – Anders Ednersson 

 Arbetsförmedlingen – Maria Norrman 

 Försäkringskassan – Rolf Carlsson 

 LGS (Ledningsguppen för samverkan) – Brittmari Ekfjorden 

 Västra Götalandsregionen – Eva Hellquist 

 Stadsdelsförvaltningarna/Göteborgs Stad – Björn Lind 

 Samordningsförbunden i Göteborg – Karin Martinsson alt Magnus Simonsson  

 FoU i Väst/GR – Elisabeth Beijer 

 

Parallellt med styrgruppen träffades en arbetsgrupp, vilken bestod av:   

 Social resursförvaltning/Göteborgs Stad - Per-Anders Olsson 

 Stadsledningskontoret/Göteborgs Stad - Eva Magnusson 

 NSPHiG  - Sonny Wåhlstedt 

 

I november 2012 hade styrgruppen omformats och omfattades av dessa aktörer/personer: 

 Stadsledningskontoret/Göteborgs Stad - Anders Ednersson 

 Stadsledningskontoret/Göteborgs Stad - Eva Magnusson 

 Park- och naturförvaltningen/ Göteborgs Stad - Ann Skärberg 

 Örgryte-Härlanda/Göteborgs Stad - Lena Stenfeldt 

 Lundby/Göteborgs Stad - Björn Lind 

 Social Resursförvaltning/Göteborgs Stad - Lars Alfredsson 

 NSPHiG  - Elisabet Lundberg 

 NSPHiG - Sonny Wåhlstedt 

 Arbetsförmedlingen - Magnus Simonsson 

 Arbetsförmedlingen - Beatrice Berglund  

 Försäkringskassan - Eva Åkerström  

 Västra Götalandsregionen - Birgitta Magnusson 
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Denna styrgrupp hade sitt första möte den 19 november 2012. Därefter träffades styrgruppen en 

gång i månaden under hela 2013. 

Den totala deltagargruppen i projektet 
Av de 37 deltagare som ingått i projektet var 12 män och 25 kvinnor.  Deltagarna kunde ha en av 

följande statusar i projektet: aktiv, vilande eller inaktiv. Aktiva deltagare hade brukarcoacherna 

regelbunden kontakt med, vilande deltagare hade kommit in i en åtgärd och hade därmed inte så 

stort behov av brukarcoachen, och inaktiva deltagare hade inte uttryckt att de velat bli avskrivna från 

projektet, men brukarcoachen fick inte heller tag på dem. Deltagare kunde skifta mellan dessa tre 

stadier under projektets gång. Av de 37 deltagare som var inne i projektet vid dess slut var 24 aktiva, 

5 vilade och 8 inaktiva. Över hälften av deltagarna var under 30 år och bara en var över 50 år. 

Inträdet i projektet 

Av de 32 deltagare som rapportförfattaren har fått in uppgifter om såg inträdet i projektet ut som 

följer: 

 

 
 

Deltagarna fördelades jämt bland de fyra brukarcoacherna (de som arbetat sedan projektstarten) allt 

eftersom de kom in i projektet. Den femte brukarcoachen fick sin enda deltagare vid inträdet i 

projektet sommaren 2013. Följande diagram visar antalet deltagare per brukarcoach vid projektets 

slut: 
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Tiden för regelbunden kontakt 

Av de 30 deltagare som brukarcoacherna rapporterat regelbunden kontakt med såg tiden för kontakt 

mellan dessa och brukarcoachen ut som följer: 

 

 
 

Det var ingen särskild brukarcoach som stack ut vad gällde kontinuiteten i kontakten med sina 

deltagare, utan regelbundenheten i kontakten var ganska jämt fördelad mellan varje brukarcoach 

och dennes olika deltagare.  
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Utvärderingen 
Projektet Samordning, brukarmedverkan, IPS ingår i en nationell satsning på IPS och utvärderas som 

sådant i regi av Socialstyrelsen. Den utvärdering som redovisas i denna rapport är initierad av 

projektansvarig och -ägare som valt att lägga utförandet på brukarorganisationen NSPHiG med 

handledningsstöd från FoU i Väst/GR. Ansvarig för utförandet av uppföljningen är Filippa Ahlberg 

Gagnér, folkhälsovetare från NSPHiG. Metodstöd är Anna Melke, forskare från FoU Väst/GR. 

 

Utvärderingen syftar till att beskriva projektets utveckling och utfall med fokus på inslaget med 

brukarcoacher (till skillnad från ett fokus på IPS-metoden). Utvärderingen bidrar med kunskap om 

vad projektet tillfört individer och verksamheter och kan utgöra ett underlag i en fortsatt diskussion 

om brukarcoacher och sysselsättningsstöd till denna målgrupp, av intresse för såväl brukare som 

lokala, regionala och nationella välfärdsaktörer.10 Målen för utvärderingen och uppföljningen har 

reviderats under projektets gång, varpå följande tre huvudpunkter har utkristalliserats: brukaren 

(deltagaren), brukarcoachen och samverkan mellan huvudmännen. 

 

Under ett styrgruppsmöte i januari 2013 fattades beslut om att en processbeskrivning skall 

produceras för projektet Samordning, brukarmedverkan, IPS. Projektet hade då pågått sedan maj 

2012, då projektansökan beviljades. Processbeskrivningen syftar till att ge läsaren en inblick i vilka 

aktiviteter och processer som format projektet, samt att andra intressenter skall kunna följa 

projektet framväxt och dra lärdomar utifall de själva skulle vilja starta upp ett liknande projekt. 

Processbeskrivningen återfinns dels som en del av utvärderingens metodbeskrivning (se 

Processbeskrivning, utvärderingen) och dels som en beskrivning av hur brukarcoachens arbetsroll 

växte fram (se Framväxten av en ny stödfunktion). Under samma styrgruppsmöte presenterades och 

godkändes den utvärderingsplan som kom att gälla fram tills projekttidens slut, se Bilaga 1. 

 

Kvalitativa djupintervjuer har genomförts under 2013 med brukare, brukarcoacher och 

representanter från projektets fyra huvudmän. Av tids- och resursmässiga begränsningar har inte alla 

grupper intervjuats lika många gånger. Tre intervjuomgångar har gjorts med brukare, två med 

brukarcoacher och en med representanter från de olika huvudmännen. Intervjuerna är 

semistrukturerade, dvs. med fasta frågor men öppna svar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Undersökningen är mer avgränsad än de direktiv för utvärdering som beskrevs i projektansökan då dessa 

direktiv snarare är avsedda för den nationella utvärderingen.  
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Flödesschema, utvärderingen 

 
 

Juni -12 

•Projektansökan godkänns 

•Diskussioner om utvärderings utformning 

Aug -12 
•Beslut om utvärderingens ramar 

Okt -12 

•Ny projektledare 

•Första deltagaren inne i projektet 

Nov -12 
•Första utkasten till utvärderingsplan och intervjumallar 

Dec -12 
•Ytterligare en person knyts till utvärderingen 

Jan -13 

•Utvärderingsplanen godkänns, processbeskrivning skall produceras 

•Samtyckesblankett delas löpande ut till deltagarna 

Feb -13 

•Intervjuomgång 1 - deltagare, 6 av 16 intervjuas 

•Intervjuomgång 1 - brukarcoacher, 4 av 4 intervjuas 

Juni - 13 

•Intervjomgång 2 - deltagare, 7 av 23 intervjuas 

•Kompletterande intervju med en ny brukarcoach 

Sep - 13 
•Nulägesrapport/avstämning av utvärderingen 

Okt -13 

•Intervjuomgång 3 - deltagare, 10 av 37 intervjuas 

•Intervjuomgång 2 - brukarcoacher, 5 av 5 intervjuas 

Nov -13 

•Intervjuer med huvudmännen, 9 intervjuas 

•Intervju med projektledaren 

Dec -13 
•Första utkastet till brukarcoacherna och styrgruppen 

Feb -14 

•Andra utkastet till brukarcoacherna och styrgruppen 

•Utvärderingen går till tryck 

Mars -14 
•Utvärderingen överlämnas till styrgruppen 
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Processbeskrivning, utvärderingen 
Diskussioner kring utvärderingens upplägg tar sin början i juni 2012, strax efter det att projektmedlen 

beviljades. Den dåvarande arbetsgruppen i projektet tar kontakt med Elisabeth Beijer på FoU i 

Väst/GR för att diskutera utvärderingen. Hon i sin tur undersöker andra utvärderingar av liknande 

IPS-satsningar som görs i Sverige, bl.a. AIR (Arbetslivsinriktad rehabilitering) i Göteborg och Ale 

kommun, som båda utvärderar lokala IPS-projekt. Elisabeth tar senare kontakt med Anna Melke, 

forskare från FoU i Väst/GR som utses till metodstöd.  

 

I augusti 2012 fattas de första besluten om utvärderingens ramar. Till skillnad från Socialstyrelsen, 

AIR och Ale kommun som primärt utvärderar metoden IPS, beslutas att projektets egen utvärdering 

kommer fokusera på det unika inslaget med brukarcoacher och hur de arbetar med deltagarna i 

projektet. Utvärderare blir Filippa Ahlberg Gagnér, folkhälsovetare från NSPHiG. Hon har kontinuerlig 

kontakt med metodstödet under hela projektet, främst per mail och telefon. 

 

I oktober 2012 tillträder den nya projektledaren Lars Alfredsson, och i november samma år får 

projektet sin första deltagare. Det poängteras hur viktigt det är att all verksamhet i projektet 

systematiskt rapporteras till utvärderaren som skall sammanställa processbeskrivningen. 

Utvärderingen planerades initialt att fokusera på brukarna, brukarcoacherna, styrgruppen samt 

arbetsgivarna. Av dessa föll gruppen arbetsgivare sedermera bort, och styrgruppen övergick till att bli 

handläggare som arbetar för de fyra huvudmännen i projektet och som har kontakt med deltagare i 

projektet. Beslut tas att semistrukturerade individuella intervjuer kommer att genomföras. De 

kommer dock inte att transkriberas. Utvärderingen kommer inte att förhålla sig till någon 

vetenskaplig metod, däremot ha ett vetenskapligt förhållningssätt.  

 

De första utkasten till utvärderingsplan samt intervjumallar för deltagare, brukarcoacher och 

representanter för de olika huvudmännen tas fram i november 2012. Definitionen av ”lönearbete” 

tas upp för diskussion, då det framkommer att målet för brukarna i projektet snarare är att ”närma 

sig ett lönearbete” än att ”få ett lönearbete”. Beslut tas i december 2012 att ytterligare en person 

från en av NSPHiG:s medlemsföreningar knyts till utvärderingen för att stödja utvärderaren i arbetet 

med intervjuerna. Denna person har i uppdrag att genomföra intervjuerna med brukarcoacherna och 

en del av representanterna för de fyra huvudmännen.  

 

Vid ett styrgruppsmöte i januari 2013 presenters och godkäns den utvärderingsplan som kom att 

gälla fram tills projekttidens slut. Under samma månad produceras en samtyckesblankett för 

deltagarna i projektet, se Bilaga 2. Denna delas ut till brukarcoacherna som i sin tur får i uppdrag att 

sprida den till deltagarna i projektet och, utifrån deltagarnas situation och mående, uppmana 

deltagarna att anmäla sig till utvärderingen. Anmälningar från deltagare som vill vara med i 

utvärderingen tas in fortlöpande. Deltagarna kommer att intervjuas i tre omgångar; i februari/mars, 

maj/juni samt hösten 2013. Brukarcoacherna kommer att intervjuas i två omgångar; i februari/mars 

samt till hösten 2013. Representanterna för myndigheterna kommer att intervjuas en gång, under 

hösten 2013. Denna tidsplan hålls under projekttiden. 

 

Intervjuomgång ett – deltagare och brukarcoacher 
Sex deltagare av 16 anmäler sig till den första intervjuomgången, dessa intervjuer genomförs utan 

bortfall med start i februari fram till mitten på mars 2013. Ytterligare en deltagare meddelade att 
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hen11 kunde tänka sig att genomföra intervjun skriftligen, men avböjde sedan att svara på frågorna. 

Alla fyra brukarcoacher intervjuas under samma tidsperiod. 

 

I mars görs en bortfallsanalys vid ett av brukarcoachernas måndagsmöten. Diskussioner förs kring de 

deltagare som inte tackade ja till att vara med i intervjun. Vilka tackade nej och varför? Vilka fick av 

aldrig frågan, och varför i så fall? 

 

En diskussion förs om fördelarna med att på ett tidigare stadium intervjua representanter för de fyra 

huvudmännen. Fördelarna med detta skulle vara att intervjun även fungerar som ett 

informationstillfälle och ger huvudmännens representanter en möjlighet att ytterligare engagera sig i 

projektet. Under intervjun skulle man ha möjlighet att fånga upp vad huvudmännen förväntar sig av 

projektet och ha större möjlighet att möta dessa förväntningar. Vid samtal med projektledaren 

framkommer dock att det inte finns tid eller resurser i projektet att intervjua huvudmännen vid två 

tillfällen. Till hösten planeras tio representanter från de fyra huvudmännen att intervjuas. Dessa 

kommer att tillfrågas av projektledaren. De skall fördelas om två från varje huvudman och 

någon/några till från Göteborgs Stad.  

 

Frågan om formativ kontra summativ utvärdering tas upp, och för- och nackdelar med dessa båda 

tillvägagångssätt diskuteras mellan utvärderarna och metodstödet. Förslaget om en formativ 

utvärdering läggs fram till projektledaren och teamledaren, varpå det beslutas att de preliminära 

resultaten från utvärderingen skall redovisas två gånger under året för projektledaren och 

brukarcoacherna, i en så kallad LFA-workshop. Dessa LFA-workshops äger aldrig rum, och de 

preliminära resultaten redovisas för brukarcoacherna och styrgruppen först i september. 

 

En kalkyl tas fram över den tid det skulle ta för utvärderaren att intervjua samtliga 30 deltagare som 

förhoppningsvis kommer att delta i projektet. Slutsatsen blir att om alla 30 deltagarna anmäler sig till 

intervju kommer utvärderaren behöva ytterligare avlastning, alternativt får de genomföras under en 

längre period. I april beslutas att efter omprioriteringar i projektets budget har ekonomin för 

utvärderingen bantats ner från en 75 % tjänst till en 50 % tjänst. Diskussioner förs mellan utvärderare 

och metodstöd hur utvärderingen skall förhålla sig till detta. Slutsatsen blir att man avvaktar och ser 

hur många av de förmodat 30 deltagarna i projektet som anmäler sig till intervju. 

 

Intervjuomgång två - deltagare 
I juni genomförs intervjuomgång två med deltagarna i projektet. Av de 23 deltagare som är inne i 

projektet (varav tre är vilande/ej aktuella) har utvärderaren fått kontaktuppgifter till tio stycken, 

varav sex har intervjuats i intervjuomgång ett. Av tio inbokade intervjuer genomfördes sju stycken i 

juni. Av de resterande tre var det en som var bortrest och två som tyckte att det var för stressigt i 

övrigt i deras liv just då. 

 

Vid avstämning med projektledaren bekräftas att utvärderingen i sitt färdiga skick skall överlämnas 

till styrgruppen den 15 mars 2014. Utvärderingen skall tryckas, varför tid för tryck behöver tas i 

beaktning. Rapportens nya slutgiltiga deadline blir därför fastslaget till månadsskiftet februari/mars. 

                                                           
11

 Hen används i texten istället för hon/han. Att använda ett könsneutralt begrepp är nödvändigt för att 
säkerställa respondenternas anonymitet. 
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Brukarcoachgruppen skall godkänna utkastet till den färdiga utvärderingen innan den överlämnas till 

styrgruppen. Två utkast kommer att skickas ut: ett i december, när det fortfarande finns en del kvar 

att skriva och därmed stor möjlighet att påverka innehållet, och ett i början/mitten på februari när 

rapporten i stort sett är klar. Beslut tas att även intervjua projektledaren i samband med de 

resterande huvudmännen. 

 

En intervju genomförs under sommaren 2013 med den brukarcoach som kom in i projektet efter att 

den första intervjuomgången med brukarcoacherna avslutades. 

 

Intervjuomgång tre – deltagare, omgång två - brukarcoacher 
I september 2013 får utvärderaren i uppdrag att sammanfatta nuläget i utvärderingen inför ett 

styrgruppsmöte. Denna sammanfattning inkluderar enbart deltagarnas preliminära uppfattningar om 

projektet. En nulägesrapport avlämnas även till brukarcoachgruppen. 

 

Under samma månad får utvärderaren in kontaktuppgifter till handläggare från brukarcoacherna. 

Kontakt med handläggare och deltagare för intervju tas i oktober. Projektledaren har skickat ett mail 

till de handläggare som utvärderaren fått kontaktuppgifter till för att förbereda dem på att en 

kontakt kommer att tas för intervju. Intervjuer skall genomföras med nio handläggare samt en med 

projektledaren. Beroende på hur många anmälningar som kommer in från deltagarna i 

intervjuomgång tre kommer eventuellt ett antal av huvudmännen intervjuas i november, eller så 

kommer antalet intervjuer minskas i antal. 

 

I oktober genomförs intervjuomgång tre med deltagarna i projektet. Av de 37 deltagare som är inne i 

projektet (varav 24 är aktiva och 13 vilande/ej aktuella) har utvärderaren fått kontaktuppgifter till 15 

stycken. Av dessa 15 genomförs tio intervjuer. Tre av dessa är förstagångsintervjuer, tre är 

andragångsintervjuer och resterande fyra är tredjegångsintervjuer. Under samma månad intervjuas 

samtliga fem brukarcoacher i en andra intervjuomgång. 

 

Intervjuer med handläggare 
Nio handläggare vid olika myndigheter kopplade till någon av projektets huvudmän intervjuas i 

oktober/november, samt projektledaren. Handläggarna arbetar alla med minst en deltagare som är 

inne i till projektet. Av de nio handläggarna som utvärderaren fått kontaktuppgifter till och intervjuar 

till är sex kopplade till någon verksamhet inom Göteborgs Stad, två till arbetsförmedlingen och en till 

försäkringskassan. 

 

Intervjun med projektledaren visade sig senare bekräfta mycket av den bild som framträtt vid 

intervjuerna med brukarcoacherna. På grund av detta och för att ge mer utrymme åt övriga 

respondenters utsagor, kommer resultatet från intervjun inte att presenteras närmare i rapporten.  

 

Det första utkastet till utvärderingen skickas ut till styrgruppen och brukarcoacherna i december 

2013. I mitten av januari 2014 har styrgruppen sitt sista möte. Under mötet diskuterades det första 

utkastet på utvärderingen. Styrgruppen hade inga synpunkter om förslag på förändringar. Det andra 

utkastet till utvärderingen skickas ut till styrgruppen och brukarcoacherna i mitten på februari 2014. 

Den 28 februari 2014 överlämnas utvärderingen i sitt färdiga skick till projektledaren för att gå i tryck. 

Utvärderingen överlämnas till styrgruppen den 15 mars 2014. 
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Förfrågan om medverkan i utvärderingen 

Samtliga brukarcoacher tillfrågade nästan alla sina deltagare om medverkan i undersökningen. 30 av 

37 deltagare fick förfrågan och samtyckesblankett till undersökningen. Av de sju som inte tillfrågades 

berodde tre fall på att deltagaren mådde för dåligt, två hade bara träffat brukarcoachen ett par 

gånger, en hade främst haft telefonkontakt med brukarcoachen och en kom in i projektet när den 

sista intervjuomgången med deltagarna var avslutad. 

 

Av de 30 deltagare som tillfrågades om att vara med i undersökningen svarade 13 ja till att vara med. 

11 av dessa intervjuer genomfördes. Resterande sa att de skulle tänka på saken eller sa direkt att de 

inte var intresserade av att vara med på grund av bland annat att de inte orkade med fler möten. 
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Framväxten av en ny stödfunktion 
Detta avsnitt syftar till att beskriva projektets framväxt, med fokus på de aktiviteter och processer 

som är knutna till brukarcoacherna.  Processbeskrivningen baseras dels på rapportförfattarens egna 

iakttagelser och protokollföring under brukarcoachernas möten, dels på information från 

teamledarens/projektledarens protokoll och andra skriftliga kompletteringar från desamma. Den 

utgör därför ingen komplett beskrivning av alla dagliga göromål och diskussionsämnen, utan syftar 

snarare till att ge en bild av vilka aktiviteter som förekommit och präglat projektet. Generellt kan 

projektet delas upp i två faser: uppstartsfasen och genomförandefasen. Uppstartsfasen pågår från 

och med att projektmedel beviljades i maj 2012, till dess projektedaren tillträdde och deltagare kom 

in i projektet, i november 2012. Därefter tar genomförandefasen vid, vilken pågår till projektets slut. 

 

När det i texten nedan beskrivs att brukarcoacherna genomförde olika typer av aktiviteter behöver 

det inte nödvändigtvis innebära samtliga brukarcoacher kopplade till projektet, utan kan handla om 

en eller flera representanter.  
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Flödesschema, projektet 
Syftet med följande flödesschema är att ge en överblick av projektet över tid, med fokus på vissa 

hållpunkter i projektets ramar, antalet brukarcoacher som arbetade i projektet samt antal deltagare 

som kom in i projektet. Obseravera att det endast visualiserar vissa nedslag under projekttiden. 

 

 

Juni -12 

• Projektmedlen beviljade 

• Rekrytering av brukarcoacher 

Somm. -12 

• Sex brukarcoacher under utbildning 

• Material tas fram 

Okt -12 
• Ny projektledare 

Nov -12 
• Första deltagaren inne i projektet 

Dec -12 

• 6 deltagare i projektet 

• Ansökan om förlängda projektmedel för 2013 till Socialstyrelsen 

Jan -13 

• 16 deltagare i projektet 

• 4 brukarcoacher i projektet 

April- 13 

• 24 deltagare i projektet 

• 5 brukarcoacher i projektet 

Juni -13 
• 28 deltagare i projektet 

Aug - 13 
• 24 delatagre i projektet 

Okt - 13 
• 29 deltagare i projektet, varav ca 22 aktiva 

Nov- 13 
• 37 deltagare i projektet, varav ca 24 aktiva 

Jan - 14 

• Kick-out den 21 januari 

• Slutrapportering till styrgruppen sista januari 
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Uppstartsfasen 
Under denna fas fokuserades arbetet i projektet mycket på att undersöka liknande brukarsatsningar 

och andra SE/IPS-satsningar i Sverige, med syfte att dra lärdom och forma det egna projektet. 

 

Brukarcoacherna håller under denna fas så kallade teammöten under ledning av en teamledare från 

NSPHiG. Dessa teammöten hålls, med några undantag, sex fredagar i rad från augusti till november i 

Göteborgs föreningscenters lokaler. Rapportförfattaren medverkade inte under dessa teammöten, 

varför informationen om innehållet i dessa helt baseras på de protokoll som teamledaren fört. Dessa 

teammöten genomgick en omstrukturering i november när den nya projektledaren tillsattes, 

brukarcoacherna fick egna lokaler och deltagarna kom in i projektet, se rubriken ”måndagsmöten” 

under Genomförandefasen. 

 

Rekrytering av brukarcoacher 
På ett tidigt stadium involverades brukarorganisationen NSPHiG i projektets utformande. NSPHiG:s 

medverkan i IPS-satsningen diskuterades och röstades igenom på föreningarnas nätverksmöte där 

representanter från de olika patient- brukar- och anhörigorganisationerna deltar.  Det är från dessa 

föreningar som brukarcoacher till projektet rekryterades.  NSPHiG blev ansvarig för rekrytering, 

samordning, handledning och utbildning av brukarcoacher. Rekryteringen av brukarcoacherna gick 

snabbt under våren/sommaren 2012, så snart projektmedlen blivit beviljade. 15 heltidsanställda 

brukarcoacher rekryterades i ett inledande skede. Av dessa genomgick sex stycken utbildning till att 

bli brukarcoacher. I januari 2013, under genomförandefasen, övergick dessa sex till att bli fyra, för att 

under maj månad uppgå till fem stycken. Utöver brukarcoacherna har två personer från en 

brukarorganisation rekryterats som ansvarar för utbildning och support till arbetsgivare samt för 

kommunikationen inom projektet.  

 

Brukarcoacherna blev tidigt informerade om anställningens tidsbegränsning och osäkerheten kring 

en eventuell förlängning av projektet. De blivande brukarcoacherna fick under teammötena 

utbildning i IPS-metoden och Supported Employment (SE) men mycket tid lades också på att forma 

en trygg grupp och att utveckla brukarcoacherna som individer. Under mötena med brukarcoacherna 

bjöd teamledaren in flera andra IPS-aktörer för att lära av dem (t ex AIR – Arbetsinriktad 

rehabilitering).  

 

Arbetsgruppen  
Arbetsgruppen har sju möten under perioden juni – september 2012 där projektets ramar, 

organisation, struktur och förutsättningar diskuteras. Efter september förläggs arbetsgruppens 

uppdrag successivt allt mer på teamledaren för brukarcoacherna och den sedermera tillträdda 

projektledaren. Huvudspåret under arbetsgruppens möten var att hitta former för samverkan 

gentemot stadsdelarna, arbetsförmedlingen och samordningsförbunden i Göteborg samt med de 

verksamheter som redan arbetade med IPS-metoden eller Supported Employment. I oktober 2012 

tillträder Lars Alfredsson som projektledare för brukarcoachprojektet. I samband med det löses 

arbetsgruppen upp.  
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Att forma brukarcoachrollen 
Mycket tid läggs på att beskriva och förankra uppdraget och definiera rollen som brukarcoach. Även 

en del omvärldsanalys tilldelas brukarcoacherna, bl a hur den psykiska ohälsan och arbetslösheten 

ser ut i Sverige, vad finns det för andra SE/IPS-verksamheter och hur de jobbar etc. Samtal förs kring 

förhoppningar, förväntningar och drömmar med utgångspunkt i projektet. En del distinktioner från 

den klassiska IPS-modellen görs, och det poängteras att brukarcoachernas ansvar skiljer sig från den 

klassiska arbetscoachen. Brukarcoachernas roll kommer snarare att vara en ”kamratstödjare med 

inriktning på jobbsökningsprocessen”.  

 

Kompetensökning 
Brukarcoacherna fick olika typer av utbildning och kompetensutveckling under projekttiden. Under 

uppstartsfasen (september 2012- oktober 2012) medverkade brukarcoacherna på följande 

utbildningar: 

 

 En introduktion i IPS som rehabilitering, inom Psykiatri Psykos på Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset. Hålls av Johan Conse och Maria Wikeby från AIR (Arbetsinriktad 

rehabilitering). Inom AIR använder man sig av kamratstödjande arbetscoacher likande de 

brukarcoacher som NSPHiG använder sig av.  

 

 En LFA-workshop (Logical Framework Approach). 

 

 En tvådagars IPS-utbildning anordnad av Activia i Örebro. Syftet med utbildningen var att lära 

sig mer om IPS-metoden, att få verktyg till brukarcoachmanualen och ytterligare förtydliga 

brukarcoachuppdraget. 

 

Önskemål om utbildning 

Det uttrycks bland brukarcoacherna en önskan om att få vidare utbildning i IPS-metoden men även 

inom områden som konflikthantering och motiverande samtal. 

 

Marknadsföring 
Två broschyrer tas fram; en riktad till deltagare som vill ha en brukarcoach och en med mer allmän 

information om projektet riktad till arbetsgivare, olika myndigheter och personal. Brukarcoacherna 

och teamledaren besöker under uppstartsfasen flera aktivitetshus och presenterar projektet.  

 

Genomförandefasen 
Från och med november 2012 medverkade rapportförfattaren på i stort sett alla avstämningsmöten 

som brukarcoacherna och projektledaren hade en gång i veckan. Dessa möten var istället förlagda till 

måndagar i NSPHiG:s lokaler där brukarcoacherna sedermera hade sin arbetsplats. Mötena varade i 

cirka två och en halv timme, och kommer i rapporten att hänvisas till som måndagsmöten.  

 

Måndagsmötena 
Vid i stort sett varje måndagsmöte medverkade de samlade brukarcoacherna, 

utvärderaren/rapportförfattaren samt projektledaren. En av brukarcoacherna hade dubbla roller som 

både brukarcoach och teamledare. Denne kommer emellanåt refereras till som brukarcoach när 
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brukarcoacherna genomför saker gemensamt, men också som teamledare när denne agerar i 

egenskap av rollen som teamledare för brukarcoacherna. Syftet med måndagsmötena var att fungera 

som avstämningspunkter för brukarcoacherna. Utöver detta verkade mötena som en möjlighet för 

projektledaren att sprida information och planera för kommande marknadsföringsinsatser kopplat till 

projektet.  

 

Vissa ämnen var stående vid i stort sett varje möte, varför de kommer att beskrivas i mer generella 

termer. Andra ämnen kommer att redovisas mer ingående under kategorierna Gäster, 

Kompetensökning, Marknadsföring och Att forma brukarcoachrollen.  

 

Stående ämnen 
På måndagsmötena lyftes specifika saker som hänt under föregående vecka, kopplat till 

brukarcoachernas arbete med sina deltagare. Även allmän information om deltagarprocesserna 

rapporterades kontinuerligt. Generellt sett handlade dessa diskussioner om deltagarnas svårigheter 

eller framgångar i mötet med myndigheter i samhället, deltagarnas jobbsituation, ekonomiska 

situation och sociala situation. Emellanåt gjordes en mer djuplodad genomgång av deltagarna där 

brukarcoacherna presenterade sina deltagare i tur och ordning, hur utvecklingen har sett ut och hur 

kommunikationen med deltagaren fungerar.  

 

En annan återkommande punkt på måndagsmötena var att eventuellt nya deltagare fördelades bland 

brukarcoacherna. Detta skedde emellertid inte enbart på måndagsmötena. Ytterligare ett 

återkommande inslag var att utvärderaren kontinuerligt avlämnade rapport om hur utvärderingen 

fortskred, samt påminde brukarcoacherna att dela ut samtyckesblanketter till sina deltagare och 

uppmana deltagarna att anmäla sig till intervjuer. 

 

Gäster 
Inbokade gäster var en återkommande företeelse under måndagsmötena. Det kunde exempelvis röra 

sig om representanter från närliggande verksamheter som man ville knyta närmare projektet och få 

ett erfarenhetsutbyte med. Det kunde också vara representanter från myndigheter som kom för att 

informera om den egna verksamheten och de egna regelsystemen.   

 

Representanter som besökt projektet under genomförandefasen: 

 

 Möjligheternas Hus. Möjligheternas hus är ett aktivitetshus för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar som har eller har haft rättpsykiatrisk vård eller som har psykiatrisk 

tvångsvård. 

 Projektet DISA. DISA är en förkortning av ”Deltauppdrag för individuell samverkan kring 

aktivitetsersättning”, och består av en personlig handläggare från försäkringskassan och en 

aktivitetscoach från kommunen. De jobbar med unga vuxna med psykiatrisk diagnos, som har 

aktivitetsersättning från försäkringskassan. Uppdraget är att ge deltagarna stöd för att komma 

vidare i sin rehabilitering och att öka aktivitets- och arbetsförmågan.  

 Personligt ombud. Personligt ombud är ett stöd i vardagen för personer som har en psykisk 

funktionsnedsättning som är omfattande och långvarig.  

 Göteborg Stad, Park och natur, Arbetsmarknadsenheten. En presentation gjordes av 

arbetsplatsen och det nya arbetssättet inom arbetsmarknadsenheten mot OSA- anställda. 
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Det beslutades att projektet tillsammans med Arbetsmarknadsenheten m.fl. skall pröva att 

bilda ett nätverk som organiserar olika personer som jobbar med samma målgrupp. 

Projektledaren kommer att bjuda in representanten från Arbetsmarknadsenheten vid 

ytterligare ett tillfälle framöver då hon har möjlighet att presentera det kompendium som 

hon och Projekt UPP har framställt. 

 Äpplet Jobbcentrum, SDF Västra Hisingen. Äpplet Jobbcentrum vänder sig till människor som 

är aktuella inom individ- och familjeomsorg och får försörjningsstöd. Syftet är att ordna 

praktikplacering med syfte att placeringen ska leda till arbete och egen försörjning.  

 Göteborg Stad, Park och natur, Arbetsmarknadsenheten. Information om kompendiet 

”Guiden till din framtid” som har utarbetats i det numera avslutade projektet UPP. 

Grundtanken var att guider anställda i projektet skulle vägleda unga människor i deras resa 

mot studier, arbete eller skapandet av företag. Brukarcoacherna får några exemplar av detta.  

 Arbetsförmedlingens samverkansteam. Presentation av verksamheten och de stöd- och 

ersättningsregler som myndigheten arbetar utifrån. En öppen diskussion förs med 

Arbetsförmedlingens representant om de svårigheter som brukarcoacherna sett att deras 

deltagare stöter på i mötet med myndigheten.  

 Hjärnkoll. Hjärnkoll är ett projekt finansierat av Handisam som går ut på att bryta fördomar 

mot personer med psykisk ohälsa. Inom uppdraget som hjärnkollsambassadör kom en tjej 

och berättade om sin erfarenhet av psykisk ohälsa för brukarcoacherna.  

 Forum SKILL och Mammas retro.  Forum SKILL och Mammas retro är ett socialt företag som 

arbetar med arbetsträning i en second hand-butik för tjejer med olika typer av psykiska och 

intellektuella funktionshinder. Diskussioner och erfarenhetsutbyte. Brukarcoacherna blev 

inbjudna att komma på studiebesök till företaget. Det beslutades även att Forum SKILL skall 

komma på besök igen för vidare diskussioner om hur brukarcoacherna och Mammas Retro på 

bästa sätt kan stödja varandra i framtiden. 

 Lekebergs kommun  

 Örebro kommun 

 Göteborg Stad, Park och natur, Arbetsmarknadsenheten. En presentation av innehållet i 

kompendiet ”Guiden till din framtid”. Brukarcoacherna ansåg att delar av kompendiet kunde 

vara ett bra komplement, men att fokus inte skall vara så mycket på jobbsökandet.  

 

Kompetensökning 
Under genomförandefasen genomgick brukarcoacherna olika typer av utbildningar eller annan 

kompetensutveckling. Det kunde röra sig om exempelvis utbildning i IPS-metoden, men även om 

extern handledning. Här följer exempel på några av de tillställningar som samtliga/vissa 

brukarcoacherna närvarat vid: 

 

 En konferens om IPS i Mölndal. 

 Anna Melke från FoU i Väst/GR kommer och berättar om utvärderingsmetoden 

”Genombrottsmetoden”. 

 Utbildning i ADHD-coachning.  

 Grupphandledning några timmar varje månad av en extern handledare. Det första tillfället för 

grupphandledning blir i maj 2013. 
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 En fyradagars-konferens i Stockholm om regeringens PRIO-satsning. Konferensen anordnades 

av NSPH centralt och samtliga av NSPH:s regionala nätverk medverkade.   

 NSPHiG:s temadag ”Samordna rehabiliteringen och skapa en psykiskt hållbar arbetsplats”. 

 

Önskemål om utbildning 

Brukarcoacherna lyfter liksom i uppstartsfasen önskemål om utbildning i MI (motiverande samtal).  

 

Marknadsföring av projektet 
Brukarcoacherna och projektledaren arbetade på olika sätt med att sprida information om projektet. 

Oftast var syftet med detta att rekrytera deltagare, men det kunde även handla om att knyta 

kontakter som kunde bidra till projektets utveckling.  

 

Brukarcoacherna och/eller projektledaren besökte bland annat följande platser: 

 Ett flertal aktivitetshus i Göteborg 

 Olika arbetsförmedlingskontor 

 Kronofogden i Göteborg 

 Projekt Disa 

 Projekt Columbus 

 Ungdomsboenden  

 Olika dagliga verksamheter  

 En enhet för personliga ombud  

 Ett anhörigcafé 

 Park- och naturförvaltningen i Göteborg 

 

Utöver detta medverkade de på flera olika konferenser och temadagar med teman kring 

sysselsättning och psykiska funktionsnedsättningar, både i och utanför Göteborg. Därutöver fanns de 

på plats vid olika nätverksträffar anordnade av bland annat Samordningsförbundet Väster, LGS 

(Ledningsgruppen för samverkan) och ett nätverksmöte på GR/Göteborgsregion för 

erfarenhetsutbyte kring sysselsättning med inriktning på IPS/Supported Employment. 

 

Svårigheter att förmedla projektet 

Under måndagsmötena fördes diskussioner kring hur arbetsförmedlingen förmedlar brukarcoach-

konceptet till deltagarna. Brukarcoacherna frågar sig hur väl förankrat projektet är i 

organisationerna, när det inte är ovanligt att de kommer till en enhet som flera av projektets 

deltagare kommer ifrån, presenterar sig och får frågan vad en brukarcoach är? Det är även svårt att 

få tag på de deltagare som arbetsförmedlingen ibland förmedlat. En annan svårighet som diskuteras 

är när arbetsförmedlaren uppmanat sin klient att skaffa en brukarcoach men inte förankrat hos 

klienten vad en brukarcoach är och syftet med brukarcoachen.  

 

En annan fråga som diskuteras är hur man kan formalisera så att brukarcoacherna blir en naturlig del 

av systemet? Samtidigt är det enligt brukarcoacherna viktigt att se upp så man inte blir ”uppäten av 

systemet”. Det anses viktigt att brukarcoacherna behåller sin autonomi i egenskap av opartiskhet 

gentemot myndigheterna. Kanske kommer man behöva hitta olika former beroende på vilken 

myndighet man vänder sig till? En av brukarcoacherna ger ett exempel då hen inte fick komma in på 
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ett boende där hen skulle träffa sin deltagare, eftersom brukarcoachen inte var en 

myndighetsperson. Detta är ett exempel på en situation som flera av brukarcoacherna kunde känna 

igen sig i, när olika myndighetsrepresentanter ifrågasätter deras mandat och roll i förhållande till 

deltagaren. Projektledaren tar upp frågan till styrgruppen för att undersöka hur de ställer sig till 

dessa frågor.  

 

Framgångsfaktorer i informationsspridningen 

I april 2013 sker det en snabb ökning av antalet deltagare i projektet jämfört med antalet månaden 

innan. En framgångsfaktor till den snabba ökningen, enligt projektledaren och brukarcoacherna, är 

att tidigare skedde kontakten med myndigheterna främst genom styrgruppen. När en kontakt 

etablerats skickades det enbart dit informationsbroschyrer. Nu kontaktar projektledaren 

myndigheterna direkt istället och gör presentationer tillsammans med brukarcoacherna.  En annan 

framgångsfaktor är att när brukarcoacherna har varit ute och presenterat sig själva och projektet har 

de gjort efterföljande utskick och återkommit i större utsträckning till enheterna. Vidare har man 

vänt sig mer till stora enheter inom arbetsförmedlingen. Många deltagare får kontakt med projektet 

via arbetsförmedlingen och aktivitetshusen, där brukarcoacherna främst har marknadsfört projektet. 

 

Avrapportering till styrgruppen 

Två av brukarcoacherna blev under genomförandefasen inbjudna till ett möte med projektets 

styrgrupp och fick presentera hur de arbetar i projektet. Det visade sig svårt för flera personer i 

styrgruppen att få en uppfattning om brukarcoachernas arbetssätt. För att skapa en bättre förståelse 

för hur brukarcoacherna arbetar, hur olika de arbetar, och hur olika deras deltagare kan vara, tas 

därför en samling skriftliga fallbeskrivningar fram, se Bilaga 3. Brukarcoacherna får i uppgift att 

beskriva ett fall var baserat på en deltagare, när denne gett sitt tillstånd till detta. Utvärderaren får i 

uppgift att sammanställa och anonymisera dessa. Fallbeskrivningarna produceras och presenteras 

senare på ett styrgruppsmöte. De gav enligt projektledaren upphov till bra diskussioner och en känsla 

av större förståelse i styrgruppen för hur brukarcoacherna arbetar och om målgruppens behov. 

 

Att forma brukarcoachrollen 
Rollen som brukarcoach var ett vanligt ämne för diskussion under måndagsmötena. Dessa 

diskussioner handlade främst om hur man kan definiera rollen i förhållande till andra stödfunktioner i 

samhället, som exempelvis personligt ombud, kontaktperson eller andra typer av coacher. 

Diskussionerna handlade också om att identifiera brukarcoachens unika stöd till deltagaren i 

processen på vägen mot sysselsättning. Även rent praktiska saker togs upp, som hur man ska 

organisera arbetet och vilka verktyg man kan använda sig utav.  

 

Arbetsrollen 

I början av genomförandefasen (november 2012) finns inga arbetsrum avsatta för brukarcoacherna 

där de kan träffa sina deltagare eller planera sitt arbete, detta är ett ämne som lyfts för diskussion. 

Andra praktiska saker som lyfts är hur man ska hantera sekretessen, om man ska använda sig av 

handlingsplaner, hur remissflödet ska se ut, om man ska använda sig av en arbetsplan, hur mycket 

brukarcoacherna ska dokumentera m.m. Gruppen beslutar att använda sig av en arbets-

/handlingsplan i arbetet med brukarna. En mall tas fram av teamledaren.  
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Vem är brukarcoachen? 

Diskussioner förs ofta om avgränsningen kring brukarcoachernas uppdrag och roll. Brukarcoacherna 

får ofta frågor om formen på sitt jobb från andra, som ibland är svåra att svara på eftersom rollen 

fortarande är så pass oklar.  

 

Brukarcoacherna beskriver sina avgränsningar i uppdraget med att de arbetar med förutsättningarna 

för att komma till sysselsättning. I detta ingår att stötta deltagarna psykiskt, att ingjuta tro och hopp, 

men även att stötta dem i praktiska besvär i vardagen som hindrar dem från att lägga tid och energi 

på att komma till sysselsättning. Exempel på detta kan vara att hitta en boendeform som passar, att 

ge dem stöd i försök att ta körkort eller att uppmärksamma deras tandhälsa. 

 

Inför temadagen ”Samordna rehabiliteringen och skapa en psykiskt hållbar arbetsplats” enas 

brukarcoacherna om att presentera sig själva på följande sätt: 

 

Brukarcoach – vad är det? 

Kunskap baserad på egen erfarenet! 

 Kamratstöd 

 Motivatör 

 Organisatör 

 En länk 

 

Diskussioner förs kring varför det är viktigt att NSPHiG håller i brukarcoachprojektet. 

Brukarcoacherna kommer fram till främst två slutsatser: 

 

 Tydligare brukarmedverkan och stärka brukarinflytandet 

 Oberoende gentemot staden och andra myndigheter 

 

Diskussion förs kring den egna erfarenheten av psykisk ohälsa, och hur brukarcoacherna har 

möjlighet att använda sig av denna som arbetsredskap till skillnad från exempelvis en handläggare. 

Handläggaren kan mycket väl också ha egen erfarenhet, men har inte samma möjligheter inom 

ramen för sitt uppdrag att vara ”för medmänskliga”. Några avgörande skillnader i brukarcoachernas 

arbetssätt jämfört med andra handläggares arbetssätt lyfts fram: 

 

 Brukarcoacherna har mer tid och är mer flexibla med sin tid 

 Brukarcoacherna kan och ska vara mer personliga 

 Brukarcoacherna verkar i en liten organisation  

 Brukarcoacherna är inte styrda av så mycket regelverk 

 

I oktober lämnar utvärderaren en första lägesrapport om de resultat som utvärderingen antyder på. 

De preliminära resultaten är mycket positiva vad gäller deltagarnas relation till- och uppfattningen av 

brukarcoachen. Diskussioner förs kring detta.  

 

Projektets fortlevnad 

Ett vanligt ämne för diskussion senare in i projektet är projektets fortlevnad och hur sent i projektet 

man kan ta in deltagare. Projektledaren meddelar att så som projektet ser ut nu kommer det att 
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avslutas till årsskiftet, men att diskussioner förs i styrgruppen kring hur det kan leva vidare i en annan 

tappning. Samtal kring möjliga framtida finansiärer av projektet.  

 

Datum för ”Kick out” för projektet bestäms till den 21 januari. Den sista januari avger projektledaren 

slutrapport för projektet till styrgruppen.  
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Brukarna och deras röster om projektet 
Sammanlagt elva av projektets deltagare intervjuades under ett års tid, från februari till november 

2013. Tre intervjutillfällen anordnades under året. Det första i februari – mars, det andra i juni och 

det tredje i november. Eftersom deltagare rekryterades kontinuerligt till projektet under årets gång 

fanns det möjlighet för även senare inkomna deltagare att vara med i en eller två intervjuer.  

 

De tre intervjutillfällena 

 Antal deltagare inne i 

projektet 

Antal intervjuer som 

genomfördes 

Februari – mars 2013 16 6 förstagångsintervjuer 

 

Juni 2013  23, varav: 

3 vilande/ej aktuella 

2 förstagångsintervjuer 

5 andragångsintervjuer 

 

November 2013 

 

37, varav: 

24 aktiva 

5 vilade 

8 ej aktiva 

3 förstagångsintervjuer 

3 andragångsintervjuer 

4 tredjegångsintervjuer  

 

 

Antal intervjuer som genomfördes 
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Tiden samtliga intervjuer tog 

 
 

Antal månader som respondenterna i de tre intervjuomgångarna haft kontakt med sin brukarcoach 

 

 

 

Vilka är brukarna? 
 

Utbildning och sysselsättning 

I stort sett alla av de intervjuade deltagarna hade en gymnasieutbildning eller t.ex. 

lärling/folkhögskola bakom sig och hälften hade dessutom eftergymnasial utbildning. De allra flesta 

hade också arbetserfarenhet även om omfattningen av den varierade. Det handlade om arbete inom 

exempelvis skola, posten, restaurangbranschen och städyrken. Omfattningen sträckte sig från 

timvikariat eller sommarjobb till flera års sammanhängande arbetslivserfarenhet. Lite mer än hälften 

av deltagarna har eller hade dessutom tidigare haft praktik eller arbetsträning. Flera av deltagarna 

som haft praktik eller arbetsträning hade varit på flera olika praktikplatser/platser för arbetsträning, i 

allt från någon månad till ett/två år. 
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Flera av deltagarna hade vid inträdet i projektet någon typ av sysselsättning vid sidan av 

jobbsökandet som exempelvis praktik, ideellt arbete eller deltidsarbete. Två var heltidsstudenter och 

betecknade sig därför inte som arbetssökande.  

 

Utbildningsnivå 

 
 

Sysselsättning 

 
 

Funktionsnedsättning och stödbehov 

Alla intervjuade deltagare beskrev någon form av psykisk funktionsnedsättning vid inträdet i 

projektet. Den vanligaste egna beskrivningen av den psykiska ohälsan är depression, ångest och 

suicidalitet. Även olika typer av sociala hinder räknas upp bland några av deltagarna. Exempel på 
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detta kunde vara telefonfobi, social fobi, känsla av att bli utfryst eller att man inte alltid förstår frågor 

och instruktioner.  

 

Några deltagare tar upp det faktum att de står långt ifrån arbetsmarknaden som ett bekymmer, i och 

med att de inte har någon gedigen utbildning i grunden, eller att de har stått utanför 

arbetsmarknaden under så lång tid att det blivit ett hinder i sig.  Även basala behov upplevs bland 

vissa som ett bekymmer. Exempel på det är sömnstörningar eller svårigheter att äta regelbundet. 

Övriga svårigheter som beskrivs av några av deltagarna är stresskänslighet, problem med 

motivationen, samt dålig självkänsla och svårigheten det medför att kunna marknadsföra sig själv för 

arbetsgivare. 

 

Vad gäller stödbehovet uppger hälften av deltagarna att de behöver mycket struktur. De beskriver 

att det kan vara svårt att strukturera upp vad man ska göra och när man ska göra det. Två deltagare 

beskriver att det också är svårt att mobilisera energi till att komma iväg till aktiviteter.  Två andra 

deltagare uttrycker att de behöver mycket trygghet och stabilitet för att klara av att arbeta. 

En deltagare beskriver de strukturella svårigheterna det kan medföra att till exempel skriva CV och 

personligt brev: 

 

Jag förstår vad folk säger, jag förstår att man måste ha en början, ett mitt och ett slut. Jag är inte 

dum. Jag förstår vad folk säger. Men det konkreta blir jobbigt. Det måste vara mer uppdelat i små 

delar, till exempel rubrik, vika frågor skall vara där, ok de ska vara där…(B4) 

 

Bland de åtta deltagare som deltar i en uppföljande intervju förändras inte den upplevda 

funktionsnedsättningen och stödbehovet avsevärt. De beskriver samma typ av funktionsnedsättning 

och stödbehov, dock kan de ha fått ytterligare hjälp att hantera funktionsnedsättningen. 

 

Vid den tredje intervjuomgången med fyra deltagare kvarstår den upplevda funktionsnedsättningen 

och stödbehovet bland hälften av de intervjuade deltagarna. Av de resterande upplever en att hen 

inte har några svårigheter längre eftersom hen hamnat på ett bra ställe för sin sysselsättning. Det 

uppleda stödbehovet har därför minskat rejält. Den fjärde deltagaren upplever sig må bättre idag, 

delvis på grund av det kontinuerliga stödet från brukarcoachen. Deltagaren berättar att både 

strukturen och självförtroendet har blivit bättre och att hen nu lever mer symtomfritt.  

 

Deltagarnas egna mål 

Hälften av de elva intervjuade deltagarna uppger att de skulle vilja ha ett lönearbete. Övriga 

deltagare har studier som närmsta mål. Det kunde röra sig om att antingen klara av nuvarande 

utbildningar så de kan få en specifik typ av lönearbete, eller att läsa in/läsa upp betyg. Vid de båda 

uppföljande intervjuerna uppger de flesta att de har samma eller delvis samma mål som vid den 

första intervjuomgången.  

 

Brukarcoachens stöd 
Deltagarna beskriver att de kommit i kontakt med projektet på olika sätt. Cirka en tredjedel fick 

vetskap om projektet genom sin jobbcoach, en tredjedel genom att brukarcoacherna själva kom och 

presenterat sig på aktivitetshuset som deltagarna var på, och en tredjedel fick vetskap om projektet 

genom en bekant till deltageren som själv hade en brukarcoach.  
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Hur och när man ses 

I stort sett alla deltagare höll kontakt med sin brukarcoach genom att ringa eller skicka sms. Några 

skickade också mail. En deltagare berättar att hen och brukarcoachen bestämmer dag och tid för 

nästa möte varje gång de träffas. Alla intervjuade beskriver att det har varit lätt att komma i kontakt 

med brukarcoachen. Denna upplevelse kvarstår även vid senare intervjutillfällen. 

 

Hur ofta man ses 

 
 

Vid den uppföljande intervjun berättade fem av åtta deltagare att de ändrat sina rutiner med sin 

brukarcoach. Detta på grund av att det passar deras behov och situation bättre, eftersom vissa fått 

praktik eller annan typ av daglig verksamhet som tar tid. Vid den tredje intervjuomgången kvarstår 

de rutiner på träffarna som man hade i den andra intervjuomgången.  

 

Ingen av deltagarna i den första intervjuomgången hade velat träffa sin brukarcoach på något annat 

sätt, utan är nöjda med upplägget som det är. Vid de båda uppföljande intervjuomgångarna är en 

klar majoritet bland deltagarna fortfarande nöjda med hur och när de träffar sin brukarcoach. En 

deltagare önskar att hen kunde träffa sin brukarcoach även på helgerna, eftersom dessa är extra 

jobbiga. En annan deltagare hade önskat att hen och brukarcoachen ibland kunde träffas hemma hos 

deltagaren.  

 

Vad gör man? 

Stödet anpassas efter deltagarens individuella situation och behov, och varierar därmed. Vissa 

deltagare har en sysselsättning, som exempelvis studier, och behöver stöd i att bibehålla denna. 

Andra deltagare vill ha ett lönearbete. Då kan stödet vara mer inriktat på att stödja deltagaren att 

söka arbete eller ta reda på vad hen vill arbeta med. Utöver detta varierar samtliga deltagarnas 

mående och livssituation, inte bara från deltagare till deltagare, utan också över tid för samma 

person. För någon kan stödet röra sig om praktiskt stöd, att exempelvis fylla i blanketter och komma 

ihåg olika möten. För någon annan kan stödet vara mer inriktat på samtalsstöd som syftar till att 

motivera och stärka självkänslan.  
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Samtalsstöd 

Den största gemensamma faktorn som alla deltagare tar upp är att man pratar med sin brukarcoach, 

och att man gör det utifrån dagsläget. Några exempel på områden som man pratar om är arbete, 

mående, livet i stort och myndigheter som deltagaren har eller ska ha kontakt med. Hälften av de 

intervjuade deltagarna beskriver att stödet har inslag av samtalsterapi och i stort sett alla deltagare 

berättar att de får många olika kloka tips och råd från sin brukarcoach. En tredjedel av de intervjuade 

deltagarna beskriver hur de och brukarcoachen arbetar med att stärka deras självkänsla och 

självförtroende.  

 

Det är lite kuratorskänsla och lite praktiska råd. Många olika saker som berörs i samtalen. (B3) 

 

Det har varit lite likt en psykolog eftersom de kan en del om problematiken, kan relatera, kan ge 

sitt eget perspektiv på saker och ting, men de är inte en psykolog. När jag pratar med min 

psykolog blir det väldigt tungt och hon gräver mycket efter rötterna till mina känslor. Det gör inte 

brukarcoachen för brukarcoachen är inte psykolog. Det är ett stöd man har i tillvaron som har 

förståelse för ens situation, men om jag inte har det så jobbigt så blir det mer kompisprat också. 

Det är som att ha en psykolog, som inte är som en psykolog, som man kan prata skit med också. 

(B5) 

 

Majoriteten av deltagarna beskriver att de pratar mycket om vägen mot sysselsättning med 

brukarcoachen, eller hur man ska klara av att bibehålla sin sysselsättning. En av deltagarna berättar 

att hen och brukarcoachen diskuterar hur man ska hitta rätt form av sysselsättning för hens behov: 

 
De märker saker på arbetsplatser som vissa jobbcoacher inte gjort. Detaljer som kan störa. (B1) 

 

Ett flexibelt stöd 

Deltagarna beskriver ett brett och flexibelt stöd som regleras utifrån dagsläge och behov. Flera av 

deltagarna beskriver det som ett allmänt stöd i livet som inte begränsas av några fasta ramar eller 

regelverk. Det kan handla om allt ifrån att man har ett akut problem och behöver fokusera på det, till 

att man bara har behov av att ta en promenad, ta en fika och prata om mer allmänna saker i livet. 

Detta uppskattas mycket av alla intervjuade, och är en inställning som kvarstår under hela 

undersökningsperioden. 

 

Alla andra som jag har regelbunden kontakt med är på ett visst sätt, men med brukarcoachen är 

det mer flexibelt. Ena stunden skrattar vi som kompisar och nästa stund är det mer praktiskt, som 

att flytta. Så en unik relation får man helt klart. (B7) 

 

Det är olika. Hur det har gått för mig med att komma i tid till möten och praktiken, om det är 

något jobbigt som hänt i umgänget eller familjen, mitt mående… Verkligen allt möjligt. Ibland 

också trams. (B8) 

 

Alla deltagare beskriver genom hela undersökningsperioden ett stort inflytande över innehållet i 

stödet. Vid den första intervjuomgången beskriver deltagarna att de kan prata fritt om det de har 

behov av med sin brukarcoach.  

 

Vid uppföljande intervjuer berättar majoriteten av deltagarna att man fortfarande kan prata helt fritt 

med sin brukarcoach. Vissa lämnar lite mer nyanserade svar. Det handlar mestadels om att man inte 
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pratar om det allra mest privata. En deltagare nämner att brukarcoachen har lite väl bestämda 

åsikter om vissa saker, vilket gör att hen ibland undviker att ta upp de sakerna för att undvika 

konfrontation.  

 

Vi lär ju känna varandra, [brukarcoachen] känns mer och mer som en vän även om det inte är ett 

vanligt vänskapsförhållande. Men det har blivit mer lättsamt och avslappnat, och det är väl 

ganska naturligt. (B3) 

 

Kontakten med myndigheter 

Hälften av deltagarna berättar att de får stöttning genom att brukarcoachen följer med dem på olika 

möten, exempelvis till arbetsförmedlingen.  

 

Jag får hjälp att ta kontakt med myndigheterna och när jag ska på arbetsintervju kommer 

brukarcoacherna dit och stöttar till hundra procent och lyssnar på vad arbetsgivaren egentligen 

menar. För ibland hänger jag inte alltid med, det är svårt att ta in all information på en gång. (B1) 

 

Det är mest det, när jag mått dåligt och inte orkat ha kontakt med någon, då har brukarcoachen 

gjort det åt mig. Det är den största delen som brukarcoachen har hjälpt till med. Och så även då 

att brukarcoachen varit med på möten när jag känt att jag är för osäker på att jag kan förmedla 

det jag vill ha sagt. Då har brukarcoachen varit med som ett slags stöd och även om jag skulle 

glömma nånting som jag ville säga så tar brukarcoachen upp det eller om jag inte orkar ta upp det 

gör brukarcoachen det åt mig. Brukarcoachen är bra på att peka på de grejerna som är viktiga att 

ta upp, så att de inte glöms bort. (B7) 

 

Praktiskt stöd 

Flera deltagare berättar om olika typer av praktiska hjälpmedel och övningar som brukarcoachen 

introducerat. En deltagare beskriver hur brukarcoachen har olika typer av scheman och hjälper 

deltagaren att göra listor. En annan har fått tips om praktiska hjälpmedel och tekniker för bättre 

sömn. Andra praktiska övningar som brukarcoachen och deltagarna gör är att öva på att ringa och att 

göra matscheman. Några deltagare berättar att de får hjälp med att fylla i olika blanketter och skriva 

CV: 

Man kommer någonstans. Nu är det här pappret klart och nu är det här pappret klart, och så ser 

man det. Man ser att det ligger i ett kuvert, det är klart liksom. Motiverande att få klart saker, som 

papper som ska fyllas i. (B4) 

 

Nu har vi jobbat lite med en kortlek. Jag hade jättesvårt i början att säga saker som är bra med 

mig, det fanns ingenting. Då hade brukarcoachen lite redskap. (B6) 

 

Struktur 

Några deltagare poängeterar att brukarcoachen är ett bra verktyg för struktur i vardagen för dem, 

antingen genom att de får hjälp att strukturera upp vad som behöver göras och när, eller för att 

allmänt strukturera i ”tankekaoset”. Ett par av dem berättar att brukarcoachen även hjälpt dem med 

att strukturera upp deras hem.  

 

En deltagare poängterar nyttan med att mötena med brukarcoachen ger deltagren struktur i 

vardagen och hjälper denne att komma iväg till den dagliga sysselsättningen. Att träffa 
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brukarcoachen innan deltagarens sysselsättning gör att deltagaren orkar komma iväg till denna. 

Detta har stadigt ökat deltagarens närvaro på den dagliga sysselsättningen. 

 

Gränsdragning i stödet 

Få av deltagarna kunde sätta ord på något som brukarcoachen inte kunde göra för dem. Några saker 

som togs upp var att de inte kan hitta jobb till deltagarna, eller att viss kompetens saknades kring hur 

man strukturerar studier på högskolenivå. Vid de uppföljande intervjuerna upplevs inte 

gränsdragningen heller vara ett problem. Antingen upplever man att brukarcoachen kan hjälpa till 

med nästan allt, eller så upplever man gränsen som tydligt satt från brukarcoachen. 

 

Brukarcoachen kan göra nästan vad som helst som är relaterat till att må bättre och komma ut i 

arbetslivet. De kan vara med på ”socmöten”, hos chefen, i stödgrupper… Fast ändå inte, 

brukarcoachen kan inte sitta och hålla mig i handen om jag mår dåligt liksom. Det måste vara 

saker som har att göra med den yttre världen. (B5) 

 

Upplevelsen av att ha en brukarcoach  

Genomgående beskriver de intervjuade delatagarna mötet med brukarcoachen som något positivt. 

Samtliga beskriver under hela undersökningsperioden att stödet blivit som de förväntade sig, eller 

bättre. Vad som oftast tas upp som bättre än man först tänkte sig är den goda kontakten man 

upplever sig ha fått med sin brukarcoach, samt känslan av förståelse. Ett par av deltagarna påpekar 

att det inneburit mer praktiskt stöd än vad de först trodde. Mer än hälften av deltagarna uttrycker en 

stor tacksamhet över att ha fått en brukarcoach, och att brukarcoachen varit ett stort stöd för dem.  

 

Det positiva var hur snabbt jag märkte att det här hjälper mig. Det kändes så självklart väldigt 

snabbt. (B7) 

  

Om man vill börja om från början och få en bra start så tycker jag att en brukarcoach är ett väldigt 

bra sätt. Jag vet inte vad som hade hänt om jag inte haft en brukarcoach, jag har väldigt mycket 

att tacka för och det är helt klart värt det. (B11) 

 

Samtliga deltagare uttrycker att de blir väl bemötta av brukarcoachen och att brukarcoachen möter 

dem på ett respektfullt och inlyssnande sätt. I stort sett alla deltagare beskriver en känsla av 

förståelse från brukarcoachen, vilken härleds till att brukarcoachen har egen erfarenhet av psykisk 

ohälsa. Denna förståelse leder till en känsla av gemenskap och förtroende som deltagrana också 

beskriver. Detta kvarstår även vid senare intervjutillfällen.  

 

Det är mycket som kommer upp när man pratar som man inte tänker på att man har svårt för. 

Skönt med igenkänning, brukarcoachen berättar en historia från sitt liv, och ja så kan det ju vara, 

så har jag också gjort! (B4) 

 

Brukarcoachen har också gett mig lite hopp inför framtiden. Brukarcoachen har klarat sig igenom 

svåra grejer, då känns det inte omöjligt för mig att klara av det. (B8) 

 

Svårigheter 

Samtliga deltagare berättar att det i princip inte funnits några svårigheter med sin brukarcoach, utan 

att allt har fungerat jättebra. Detta synsätt kvarstår även vid de uppföljande intervjuerna. Några saker 
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som dock omnämns är bland annat att det är viktigt att man får rätt brukarcoach. Brukarcoachens 

distans till deltagaren diskuteras av några. Vissa menar att det är viktigt att man inte börjar umgås för 

privat eller att brukarcoachen inte går in allt för djupt terapetiskt, medan andra hade önskat att 

brukarcoachen ibland hade kunnat komma hem till deltagaren.  

 

Först fick jag kontakt med en annan brukarcoach och vid vårt första möte, då kände jag direkt att 

det inte funkade, vi var inte på samma våglängd, det kändes inte som att jag skulle kunna öppna 

mig för brukarcoachen. (B7) 

 

Det känns som att brukarcoachen är ganska kompetent och utbildad inom det här. 

Brukarcoachen säger samma saker som min psykolog ibland. Men det kan vara lite farligt om man 

som brukarcoach går in på allt för terapeutiska grejer. Om det är en annan brukarcoach som 

kanske inte har den kompetensen. Om den tar en roll som psykolog liksom. Farligt för de kanske 

inte har den kompetensen, om det skulle gå för långt. Det är inget jag uppfattat själv, men om 

det är så för någon annan. (B6) 

 

En deltagare nämner att hens brukarcoach kan vara lite stressad, och därigenom köra sitt eget race 

och brista i lyssnandet och förståelsen. Deltagaren berättar vidare att brukarcoachen ibland låtit sina 

privata åsikter styra dennes benägenhet att söka olika typer av stöd för deltagaren. Flera deltagare 

uttryckte att det var problematiskt till en början när deltagaren och brukarcoachen inte hade någon 

egen lokal att ses i. Detta störningsmoment var dock inget problem som kvarstod längre fram i 

projektet. De vanligaste svaren är dock: 

 

Jag har inget att kommentera där. Det finns bara positiva saker. (B10) 

Jag känner att det är ett optimalt stöd. Om något är fel tar jag upp det, så det blir aldrig några 

sådana grejer. (B7)  

 

Brukarcoach, jobbcoach, kontaktperson, arbetsterapeut…  
Det finns idag flera olika typer av stöd för personer med psykisk ohälsa som står utanför 

arbetsmarknaden. Flera av deltagarna har erfarenhet av stöd från en eller flera olika typer av 

stödpersoner. Samtliga deltagare uttryckte dock att det finns en markant skillnad i förståelsen, denna 

upplevs mycket bättre hos brukarcoachen jämfört med hos andra stödpersoner. Förståelsen är till 

stor del kopplad till den egna erfarenheten av psykisk ohälsa som brukarcoachen har eller har haft. 

Vid de uppföljande intervjuerna bekräftar samtliga deltagare bilden av att den större förståelsen från 

brukarcoachen kvarstår i förhållande till andra stödpersoner.  

 

Brukarcoachen har erfarenhet av funktionshinder. Detta är väldigt, väldigt viktigt! Andra har 

ingen förståelse. (B1) 

 

Man får en annan förståelse. För många gånger förstår man inte själv varför det kör ihop sig så 

mycket i vardagen. Och det är bra att få det förklarat från någon som haft det likadant, och få 

höra att man inte är lat och dum i huvudet och så… (B4) 

 

Men det märks att [brukarcoachen]vet vad [hen] pratar om. Du vet, vissa människor, om man gör 

misstaget att säga som det är med sin psykiska ohälsa, då ser de ut som idioter och säger något 

jättekorkat. Det har [brukarcoachen] aldrig gjort, utan tvärtom har [hen]visat, att [hen] har stor 
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förståelse, inte bara intellektuell förståelse, utan att förstår hur det är. Att det inte bara är ett 

utslag för att man inte vill gå till jobbet. Det märks liksom att brukarcoachen begriper det. (B5) 

 

Hälften av deltagarna beskriver att stödet från brukarcoachen är mer flexibelt till tid och innehåll. 

 

Nu finns det tid till att gå igenom det jag behöver gå igenom för att komma till kärnan. Svårt att 

få igenom det man vill på psyk. Här är det ingen sluttid. Jag får prata på tills det är bra. Känns 

viktigt. (B3) 

 

Med andra samtalskontakter så kan man inte gå in på saker så djupt, man träffar de inte lika ofta, 

ett halvår emellan, bara en gång... Men det kan man med brukarcoachen. (B6) 

 

Flera deltagare beskriver en skillnad i känslan av jämbördighet i mötet med brukarcoachen, jämfört 

med andra stödpersoner.  

 

Det jag gillar är att det inte är så stelt, som med psykologen. Man kan prata om nå’t intressant, 

avslappnat, vara sig själv. Och lära känna den man pratar med. Skönt. Och förvånande, att det var 

lätt och trevligt. (B4) 

 

Med brukarcoachen är det mer informellt. Avslappnad stämning. Inte ”du är i den här rollen, jag 

är i den här”. Mer som ett samtal. Mer jämställt. Man blir bemött mer som en jämlik, en individ 

som har problem, än som fall nummer 361. (B5) 

 

Man är mer på samma nivå. Andra kontaktpersoner sitter över en på sätt och vis. Här är det lite 

mer jämt. Det blir ju en skillnad, de andra sitter där i sin roll. Här blir inte riktigt den rollen som i 

myndighetsvärlden. (B6) 

 

Ett par deltagare belyser att till skillnad från andra stödpersoner så får de mer praktiskt stöd av 

brukarcoachen. 

 

Projektets måluppfyllelse – kom man närmare sysselsättning? 

Brukarcoachernas uppgift är att ”ge individuellt stöd, motivera till lönearbete och öka chanserna för 

projektdeltagarna att komma in på arbetsmarknaden”. De allra flesta deltagarna framhåller genom 

hela undersökningstiden att brukarcoachen inspirerar dem till att skaffa ett arbete. Av de som svarar 

annorlunda uttrycker de att arbete inte är det mest högprioriterade målet för dem just nu, utan att 

andra saker i livet måste falla på plats först och att brukarcoachen hjälper dem med detta. Exempel 

på sådana saker kan vara att klara av utbildningen, att få struktur i tillvaron eller att få en bra 

sjukvårdskontakt. 

 

Under hela undersökningsperioden framhåller samtliga deltagare att brukarcoacherna har gjort nytta 

för dem vad gäller att komma närmare sysselsättning. Nyttan som de räknar upp är ofta indirekt och 

kan handla om att brukarcoacherna har hjälpt till att förbättra deltagarens mående eller stärka 

självkänslan. Någon har blivit bättre på att ringa telefonsamtal eller att närvaron på en praktikplats 

har ökat.  

 

Jag trodde aldrig att jag skulle kunna jobba igen. Brukarcoachen har gjort det möjligt för mig att 

det ska kunna bli ändring. (B9) 
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En deltagare berättar i den uppföljande intervjuomgången att det var tack vare brukarcoachen som 

hen har fått sin praktik. Två tar upp rena konkreta nyttoinsatser som brukarcoachen har gett upphov 

till, så som att deltagarna har blivit bättre på att ringa telefonsamtal, äta regelbundet, strukturera upp 

vardagen och fått hjälp att samordna sina kontakter med olika myndigheter. En annan deltagare 

berättar att hen blivit bättre på att strukturera, prioritera och skjuter upp mindre idag jämfört med 

tidigare, tack vare brukarcoachen. 

 

Sysselsättningsresultat omgång 2 

Åtta deltagare var med i en andra intervjuomgång. Vid den andra intervjun hade två av deltagarna 

fått en praktikplats.  

 

För en av dessa handlade det om lagerarbete och i viss mån telefon- och kundkontakt i en 

servicebutik. Praktiken förmedlades genom deltagarens Sius-handläggare på arbetsförmedlingen. 

Deltagaren upplevde att hen troligen inte hade fått platsen utan brukarcoachen, dels för att hen inte 

litar helt på arbetsgivare och dels för att hen fått stöd med kommunikationen. 

 

Den andra deltagaren hade fått praktik på en daglig verksamhet för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar. Praktiken förmedlades genom en av deltagarens privata kontakter. 

Deltagaren var osäker på om hen hade fått sin praktikplats även utan sin brukarcoach, i och med att 

platsen förmedlades genom en privat kontakt. 

 

 
 

Två av åtta deltagare från den andra intervjuomgången studerade fortfarande, liksom vid inträdet i 

projektet. En av de som fortfarande studerade hade slutat sitt deltidsarbete vid sidan av studierna, 

medan den andra har påbörjat ett arbete vid sidan av studierna. En deltagare hade sökt en utbildning 

på en folkhögskola. En annan hade kvar samma sysselsättning sen det första intervjutillfället. Två 

deltagare är kvar på sina praktikplatser, en av dem hade börjat starta upp ett socialt kooperativ och 

den andra hade börjat läsa upp sina betyg.  
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Vad gäller upplevelsen av att ha kommit närmare sitt mål för sysselsättning jämfört med i våras 

upplever hälften av deltagarna sig närmare sysselsättning vid den andra intervjuomgången, jämfört 

med i våras. Detta beror på att man antingen fått en praktikplats, att man mår bättre eller att man 

fått en plats på en utbildning. Av de deltagare som inte upplever sig närmare sitt mål berättar de att 

de står kvar på samma ställe. En av dem menar att hen fått mer erfarenheter, men att det i 

sysselsättningssammanhang är status quo.  

 

Sysselsättningsresultat omgång 3 

Enbart fyra deltagare var med i en tredje intervjuomgång. En hade blivit uppsagd från den 

praktikplats hen fått i intervjuomgång två och stod nu utan sysselsättning. En deltagare är kvar på 

den praktikplats hen fått i intervjuomgång två, och trivs bra där. En studerade fortfarande, precis 

som vid första intervjuomgången. Den fjärde hade kvar den sysselsättning hen hade vid inträdet i 

projektet, och trivs med den.  

 

Ingen av de två sistnämnda deltagarna upplever att brukarcoachen spelade så stor roll för att de 

skulle få den sysselsättning de hade (studier/arbete). Deltagaren som studerade hade bestämt sig för 

att studera redan innan hen fick sin brukarcoach, och deltagaren som arbetade hade fått sin 

sysselsättning innan kontakten med brukarcoachen. Dock poängterade deltagaren som arbetade att 

när hen fick ett nytt uppdrag med andra arbetsuppgifter på arbetsplatsen så var brukarcoachen 

inblandad en hel del och hjälpte deltagaren att strukturera upp arbetsuppgifterna, gav tips på olika 

hjälpmedel, följde med på möten och hjälpte deltagaren att få kontakt med en arbetsterapeut.  

 

Vid den tredje intervjuomgången framkommer att tre av fyra deltagare upplever sig närmare sitt mål 

för sysselsättning, jämfört med förra intervjuomgången. En berättar att hen inte kommit närmare sitt 

mål för sysselsättning eftersom deltagaren blev av med sin praktikplats sen sist. 

 

Uppmaningar till projektledningen 

Vissa kommentarer och önskemål som deltagarna lämnade under undersökningsperioden riktade sig 

direkt till projektledningen eller projektets huvudmän. Av de sammanlagt sju deltagarna som riktat 

kommentarer till projektledningen handlar samtliga om önskemål att projektet skall få leva kvar. Här 

följer några exempel: 

 

Fortsätta i samma som det har hållit på. Det är många människor som behöver hjälp. Det är en 

nödvändig resurs. (B11) 

 

Jag vill verkligen att brukarcoacherna ska vara kvar alltså, jag behöver det stödet för att fortsätta 

kunna ta mig framåt. (B9) 

 

Det är en viktig insats. Väldigt välbehövlig! Just för att det finns så mycket fyrkantigt tänkande 

inom rehabilitering, och det finns ingen människa som är fyrkantig, det går liksom inte att passa 

in.  Vissa kanske kan det, men de flesta som har psykisk ohälsa kan nog inte det. Och då är det så 

skönt att man får ha den formen man har och att man ändå kan få komma i arbete. Eller få hjälp 

med att komma i arbete. Och det tycker jag den här formen ger väldigt stora möjligheter till. (B3) 
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Brukarcoacherna och deras röster om projektet 
Fem brukarcoacher har intervjuats i två omgångar under 2013. Den första intervjuomgången skedde i 

februari-mars och då intervjuades fyra brukarcoacher. Den femte brukarcoachen anställdes senare i 

projektet och intervjuades först i maj. Den andra intervjuomgången ägde rum i oktober, då 

intervjuades samtliga fem brukarcoacher.  

 

Brukarcoachernas bakgrund 

Tre av de intervjuade brukarcoacherna har varit med från projektets start, sedan juni 2012. De övriga 

två började i oktober 2012, respektive april 2013.  

 

Två av brukarcoacherna har ingen annan sysselsättning utöver att vara brukarcoacher. Två 

brukarcoacher arbetar på NSPHiG. En är egenföretagare och miljöarbete utöver att vara brukarcoach.  

Brukarcoacherna har olika bakgrunder, men alla beskriver att de har egen erfarenhet av att befinna 

sig utanför arbetsmarknaden i olika långa perioder, eller att de på mycket nära håll sett andra som 

varit det. Av de brukarcoacher som har erarenhet av att få stöd beskriver de stödet som bristfälligt.  

 

Stödet jag fick från arbetsföreningen var konstigt utformat. När jag fick en diagnos fick jag börja 

om på nytt och plötsligt ansågs det att jag hade begränsningar som jag inte upplevt som 

begränsningar tidigare. Alla hamnade på botten på en trappstege oavsett inställning, utbildning 

och förutsättning. Stödet var generaliserande. (B1) 

 

Flera nämner att de inte fick det stöd som de behövde och att de därför själva fick hitta vägar på 

egen hand för att komma från arbetslösheten mot sysselsättning. En av de intervjuade beskriver att 

hen kände stöd först när en vägledare fokuserade på andra saker i livet än bara jobbsökande. 

Samtliga brukarcoacher berättar att de vill dra nytta av sina egna erfarenheter och att de upplever 

att de med sin bakgrund och erfarenhet kan ge deltagarna stöd.  

 

Jag vill bidra till förändring av hur människor som befinner sig utanför arbetsmarknaden 

behandlas. Jag har själv varit där och upplevt illa behandling. (D1) 

 

Flera nämnde att det kändes roligt att vara med i projektet från början och att projektet är nytt och 

unikt.  

 

Förväntningar 

Det samlade intrycket är att brukarcoacherna inte hade så tydliga förväntningar innan projektet drog 

igång. Det är inte någon av brukarcoacherna som uttrycker att projektet blivit sämre än förväntat, 

varken under den första eller den andra intervjuomgången. De intervjuade nämner olika saker, 

såsom att det varit mer kontorsarbete än man trott, att arbetet varit mer flexibilitet, att det funnits 

mindre struktur och att det blivit mindre utbildning och handledning än väntat. 

 

Har inte varit så mycket kontakt med arbetsförmedlingen som jag trodde. Projektet är spretigt. 

Haft många andra kontakter istället, t.ex. aktivitetshus. (A1) 

 

Det var nog otydligt vilka som skulle bli deltagare eftersom alla kan delta. Många har rasat ihop 

när de äntligen har fått hjälp. Blir en svacka. Släppt jobblinjen så nu har det inte blivit som det 

från början var tänkt med projektet. (D1) 
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Innehållet i stödet 

Liksom deltagarna i projektet, anser samtliga brukarcoacher att det är behovet som styr när det 

gäller möten och vad de gör tillsammans med deltagarna. Flera nämner också att de tillsammans 

utformar innehållet.  

 

Jag utgår från klientens behov. En styrka i projektet att man utgår helt från klienten. (A1) 

 

Vi gör allt möjligt, beroende på vad som händer. Kan prata om allt från matlagning till 

medicinering. Viktigt att jag inte kör över utan att de själva beslutar. Det får hellre ta lång tid och 

att de känner att det är deras vilja som styr. (D1) 

 

Vid fråga om struktur är samtliga brukarcoacher generellt sett nöjda med att det är ett fritt upplägg 

med stor flexibilitet. Tidsmässigt är de nöjda med de tider man träffar sina deltagare på genom hela 

projektet, och två av de intervjuade uttrycker specifikt att de är tacksamma för att uppdraget inte är 

förlagt på kväller och helger. En brukarcoach tycker att det blir naturligt att ses dagtid eftersom 

deltagarna inte arbetar, men om deltagaren hade velat ses på kvällstid går det att lösa. För en annan 

av respondenterna fungerar det bra men nämner också att tiden inte spelar så stor roll. För hen går 

det även bra att arbeta som brukarcoach på kvällar om det behövs.  

 

Alla intervjuade brukarcoacher upplever i den första intervjuomgången att det är lätt att komma i 

kontakt med deltagarna. Vid den uppföljande intervjun svarar de att det varit både lätt och svårt att 

få kontakt med deltagarna. För det mesta har det gått bra, men alla har haft någon deltagare som 

det varit lite krångligt att få kontakt med.  

 

Vissa har svårt för att ringa och sms:ar ibland väldigt långt. Lite för långt för att kunna ta det på 

sms. Då ringer jag upp för att visa att jag finns där och att jag kan lyssna. (C1) 

 

Uppdraget som brukarcoach 

Person B1 beskriver sitt uppdrag: ”Jag är en stödperson, vägledare, rådgivare, handledare, 

motiverare och guide genom livets alla områden men fokus på att kunna få ett jobb eller kunna 

behålla jobb eller fortsätta med studier.”  

 

Alla respondenter framhåller under hela undersökningsperioden att deras främsta arbetsredskap är 

samtalet med deltagarna. Samtliga brukarcoacher berättar att de pratar om väldigt olika saker när de 

träffar sina deltagare. De pratar om det som är aktuellt och en brukarcoach beskriver att samtalet 

inte är systematiskt upplagt men att de pratar utifrån behov, process och lyfter fram det som 

fungerar bra. Detta är en bild som även bekräftas av deltagarnas utsagor.  

 

Samtalen kan handla om: 

 Att hjälpa deltagarna att få struktur 

 Uppmuntran 

 Ställa krav  

 Komma med förslag 
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 Ekonomi 

 Framtiden 

 

Problem som uppkommer. Hur löser vi det? Låser sig ibland i tankemönster som vi pratar om. 

Kärleks- och vänskapsrelationer. Jobb, kollegor, arbetsmiljö. Ibland kan vi prata om hur man ska 

få inspiration till att laga mat i vardagen.  Varierar från dag till dag. Ibland kan vi prata länge om 

ett problem om det är nödvändigt. (C1) 

 

Precis som deltagarna beskriver brukarcoacherna att utöver samtalen är det mycket variation på vad 

man gör tillsammans med deltagarna. Även här är det behoven som styr. Exempel på aktiviteter som 

tas upp i intervjuerna är att deltagarna och brukarcoacherna promenerar och fikar, gör 

pappersarbete av olika slag, söker utbildning och personbevis, söker information på Internet, går till 

arbetsförmedlingen eller försäkringskassan, följer med till ny praktik och fyller i blanketter. Senare i 

projektet kvarstår samtalet med deltagaren som den främsta uppgiften för brukarcoachen, därefter 

följt av att följa med deltagarna på olika typer möten, och sedan samma typer av varierade uppgifter 

som tidigare nämnts. 

 

Många är vilsna och det handlar om att lyssna på vad personen vill och hitta vägar dit. Hitta 

alternativ. Sondera terrängen. (B1) 

 

När brukarcoacherna intervjuas i ett senare skede i projektet utkristalliseras tre tydligare punkter när 

de beskriver sitt uppdrag som brukarcoach: 

 

 ett stöd mellan stolarna 

 ett komplement  

 en koordinator 

 

Arbetet som brukarcoach är flexibelt och givande. Känner igen mig och att jag kan hjälpa dem i 

det stora hela. Det är flexibelt för vi bestämmer hur vi ses och det är alltid okej att ändra. Ibland 

är hjälpen kortsiktig, ibland mer långsiktig. (C1) 

 

Hinder för sysselsättning 
Hindren som brukarcoacherna upplever för deltagarna att komma till sysselsättning kan delas in i två 

olika fack: hinder som har med deltagarna själva att göra, och hinder som beror på myndigheter 

och/eller strukturer som deltagarna befinner sig i. Detta är något som återspeglas under hela 

projekttiden. 

 

Här följer ett par exempel på hinder som har tagits upp i intervjuerna: 

 Problem med dåliga arbetsgivare och att deltagaren känner maktlöshet gentemot 

arbetsförmedlingen 

 Erfarenhet av dåligt bemötande 

 Deltagarna inte orkar alla delarna som krävs när man t ex söker jobb eller utbildning 

 Många processer tar lång tid och det tröttar ut, nöter ut vilket kan leda till att deltagarna ger 

upp och tappar tron på sig själva 

 Det fyrkantiga systemet är hindret som för många är svårt att tugga sig igenom. 
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 Deltagare som har svårt att passa tider eller avboka möten vid förhinder 

 

En brukarcoach anser att hindren till stor del ofta beror på ett trögt och fyrkantigt system och att det 

inte finns hinder hos deltagarna själva som de inte kan överbrygga. En annan brukarcoach upplever 

däremot att det inte finns så många hinder, men att problemen snarare beror på deltagarnas 

mående, att de inte orkar på grund av exempelvis en depression. 

 

Okunskaper från aktörer att deltagare som kan verka välfungerande har nedsättningar som gör 

att man behöver anpassa sig mycket. Många blir anklagade när de missar möten, inte kan fylla i 

blanketter, men just det kan vara själva problemet. Ibland kan det även vara brist på insikt hos 

deltagaren själv. Eller brist på förståelse från aktörer. (D1) 

 

Ansvar och gränssättning 
Alla brukarcoacher tar i det första intervjuskedet upp att det är deras ansvar att vara se till att 

kontakten upprätthålls mellan dem och brukarna. Samtliga lyfter också fram att det är deras ansvar 

som brukarcoacher att vara lyhörda och att samverka med de andra instanser/kontakter som finns 

kring deltagaren.  

 

Jag har ett ansvar att bevara deras ambition och vilja att få ett jobb. Jag har också ansvar för att 

de känner sig trygga och att inte pusha på för mycket. (C1) 

 

I den uppföljande intervjun pratar brukarcoacherna mer om innehållet i- och distinktionen mellan 

deras ansvar och deltagarnas ansvar.  

 

Brukarcoacherna ger följande exempel på vad som är deras eget ansvar: 

 Att hjälpa till 

 Att följa upp 

 Att hålla det man säger 

 Att återkoppla 

 Att se till att deltagaren får rätt stöd 

 Att hejda om något blir för mycket för deltagaren 

 Att se till att andra aktörer gör det de ska 

 

Tre brukarcoacher pekar på att gränsen mellan det egna ansvaret och deltagarnas ansvar kan vara 

svår att dra på grund av otydlighet i projektets ramar. En respondent menar att det kan vara svårt att 

peka ut deltagarnas eget ansvar eftersom dessa är med frivilligt. 

 

Mot projektet har jag ansvar att göra det som står i projektbeskrivningen. Mot klienten har jag 

ansvar att göra en rättvis bedömning och se till att personen får rätt stöd och se till att andra 

aktörer gör det som de ska. (E1) 

 

På frågan om vilka måsten som finns för en brukarcoach svarar respondenterna olika. En menar att 

det enda måstet är att fylla i blanketter i början; en annan att det handlar om att vara tillgänglig, och 

en tredje att det gäller att se till de bästa för klienterna.  
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Skönt att det är fritt och inte för uppstyrt. Om vi vore det skulle vi bli som alla andra myndigheter. 

(D1) 

 

Gränssättningen 

Flera brukarcoacher nämner vid den första intervjuomgången att gränsdragningen ofta är otydlig. Det 

som flera gånger lyfts upp som särkskilt otydligt är uppgifter kopplade till arbetsförmedlingen. Vad 

ansvarar arbetsförmedlingen för och vad kan brukarcoacherna hjälpa till med i 

arbetssökningsprocessen, är en återkommande fråga.  

 

En av respondenterna uttrycker att gränsdragningen ofta är svår. Brukarcoachernas uppgift är inte att 

söka jobb, men ibland har hen hjälpt till att skriva CV eftersom deltagaren inte fått hjälp med detta 

genom arbetsförmedlingen. Samma respondent tillägger att det är för att hen har ett ansvar för att 

personen ska kunna komma vidare och hjälpa till när luckor uppstår och när myndigheter inte ser 

vilka hinder som deltagaren har.  

 

En av respondenterna uttrycker att det är viktigt att ge ett omsorgsfullt stöd, men att samtidigt ha en 

distans. Detta eftersom det är oklart hur länge projektet varar och då kan det blir svårt för deltagaren 

att skiljas om banden blivit för starka.  

Senare in i projektet upplever brukarcoacherna gränssättningen som tydligare. Två brukarcoacher 

påpekar här att det inte är deras uppgift att hitta sysselsättning åt deltagarna. Ett område som 

samtliga brukarcoacher lyfter i den uppföljande intervjuomgången, som inte var så närvarande i den 

första, är att alla har fått sätta ner foten vad gäller terapeutiskt arbete. Man kan gärna samtala om 

problem, men hänvisar vidare till vårdkontakt om samtalsbehovet blir för stort. 

 

En respondent nämner att hen fått sätta gränser kring att umgås: ”är ingen sällskapsdam”. 

 

Jag ska inte söka jobb, praktikplatser och liknande åt dem. Inte blanda mig i vad de äter för 

mediciner eller lägga mig i deras vårdkontakter. Däremot kan jag hjälpa till att etablera 

vårdkontakt. Hålla mig ifrån när det blir för svårt psykologiskt. Jag är inte psykolog och tar ett steg 

utanför. Ska inte gräva i det även om vi kan prata om problemen och kring dem, jag ska inte vara 

behandlare. (B1) 

 

Utbildning och stöd 
Alla brukarcoacher som har fått utbildning är i det stora hela är de nöjda med den. En av dem har 

själv hållit i utbildningarna och därför har hen fått ganska lite utbildning och stöd själv. Samtliga har 

fått utbildning, förutom en av brukarcoacherna som började cirka ett halvår senare och därför 

missade utbildningstillfället. Den respondent som inte har fått utbildning, anser ändå att stödet har 

varit tillräckligt.  

 

Jag är absolut nöjd. Mer coachning hade varit bra. Utbildningen gjorde att själva tankesättet blev 

mer inpräntat och jag kände mer råd i ryggen och ökad pondus gentemot andra instanser. (D1) 

 

Flera respondenter uttrycker att de önskar kurs i motiverande samtal och utbildning som är mer 

inriktad på coachning. Önskan om utbildning i motiverande samtal är något som brukarcoacherna 

lyfter även på de olika brukarcoachmötena. Ytterligare förslag på kurser som önskas är inom 

konflikthantering, retorik och gestaltning. Under det senare intervjutillfället framkommer att nästan 
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alla brukarcoacher önskar mer utbildning inom i stort sett samma områden som tidigare. Ingen 

nämner uttryckligen att de är nöjda med omfattningen av utbildning, och mer än hälften hade 

önskat mer stöd i form av exempelvis handledning, återkoppling m.m. 

 

Handledning 

Flera respondenter uttrycker i första intervjuomgången att de behöver mer handledning. Vid den 

uppföljande intervjun kvarstår detta behov, och är en fråga som lyfts av nästan alla respondenter. En 

har nyss börjat med handledning och kan därför inte utvärdera det än. Två andra respondenter 

menar att handledningen inte är bra. Två brukarcoacher nämner även att det har varit väldigt lite 

handledning.  

  

Nu har vi börjat få handledning men det funkar inte jättebra. Har fått två gånger och det är lång 

tid emellan. Borde lagt mer resurser på oss som brukarcoacher. Vi får ta mycket och har egen 

erfarenhet av psykisk ohälsa. Vi får höra många tunga historier. Nu är det handledning i grupp 

men det borde vara individuellt. Ibland vill man prata om sina kollegor och då kan en individuell 

handledning vara bättre. Nja, stödet har varit sådär. (C1)  

 

Verktyg 

Tre brukarcoacher nämner den metodhandbok som man fått via Göteborgs Stad; två av 

brukarcoacherna tar specifikt upp de kort med egenskaper som ingått i den. Två andra respondenter 

säger att de inte fått några verktyg, utan att de snarare använder egen erfarenhet som verktyg. En av 

dessa försöker att hitta verktyg genom att t.ex. läsa på om sådant hen saknar. Att prata och bolla 

med andra nämns också specifikt av två respondenter, även om den ena menar att sådant snarare 

ger insikter än verktyg.   

 

Samverkan 
Alla brukarcoacher berättar under hela undersökningsperioden att de arbetar med samverkan, 

framför allt med arbetsförmedlingen och försäkringskassan. De uttrycker också att samverkan är 

viktigt och att den sker kontinuerligt. Mer än hälften av brukarcoacherna uttrycker senare in i 

projektet att de känner ett ansvar att samverka med andra aktörer. En respondent menar att det 

snarare är andra aktörer som har ansvaret att samverka med brukarcoacherna. Flera uttrycker i 

början av projektet en önskan om att samverkan ska ske mellan fler aktörer och att psykiatrin borde 

vara mer involverad.  

 

Utöver arbetsförmedling och försäkringskassan nämns även samverkan med handläggare, 

socialkontor och vägledare på aktivitetshus. Dessa samarbetspartners kvarstår även senare in i 

projektet, men då har även vården tillkommit som en samarbetspartner för vissa brukarcoacher. 

 

Den aktören som saknas är arbetsgivaren. Om man ska skapa en modell där själva arbetet ska 

vara rehabiliterande i sig är det viktigt att även arbetsgivare är involverade och känner till 

modellen. (A1) 

 

Svårigheten i att etablera en ny roll 

Brukarcoacherna ger flera förslag på sådant som borde göras annorlunda eller sådant som de saknar. 

Det som nämns mest frekvent i båda intervjuomgångar är att man saknar en mötesplats/kontor där 
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brukarcoacherna kan träffa sina deltagare. I anslutning till denna önskade plats nämns av olika 

intervjuade att man önskar sig väntrum, ett bokningssystem eller en kreativ plats för deltagarna. 

Förutom tillgängligheten till lokaler önskar brukarcoacherna även större tillgång till arbetsredskap 

och fika. En annan sak som nämns av flera respondenter är återigen mer utbildning samt 

handledning och verktyg. Två av de intervjuade saknar närvaro från arbetsgivare och psykiatrin. Den 

ena önskar sig att kunna rådfråga en psykiater.  

 

En av respondenterna anser att projektet borde bli permanent men att det då behöver stramas upp, 

bli mer professionellt och att brukarcoacherna ska utbildas inom olika nivåer, t ex 

miljöterapeututbildning och utbildning inom säkerhet, lagar, behandling, debriefing och 

dokumentation. Vidare anser samma respondent att det bör vara tydliga roller och spetskompetens 

inom gruppen, även om det till viss del finns i nuläget genom matchning. En respondent nämner det 

faktum att brukarcoacherna idag inte får ekonomisk ersättning för kringkostnader såsom transporter 

och telefoni.  

 

Hade framför allt önskat att det blivit lättare i systemet och att försäkringskassan och 

arbetsförmedlingen hade varit mer insatta i projektet. Det hade besparat oss mycket tid. Jag tror 

att förändringsarbetet kommer på vägen och jag ser detta som en enorm möjlighet till 

förändring. (D1) 

 

Flera av burkarcoacherna tar upp specifika områden där de önskar att de hade kunnat ge mer stöd, 

bland annat genom att ha direkta kanaler och att känna till mer om systemet som deltagaren befinner 

sig.  

 

Det hade varit ultimat om vi hade arbetat i team i arbetssökarprocessen. Att även personer från 

andra aktörer hade varit involverade och speciellt hjälpt till med arbetssökardelen. Skulle kunna 

vara SIUS-konsulent, handläggare, handledare. Det hade varit bra. Låst när det inte är vårt arbete 

att ta fram jobb. (B1) 

 

Glädjen i arbetet som brukarcoach 

Brukarcoacherna lyfter fram flera olika punkter som de uppskattar med arbetet som brukarcoach. De 

positiva delarna tas upp under både första och andra intervjuomgången. Punkterna de tar upp har 

dels med projektets utformning att göra, och dels med innehållet i stödet som man ger och vad man 

får tillbaka av deltagaren. 

 

Nedan följer exempel på vad brukarcoacherna upplever som bra med sitt arbete: 

 

 Känner att jag gör nytta och fyller en funktion. 

 Bra med positiv feedback från deltagarna. 

 Att vi är självständiga och fria. 

 Att deltagaren är den primära. 

 Befriande att kunna hjälpa med några delar, lösa trådar. 

 Roligt när man ser framsteg och känner att man har lyssnat och bidragit. 

 Bra med fritt och flexibelt arbetssätt med utrymme för kreativitet.  

 Att ta del av människors liv, få uppleva förtroende och tillit. 
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 Fylla glappen mellan stolarna. 

 Att man får tillbaka bara av att ge av sig själv. 

 

Jätte-, jättebra att vara brukarcoach. Träffar fina människor som man känner igen sig i. Upplever 

att man kan vara stöd bara genom att lyssna. Får tillbaka bara för att jag ger av mig själv. (C1) 

 

En respondent lyfter fram att det är positivt att de inte bara hjälper på vägen mot sysselsättning, 

utan också med hälsa och omsorg. Att de som brukarcoacher kan hjälpa till med nyttofunktioner, 

stora som små, som på sikt bidrar till ökad livskvalitet. Fyra av fem respondenter uttrycker att de har 

gjort nytta på något sätt för sina deltagare. Den femte menar att hen ”inte explicit” gör nytta, men 

att hen hjälper till med saker som underlättar för deltagaren att få jobb.  

 

Tankar om framtiden 

 

Framtidsutmaningar 

Två respondenter pekar på pengar som ett hinder för framgång, dvs. att det behövs pengar för att 

driva ett sådant här projekt. Två respondenter menar att bristen på struktur är ett hinder för 

projektets framtida framgång.  

 

En av de intervjuade nämner för många huvudmän som ett hinder på vägen framåt. En annan pekar 

även på svårigheten att få in nya idéer i en struktur. Ytterligare en uppmärksammar sättet som 

målgruppen hanteras på av myndigheter som ett hinder.  

 

Fyra av fem brukarcoacher uttalar att de hoppas att projektet kan fortsätta i någon form. Oro 

uttrycks för vad som kommer hända med deltagarna om projektet läggs ned. 

 

Framgångsfaktorer 

Två av respondenterna tar upp den samlade erfarenheten som brukarcoacherna har som en 

framgångsfaktor för projektet. Två respondenter nämner den ekonomiska lönsamheten som kommer 

sig av ett bättre mående och därmed kortad sjukskrivningstid.  

 

I övrigt kommer följande förslag på framgångsfaktorer från respondenterna: 

 Brukarorganisationernas kunskap och erfarenhet 

 Deltagarnas upplevelser 

 Att man stärker individen 

 Att stödet ger snabbt resultat 

 Att man erbjuder sig att underlätta för andra aktörer 

 Att huvudmännen sitter med i ledningen för projektet 

 

Vi kan snabbare identifiera svårigheter tack vare vår egen erfarenhet. (D1) 

 

En styrka med projektet är att individen själv hörs och på så vis blir stärkt. Det kortar ner 

sjukskrivningarna med många år genom att många kan komma in i arbetslivet snabbare – på sikt 

finns det massor av pengar att spara in på så vis och framför allt skulle väldigt många må mycket 

bättre. Jag hoppas att det kan fortsätta i någon form. (E1) 
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Myndigheterna och deras röster om projektet 
 

Vilka är myndighetspersonerna vi intervjuat?  

Nio intervjuer har gjorts i oktober-november 2013 med personer som arbetar inom något av de fyra 

huvudmännens verksamhetsområden: arbetsförmedlingen, försäkringskassan, Göteborgs Stad eller 

Västra Götalandsregionen. De arbetade alla med minst en deltagare kopplad till projektet. Av de nio 

handläggarna är sex kopplade till någon verksamhet inom Göteborgs Stad, två till 

arbetsförmedlingen, en till försäkringskassan och ingen till landstinget. Av hänsyn till 

respondenternas anonymitet utelämnas den mesta informationen om deras specifika arbetsplats, 

och vi har istället fokuserat på hur de beskriver att de stöttar målgruppen i sin arbetsvardag.  

 

Respondenterna uppvisar en bredd i arbetsuppgifter. Den röda tråden i deras arbete är den psykiska 

ohälsan och rehabilitering. Respondenterna beskriver att de coachar, vägleder och/eller samordnar 

för att personer med psykisk ohälsa ska komma till eller kunna upprätthålla en anställning. Någon 

utreder rätten till ersättning. Två undantag från ”arbetslinjen” finns och det gäller två respondenter 

som arbetar inom individ- och familjeomsorgen. Där ligger fokus på annat än arbetsmarknaden.  

Det är en brokig lista av samarbetspartners som de intervjuade samarbetar med för att stödja 

målgruppen. Mest nämns socialtjänsten, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och sjukvården. I 

övrigt samverkar respondenterna med ett antal olika verksamheter, såsom kommunala 

verksamheter, arbetsgivare, studieförbund, skola, kyrkan etc.  

 

Uppfattningen om brukarna har svårt att hitta sysselsättning 

Termen sysselsättning visar sig tolkas olika av respondenterna. Några menar regelrätt lönearbete 

medan andra avser sådant som studier eller plats på aktivitetshus.  

 

Hitta fasta arbeten – ja. Sysselsättning – inte i samma utsträckning. Som vikariat, 

projektsysselsättning…. Där är det ju lättare. (M2) 

 

Nästan alla respondenter svarar ja på frågan om de uppfattar att målgruppen har svårt att hitta 

sysselsättning. De menar att det på egen hand är svårt för deltagarna att få ett jobb, men att det går 

lättare med stöd. En av de intervjuade menar att det varierar från fall till fall, medan en anser att det 

är svårt att få fast anställning samtidigt som det går lättare med annan typ av sysselsättning.  

 

Utan stöd kan jag uppleva att det är så och jag tycker att det till stor del beror på den 

stigmatisering som finns, både självstigmatisering och överlag i samhället. (M4) 

 

Av de huvudmän som anser att det är svårt för målgruppen i projektet att komma till sysselsättning 

ges följande förslag på anledningar: 

 

 Svårigheter att passa tider 

 Svårt med tålamod och att stå ut 

 Arbetslivets ökande krav (stresstålighet, flexibilitet, ansvar, relationer) 

 Diagnoser 

 Livssituationer 
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 Sårbarhet 

 Missbruk 

 Icke utredda diagnoser som ger avsaknad av rätt kontakter i vården 

 Okunskap om systemet 

 Avsaknad av stöttning 

 

Alla är individuella och det är ofta en kombination av olika faktorer. Det rör sig ofta om diagnoser 

i kombinationen med livssituationer som gör det svårt att se möjligheter. (M8) 

 

För det är inte lätt ens om man är frisk och normalfungerade att veta vart man ska gå, vilka 

papper ska jag lämna in, hur lång tid tar det innan man får ett svar, vilka är mina rättigheter och 

skyldigheter i förhållande till de regler som finns uppsatta. Det upplever jag med ganska många 

av de jag träffar, att man vet inte riktigt hur systemet fungerar. Just de med någon form av 

psykisk funktionsnedsättning har i vissa fall, de är ofta unga dessutom, i många fall finns en 

fungerande social situation, men för de som inte har någon stöttning hemifrån blir det ofta ingen 

ordning alls. (M2) 

 

Vad är en realistisk målsättning? 

Hälften av de intervjuade anser att lönearbete är en realistisk målsättning. Övriga svarar att det 

varierar från fall till fall. Några nämner lönearbete men med lönebidrag. En person menar att många 

som arbetar på ett aktivitetshus istället skulle kunna göra samma jobb men få betalt för det.  

 

Några menar att deltagarna står så långt ifrån arbetsmarknaden att verksamheten handlar om mer 

basala saker som att stötta deltagaren att komma på möten eller att sköta myndighetskontakter. 

Detta bekräftar i någon mån också brukarcoachernas bild av stödbehovet hos flera av sina deltagare. 

 

Flera menar att det behövs stöd för att personer ska kunna komma ut i lönearbete. Två personer 

nämner också att det kan vara bra att tänka i formen av deltidsarbete: att vissa kanske inte kan 

arbeta heltid men ändå delvis komma ut på arbetsmarknaden.  

 

Det är från fall till fall, beroende på olika god prognos. Ju större samsjuklighet desto sämre blir 

prognosen utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv. Men de kan absolut uppnå en arbetsförmåga 

på heltid eller deltid. (M1) 

 

Målgruppens stöd till sysselsättning idag – är den tillräcklig? 

Två av de intervjuade säger direkt att de inte kan uttala sig i frågan, då de inte arbetar med just 

sysselsättning. En person svarar ”sådär”, medan två andra fokuserar på att de ger stöd men kan bli 

bättre på det. De fyra kvarvarande respondenterna menar att målgruppen inte får det stöd de 

behöver för att hitta sysselsättning. Skälen till detta varierar. Någon fokuserar på att deltagarna har 

varit hemma i flera år utan stöd; en annan på att den medicinska biten fallerar och att det då inte går 

att bygga vidare. Ett tredje skäl anges som bristen på nätverk, ett fjärde att samordning mellan 

aktörer saknas.  

 

För det är den andra delen i det här att många jobb får du genom nätverk, och till viss del för den 

här gruppen består nätverken väldigt sällan av företagsledare. Så tröskeln in är hög på många 

håll. (M2) 
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Respondenterna ger olika förslag till önskade förändringar i stödet som målgruppen får idag: 

 

 Att alla kan få tillgång till aktivitetscoachning genom projektet DISA 

 Fler praktik- eller prövningsplatser där deltagare kan få långsiktig möjlighet att växa 

 Att personer med missbruksproblem kan få tillgång till fler insatser 

 Att arbetsrehabilitering nämns som en möjlighet tidigt i rehabiliteringen 

 Att samverkan fungerar smidigare  

 Att byråkratin kring t.ex. lönebidragsplatser lättar så att det inte tar så lång tid innan en 

arbetsplats blir ok:ad för en deltagare 

 Att synen på deltagarna (”brukarna”) förändras 

 Att det blir lättare att få en SIUS-konsultation 

 Att sjukvården förbättras 

 Se till att deltagare inte faller mellan stolarna 

 Att det finns brukarföreträdare 

 

Jag tycker det är viktigt att man börjar prata kring det här med arbete och studier som en 

möjlighet väldigt tidigt. Det får inte bli ett krav, men har absolut rätt till sin rehabilitering och att 

känna sig redo för det, men att väcka hoppet och prata om det skulle göra stor skillnad. (M4) 

 

Mötet med projektet 

En tredjedel av de intervjuade berättar att det framför allt är via deltagare som man fått kontakt med 

projektet. För en tredjedel var den första kontakten att brukarcoacher eller representanter för 

projektet kommit till arbetsplatsen och informerat. För en respondent kom informationen från en 

person som sitter i projektets styrgrupp. För de resterande var det chefen respektive en föregångare 

på den intervjuades tjänst som informerade om brukarcoacherna.  

 

I mitt jobb kände jag att jag kanske inte kunde ge det bästa för personen, utan att det kanske 

skulle kunna kompletteras med en brukarcoach. Så jag fick info om projektet, tog kontakt med 

projektledaren och det har lett till att vi jobbat med metodutveckling tillsammans utifrån att 

personerna skall hitta ett jobb, utifrån vad de vill göra. Så min chef gav mig info och ville att jag 

skulle ta reda på mer så att vi skulle kunna samverka. (M5) 

 

Hälften av respondenterna säger att de inte hade några förväntningar på projektet när det först 

startade. De resterande förväntade sig att stödet skall vara ett kompletterande, personligt stöd. Till 

skillnad från deltagarna var det flera personer som uttryckte att skillnaden mellan en brukarcoach 

och andra stödinsatser är otydlig. Det gäller både när de jämför sin egen roll i förhållande till 

brukarcoachen och när de jämför med exempelvis en boendestödjare: 

 

Är ganska lik en [boendestödjare] tänker jag. De kan ju följa med ut på aktiviteter och hjälpa en 

att ringa samtal. Fast de var tydliga med att de inte var boendestöd, de skulle inte jobba med 

vissa grejer. ’Det på hemmaplan jobbar vi inte med utan bara mot sysselsättning’, de försökte 

avgränsa sig. (M1) 

 

Hade inga förväntningar. Men det som behövdes var att rollerna tydliggjordes så att det inte 

inkräktar för mycket på vårt område. Vi måste kunna göra vårt så tydliggöra roller så att 

brukarcoacherna kan vara stöd. (M9) 
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Hur blev det då? 

I princip alla av de respondenter som uttryckt att de inte hade några förväntningar är alla positivt 

överraskade över brukarcoachernas insatser.  

 

Utifrån det jag pratat om, vad personen kan behöva, har de ändå gjort det man kan förvänta sig 

utifrån någon slags standardförväntning. […] Så utifrån inga förväntningar kan man säga att 

brukarcoachen överträffat förväntningarna. (M2) 

 

Ja, det tycker jag. Jag ser att det har gett positiv effekt med förändringar som inte kunnat ske 

utan en brukarcoach. Väldigt positivt. (M9) 

 

Undrade vilken nivå det skulle vara på. Positivt överraskad. Brukarcoachen som jag har träffat har 

en egen diagnos men har både lång och bred arbetslivserfarenhet. Den här gruppen 

(brukarcoacherna) har själva egen erfarenhet av det andra bara läst sig till. Det har upplivat på 

riktigt. (M6) 

 

De som hade förväntningar skiljer sig lite åt i hur de tycker att förväntningarna har infriats. Några 

svarar att förväntningarna har infriats, medan andra tycker att resultatet varit blandat. Här 

framkommer både beröm och kritik. Vad gäller kritiken så framkommer att en person inte kan se 

brukarcoachen som en tillgång i alla lägen, eftersom klienten ibland velat föra alla samtal genom sin 

brukarcoach. Samtidigt säger respondenten att det har blivit lättare att få tag på vederbörande. 

Någon berättar att en brukarcoach vid ett tillfälle givit deltagaren ”orealistiska förhoppningar”.  

 

Mötet med den nya stödfunktionen 

Alla respondenter anser att det finns ett behov av brukarcoacher. Varför skiljer sig dock åt. Några 

menar på att den egna erfarenheten är en viktig komponent. Vissa pratar om att brukarcoachen kan 

vara ett bra komplement till stödet som redan finns. Andra tar upp nyttan med att brukarcoachen 

kan fungera som en samordnare för deltagaren. Ett par respondenter anser att brukarcoacherna kan 

vara ett stöd och en hjälp för deltagaren vid olika myndighetskontakter.  

 

Utifrån den erfarenheten som jag har här av en brukarcoach har den gått utanför ramarna. Har 

också kombinerat praktisk hjälp med annat. Mer fri i sin roll än andra. Jobbar brett. (M9) 

 

Det skapar mångfald i samhället och i arbetslivet. Blir en blandning och brukarcoacherna kan 

hjälpa andra. Få översatt det som sägs av myndigheter. Jag har kunnat fråga brukarcoachen 

mycket om vilka krav man kan ställa, vad som är realistiskt osv. (M6) 

 

Brukarcoachens roll 

Flera respondenter nämner stöttandet som en del i brukarcoachernas roll. Andra förslag som 

kommer upp i svaren är:  

 

 Vara överlappande mellan myndigheter 

 Coacha deltagarna 

 Agera bollplank 

 Hjälpa till med praktiska saker 

 Slussa vidare 
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 Motverka missförstånd 

 Hjälp till att gå vidare 

 

Flera av dessa punkter är sådana som också brukarcoacherna själva beskrivit. 

 

En person säger uttryckligen att brukarcoachen inte ska vara en person som ställer upp i alla lägen, 

medan en annan av de intervjuade tycker det är bra att brukarcoachen kan vara ett stöd även 

kvällstid och vara med på arbetsplatser och stötta.   

 

Att de ska kunna föra klientens talan men på ett professionellt sätt, inte känslomässigt. Kunna 

förtydliga, förklara, sammanhangsmarkera, finnas kvar efter mötena, skriva ner, påminna etc. 

Kanske mer så. Inte en person som ska ställa upp i alla lägen. (M3) 

 

Flera av respondenterna anser att brukarcoachen i första hand finnas till för deltagarna, men att 

stödet i förlängningen kommer också de intervjuade till del. På vilka sätt beskrivs såhär: 

 

 Ger information om deltagaren 

 Avlastar genom att göra vissa uppgifter 

 Deltagaren blir tryggare och kontakten smidigare 

 När deltagaren hjälps hjälps även respondenten  

 Respondenten har lärt sig mycket. 

 

Jag har känt att det varit ett stöd för mig, dels tycker jag att det är bra att det finns personer i 

nätverket som man faktiskt kan bolla med och titta på saker med, och dels att det har avlastat 

mig i mitt arbete så att vi har kunnat dela upp saker så att jag har kunnat koncentrera mig på 

vissa saker och de på andra. Så jag tycker absolut att det är ett stöd. (M4) 

 

Och sen att arbetsförmedlaren kanske inte ser det direkt, men om brukarcoachen kan vara med 

på möte och kan förklara vad som har sagts, eftersom personen kanske har varit jättenervös eller 

så, då blir det ju ett stöd i förlängningen för att kontakten blir smidigare och kontakten blir 

tryggare eftersom personen kan ta till sig information bättre. Så det är mycket mjuka värden och 

dolda fördelar med kontakten. (M3) 

 

Den egna arbetsplatsens möte med projektet 

Hälften av de intervjuade svarar att arbetsplatsen inte har påverkats av projektet. Några andra är 

osäkra, medan ett par svarar att den har påverkats. Det som har påverkats är att man fått ytterligare 

en stödfunktion på arbetsplatsen. 

 

Det har den inte, annat än att det har kommit in ytterligare en aktör. Arbetsmetod – nej. Inte 

heller arbetssättet. Vi har ju nätverksmöten eller vårdplaneringsmöten med aktören så. Då 

kommer det in ytterligare en aktör som kunde vara tillgänglig för vissa deltagare, men man kan 

inte säga att metoden har förändrats. (M1) 

 

De allra flesta av de intervjuade anger att de har pratat om projektet på sin arbetsplats, för det mesta 

bara lite grann. Mest har man pratat om det i samband med informationsmöten med/om 

brukarcoacherna och i situationer när det kan bli aktuellt att rekommendera brukarcoachen till en 

klient.  
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Två tredjedelar av de svarande uppger att deras arbetssätt inte har förändrats till följd av projektet. 

De resterande svarar ja eller både och. 

 

Ja, det får jag väl säga för jag tänker speciellt på en person som har flera diagnoser. Fattade inte 

hur jag skulle närma mig, vilka hänsyn skulle jag ta. Brukarcoachen var med och förklarade 

symptomen och det har gett mig en annan insyn och det har säkert påverkat mitt arbetssätt. Jag 

förstår snabbare vidden av dessa diagnoser. (M6) 

 

Nästan ingen av respondenterna uppger att projektet bidragit till att förbättra samverkan mellan 

olika myndigheter. Strukturerna har inte förändrats utan det gör snarare skillnad för den enskilda 

deltagaren. Samtliga anser dock att ”rätt” huvudmän verkar vara inblandade i projektet. Någon 

belyser att både representanter från primärvård och psykiatri borde finnas med.  

 

Kompetensutveckling 

Två tredjedelar av respondenterna uppger att man inte fått någon form av kompetensutveckling 

inom målgruppen och psykiska funktionsnedsättningar, under projekttiden.  Två svarar att man har 

fått det, medan en annan svarar med att hen lär sig ”hela tiden”. Två av de nej-svarande påpekar att 

de har psykologi-/psykiatri-skolning sedan tidigare.  

 

Det är mer än ett år sedan då det var en nationell satsning och vi fick återkommande dagar under 

en tid. Temat var psykisk ohälsa. Går på föreläsningar så fort vi hinner. En målgrupp jag har blivit 

medveten om på ett annat sätt. Finns mycket kvar att lära. (M6) 

 

I stort sett alla respondenter svarar att de ser ett behov av vidare kompetensutveckling om psykiska 

funktionshinder. Några svarar att det alltid finns behov av att fortbilda sig. En menar att eftersom 

gruppen av psykiskt funktionsnedsatta ökar i samhället samtidigt som att pressen och stressen ökar 

generellt så behöver man veta hur man kan bemöta detta och vilka konsekvenser det får.  

Följande förslag ges på utbildningar: 

 

 Neuropsykiatriska funktionshinder 

 Olika typer av psykisk ohälsa 

 Vad det finns för nät kring- och resurser för personer med psykisk ohälsa 

 Vilka aktörer som arbetar med personer med psykisk ohälsa 

 Hälsotekets föreläsningar 

 Suicidprevention 

 Rättigheter för personer med psykisk ohälsa 
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Analys och diskussion 
 

Ett generaliserbart resultat?  
Av de 11 deltagare som intervjuades var 3 män och 8 kvinnor. Något färre procentuell andel män i 

intervjugruppen jämfört med det totala antalet deltagare. Dock skiljde sig inte männens svar i 

intervjuerna avsevärt från kvinnornas, varför denna skillnad kan bortses ifrån.  

 

Intervjugruppens snittålder var lägre än den totala gruppen deltagare. Detta kan ha lett till att 

intervjugruppen uppvisar större hopp och framtidstro än vad en grupp med högre medelålder skulle 

ha gjort, eftersom denna grupp varit arbetslös och eventuellt mött både fördomar och strukturella 

hinder under flera års tid. Intervjugruppen uppvisar samma typ av diversitet vad gäller sysselsättning 

som den samlade deltagargruppen. 

 

Samtliga brukarcoacher tillfrågade nästan alla sina deltagare om medverkan i undersökningen. 

Utifrån att deltagarna fördelats jämt bland brukarcoacherna när de kom in i projektet samt att 

kontinuiteten i kontakten med deltagarna inte skiljer sig avsevärt från brukarcoach till brukarcoach, 

kan urvalet om 11 deltagare tros spegla den större gruppen. Dock har nio av de 11 deltagare som 

intervjuats haft kontakt med två av projektets brukarcoacher. Resultatet avspeglar därför främst 

halva arbetsstyrkans arbetssätt. Orsaken till snedfördelningen kan ha flera förklaringar. Det kan ha 

att göra med att deltagarna till viss mån tilldelas en brukarcoach som har erfarenhet av samma typ av 

psykisk ohälsa som deltagaren. Detta kan leda till att olika brukarcoacher arbetat med olika grupper 

av psykiska funktionsnedsättningar, där vissa grupper av funktionsnedsättningar inneburit större 

hinder för deltagarna att delta i en intervjuundersökning.  

 

Bortfallsanalys 
Av de 26 deltagare som inte deltog i undersökningen finns viss information om bortfallet, lämnat av 

brukarcoacherna. Sju deltagare tillfrågades aldrig främst på grund av mående och brister i kontakten 

med brukarcoachen.  Tio deltagare som på förfrågan svarade att de inte ville vara med gjorde det på 

grund av att man inte orkade med fler möten, en på grund av misstro mot sekretessen och några 

kom in för sent i projektet/blev vilande i projektet. 

 

Då gruppen består av personer med psykiska funktionsnedsättningar som står utanför 

arbetsmarknaden framkommer flera olika skäl till att man kan vilja avböja medverkan i en kvalitativ 

utvärdering. För vissa kunde det bero på att man periodvis eller ständigt mår dåligt, att nya sociala 

kontakter väcker mycket ångest, att orken inte finns m.m. Det kan också ligga ett motstånd i att 

berätta om sin arbetslöshet och sin psykiska ohälsa för en främmande person eftersom detta är 

ämnen som är omgärdade av stigma. En annan orsak kan vara en trötthet i att träffa en ny kontakt 

och rapportera om sin arbetssituation, vilket många av deltagarna redan gjorde till olika typer av 

handläggare. Ytterligare en orsak kan vara att inträdet i projektet inneburit nya utmaningar och 

åtaganden för deltagarna, vilket i sig kan vara utmattande. 
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Intervjugruppen riskerar därmed att inte spegla åsikter om projektet från de deltagare som mådde 

sämst, hade störst sociala bekymmer eller minst ork, och som därmed hade svårare att komma till 

sysselsättning.  

 

Revideringar i projektet 
Tidigt i projektet fördes en diskussion bland brukarcoacherna om hur många deltagare det är 

lämpligt att man har, och kom då fram till cirka fem. Detta fick revideras senare i projektet allt 

eftersom brukarcoacherna blev färre, men var dock inget som brukarcoacherna eller brukarna 

anmärkte på.  

 

För att underlätta spridningen av projektet var målet att fyra brukarteam skulle skapas. Dessa skulle 

etableras i fyra regioner över staden och innefatta personal från kommunen, arbetsförmedlingen, 

försäkringskassan, öppenvårdsteamen och primärvården. Dessa brukarteam skapades dock aldrig 

under projektets gång, och var kanske en effekt av att projekttiden inte blev så lång som man initialt 

planerade för. 

 

Under både uppstartsfasen, genomförandefasen och i intervjuerna lyfter brukarcoacherna att de 

önskat mer handledning och utbildning. Att de inte fick det kan ha påverkat deras förmåga att stödja 

deltagarna i projektet till sysselsättning, å andra sidan är detta ingen brist som reflekteras i 

deltagarnas intervjuresultat. 

 

En annan målsättning i projektet var att utbildningar om psykisk ohälsa skulle komma igång och rikta 

sig till olika arbetsgivare inom landstinget, kommunen och inom det privata näringslivet, men även 

till deltagarna i projektet. Dessa utbildningar blev dock aldrig av under projekttiden. Däremot 

skapade projektet andra synergieffekter. Två utbildningar, ”Din egen makt” och ”Vägen in” hölls för 

ett psykiatriskt boende och för Samordningsförbundet centrum, som en effekt av de kontakter som 

knutits med organisationerna under projektets gång. 

  

Metoddiskussion 
Fler deltagare hade troligen deltagit i undersökningen om den genomförts i enkätform. En enkät 

kräver mindre engagemang i form av att komma till inbokade möten, de kan fyllas i när och var det 

passar deltagaren och är mer anonym. Det finns däremot flera fördelar med en kvalitativ 

undersökning. En intervjusituation ger intervjuaren möjlighet att läsa av kroppspråk och ställa 

relevanta följdfrågor, svaren blir mer djuplodande och en djupare förståelse av deltagarens 

upplevelse och situation kan därmed uppstå. Samtidigt kan deltagaren stärkas av upplevelsen att 

dess erfarenheter är viktiga och bidrar till utvecklingen av stöd till andra i liknande situationer.  

 

Samma stöd men ändå olika? 
Deltagaren matchades i viss mån mot en brukarcoach som hade liknande erfarenheter av psykiska 

funktionsnedsättningar. Undantaget detta blev de psykiska funktionsnedsättningar som inte fanns 

representerade bland brukarcoacherna, samt att en jämn fördelning i arbetsbörda eftersträvades 

bland brukarcoacherna. Eftersom stödet baserades på att brukarcoacherna skulle ha olika 

egenskaper och arbetssätt utifrån deras olika erfarenheter blev stödet olika från brukarcoach till 

brukarcoach. Utöver detta kunde brukarcoacherna ha olika typer av personliga erfarenheter, vilka 
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var viktiga beståndsdelar i en brukarcoach arbetsroll. Exempel på detta kunde vara olika lång 

arbetslivserfarenhet, olika erfarenhet från att själva varit arbetslösa, haft olika stort kontaktnät samt 

olika kunskap om olika praktiska hjälpmedel.  

 

Utöver att arbetssättet påverkades av den enskilda brukarcoachen, så arbetade de också med olika 

grupper av psykiska funktionsnedsättningar. Detta kunde innebära att en brukarcoach som 

exempelvis hade många deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kunde behöva 

arbeta mer med att skapa struktur, att ge praktisk hjälp och att påminna om tider till möten. En 

annan brukarcoach som arbetade mycket med affektiva sjukdomar kunde behöva fokusera mer på 

att stärka självkänsla och självförtroende, att tipsa om ångestreglerande tekniker och 

uppmärksamma deltagarna på negativa tankegångar. Därutöver varierade stödet eftersom 

deltagarna hade olika sysselsättningsbehov. Vissa deltagare var arbetssökande, på hel- eller deltid, 

medan vissa behövde stöd att klara av- eller komma till studier.  

 

Stödet var detsamma i avseenden som bottnade i värdegrunden att stödet skall vara jämlikt, 

behovsanpassat, stöttande och flexibelt. Således kan man säga att det gemensamma i 

brukarcoachernas stöd var att stödet var olika.  

 

Samverkan – den utgår från brukaren 
Ett av projektets syften var att förbättra samverkan mellan de fyra huvudmännen, att tillsammans 

med dessa utveckla en gemensam IPS-modell över hela staden, att ett nytt arbetssätt skulle 

etableras och att kompetensutveckling skulle ske. 

 

I intervjuerna med huvudmännen framkom att projektet inte bidragit till att förbättra samverkan på 

ett strukturellt plan, utan att samverkan snarare fungerat bättre kring den enskilda brukaren med 

hjälp av brukarcoachen. Detta är en bild som även bekräftas av intervjuerna med brukarcoacherna. 

Brukarcoacherna belyste även avsaknaden av vårdens engagemang i projektet, och vid intervjuer 

med representanter för myndigheterna återspeglas detta i att ingen från vården fanns att tillgå för 

intervju.  

 

Projektet innebar snarare en avlastning för handläggarna och ytterligare en part för dem att bolla 

med, än förändrade strukturer i deras arbetssätt. Det framkommer inte heller att huvudmännens 

förhållningssätt mot målgruppen förändrats avsevärt under projekttiden, eller att någon 

utbildning/kompetensutveckling skedde i någon större utsträckning i projektets regi.  

 

I projektansökan uttrycks att projektet ”bör ha minst tre år på sig för att etablera ett nytt arbetssätt 

inom de fyra huvudmännens organisationer”. Projektet beviljades statsbidrag i juni 2012 och 

avslutades i årsskiftet 2013-2014. Det pågick alltså i lite drygt ett och ett halvt år, varför 

förutsättningarna för ett förändrat arbetssätt och förbättrad samverkan inte verkar funnits från 

början. Projektets mål hade kanske uppnåtts om det fått pågå i de från början planerade tre åren? 

Kanske kan målen anses lite väl ambitiösa för en projekttid på enbart ett och ett halvt år? På denna 

korta tid skulle en helt ny arbetsroll formas, brukarcoachen skulle etableras och accepteras som en 

samarbetspart av övriga myndigheter, och först därefter kanske förutsättningarna finns att upprätta 

ett nytt arbetssätt och därigenom förbättra samverkan mellan huvudmännen? 
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Samstämmighet i resultaten 
En styrka i utvärderingen är att det är stor samstämmighet mellan informationen som framkommit 

under brukarcoachmötena, och informationen från intervjuerna med brukarcoacherna. Exempel på 

detta är önskade utbildningar, beskrivningen av vem brukarcoachen är, avgränsningarna i 

arbetsrollen m.m. Vidare ger både brukare och brukarcoacher en samstämmig bild av innehållet i 

stödet, och att stödet till stor del formas efter behovet. 

 

Rätt deltagare inne i projektet? 
Enbart hälften av deltagarna i projektet uppgav att de skulle vilja ha ett lönearbete. Övriga hade 

andra mål som exempelvis att klara av- eller komma till studier. Detta ledde till en successiv 

förskjutning i projektet, från att uteslutande arbeta för att deltagaren skulle komma i 

arbete/studier/praktik, till att stödja deltagaren i att få struktur och nå dennes mål i vardagen. Detta 

ses nämligen som en viktig hörnsten mot ett långsiktigare mål. 

 

Den totala gruppen brukare i projektet hade en relativt låg medelålder (hälften var under 30 år), 

vilket kan tänkas ha flera olika orsaker. Dels kan yngre vara mer benägna att testa nya projekt, dels 

kan stigmat kring psykisk ohälsa upplevas mindre. Kanske var även handläggarna mer benägna att 

rekommendera projektet för yngre arbetssökande med psykisk ohälsa, eftersom de kan anses mer 

formbara. 

 

Arbetsförmedlingen har under projektets gång meddelat att flera deltagare som skulle vilja vara med 

i projektet har annan etnisk bakgrund än svensk. Arbetsförmedlingen efterfrågade därför specifikt 

brukarcoacher som själv inte har helsvensk bakgrund, något som saknats i projektet. Detta kan ha 

lett till en snedfördelning i deltagargruppen vad gäller deltagare med annan etnisk bakgrund.  

 

En fråga för projektet skulle kunna vara hur omfattande psykisk ohälsa en deltagare skall ha för att 

klassificera sig till att få en brukarcoach. Att vara (långtids-)arbetslös är en stressande situation i sig 

och kan ge upphov till exempelvis nedstämdhet, oro eller ångest. Som nu var fanns inte denna 

distinktion i projektet.   

 

Uppnådde projektet sina mål och syften? 
Det är svårt att utvärdera de mål om förändringar som beskrivs i ansökan eftersom det inte gått att 

göra en baslinjemätning, det vill säga en undersökning av deltagarnas situation innan de fick en 

brukarcoach. Utvärderingen har därför fokuserats kring hur brukare, brukarcoacher och tjänstemän 

upplevt projektet.  

 

Målet för 2013 var att arbeta med ca 30 deltagare mot arbete, studier eller praktik. Detta mål kan 

anses uppnått eftersom 37 deltagare mot slutet var kopplade till projektet, varav 24 aktiva, 5 vilande 

och 8 inaktiva. Hur många av det totala antalet deltagare som genom projektet kom i arbete, studier 

eller praktik kan dock inte utvärderingen svara på, eftersom hela denna grupp inte följts.  

 

Indirekta värden 
Brukarcoachen verkar fylla en viktig roll i de intervjuade deltagarnas liv. Deltagarna är nöjda och 

tacksamma över stödet, och en förtroendefull relation har utvecklats mellan deltagare och 
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brukarcoach. Om projektet leder till ökad sysselsättning för deltagarna är däremot oklart. De 

uppföljande intervjuerna visar på ett spretigt resultat i fråga om man kommit närmare sysselsättning, 

och nyttan som uppvisas är snarare indirekt och kan handla om att brukarcoacherna har hjälpt till att 

förbättra deltagarens mående, att stärka självkänslan eller att stötta deltagaren i att våga ringa 

telefonsamtal. Detta går hand i hand med projektets förskjutning från att arbeta specifikt med att få 

deltagaren i sysselsättning, till att arbeta mer med en holistisk syn av deltagarens situation. Mer 

fokus har lagts på kringfaktorer runt deltagaren som utgör hinder för denne att komma till 

sysselsättning i det långa loppet. Dessa kringfaktorer kan uppmärksammas av brukarcoachen först 

när denne lärt känna deltagaren. Vanligtvis tar det mycket tid att utveckla förtroendefulla relationer, 

men i det här projektet har de utvecklats snabbt. Det kan ha att göra med att brukarcoacherna tidigt 

förmedlar den egna erfarenheten av psykisk ohälsa till deltagaren. Enligt Hjärnkolls 

diskrimineringsstudie från 2012 hemlighåller tre av fyra personer sin psykiska ohälsa för 

omgivningen, och nästan varannan upplever att andra människor någon gång har undvikit eller tagit 

avstånd från dem när de berättat om sin psykiska ohälsa12. Att få en stödresurs i samhället som 

öppet berättar sin egen psykiska ohälsa kan därför snabbt skapa en känsla av lättnad, gemenskap och 

förståelse. 

 

Allt mer forskning pekar på vikten av att skapa denna terapeutisk allians i människoinriktade 

verksamheter13. Det innebär en relation i möten som präglas av trygghet, värme och förståelse. 

Vidare pekar forskning14 på att de viktigaste hörnstenarna i motivationsarbete är att hjälparen har ett 

respektfullt förhållningssätt till klienten, visar empati och förståelse, samt att det finns en äkthet och 

ett engagemang. Även detta är faktorer som deltagarna i projektet beskriver, vilket ger stöd för att 

brukarcoachernas arbetssätt skulle kunna leda till sysselsättning för deltagarna längre fram i tiden.  

 

Den indirekta nyttan som brukarcoacherna skapat kan därmed på sikt tänkas leda till att deltagarna 

kommer närmare sysselsättning. Det hade därför varit intressant att följa deltagarna under en längre 

period för att se om det sker någon skillnad i sysselsättningsgraden senare. Dock skulle en längre 

undersökningsperiod innebära att det blir svårare att särskilja om förändringen kommer sig av 

brukarcoachernas stöd, eller sker på grund av andra faktorer som förändras i deltagarnas liv.  

 

Stärkt brukarinflytande 
Brukarinflytande är ett nytt arbetsfält för många organisationer.  Det kan upplevas svårt att få till 

stånd hållbara strukturer för brukarinflytande inom kommun och landsting samtidigt som behovet av 

långsiktiga strategier för att etablera fungerande arbetsformer är stort. Socialstyrelsen betonar att 

verksamheter och dess beslut om åtgärder skall grunda sig på ett så tillförlitligt underlag som möjligt, 

och att man därför bör arbeta enligt evidensbaserad praktik15. I evidensbaserad praktik vägs tre 

kunskapskällor samman och anses likvärdiga – vetenskaplig kunskap, professionens expertis samt 

brukarens erfarenheter och önskemål. Detta uppdrags utförande förlades helt på en ideell 

                                                           
12

 Diskriminering av personer med psykisk ohälsa, CEPI 2012 
13

 Ingemar Ljungqvist, Håkan Jenner (red), Hjälpande möten i vård och omvärld - brukare, praktiker och 
forskare reflekterar, Liber 2012 
14

 Ibid. 
15

 http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/attarbetaevidensbaserat 
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brukarorganisation. Projektet kan därför ses som ett viktigt led i en utveckling mot ett stärkt 

brukarinflytande i Göteborg och mot en evidensbaserad praktik. 
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Bilagor 

Bilaga 1, Utvärderingsplan 

 

Utvärderingsplan av sysselsättningsprojekt 

Projektet ”Samordning, brukarmedverkan, IPS” 
Göteborgs Stad har beviljats statsbidrag från Socialstyrelsen för att driva försöksverksamhet med 

meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning inom vad som i 

projektansökan kallas ”Samordning, brukarmedverkan, IPS”.16 Projektet ligger i linje med 

kommunens mål om att tillgången till meningsfull sysselsättning ska öka för denna grupp17 liksom 

med förvaltningens handlingsplan som identifierar individuellt stöd, försörjning och samverkan som 

viktiga fokusområden för att uppnå målet.18 Projektet vänder sig till personer i arbetsför ålder (18-64 

år) som vill arbeta och bor i någon av Göteborgs tio stadsdelar. 

Projektet syfte beskrivs i ansökan: ”att tillvarata lokala erfarenheter, forskningskunskaper, utveckla 

en gemensam IPS-modell över hela staden tillsammans med de fyra huvudmännen 

arbetsförmedlingen, försäkringskassan, socialtjänsten och Västra Götalandsregionen.” Detta ska ske 

genom ”brukares medverkan, ökad kommunikation och attitydpåverkan på lokala arbetsgivare samt 

att öka samverkan” mellan inblandade aktörer.  Vidare fastslås att ”[i] projektet används IPS-

modellen med fokus på individens stöd och motivation till lönearbete, inte bara studier och praktik, 

snabbare arbetsprocesser med målsättningen att etablera kontakt och samarbete med arbetsgivare 

och utveckla individuellt stöd på arbetsplatsen för en anställning.” I praktiken innebär det att man 

stödjer redan befintliga IPS/ Supported Employment-verksamheter i Göteborg, som arbetar med 

målgruppen. Dessa personer får genom projektet ett ytterligare stöd via brukarcoachen både som 

arbetssökande och arbetstagare – meningen är att ge ett långsiktigt stöd både för att söka arbete och 

för att behålla det. Brukarcoacher har tidigare aldrig använts i Sverige och deras roll formas under 

projektets gång. Broschyrer har tagits fram för att informera om stödet:   

Brukarcoachernas uppgift är att ge individuellt stöd, motivera till lönearbete och öka 
chanserna för projektdeltagarna att komma in på arbetsmarknaden. Tanken är att 
coachens egna erfarenheter av psykiska funktionsnedsättningar bidrar till att vi kan se 
deltagarens behov från ett annat perspektiv än traditionell jobbcoaching. Alla 
brukarcoacher får utbildning för uppdraget och egen handledning.

19
 

Göteborgs Stad är projektansvarig, medan Social resursförvaltning är projektägare och därmed 

samordnar projektverksamheten. Brukarorganisationen NSPHiG20 ansvarar för inslaget av 

brukarcoacher genom att utbilda och organisera dem. NSPHiG ansvarar även för kommunikation och 

utbildning av handläggare och arbetsgivare.  

                                                           
16

 Det handlar om 1 880 tkr under 2012, ansökan om ytterligare 2 220 tkr inskickad i januari 2013. Ansökan om 
statsbidrag 2013, Dnr Göteborgs Stad 1753/11. 
17

 Ansökan 2012 
18

 Handlingsplan för meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning, Social 
resursförvaltning, Göteborgs Stad. 
19

 Brukarcoach! Ett nytt jobbstöd för dig med psykisk ohälsa. Publicerad 2012 av Göteborgs Stad och NSPHiG. 
20

 Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg, en paraplyorganisation. 
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Vid årsskiftet 2012/13 fanns sex brukarcoacher på plats och 14 deltagare hade rekryterats. Det finns 

också en styrgrupp som agerar strategisk ledningsgrupp och som är beställare av utvärderingen. 

Målet för 2013 är, enligt ansökan, ”att arbeta med ca 30 deltagare mot arbete, studier eller praktik”.  

Utvärdering21 
Projektet ingår i en nationell satsning på IPS och utvärderas som sådant i regi av Socialstyrelsen. Den 

utvärdering som beskrivs i detta dokument är initierad av projektansvarig och -ägare som valt att 

lägga utförandet på brukarorganisationen NSPHiG med handledningsstöd från FoU i Väst/GR. De 

personer som knutits till utvärderingen är Filippa Ahlberg Gagnér, folkhälsovetare och 

utvecklingssamordnare på Suicidprevention i Väst (som ingår i NSPHiG) och Anna Melke, forskare på 

FoU i Väst. Lars Alfredsson, projektledare på Social Resursförvaltning har deltagit i framtagandet av 

projektplanen som också ska godkännas av projektets styrgrupp. 

Syfte 

Utvärderingen syftar till att beskriva projektets utveckling och utfall med fokus på inslaget med 

brukarcoacher (till skillnad från ett fokus på IPS-metoden). Utvärderingen bidrar med viktig kunskap 

om vad projektet tillförde individer och verksamheter och kan utgöra ett underlag i en fortsatt 

diskussion om brukarcoacher och sysselsättningsstöd till denna målgrupp, av intresse för såväl 

brukare som lokala, regionala och nationella välfärdsaktörer.22 

Innehåll och upplägg 

Utvärderingen kan omfatta tre områden: brukarna, brukarcoacherna och de samverkande 

myndigheterna. Målsättningen är att följa de deltagare och brukarcoacher som finns på plats i 

januari 2013 via intervjuer i början, mitten och slutet av året. Kontakt med samverkande 

myndigheter kommer i så fall att tas och åtminstone två intervjuer kommer att genomföras med ett 

antal av dessa. Intervjuerna kommer att vara semistrukturerade, dvs. med fasta frågor men öppna 

svar. I första hand prioriteras individuella intervjuer (framför gruppnivå).  

Brukarna 

Det finns anledning att utvärdera vilka deltagare som kom att inkluderas i projektet, t.ex. med 

avseende på ålder, kön, arbetserfarenhet, funktionsnedsättning och arbetsförmåga. Det är också 

väsentligt att fånga vilka förväntningar deltagarna haft på stödet och hur väl dessa infriats, liksom hur 

man uppfattat innehållet i stödet och hur det fallit ut. Frågorna kommer också att följa upp huruvida 

projektets mål införlivas: kommer deltagarna närmare arbete, studier eller praktik under denna 

tidsperiod? Hur mycket handlar motivationen om just lönearbete (som särskilt understryks i 

ansökan)? Och upplever deltagarna att brukarcoacherna kan ge ett stöd som andra stödfunktioner 

saknar – var det värdefullt att få stöd från just en brukare, i så fall på vilket sätt? Upplever deltagarna 

att samverkan mellan olika parter fungerat? Vilket stöd fick man och vilket stöd hade man velat ha? 

                                                           
21

 En förutsättning för utvärderingsplanen är att utvärderaren finansieras på halvtid januari 2013-mars 2014 
samt får ett rimligt handledningsstöd. 
22 Undersökningen är mer avgränsad än de direktiv för utvärdering som beskrevs i projektansökan då dessa 

direktiv snarare är avsedda för den nationella utvärderingen.  
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Brukarcoacherna 

Utvärderingen kommer att bidra med en dokumentation av vad brukarcoachernas arbete kom att se 

ut och hur stödet utvecklas under ett års tid. Hur frekvent är kontakten med brukaren? Hur ses man? 

Vad gör man? Hur kan detta stöd beskrivas i förhållande till andra slags stöd som redan finns 

etablerat (t.ex. god man, personligt ombud, kontaktperson, jobbcoach)? Intervjuerna kan också 

avspegla vad som fungerat bra och mindre bra, vad som varit svårt och vad som varit givande – 

aspekter som är viktiga att ta i beaktande om brukarcoacher ska inrättas på längre sikt.  

Samordning 

Projektet handlar också om samordning och det finns mål om gemensam kompetensutveckling och 

ökad samverkan. Även detta skulle kunna belysas i utvärderingen, men det är möjligt att en 

avgränsning till brukare och brukarcoacher är önskvärd. Om det ska inkluderas kan man tänka sig 

frågor som: Har kompetensutveckling skett? Hur ofta? Med vilket innehåll? Hur involverade har 

personer från försäkringskassa, arbetsförmedling, socialförvaltning, primärvård och psykiatri (vilka 

alla nämns i ansökan) varit? Vilken förväntan hade de på projektet och hur har den infriats? Går det 

att se någon förändring i attityderna till psykisk sjukdom/funktionsnedsättning och förutsättningar 

att trots dessa lönearbeta? Hur har samverkan fungerat och går det att påstå att den ökat tack vare 

projektet? 

Tidsplan 

Februari 2013, Intervjutillfälle 1 

Maj/Juni 2013, Intervjutillfälle 2 

November 2013, Intervjutillfälle 3 

15 mars 2014, Färdigställd rapport 
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Bilaga 2, Samtyckesblankett 

 

Vill du dela med dig av dina erfarenheter? 

 

Brukarcoacher är en ny idé i Göteborg och vi vill följa upp hur den fungerar. Vilket slags stöd 

blir det? Är det till hjälp för dig? Skulle du vilja att brukarcoacherna arbetade annorlunda? 

För att lära oss mer behöver vi hjälp av dig som tagit del av denna alldeles särskilda satsning 

på sysselsättning. Därför undrar vi om du vill vara med och dela med dig av dina tankar och 

erfarenheter? Vi hoppas det! 

Undersökningen kommer att utföras av Filippa som arbetar på en av Göteborgs 

brukarorganisationer. Hon kommer att träffa dig två gånger – i mitten och slutet av året för 

att prata om det stöd du förväntar dig att få eller redan fått och vad du tycker om det. 

Intervjun kommer att ta högst en timme och dina svar kommer att behandlas anonymt – 

ingen annan än Filippa kommer att ha tillgång till svaren och ingen annan kommer att veta 

vad just du sagt. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avsluta den utan 

förklaringar. Den påverkar naturligtvis heller inte det stöd du får!  

När undersökningen är färdig kommer svaren att sammanställas och avidentifieras. 

Undersökningen kommer att presenteras för Göteborgs Stad och brukarorganisationerna, 

men också för andra som arbetar med sysselsättningsstöd. Vi hoppas då kunna berätta om 

hur brukarcoacherna arbetat och om de varit till någon hjälp för er som de är till för. 

Du har nu blivit tillfrågad om att delta i undersökningen genom en kontaktperson i projektet. 

Har du godkänt att kontaktpersonen lämnar ditt namn och telefonnummer till Filippa 

kommer hon att kontakta dig. Vill du kontakta henne går det också bra! 

 
Filippa Ahlberg Gagnér 
Folkhälsovetare och utvecklingssamordnare 
Suicidprevention i Väst 
031-775 79 77 
0733-34 75 62 
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Samtycke 
 
Jag har läst och förstått informationsbrevet ger härmed mitt samtycke till att delta i 
intervjuer som syftar till att öka kunskapen om sysselsättningsstöd och brukarcoacher. 
 
 

Namn: 

Telefon: 

E-post: 

Jag nås lättast via: 

Jag nås lättast den här tiden på dagen:  
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Bilaga 3, Fallbeskrivningar 

 

 
Brukarcoachernas fallbeskrivningar 

Inledning 
Göteborgs Stad sökte år 2012 tillsammans med samverkansaktörerna NSPHiG, arbetsförmedlingen, 

försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och samordningsförbunden i Göteborg, statsbidrag för 

försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. 

Projektet Samordning Brukarmedverkan IPS pågår till 2014 och går ut på att stödja och motivera 

personer med psykisk ohälsa som står utanför arbetsmarknaden till att få ett lönearbete - och 

behålla det. Detta görs genom att erbjuda alla deltagare i projektet ett personligt stöd från en så 

kallad brukarcoach.  

Konceptet brukarcoach kan liknas vid kamratstödjare men med fokus på arbetslivet. Tanken är att 

brukarcoachens egna erfarenheter av psykisk ohälsa/psykiska funktionsnedsättningar bidrar till man 

kan se deltagarens behov från ett annat perspektiv än vid traditionell jobbcoaching. Brukarcoachen 

kan även genom sin egen erfarenhet av psykisk ohälsa förmedla mod, hopp och ge stöd på ett 

trovärdigt sätt. Brukarcoacherna är erfarna brukare som rekryterats och utbildats inom 

brukarorganisationen NSPHiG (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg). Brukarcoachen roll 

är även att fungera som en länk för arbetstagare mellan denne, arbetsgivare, och annan berörd 

myndighet. Konceptet brukarcoach är unikt i sitt slag och har inte tidigare testats som ett inslag i IPS-

modellen.  

I den här texten kommer fyra unika fallbeskrivningar att återges, var och en återberättad av en 

brukarcoach. Fallbeskrivningarna syftar till att ge läsaren en inblick i vad brukarcoachens jobb kan 

bestå i, men också för att illustrera några av de svårigheter som försvårar för deltagarna i projektet 

att få och bibehålla ett arbete. Varje fall beskrivs subjektivt ur brukarcoachens perspektiv och utifrån 

deras arbetsroll. Fallbeskrivningarna ger därför ingen heltäckande bild av deltagarnas situation. De 

olika fallbeskrivningarna speglar brukarcoachernas arbete ur olika perspektiv och visar dels på deras 

olika arbetssätt och dels på det olika stöd som deltagarna i projektet behöver. Deltagarnas namn är 

fiktiva. 
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Elsa 
 

Bakgrund 

Elsa är en 22-årig tjej som började gå hos mig i slutet på december 2012. Hon led av depression och 

ångest, hon var i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd men hade drömmar om att jobba som 

fritidsledare. Hon ville gärna få en brukarcoach och vi kom överens med hennes anordnare att hon 

kunde träffa mig ca 2 timmar en gång per vecka. Hennes AF-handläggare var också mycket positiv till 

kontakten. 

 

Mötena 

Första tillfället var hon nedstämd och rastlöst, pratade om att hon trodde att hon hade ADHD men 

inte fick någon utredning. Då jag har arbetat inom Attention och själv fick min ADHD diagnos som 

vuxen har jag erfarenhet om hur svårt det kan vara att få en utredning och hur viktigt det är för ens 

utveckling att få rätt diagnos så man kan få rätt behandling. Elsa har under flera år ätit antidepressiva 

läkemedel för sin depression. Hon beskrev situation som frustrerande då hon inte ansåg att 

depression var den egentliga orsaken. Jag kunde ganska snabbt se att det vara ganska sannolikt att 

hon faktiskt hade ADHD, jag kände helt enkelt igen mig själv. När hon beskrev sin vardagssituation 

och svårigheterna hon hade med att få den att fungera och hur mycket hennes sambo 

kompenserade för henne svårigheter. Jag frågade hur hennes läkare hade formulerat sig i sin remiss 

som fått avslag, den var kortfattad och beskrev inte så mycket. Jag förklarade att det kan vara bra att 

han beskriver hur hennes svårigheter hindrar henne i livet. Ett par månader senare så har hon fått en 

utredning efter en ny remiss. 

Andra träffen pratade vi mycket om symtomen vid ADHD, hur de kan yttra sig, vilka faktorer som 

spelar in och var man själv kan göra för att kompensera och vad man kan utveckla. Vi pratade om 

strategier och hjälpmedel, Elsa är väldigt frustrerad över att inte få sin utredning, hon känner ett 

stort behov av att få veta vad som spökar. 

Vid mitt tredje möte med Elsa kom hon i ett dåligt skick, hon var likblek och darrig. Jag kokade lite te 

och smörade några skorpor. Sen frågade jag vad som hänt, då berättade hon att hon tvärt hade slutat 

med sin antidepressiva medicin. Jag undrade om hon var medveten om biverkningarna när man tvärt 

slutar med medicin, det visste hon inte, så istället för att prata om utbildning och ansökningar, läste 

vi tillsammans på internet både i FASS och sedan om andra som beskrivits hur det var för dem att 

sluta tvärt. Elsa blev medveten om riskerna och förstod att hon kommer kanske må dåligt en period 

men bestämdes sig ändå för att vara helt utan medicinen. 

Under de kommande mötena söker vi in på en folkhögskola som fritidsledare. När Elsa först kom till 

mig med en önskan om hjälp med ansökan, så hade hon inte ens rätt ansökan med sig, den var till en 

helt annan utbildning, så vi fick börja med att hämta hem den riktiga ansökan. Tillsammans googlade 

vi oss fram och skrev ut den. Under en heltimme satt vi sedan och gick enbart igenom vad de olika 

momenten i ansökan betyder. Sista ansökningsdatum var om 2 mån. Elsa hade haft ansökan länge 

men inte fattat hur hon skulle göra eller med vad hon skulle börja, hon beskriv det som att hon sköt 

på det och att om hon inte får hjälp så kommer den nog inte iväg. 
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Vi delade in ansökan i olika punketer där Elsa fick i uppgift att välja en punkt som hon tills nästa gång 

skulle ha gjort. Vi gick igenom punkten steg för steg så att det inte skulle finnas några ursäkter eller 

för stora hinder för henne att lyckas med uppgiften. 

Elsa fick en mapp för ansökan som vi bestämde skulle ligga kvar hos mig och en mapp med listan som 

hon tog med sig för att förvara nya lappar i. Vi satt tillsammans och la in påminnelser i telefonen med 

info om vad som skulle göras och när. 

Nästa gång vi sågs fyllde vi tillsammans i så mycket det gick av ansökan med den infon vi hade. Elsa 

behövde uppleva framgångar steg för steg. Elsa skulle beställa ett personbevis men hade inte gjort 

det, hon sa att hon gör det till nästa gång, då frågade jag henne om hon visste hur man gjorde. Det 

viste hon inte, då frågade jag om hon ville att vi gick in på Skatteverket på internet och betalade ett 

personbevis. ”Var det så enkelt” var hennes kommentar efteråt.  

Gången efter hade hon med sig personbeviset. För Elsa handlar det om att skala av uppgifter, och ta 

dem steg för steg annars glömmer hon bort det mesta eller orkar inte då hon inte tror att hon 

kommer klara allt. 

Sakta men säkert kom betyg och intyg och ansökan kunde fyllas i. Med vad är ett arbetsgivarintyg 

undrar Elsa? Jag förklarar vad det är och att man måste kontakta sin förra arbetsgivare. Suck, hon har 

jobbat som timvikarie hur ska hon få tag på rätt person osv. Jag säger till henne att det är lugnt, det 

här fixar vi. Resten av mötet går åt till att söka fram rätt nummer och få tag på rätt person. Elsa har 

kontantkortstelefon, hon hade inte kunde göra det själv, hon tycker även att det är skrämmande att 

ringa när hon inte vet vilka regler som gäller. Med min jobbtelefon och en genomgång av vad hon ska 

säga ringer hon runt. 

När vi kommer till delen om erfarenheter och varför hon skulle passa som fritidsledare blir det svårt.  

Jag frågar Elsa vad hon har gjort och antecknar. Sen använder vi oss av antecknarna för att samtala 

kring erfarenheter som kan vara relevanta i relation till utbildningen. När hon fått ner erfarenheter 

ber jag henne försöka förklara vad just hon bidrog med och kunde mest, sen tittade vi på dem för att 

få fram varför hon skulle passa. 

Det skulle skrivas ett personligt brev och vi hade pratat om det ett par gånger men Elsa verkade inte 

känna sig bekväm, jag föreslog att vi kunde googla lite på vad ett personligt brev innehåller och vi 

skrev ut ett par ex som hon gillade mest. Vi öppnade ett nytt dokument och Elsa fick skriva in 

rubriker. Vi skrev ut dokumenten som Elsa fick ta med sig hem för till nästa gång ha börjat skriva. 

Nästa gång har Elsa inte börjat och jag undrar varför, hon säger att hon inte förstår egenskaper, 

andra erfarenhet osv, då lägger vi undan brevet och jag ber Elsa berätta för mig varför hon vill bli 

fritidsledare och antecknar under tiden och sen skriver hon en text. När det kommet till egenskaper 

så visste hon inte, jag hade haft så kallade egenskapskort liggande på bordet och frågar om hon vill 

jobba lite med korten. Det vill hon. 

Hon får tre högar - en hög för hur hon vill vara, en hög för hur hon tror att hon är, och en hög som 

hon inte är. Sen går vi igenom högarna. Elsa ska välja ut max fem kort. Med hjälp att korten kan hon 

sedan skriva ned ett stycke om hennes styrkor och egenskaper. Elsa fungerar väldigt bra när hon får 

berätta och använda sig av bilder. 
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Vi ger det personliga brevet lite färg och sen är det dags att slicka igen kuvertet. Jag ger Elsa ett 

frimärke och i uppgift att gå ned till brevlåda och lägga på brevet omgående. 

 

Sammanfattning 

 Det tog ca 2 månader att skicka iväg ansökan, men som Elsa sa utan hjälp hade det antagligen tagit 2 

år om det överhuvudtaget hade blivit gjort. 

Idag har Elsa en positiv erfarenhet av att ansöka, hon vet hur det går till och har en rimlig uppfattning 

om hur lång tid det tar och hur mycket arbete som krävs. 

Nu handlar våra möten om prioriteringar, hur mycket man orkar med på en dag, att man ibland 

måste välja bort ett intresse för ett annat. Elsa får rangordna sina aktiviteter utefter hur hon mår 

efter år. Elsa får även luska lite på miljöer, i vilka miljöer blir hon stressad och i vilka mår hon bra. När 

på dagen är hon pigg och bäst koncentrerad. Hon behöver denna kunskap när det är dags för studier. 

Vi jobbar med strategier för pluggande. 

Under tiden som vi har träffats har det hänt andra saker och svårigheter i Elsas liv som vi har 

samtalet och jobbat parallellt med för att det överhuvudtaget skulle vara möjligt att fokusera på 

vägen mot studier. 

Elsa är en motiverad och ambitiös tjej med ett stort engagemang, som kan behöva hjälp med struktur 

och igångsättande. Får hon hjälp med att sortera, bryta ned uppgifter och komma igång så är hon 

självgående och konstruktiv i fortsättningen. Igångsättningen är Elsas största hinder. För att Elsa ska 

ha motivation så har det behövts att vi gjort saker ihop och att det inte bara hänger på henne. För att 

Elsas liv ska stabiliseras behöver hon få rätt diagnos och behandling och är i dagsläget igång med en 

utredning inom allmänpsykiatrin. 

 

Lasse 
 

Bakgrund 

Lasse, 31 år, och brukarcoachen började träffas i februari 2013. Lasse lider av depression och social 

fobi. Lasse hade ägnat dagarna på en öppen verksamhet som riktar sig till personer med psykisk 

ohälsa eller en psykisk funktionsnedsättning, men skulle precis när brukarcoachen och Lasse startat 

sin kontakt börja på en praktikplats. 

Lasse kände att han ville ha någon att bolla idéer med, prata om det som kan kännas svårt och få 

stöd i sin depression och sociala fobi. 
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Mötena 

Vid första mötet pratade brukarcoachen och Lasse lite om hans bakgrund och under första mötet så 

berättade brukarcoachen en del om sig för att Lasse skulle få bättre inblick i brukarcoachens egen 

erfarenhet. Vid första mötet pratade vi också en del om att Lasse skulle börja sin praktik och vad han 

hade för tankar kring detta, Lasse var nervös inför detta. Han hade nämligen varit på praktikplatser 

tidigare där det inte alls känts bra, Lasse hade inte känt sig trygg där och det hade heller inte känts 

bra för Lasse att prata om sina svårigheter. De dåliga erfarenheterna av tidigare praktiker hade satt 

sina spår. 

Brukarcoachen erbjöd sig att följa med på första praktikdagen och vara ett stöd. Detta ville Lasse. 

Han berättade om sin bakgrund och om en jobbig tid i skolan med b.la. mobbing och att den sociala 

fobin mer och mer började bli framträdande under åren som gått. 

Lasse berättar att han tycker det är svårt med nya platser och att det tar ett långt tag innan han 

känner sig bekväm, och att det är svårt att ta plats i nya sammanhang vilket oftast får Lasse att känna 

utanförskap. Lasse berättade också att det är väldigt svårt på nya platser att be om hjälp, han vill inte 

känna sig dum eller missförstå.  

Lasse gav ett exempel; Om någon ber mig hämta den där skruvmejseln i skåpet till höger, visar det sig 

vara flera skåp till höger så kan jag få panik. Jag vill inte fråga vart till höger, för jag vill inte känna mig 

korkad eller att den som frågat skall tro att jag är korkad så då får jag panik och ångest. 

Ett annat exempel; Om jag inte förstår vad jag skall göra med en gång så vågar jag inte fråga, eller om 

jag inte vet var något är med en gång så vågar jag inte heller fråga för jag vill inte verka korkad eller 

vara en börda. Vissa saker som är självklara för någon annan är inte det för mig och det är jobbigt. 

Detta var väldigt bra för brukarcoachen att veta, detta hade nämligen aldrig kommit fram på de 

tidigare praktikplatserna då Lasse inte vågat berätta för någon innan. 

Lasse och brukarcoachen gick till den nya praktikplatsen tillsammans första dagen. Vi träffade Lasses 

kontaktperson på praktiken och gick igenom lite praktiska saker, bl.a. att han måste fylla i en blankett 

till försäkringskassan för att få ut sin aktivitetersättning. Kontaktpersonen pratade på glatt om att 

detta inte var något problem och att det bara är att komma in och fråga om något verkar tokigt. 

Brukarcoachen tittade på Lasse och såg att det hade blivit för mycket, för mycket på kort tid. 

Brukarcoachen nämnde till kontaktpersonen att det inte alltid är så lätt att fråga, att frågandet i sig 

kan kännas väldigt jobbigt. Kontaktpersonen verkade ta åt sig av detta då hon sa att hon tyckte att 

det var bra att brukarcoachen var med då hon uppfattade att Lasse tyckte det hade blivit lite väl 

mycket information och att hon skulle vara mer lyhörd. 

Lasse, brukarcoachen och kontaktpersonen tog en runda för att kolla in matsalen och sedan vart han 

skulle stå och arbeta, vi mötte även handledaren som Lasse skulle ha på sin plats. Lasse var helt blank 

i blicken och såg väldigt besvärad ut.  

Brukarcoachen bestämde med Lasse att de skulle gå och sätta sig en stund och prata om morgonen. 

Lasse mådde inte bra och utryckte att han hade panik och att det blev för mycket inne på kontoret 

med kontaktpersonen. Brukarcoachen frågar honom hur de kunde lösa det här nu, vad som skulle få 
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honom att må bra. Lasse tyckte det hade varit skönt om handledaren på stationen som han skulle 

jobba på visste om hans problematik. Dels för att pröva något nytt men också för att göra platsen lite 

mer behaglig. Lasse kände sig bekväm med att prata med handledaren om brukarcoachen var med. 

Vi satt ett tag och gick igenom vad han ville ha sagt, vad som skulle kännas mest bekvämt att säga. Vi 

gick fram och Lasse sa till handledaren att han tycker att det är jobbigt med nya platser och att det är 

jobbigt med för mycket människor, och att det blir jobbigt när det är för många intryck. Handledaren 

reagerade på ett väldigt empatiskt sätt och sa att detta inte var något problem utan att Lasse fick ta 

det i den takten som kändes mest bekvämt. 

Tillsammans gick vi alla tre igenom arbetsuppgifterna och samtalade också om hur Lasse skall göra 

när han inte känner sig bekväm eller är rädd för att fråga saker, då nämnde brukarcoachen till 

handledaren att kanske vara lite mer uppmärksam och också vara lite mer försiktig och inte anta att 

allt är självklart utan att förklara mer. Lasse skulle också ta många pauser och gå en liten promenad 

efter lunch för att rensa huvudet. 

Hela kroppsspråket och blicken ändrades på Lasse när denna berättat för handledaren men också att 

vi alla tre tillsammans gått igenom arbetsuppgifterna, då brukarcoachen kunde ställa en del frågor 

om jobbet som han annars kanske inte känt sig bekväm med att fråga.    

Brukarcoachen kunde också fungera som en samtalsstartare, genom att veta en del om Lasses 

intressen kunde brukarcoachen fråga frågor till handledaren som kunde göra att Lasse och 

handledaren fick veta mer om varandra vilket i sin tur kunde göra att Lasse kände sig mer bekväm. 

Exempelvis så visste brukarcoachen om att Lasse hade ett stort musikintresse, så brukarcoachen 

frågade handledaren vad han hade för intressen för att få igång ett samtal under tiden de arbetade. 

Lasse uttryckte dock att han kanske varit lite förhastad när han tyckt att det känts bra att jobba första 

dagen från nio till fyra, det hade redan känts som en ganska lång dag när klockan var elva.  

Brukarcoachen frågade om det skulle kännas bättre att jobba till lunch, vilket Lasse tyckte skulle 

kännas väldigt skönt.  

Lasse och brukarcoachen gick därför vid lunch och Lasse var väldigt lättad och uttyckte att om 

brukarcoachen inte varit där så hade han inte orkat och inte heller velat komma tillbaka dagen efter. 

Brukarcoachen och Lasse hördes på telefon bara två dagar efter och Lasse var glad och väldigt positiv 

till sin praktikplats, han hade inte känt så här innan och var lättad över att han hade pratat med 

handledaren med en gång om sin problematik, detta hade som sagt Lasse inte prövat innan utan 

struntat i då han inte ville vara till besvär. 

Några veckor efter detta så stötte Lasse på ett problem, det var nämligen så att handledaren som 

han fått så bra kontakt med skulle på semester i tre veckor. Detta skapade ångest och blev ett 

stressmoment. Lasse skulle få en ny handledare under dessa veckor, det var svårt och jobbigt då han 

nya handledare inte visste om deltagarna problematik. Lasse pratade med brukarcoachen om detta 

och de kom tillsammans fram till att de skulle göra samma sak som med den tidigare handledaren, 

prata om det som är svårt och vara ärlig. Lasse kände sig trygg med detta och ville detta så länge 

brukacoachen var med. 

Dagen efter så besökte brukarcoachen praktiken och såg på väg in att Lasse var glad, när 

brukarcoachen kom fram så nickade han och sa att han hade pratat med den nya handledaren redan. 
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Vi gick undan och satte oss så Lasse fick berätta, han såg det som en utmaning att berätta innan 

brukarcoachen hade hunnit dit. För vetskapen om att brukarcoachen var på väg var en trygghet i sig, 

så han vågade berätta själv.  Samtalet hade gått bra och den nya handledaren hade delat med sig om 

sin egen problematik vilket gjorde att Lasse kände sig trygg och förstådd. 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis så hade brukarcoachen en betydande del i detta första möte på praktikplatsen, 

detta för att Lasse själv uttryckte att han troligtvis inte återkommit till praktikplatsen då intrycket 

hade blivit för jobbigt och påfrestande. Men genom att samtala om detta och tillsammans med 

brukarcoachen hittat en lösning som hade hjälpt, hade påverkat Lasse vilja fortsätta. 

Idag trivs Lasse väldigt bra på sin praktikplats och det finns eventuellt möjlighet till förlängning. 

 

Anna 
 

Bakgrund 

Jag träffade Anna första gången 17/12-2012. Anna flyttade hit från en annan stad sommaren 2012. 

Sedan dess har hon varit arbetslös. Hon har varit på en praktik som inte fungerade och avslutades 

efter fem dagar. Arbetsgivaren hade tagit in flera praktikanter samtidigt och arbetsplatsen var 

ostrukturerad, och arbetsuppgifterna otydliga. 

Anna har svängningar i humöret och pendlar kraftigt, ibland flera gånger per dag. 

För Anna är det viktigt med tydlig struktur, tydliga arbetsuppgifter och att hon vet vad som ska ske 

härnäst. För att Anna ska må bra, behövs att man har en tydlig plan och ett mål att jobba efter. 

Osäkerheten om framtiden gör att Anna blir sämre. Anna uttrycker tydligt för mig att hon vill ha ett 

arbete, och att hon tappar energi av allt prat om praktik. Hon vill inte ha en praktik som inte leder 

någon vart. 

Vid våra träffar har fokus legat på att stärka upp självförtroendet, och få Anna att lita på sig själv att 

hon kan och duger precis som hon är. Vi har också jobbat mycket med att prata om vad hon vill 

arbeta med, och hur en framtida arbetsplats ska se ut för att Anna ska känna att hon orkar. Anna 

säger själv att på rätt arbetsplats, skulle hon klara ett heltidsarbete. Det känns viktigt att bygga vidare 

på Annas egna önskemål, och lyssna till vad hon själv tror att hon klarar. 

Vid våra möten har också framkommit att Anna har stora svårigheter med att ringa okända 

människor. Anna har som uppgift att själv ringa en gång per månad till AF:s kundtjänst och 

rapportera att hon sökt minst 3 arbeten och vilka. Detta skapade så stor ångest hos henne, så bara 

tanken på det samtalet gjorde att hon inte kom vidare. Hon får i uppdrag att tala om för HL på AF hur 

svårt detta är för henne. Hon gör detta, och slipper fortsättningsvis dessa samtal. Med tanke på att 
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hon är inskriven på AF funktionsstöd och behöver hjälp med att hitta arbete så känns det rimligt att 

slippa detta. 

 

Möte med handläggare 

Jag träffar handläggaren på AF tillsammans med Anna. HL börjar hela mötet med att säga att vi ska 

fortsätta att leta efter en praktikplats till henne, vilket får Anna att bryta ihop och börja gråta. Hon 

blir fruktansvärt besviken, och säger att hon inte orkar praktisera mer, att hon vill ha ett arbete. Hon 

säger att det känns som att hon går tillbaka. 

Detta gör mig också frustrerad då vi i IPS-projektet ska ha inriktning mot lönearbete. Anna vill att det 

ska hända något, och känner att det står stilla, vilket jag också poängterar. Jag hamnar i en konflikt 

med HL som går in i försvarsställning. Hon vill plötsligt inte kännas vid att hon pratar praktik, trots att 

både jag och Anna sitter och hör henne säga detta om och om igen. Hon pratar också om 

säsongsarbete vilket får Anna att återigen tappa all energi. Hon vill INTE ha tillfälliga arbeten som inte 

leder någonvart. Hon vill till en arbetsplats som kan leda någonvart. HL säger att hon förstår, men att 

det inte är så lätt och att man inte kan prata med arbetsgivaren direkt om möjligheten till arbete. 

Anna säger själv, att det är det som gör att hon tappar all energi, då det känns meningslöst att vara 

på en arbetsplats som inte leder till arbete. 

Jag är tvungen att höja rösten, och tala om att jag upplever att HL inte lyssnar på vad Anna säger. HL 

försvarar sig med att höja rösten ännu mer, och prata hela tiden om hur dom arbetar, så varken jag 

eller Anna har en chans att bryta in. 

Jag nödgas bli förbannad, och tala om för HL att i och med hon har remitterat Anna till IPS-projektet 

som är ett samarbete mellan berörda myndigheter, så är hon skyldig att samarbeta mot dom målen 

som projektet har satt upp. Att fokus ska ligga på arbete. 

Jag frågar om hon har missuppfattat informationen som gavs vid ett infomöte på enheten. Hon har 

en broschyr stående som jag reser mig och plockar ner. Hon vill dock plötsligt inte att vi tittar i den, 

utan väljer istället att tala om att hon inte vet om jag är rätt för Anna. Hon talar om att hon och Anna 

har träffats en gång i veckan och pratat och försökt hitta praktik (återigen praktik). Och dom har sitt 

sätt att arbeta, och att jag nog inte har förstått hur dom arbetar. Jag är mycket väl medveten om hur 

dom arbetar. HL berättar själv att hon har 80 st klienter samtidigt att arbeta med och att hon inte har 

möjlighet att söka arbete för dessa. 

Det är såklart omöjligt att kunna ge det stöd som behövs till så många klienter. Det händer ju absolut 

ingenting. Dom träffas och går igenom en lista med praktik och lönebidragsjobb, sen händer i princip 

inget mer. Mycket av ansvaret läggs dessutom på Anna att själv leta arbetsplatser, vilket inte heller 

blir begripligt då Anna har stora svårigheter att själv kontakta arbetsgivare. 

Jag ber att Anna ska få en SIUS-konsulent, som är inriktade på att söka arbete. HL protesterar då med 

att Anna först måste visa att hon kan arbeta. Anna blir återigen förtvivlat ledsen, och säger att hon ju 

HAR visat att hon kan arbeta. Hon har arbetat, praktiserat osv. HL menar på att det var ju inte här, 

utan i en annan stad. Vad det nu skulle ha för betydelse. Till slut ger hon med sig, och säger att hon 
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ska skicka iväg en ansökan till SIUS, men att det kan ta tid. Anna har åtskilliga gånger talat om att hon 

kan arbeta heltid om hon hamnar på rätt arbetsplats. Jag är förundrad över hur man kan ifrågasätta 

detta och tvivla på Annas egen bedömning av sin arbetsförmåga. 

Jag tvingas backa tillbaka, för att inte helt förstöra kontakten. Men jag blir förtvivlad då jag hela tiden 

ser hur människor stoppas upp och inte kommer någonstans. HL och Anna bokar en ny tid. Jag 

bestämmer mig för att inte följa med den gången. När vi går därifrån ber HL om ursäkt för att hon 

brusade upp, och jag känner att det ändå blev ett bra avslut på vårt möte. 

Jag och A går och dricker kaffe och pratar om detta. Anna är förtvivlad då hon inte förstår varför HL 

enbart pratade praktik idag, för så har det inte låtit förut. Min uppfattning är att HL kände sig hotad 

av min roll, och ville försvara sitt sätt att arbeta när jag ifrågasatte detta. Anna känner sig väldigt 

besviken. Min upplevelse av hela mötet är att Anna inte blir lyssnad på, att hennes syn på sig själv 

och sitt liv inte tas på allvar. Det blir tydligt för mig hur systemet ofta omöjliggör människors 

återintagande i arbetsliv och samhälle.  

Vi bestämmer jag och Anna att vi nästa vecka ska sätta oss och leta upp ett gäng med vegetariska 

restauranger, som hon kan ge till HL att ringa på. Direkt säger Anna att åh vad skönt då kan jag släppa 

tankarna på det för då vet jag vad vi ska göra. För A är det väldigt viktigt att ha en plan. Ett mål. 

Något att jobba efter. 

Jag mailar senare på kvällen till Anna, en beskrivning av IPS-projektet och brukarcoacher, där det 

tydligt står att fokus ska ligga på lönearbete, och inte enbart praktik eller studier. Skriver till Anna att 

hon kan ge den texten till HL när dom träffas. 

Anna får efter ungefär 3 veckor kontakt med SIUS. Dom första mötena med SIUS har Anna skött själv. 

Dock har det inte fungerat så bra med kommunikationen mellan dom, och Anna upplever återigen 

att hennes behov och önskemål inte tas på allvar. Dom besöker 3-4 möjliga arbetsplatser, men ingen 

av dom känns bra för Anna. Hon är i stort behov av att det är ordning och reda på den arbetsplatsen 

hon hamnar på, och att det finns en bra kommunikation mellan dom som arbetar där. 

Jag begär ett 3-partsmöte med SIUS, vilket går väldigt bra. Upplever en viss snorkig attityd, och får 

frågan av SIUS vad man har för utbildning för att arbeta som brukarcoach. Jag svarar att vi har gått en 

Supported Employment-utbildning, men att vi i huvudsak använder oss själva som verktyg, och att 

den egna erfarenheten har stor betydelse i vårt arbete. Den erfarenheten går inte att utbilda sig till, 

den måste upplevas för att få den kunskapen. SIUS uttrycker också att Anna inte har någon 

erfarenhet att arbeta på Café, att hon är nybörjare och inte kan räkna med att komma in i jobbet 

direkt. Jag förklarar för SIUS att Anna har stor kunskap, av främst vegetarisk mat, då hon har ett stort 

matintresse. Hon bakar också väldigt mycket och vet massor om bröd i alla dess former. Jag berättar 

också att jag fått en lektion i hur många grader tex tevatten och kaffe ska ha. Jag vill lyfta Anna 

genom att visa på att hon faktiskt har stora kunskaper i yrket även om hon saknar praktiska 

erfarenheter. Detta hade SIUS ingen aning om. Kanske har hon heller aldrig frågat Anna? 

Nu har Anna och SIUS varit på ytterligare en arbetsplats som kändes jättebra. Så Anna har varit där 

en hel dag och känt efter. Går allt som det ska kommer Anna att börja där i mitten på maj, och det är 

en lönebidragsanställning som mål.  
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Tanken var att Anna skulle börja sitt arbete 13/5. Jag träffar henne den 8/5 och då berättar hon att 

SIUS väntar på besked från arbetsplatsen om att dom registrerat sig som arbetsgivare. Anna berättar 

också att SIUS vid besöket på arbetsplatsen sagt att dom skriver avtal med ett halvår i taget, vilket 

gör Anna osäker och ledsen då hon uppfattat det som att det handlar om praktik i ett halvår. Jag 

ringer därför upp SIUS för att få klarhet i vad som händer. Min upplevelse av det samtalet var inte 

trevligt. SIUS förklarar för mig att det inte är hennes uppgift att ringa till arbetsgivaren och skynda på 

dom. Jag försöker förklara att det kanske skett ett missförstånd och att arbetsgivaren väntar på att 

SIUS ska höra av sig. Nej, det var inte hennes sak, utan Anna får helt enkelt vänta menar hon på. Jag 

får också veta att SIUS minsann inte har som uppgift att ringa till skattemyndigheten och kontrollera 

om papprena kommit in. Men om Anna vill ringa arbetsplatsen kunde hon ju göra det om hon ville 

(vilket jag personligen kan tycka är SIUS ansvar). Jag försöker också få lite mer information gällande 

längden på praktik, och när det är tänkt att följas upp för diskussion om anställning. Jag får då till 

svar: Men SNÄLLA du, det kan man aldrig veta. 

Självklart kan man inte alltid veta det, men det bör ju ändå sättas ett datum 1 månad fram i tiden för 

att följa upp hur det går. I andra möten med SIUS-handläggare har jag fått veta att en praktik brukar 

vara max 8 veckor, och kan bli både kortare och längre beroende på hur det fungerar. Men i detta 

fallet får jag bara till svar, att det kan man aldrig veta. Anna behöver veta. Ovissheten gör att hon 

mår väldigt dåligt. 

Efter samtalet med SIUS, ringer Anna själv upp arbetsgivaren och förklarar att SIUS väntar på besked 

från dom. Arbetsgivaren väntade nämligen på att SIUS skulle höra av sig om när Anna kan börja. 

Registreringen till skattemyndigheten var redan klar, så arbetsgivaren skulle kontakta SIUS. I 

skrivande stund 14/5 har arbetet ännu inte startat. 

 

Sammanfattning 

Ibland försvårar samverkan och kommunikationen människors möjligheter att komma ut på 

arbetsmarknaden. Vad som också gör det svårt är att man inte lyssnar till individens egna önskemål 

och drömmar. I det här fallet har min roll som brukarcoach handlat om att trycka på systemet, och 

påskynda processen så Annas högsta önskan om att få ett arbete kan bli verklighet. 

Som en kontrast till detta kan jag ge ett exempel ifrån en annan deltagare jag arbetar med. Vi var på 

arbetsintervju onsdagen den 8/5. Hennes SIUS-konsulent var på semester till måndag 13/5. Trots det 

så startar denna deltagare sitt arbete 14/5, då SIUS skulle vara med första arbetsdagen. Jag får också 

av denna SIUS i samtal 13/5 veta att praktiken max ska vara 8 veckor och att förhoppningen är att 

anställningen då börjar 1/7. För mig är det märkligt att olika SIUS arbetar så olika. 
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Helene 
 

Bakgrund 

Helene, 35 år, har en akademisk utbildning som lärare och arbetade som lärare 2003 -2007. 

Drabbades av utmattningssyndrom i slutet av 2006 och blev sjukskriven på heltid från 2007 och 

deltid under 2010. Helene har haft en långdragen återhämtning (långsamt tillfrisknande). Hon har 

sedan 2011 prövat olika jobb som receptionist på deltid men det har inte funkat. Hon har under 2012 

prövat med studier (i två omgångar) men har då återfallit i utmattningssyndrom. 

Hon har stora problem med sömn och dygnrytm, svårt för att få struktur på vardagen och har lätt att 

hamna i depressiva tankar och beteenden. Svårt att sortera tankar och få igång jobbsökande eller 

studier. Hon ger upp vid minsta motstånd och tappar hopp och självförtroende. 

Stödbehovet var/är att ha någon att bolla med, hjälp med att planera i jobbsökarprocessen, att 

stämma träff med någon för att ”komma igång med dagen”. 

 

Mötena 

Från början handlade mötena om att bygga upp ett förtroende mellan brukarcoach och klient. 

Dessutom samtal om hennes drömmar, visioner om framtiden. Därefter också om att kartlägga 

livspusslet för att få bättre struktur i vardagen samt stöd, tips och ”hjälp” med självförtroende, 

självkänsla osv.  

De första tillfällena vi möttes så var hon lite desperat att få något jobb och gav ett lite ostrukturerat 

intryck. Jag förstod att ekonomin var ett problem för henne och tog en stor plats i hennes 

”livspussel”. Till en början gav jag henne en del tips på var hon kunde söka jobb och lämna sitt CV 

osv. Hon var på några anställningsintervjuer som gav ett negativt resultat vilket ”sänkte” henne 

något. I början av januari fick hon ett jobb på café och jobbade några dagar men det fungerade inte 

pga. stress. Fick sedan erbjudande från ett bemanningsföretag om jobb som receptionist, testade 

några gånger men det fungerade inte heller pga. stress. Fick sedan ett jobb varannan helg på ett 

annat café och jobbade ca 1 månad. Slutade pga. stress. 

Vid det här laget (efter ca 6-7 möten) började vi diskutera vad det var som inte fungerade med dessa 

jobb. Vi diskuterade också om hon skulle göra en arbetsförmågebedömning och därmed bli 

sjukskriven. Hon inledde då en process med sin läkare som gör en utredning (som fortgår än idag). 

Hon hade fått felaktig information från AF angående regler för sjukskrivning och aktivitetsstöd osv.  

Eftersom hennes ekonomi var en av de saker som tyngde henne så föreslog jag att hon skulle söka 

försörjningsstöd (från socialen) så att hon kunde få lite andrum.  Vid det här laget har hon ansökt om 

bidrag. Andra saker i sitt ”livspussel” som tyngde/tynger ner henne är att hon så gärna vill ha barn. 

Efter diskussion och bollande fram och tillbaka så hittade vi flera alternativ kring den frågan, vilket 

gav henne ett lugn. Andra saker som var hennes ”hang ups” var bl.a rädsla att åka spårvagn/tåg, 

Eftersom hon tidigare gått KBT-terapi visste hon om vilka ”verktyg” hon kunde använda kring sina 

rädslor (ångest). Vi samtalade om KBT, jag lärde mig något (från henne) och Helene ”vaknade till liv”, 
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hon kom ihåg vad hon tidigare lärt sig. Vi hade/har många goda samtal kring detta. Vi diskuterade 

också mer på djupet om vad hon egentligen ville. Det var studier på akademisk nivå som hon 

egentligen vill göra. Under denna tid som gått hade varit mycket ”ups and downs” men nu började 

hända något efter 4-5 månader.  

De sista månaderna har hennes självförtroende ökat, hon har blivit gladare och piggare. Börjat träna, 

åker spårvagn, återupptagit mötena med sin självhjälpsgrupp, fått större fokus på vad hon vill göra, 

kommer oftare på våra möten samt börjat ta tag i sina rest-tentor och med det börjat plugga. 

 

Sammanfattning 

I grund och botten är Helene en smart tjej med mycket kunskap men med ett stukat självförtroende. 

Livet har handlat om att vara duktig flicka. Detta med att vara ”duktig” har också varit en ”käpphäst” 

som gått som en röd tråd i hennes liv. 

Arbetet som brukarcoach för klient Helene har framförallt handlat om att diskutera kring hennes 

”livspussel” – att få henne att fokusera på ”rätt saker”. Att stärka hennes självförtroende genom att 

vara uppmuntrande, ge hopp och tro och också genom att berätta delar av min historia, min ”resa”, 

som igenkänningsmoment i diskussionen. Att puffa henne lite framåt, låta henne ta egna beslut och 

diskutera konsekvenser kring besluten har också ingått i min uppgift som brukarcoach. 

 

 

 

 

  



 

76 

Bilaga 4, Ansökan 2012 

 

2012-04-16   

               Dnr Socialstyrelsen 8710/2012 

               Dnr Göteborgs Stad 1753/11 

 

 

 

 

 

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG 

För försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning  

för personer med psykisk funktionsnedsättning 

 

 

Samordning brukarmedverkan IPS 

 

 

 

 

Avdelningen Individ och familjeomsorgen och Funktionshinder 

Eva Magnusson 

Planeringsledare 

 



 

77 

Sammanfattning 

Projektet Samordning Brukarmedverkan IPS bygger på brukares medverkan, ökad kommunikation 

och attitydpåverkan på lokala arbetsgivare samt att öka samverkan mellan arbetsförmedlingen, 

försäkringskassan, västra götalandsregionen och staden.  

Projektet avser att omfatta hela staden med de tio ingående stadsdelförvaltningarna. Delmålet är under 

år 2012 att minst en brukare eller deltagare per stadsdel, kommer i arbete enligt IPS-modellen. 

Projektet vänder sig till personer med psykisk funktionsnedsättning, i åldern 18-64 år, som vill 

lönearbeta och är boende i Göteborg.  

Syftet med projektet är att tillvarata lokala erfarenheter, forskningskunskaper, utveckla en gemensam 

IPS-modell över hela staden tillsammans med de fyra huvudmännen arbetsförmedlingen, 

försäkringskassan, socialtjänsten och västra götalandsregionen.  

I projektet används IPS-modellen med fokus på individens stöd och motivation till lönearbete, inte 

bara studier och praktik, snabbare arbetsprocesser med målsättningen att etablera kontakt och 

samarbete med arbetsgivare och utveckla individuellt stöd på arbetsplatsen för en anställning. Ett ökat 

samarbete med psykiatrin, primärvården och övriga huvudmännen för hållbara lösningar för den 

enskilde och för arbetsgivaren. 

Sociala Resursförvaltningen har tagit fram en handlingsplan för meningsfull sysselsättning till 

personer med psykiska funktionsnedsättningar. Handlingsplanen identifierar några särkskilt viktiga 

fokusområden: stödet till individen, integreringen i samhället, den enskildes försörjning och 

samverkan mellan huvudmännen (arbetsförmedlingen, försäkringskassan, västra götalandsregionen 

och kommunen). 

För att påskynda arbetet med etableringen av aktiviteter inom handlingsplanen föreslås detta projekt 

Samordning Brukarmedverkan IPS. Projektet bör ha minst tre år på sig för att etablera ett nytt 

arbetssätt inom de fyra organisationerna. Planerad projektstart är maj månad 2012. 

Göteborgs Stad söker statliga stimulansmedel under år 2012 med totalt 1 880 tkr och har för avsikt att 

söka medel även för år 2013, om riksdagen och regeringen beslutar om detta ändamål. Under 

förutsättning att projektet har goda resultat planeras en implementering av projektet efter halva tiden, 

vid årsskiftet 2013-2014. 

Projektet följer den nationella forskningen och projektet strävar efter ett mer utvecklat lokalt 

deltagande på nationell forsknings- och utvärderingsnivå, som ett lokalt exempel. På regional och 

lokal nivå utförs uppföljning och utvärdering av FoU i Väst. 
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Bakgrund 

I Göteborgs Stad finns ett särskilt prioriterat mål i budgeten ”Tillgången på bostäder, arbete och 

meningsfull sysselsättning ska öka för personer med funktionsnedsättning”. Ansvarig för det 

prioriterade målet när det gäller arbete och meningsfull sysselsättning är Sociala Resursförvaltningen 

inom Göteborgs Stad.  

Sociala Resursförvaltningen har tagit fram en handlingsplan för meningsfull sysselsättning till 

personer med psykiska funktionsnedsättningar
23

. Handlingsplanen identifierar några särkskilt viktiga 

fokusområden: stödet till individen, integreringen i samhället, den enskildes försörjning och 

samverkan mellan huvudmännen (arbetsförmedlingen, försäkringskassan, västra götalandsregionen 

och kommunen). 

Utifrån handlinsplanen behövs följande genomföras för att få till en förändring och en ökad 

måluppfyllelse: 

1. Behov av kartläggningsverktyg 

2. Boendestöd – en väg till sysselsättning 

3. Lokala träffpunkter behövs 

4. Stöd till det sociala nätverket 

5. Individuellt stöd och uppföljning 

6. Individuell plan 

7. Använd brukarens erfarenheter 

8. Brukarorganisationernas roll 

9. Brukarinflytande på flera nivåer 

10. Arbete istället för sysselsättning 

11. Coachverksamhet ut i arbete/studier 

12. Öka kunskapen hos socialtjänsten 

13. Arbeta förebyggande 

14. Tidig kontakt med yngre personer 

15. Skapa ekonomiska morötter 

16. Individuellt stöd till ökad självförsörjning 

17. Lättillgänglig information 

18. Individuellt stöd ut i arbete, ett jobb flera huvudmän 

19. Samordningsförbundens roll 

20. En väg in 

 

Inom staden och hos de olika huvudmännen sker idag flera utvecklingsprojekt utifrån ovanstående 

punkter och nya metoder prövas samt implementeras lokalt i stadsdelarna. Men det saknas en 

gemensam samsyn mellan huvudmännen och effektiva processer som leder till arbete eller meningsfull 

sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar.  

Orsakerna till detta är historiska och gruppen personer med psykiska funktionsnedsättningar är en tyst 

grupp i samhället. Stigmatiseringen för denna målgrupp ökar och delaktigheten från brukare och deras 

organisationer behöver utvecklas. Det finns fortfarande många rädslor och fördomar kring psykisk 

ohälsa och ett intensifierat arbete behövs för att slå hål på fördomar, sprida kunskap och förbättra 

allmänhetens och arbetsgivarnas attityder kring ämnet. 

Strukturella förändringar behövs inom huvudmännen genom förändrad styr- och ledning utifrån 

individers behov, en ökad samordning och tydligare regelverk. I Göteborg finns visioner med en 
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gemensam samverkansmodell ”En väg in”, med möjligheter till ett individuellt stöd som är baserat på 

forskning, utvärderade metoder och brukarmedverkan. Ett samarbete som präglas av uthållighet och 

långsiktighet.  

Projektansökan 

Samtliga huvudmän har under april månad genomfört en gemensam LFA-workshop
24

 för att 

undersöka de viktigaste behoven av förändringar för den närmaste framtiden. Följande fyra viktiga 

behov framkom: en lokal samverkansarena, brukarstyrning, gemensam attityd- och 

kompetensutveckling samt budgetprioriteringar.  

Ansvaret för arbetet med att få till en lokal samverkansarena och budgetprioriteringar har samtliga 

huvudmän redan idag. Men arbetet med brukarstyrning, gemensam attityd- och kompetensutveckling 

saknas delvis och behöver utvecklas tillsammans genom särskilda stimulansmedel. Samarbetet med 

arbetsgivare behöver särskilt fokuseras. 

Målgruppen 

Projektet vänder sig till personer med psykisk funktionsnedsättning, i åldern 18-64 år, som vill 

lönearbeta och är boende i Göteborg. Målgruppen består främst av personer med komplex 

funktionsnedsättning som inte har stöd någon annanstans. 

Mål och delmål år 2012 

Mål för projektet finns både på övergripande strukturnivå med gemensam utveckling av kompetens, 

som på individuell nivå med konkreta insatser för att öka att antalet personer med psykisk 

funktionsnedsättning kommer ut i lönearbete, studier och praktik. Delmålet under år 2012 är att minst 

1 brukare/deltagare per stadsdel kommer i arbete enligt IPS-modellen. 

Syfte 

Syftet är att tillvarata lokala erfarenheter, forskningskunskaper, utveckla en gemensam IPS-modell 

över hela staden tillsammans med de fyra huvudmännen arbetsförmedlingen, försäkringskassan, 

socialtjänsten och västra götalandsregionen. Projektet bygger på brukares medverkan, en ökad 

kommunikation och attitydpåverkan på lokala arbetsgivare samt att ökad medverkan i projektet mellan 

samarbetsaktörerna. 

Metod 

IPS-metoden med fokus på individens stöd och motivation till arbete, inte bara till studier och praktik, 

snabbare arbetsprocesser med målsättningen att etablera kontakt med arbetsgivare och utveckla 

individuellt stöd på arbetsplatsen för en anställning. Öka samarbetet med psykiatrin, primärvården och 

övriga huvudmän för hållbara lösningar för den enskilde och för arbetsgivaren. 

Genomförande 

Projektet avser att omfatta hela staden. Göteborgs Stad består av 10 stadsdelförvaltningar och för att 

stötta individer skapas fyra brukarteam, som etableras i fyra regioner över hela staden. Dessa team 

skapas av befintlig personal från kommunen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, 

öppenvårdsteamen och primärvården, parter som redan idag har etablerade kontakter med brukaren. 
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Alla deltagare kommer att få en egen brukarcoach. Sociala resursförvaltningen ansvarar för 

samordningen och de övriga huvudmännen tillsätter sina egna handläggare till varje brukarteam.  

Brukarorganisationen NSPHiG ansvarar för att erfarna brukare arbetar som brukarcoacher samt för 

supportinsatser kommunikation samt som utbildare till handläggare och arbetsgivare. 

På strukturell nivå arbetar handläggare, operativa chefer och ledare med att utveckla en gemensam 

IPS-modell, följa upp arbetet och få till stånd gemensam kompetensutveckling.  

Utbildningsinsatser vänder sig även till arbetsgivare och bygger på tidigare erfarenheter inom 

Västkompetens, Se kraften, KUR-projektets satsning under åren 2010 till 2011 Samrehab, 

(H)järnkollskampanjen och utbildningsmaterial via attitydambassadörerna. 

Uppföljning och utvärdering 

Projektet följer den nationella forskningen och projektet strävar efter ett mer utvecklat lokalt 

deltagande på nationell forsknings- och utvärderingsnivå, som ett lokalt exempel. 

På regional och lokal nivå utförs uppföljning och utvärdering av FoU i Väst genom att följa upp: 

 Brukare - resultat och effekter samt genom brukarrevision/värderingar 

 Individuella planer 

 Modelltrohet  

 Arbetsgivareperspektivet 

 Huvudmännens deltagande och förmåga till implementering 

 

I utvärderingen ska fokus läggas på framgångsfaktorer för implementering och på deltagarnas och 

arbetsgivarnas medverkan och värderingar. 

Styrning och ledning 

Styrgruppen för projektet utgörs av en strategisk ledningsgrupp, där ledare från samtliga 

samarbetsaktörer ingår, kompletteras med ledning från brukarorganisationerna och utvärderare. Vi har 

för avsikt att få med CSR-Västsverige – ett regionalt nätverk för socialt ansvarstagande företag och 

organisationer i Västsverige. Arbetsuppgifter för styrgruppen är att strategiskt samordna och besluta 

för projektets bästa genomförande samt besluta om förverkligandet av en modell för IPS. 

Nätverksgruppen kompletterar styrgruppen med representerar på olika nivåer från samarbetsaktörerna. 

Arbetsuppgifter för nätverket är att bidra med erfarenheter, sprida kunskaper och sammanställa behov 

av kunskap, kompetens och arbeta fram modell för IPS. 

Långsiktighet och implementering 

Projektet bör minst ha tre år på sig för att få fäste och etablera ett nytt arbetssätt inom de fyra 

huvudmännen. För att stärka utvecklingen av en ny metod/modell samordnas styrprocesserna parallellt 

inom de samverkande myndigheterna.  

Utifrån den nationella skriften ”Samordna Rehabiliteringen – stöd till utveckling av arbetslivsinriktad 

rehabilitering till personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning” som undertecknats av 

generaldirektörerna för Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 

och Socialstyrelsen, pågår en lokal styrning och samordning i Göteborg, se bilaga 1 Samordna 

rehabiliteringen.  
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Tillsammans med den lokala handlingsplanen - med ett särskilt politiskt prioriterat mål i Göteborg - är 

möjligheterna till en förändrad arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med psykisk 

funktionsnedsättning möjlig, se bilaga 2 Brukaren i mitten. 

Under förutsättning att projektet finner en bra modell för individer, myndigheter, arbetsgivare samt 

brukarorganisationer i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, kommer budgeten framöver att 

kompletteras med fasta medel för IPS-arbetet. Planerat till årsskiftet 2013-2014. 

För att snabbare komma igång med aktiviteterna redan under år 2012 söks stimulansmedel via 

Socialstyrelsen för brukarmedverkan, utvärdering och gemensam kompetensutveckling.  

Förutsatt att riksdagen beviljar medel för ändamålet avser regeringen att avsätta medel även under år 

2013. Om medlen beviljas har Göteborgs Stad för avsikt att söka medel även för år 2013, vilket då 

sker i en särskild ansökan. 

Risker 

Rekryteringsrisker 

Risker med projektet är att rekryteringen av samordnare, brukarcoacher och deltagare tar för lång tid. 

Om inte tillräckligt många arbetsgivare är intresserade uppstår problem i projektet att få ut deltagare i 

lönearbete. Kan förebyggas genom att arbetat påbörjas med rekrytering omgående. 

Lokala erfarenheter 

En annan risk är att projektet inte tar till sig lokala erfarenheten som redan utvecklat metoder.  

Kan förebyggas genom omedelbar inventering av pågående utvecklingsarbeten. 

Nya arbetssätt tar tid att utvecklas 

Tre års projekttid är kort tid om inte styrprocesserna arbetar med en samordnad styrning och ledning 

samt implementering.  

Brukarorganisationernas medverkan framöver 

Brukarorganisationernas medverkan kräver finansiering vilket måste lösas om modellen ska kunna 

leva vidare. 
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Budget år 2012 

Projektet bör ha minst tre år på sig för att etablera ett nytt arbetssätt inom de fyra huvudmännen. 

Denna projektansökan söker statliga stimulansmedel under år 2012 enligt nedanstående poster: 

Projektkostnader 

1. Samordnartjänst – bestående av två deltider varav en halvtid samordnare från en 

brukarorganisation och en halvtid samordnare från sociala resursförvaltningen - till en kostnad 

om 600 tkr 

2. Brukarcoacher – 8 IPS-coacher för individuellt stöd, en coach för support arbetsgivare och en 

coach för kommunikation och utbildning – till en kostnad om 700 tkr 

3. Gemensam handledning för teamen – till en kostnad om 50 tkr 

4. Gemensam LFA-workshops för utveckling och implementering av projektet – till en kostnad 

om 30 tkr 

5. Gemensam kompetensutveckling brukarcoacher, samarbetsaktörer och arbetsgivare – till en 

kostnad om 350 tkr 

6. Uppföljning och utvärdering – till en kostnad om 100 tkr 

7. Gemensamt informationsmaterial som stöd till arbetsgivare – till en kostnad om 50 tkr 

 

Summa: 1 880 tkr 

Ovanstående projektkostnader 1 880 tkr söks via Socialstyrelsens stimulansmedel. 

Egna kostnader 

1. Handläggare inom de fyra teamen finansieras av respektive huvudman – 2 500 tkr 

2. Lokaler - 50 tkr 

3. Arbetstid vid kompetensutveckling, resor och workshops – se ovan punkt 1 

4. Telefoner och datorer för handläggare inom teamen – ca 100 tkr 

 

Totala egna kostnader för år 2012 – ca 2 650 tkr och avser endast stadens insatser i projektet. 
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Samarbetet 

Nedan beskrivs samarbetet genom roller, ansvar och arbetsuppgifter: 

Göteborg Stad, Stadsledningskontoret  

Roll:  Projektägare 

Ansvarig:  Lisbeth Nilsson Avdelningen Individ och familjeomsorg och 

 Funktionshinder 

Uppgifter: Ansvarar för ansökan till Socialstyrelsen, ekonomihantering, uppföljning 

 och utvärdering till stadens politiska ledning. Implementering av metoden 

 i politiska styrdokument. 

Göteborgs Stad, Sociala resursförvaltningen 

Roller:  Processägare och samordnare (se nedan) 

Ansvarig:  Per-Anders Olsson Sociala Resursförvaltningen 

Uppgifter: Arbetsledning och drift av projektet och IPS-teamen, sammanställer 

 ekonomiska rapporter och underlag, samordnar parterna i styr- och 

 arbetsgrupper. Ansvarar för utveckling av metoden tillsammans med 

 samverkansaktörerna och ordnar handledning till IPS-teamen.  Ansvarig 

förändringsagent vid implementeringsarbetet i halvtid.  Spridning av lokala erfarenheter från 

utvecklingsprojekt och deltagande i  nätverk 

Samordnare: Tillsättes vid projektstart genom Sociala Resursförvaltningen omfattning 

 50 procent 

Uppgifter: Daglig ledning av IPS-teamen tillsammans med samordnare från 

 brukarorganisation 

Brukarorganisation 

Roller:  Brukarledning och coachning, kompetensutveckling samt 

 informationsspridning genom attitydpåverkande arbete 

Ansvarig:  Sonny Wåhlstedt, NSPHiG 

Samordnare: Tillsättes vid projektstart genom Brukarorganisationerna omfattning 

 50 procent 

Uppgifter: Daglig ledning av IPS-teamen tillsammans med samordnare från Sociala 

 resursförvaltningen 

Brukarcoacher: 8 erfarna brukare som arbetar som brukarcoacher i IPS-teamen fördelat i 

 fyra team över hela staden 

Kompetenscoach: 1 erfaren brukare som ansvarar för kompetensförsörjning av IPS-teamen, 

 arbetsgivare och samverkansaktörer 
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Informationscoach: 1 erfaren brukare med erfarenhet av (H)järnkollskampanjen som ansvarar för 

informationskampanjer, utveckling av hemsidor och attitydarbete  

FoU i Väst 

Roll: Uppföljning och utvärdering 

Ansvarig: Elisabeth Beijer, FoU i Väst 

Uppgifter: Ansvarar för utvärdering gällande programtrohet IPS, resultat och  effekter på 

deltagande brukare och implementering  

LGS 

Roll: Styrgruppsrepresentant, förändringsagent vid halvtidsimplementering 

Ansvarig: Lars Alfredsson, LGS 

Arbetsförmedlingen 

Roller: Styrgruppsrepresentant, förändringsagent och medverkan i de fyra IPS-

 teamen genom handläggare från AF-samverkan 

Ansvarig: Maria Norrman, Arbetsförmedlingen  

Uppgifter: Ledning av projektet genom styrgruppen, handläggning av deltagare i 

 IPS-teamen, ansvarig för att AF:s personal deltar i kompetensutveckling 

 (KUR-projektet) samt förändringsagent för implementering i halvtid. 

 Spridning av lokala erfarenheter från utvecklingsprojekt och deltagande i 

 nätverk 

Försäkringskassan 

Roller: Styrgruppsrepresentant, förändringsagent och medverkan i de fyra IPS-

 teamen genom handläggare från LFC över staden 

Ansvarig: Rolf Carlsson, Försäkringskassan 

Uppgifter: Ledning av projektet genom styrgruppen, handläggning av deltagare i 

 IPS-teamen, ansvarig för att FK:s personal deltar i kompetensutveckling 

 (KUR-projektet) samt förändringsagent för implementering i halvtid 

 Spridning av lokala erfarenheter från utvecklingsprojekt och deltagande i 

 nätverk. 

Västra Götalandsregionen 

Roller: Styrgruppsrepresentant, förändringsagent och medverkan i de fyra IPS-

 teamen genom öppenvårdsteam och AIR 

Ansvarig: Eva Hellquist, SU Affektiva II 

Uppgifter: Ledning av projektet genom styrgruppen, handläggning av deltagare i 

 IPS-teamen, ansvarig för att VGR:s personal deltar i kompetensutveckling 

 (KUR-projektet) samt förändringsagent för implementering i halvtid. 
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 Spridning av lokala erfarenheter från utvecklingsprojekt och deltagande i 

 nätverk 

Stadsdelsförvaltningarna 

Roller: Styrgruppsrepresentant, förändringsagent och medverkan i de fyra IPS-

 teamen genom handläggare från socialkontoren 

Ansvarig: Ulf Wallin, Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg 

Uppgifter: Ledning av projektet genom styrgruppen, handläggning av deltagare i 

 IPS-teamen, ansvarig för att SDF:s personal deltar i kompetensutveckling 

 (KUR-projektet) samt förändringsagent för implementering i halvtid. 

 Spridning av lokala erfarenheter från utvecklingsprojekt och deltagande i 

 nätverk  

Samordningsförbunden i Göteborg 

Roller: Styrgruppsrepresentant och medverkan i de fyra IPS-teamen genom 

 eventuella lokala samverkansprojekt 

Ansvarig: Karin Martinsson, Samordningsförbundet Göteborg Väster 

Uppgifter: Ledning av projektet genom styrgruppen, eventuell handläggning av 

 deltagare i IPS-teamen, deltar i kompetensutveckling (KUR-projektet). 

 Spridning av lokala erfarenheter från utvecklingsprojekt och deltagande i 

 nätverk. 

 

Tid- och aktivitetsplan för år 2012   

Gemensam LFA-workshop I – orsaker  vecka 14  

visioner och behov 

Ansökan lämnas in  vecka 16 

Beslut   vecka 19 

 

Styrgrupp tillsätts  vecka 20  

Utvärderare tillsätts  vecka 20  

Samordnare tillsätts 

50 % Social resursförvaltning vecka 20 

50 % NSPHiG  vecka 20 

 

Nätverk tillsätts  vecka 21 

 

Utbildning Stockholm IPS vecka 23 

för samordnare 2 personer 

 

Coacher tillsättes  vecka 24 

10 brukare med erfarenhet 
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Gemensam LFA-workshop II  vecka 25  

- delmål och indikatorer 

 

Gemensam utbildning coacher vecka 34 

Gemensam utbildning samarbetsaktörer vecka 35 

 

Supportinsats arbetsgivare vecka 36 

 

Matchning individ – arbetsplats vecka 35 – vecka 51 

Coachning brukare - Stöd arbetsgivare 

 

Utvärdering och uppföljning I vecka 50 

för första halvåret 

 
Tid- och aktivitetsplan för år 2013   

LFA-workshop II – resultat och effekter vecka 2  

 

Spridningskonferens medarbetare, ledare vecka 3 

 

Matchning individ – arbetsplats vecka 2 - 25 

Coachning brukare - Stöd arbetsgivare 

 

Uppföljning och utvärdering II vecka 24 

 

Implementering av metod/modell vecka 25 – 51  

 

Tid- och aktivitetsplan för år 2014   

Fortsatt implementering av metod/modell.  
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Bilaga 5, Intervjuguide brukare 

Intervjuer med brukare 
Kort presentation av intervjuaren. 

Och vad intervjun är till för: att vi ska kunna utvärdera det stöd du får. Därför vill jag veta: 

 vad du tycker om stödet 

 hur stödet ser ut och  

 ska försöka följa om stödet är till någon nytta för dig.  

Du berättar så mycket du själv vill, men ju mer information desto bättre såklart. Ni kommer att vara 

anonyma i undersökningen och ingen kommer att kunna knyta det du säger till just dig.  

Det är bäst om du är så ärlig som möjligt under intervjun. Det mest värdefulla för oss är att ta reda på 

vad som kan förbättras i arbetet med BC. 

Först undrar jag lite om vem du är, hur det kommer sig att du är med i det här projektet med 

sysselsättningsstöd (bakgrund). 

1. Har du någon sysselsättning idag (arbete, praktik, studier)?  

2. Om arbetssökande, sedan hur länge? 

3. Vad har du för utbildning (grundskola/gymnasium/högre utbildning/yrkesutbildning)? 

4. Har du haft något tidigare arbete? Vad har du arbetat med? När/Hur länge sedan?  

5. Har du haft någon praktik eller arbetsträning? Vad har du gjort? När/Hur länge sedan?  

Jag undrar också vilket mål du själv har när det gäller sysselsättning. 

6. Vad skulle du vilja göra (studera, jobba, praktisera, arbetsträna etc. = egna önskemål)? 

7. Har du och din brukarcoach pratat om vad ni ska göra under era träffar för att nå detta mål 

(struktur)? Hur länge har du och brukarcoachen träffats? 

8. Har du motiverats till just arbete, hur (projektmål)? 

9. Vad skulle du själv säga att du behöver hjälp med när det gäller sysselsättning – vad är det du 

tycker är svårt (funktionsnedsättning, stödbehov)?  

10. Får du hjälp med det från någon – vem (brister i stödsystem)? 

11. Vilken är din egen uppfattning om varför du inte har något jobb idag – vilka hinder ser du 

själv (stödbehov)?  

Så undrar jag om det här med brukarcoachen: 

12. Varför ville du prova att ha en BC (förväntan)? Hur kom du i kontakt med BC? 

13. Nu när ni hunnit träffas, har det då varit som du förväntade? Vad har varit som du tänkte och 

vad har inte det? Ge några exempel (förväntan). 

14. Hur skulle du beskriva vad en BC är till för? Vad kan den göra och inte göra för dig 

(gränsdragning innehåll)?  

15. Har du fått vara med och bestämma vad brukarcoachen ska stödja dig med (inflytande)? 

16. Har det varit lätt att komma i kontakt med BC? Hur gör du (tillgänglighet)? 

17. Har ni lagt upp någon plan om hur ofta ni ska träffas? Senare: Har ni träffats så ofta som ni 

bestämde (kontinuitet, struktur)? 
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Berätta om era träffar: 

18. Vad gör ni när ni träffas (innehåll)?  

19. Hade du velat träffas på något annat sätt (inflytande): oftare, mer sällan, på andra tider, på 

helger, via chatt… 

20. Vad pratar ni om (innehåll)? Känner du att du kunnat prata fritt om vad som helst med 

brukarcoachen (relation)? 

21. Hur tycker du att du blir bemött i mötena med brukarcoachen: känner du att brukarcoachen 

lyssnar på dig? Respekterar dig (relation)? 

22. Tanken är att brukarcoacher ska förstå dig och din situation bättre än vad ”vanliga” 

stödpersoner gör, tycker du att det är så (mål)? Hur märks det i så fall? Exempel på sådana 

tillfällen.  

23. Om du skulle jämföra med andra professionella stödpersoner (t.ex. god man, boendestödjare, 

kontaktperson, personligt ombud, jobbcoach) – vad är skillnaden mellan deras stöd och BC 

stöd?  

 

Om du skulle summera och ge råd till dem som planerar vilket stöd du och andra får vad skulle 

du säga till dem: 

24. Vad har varit bra med att ha en brukarcoach?  

25. Tycker du att brukarcoachen har gjort någon ”nytta” (särskilt när det gäller 

sysselsättning, men också på vilket sätt som helst)? 

26. Vad har inte varit bra? Eller svårt? Kan du ge några exempel? 

27. Finns det något du skulle vilja förändra: Hade du velat ha något annat slags stöd från 

brukarcoachen? Hade du velat att ni pratade/gjorde andra saker, att du fick hjälp med något 

som du inte får idag? 

Något du vill tillägga? 

Tack för att du tog dig tid att svara! 
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Bilaga 6, Intervjuguide brukarcoacher 

Intervjuer med brukarcoacher 
Kort presentation av intervjuaren. 

Och vad intervjun är till för: att vi ska kunna utvärdera det stöd du ger. Därför vill jag veta vad  

 vad du tycker om stödet 

 hur stödet ser ut och  

 ska försöka följa om stödet är till någon nytta för brukarna  

Du berättar så mycket du själv vill, men ju mer information desto bättre såklart. Ni kommer att vara 

anonyma i undersökningen och ingen kommer att kunna knyta det du säger till just dig. 

Först undrar jag lite om vem du är, hur det kommer sig att du är brukarcoach (bakgrund och 

förväntan). 

1. Hur länge har du varit brukarcoach? 

2. Varför ville du bli det? 

3. Som BC har man egen erfarenhet av att hitta sysselsättning samtidigt som man har en 

funktionsnedsättning. Vill du berätta om hur din egen erfarenhet ser ut, dvs. vilket stöd har du 

fått? Vilka svårigheter har du själv stött på?  

4. Vilken typ av sysselsättningar (arbete, praktik, studier) har du just nu förutom att vara 

brukarcoach?  

Jag undrar också hur du ser på brukarcoachens roll. Det är ju inte självklart vad en 

brukarcoach är (innehåll, gränsdragning, förväntan). 

5. Hur skulle du själv beskriva ditt uppdrag som BC?  

6. Finns det några uppgifter som du måste göra som BC? Gör du detta? 

7. Hur skulle du beskriva ditt ansvar (har du något)? 

8. Finns det några uppgifter som du inte ska göra? Gör du dessa saker ändå (i så fall varför)? 

9. Har du fått någon utbildning och stöd i att vara BC? Är du nöjd med den? Vad har varit bra? 

Vad har saknats? Har du fått tillräckligt med utbildning och stöd? 

10. Har du något ansvar för att samverka med andra aktörer? Gör du det: när, hur och varför? 

11. Senare: Har det blivit som du tänkt dig? Vad och varför inte? 

Berätta om hur det går till när du träffar dina brukare (innehåll, struktur, frekvens, kontinuitet, 

inflytande). 

12. Har ni lagt upp någon plan om hur ofta ni ska träffas? Senare: Har ni träffats så ofta som ni 

bestämde? 

13. Vad gör ni? 

14. Vad pratar ni om? 

15. Har du haft ett färdigt förslag på hur stödet ska se ut, eller har ni bestämt det tillsammans? 

16. Har det varit lätt att komma i kontakt med brukaren? Hur gör du? 

17. Vad skulle du säga är de största problemen/hindren som dina brukare stöter på när det gäller 

sysselsättning?  
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Om du fick ge några råd om hur brukarcoacher skulle jobba, hur skulle de se ut? 

18. Hade du velat träffas på något annat sätt: oftare, mer sällan, på andra tider, helger, via chatt, 

telefon etc.? 

19. Hade du velat att ni pratat om andra saker?  

20. Hade du velat ge något annat slags stöd för personen? 

21. Vad som varit bra med att vara brukarcoach?  

22. Känner du att du har gjort någon ”nytta” (särskilt när det gäller sysselsättning, men också på 

vilket sätt som helst) – hur? 

23. Finns det något som du inte tyckt varit bra? Eller svårt? Vad skulle du vilja förändra? 

Något du vill tillägga? 

Tack för att du tog dig tid att svara! 
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Bilaga 7, Intervjuguide myndigheter 

Intervjuer med inblandade myndigheter 
Kort presentation av intervjuaren.  

Och vad intervjun är till för: att vi ska kunna utvärdera det stöd som projektet bygger på. Därför vill 

jag veta vad du tycker om stödet, hur det ser ut och försöka följa om det är till någon nytta för 

brukarna. Du berättar så mycket du själv vill, men ju mer information desto bättre såklart. Ni kommer 

att vara anonyma i undersökningen. Om du vill lägga till eller ändra något i efterhand går det bra. 

Först undrar jag lite om vem du är, och hur din bild av målgruppens situation ser ut? 

 

1. Vad har du för erfarenhet av att stödja den här målgruppen, t e x hur stödjer du dem i ditt 

arbete? 

 

2. Uppfattar du att den här målgruppen har svårt att hitta sysselsättning?  

 

3. Om ja - Vad tror du i så fall att det beror på? 

 

4. Vad är en realistisk sysselsättnings-målsättning för en person med psykiska 

funktionsnedsättningar, enligt dig? Lönearbete?  

 

5. Bortsett från stödet som projektet ger, tycker du att målgruppen får ett bra stöd idag för att 

hitta sysselsättning? 

 

6. Skulle du vilja ändra något i stödet som målgruppen får idag? 

 

7. Upplever du att det finns ett behov av att använda sig av brukarcoacher? - Varför behövs de? 

 

 

Sedan undrar jag hur det kommer sig att du är med i det här projektet med brukarcoacher. 

 

8. På vilket sätt har du kommit i kontakt med projektet? 

 

9. Vilka förväntningar hade du på projektet när det först startade/när du fick vetskap om det? 

 

10. Har dina förväntningar infriats? 

 

11. Vilka aktiveteter, kopplade till projektet, har du deltagit i (möten, utbildning, samverkan)? 

 

12. Hur ser du på brukarcoachernas roll? Vilken är deras uppgift? 

 

13. Är brukarcoacherna, som du ser det, bara till för brukarna eller även för dig? 
 

 

Vad har projektet inneburit för din del: 

 

14. Hur har din arbetsplats påverkats av det här projektet? 

 

15. Har man pratat om projektet på arbetsplatsen? - Hur, vad har man pratat om? 

 

16. Har ditt arbetssätt förändrats på något sätt av det här projektet?  
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17. Har du fått någon kompetensutveckling när det gäller målgruppen och psykiska 

funktionsnedsättningar? 

 

18. Om ja - Vad, hur, när? Har du lärt något nytt?  

 

19. Finns det något behov av vidare kompetensutveckling hos er när det gäller målgruppen och 

psykiska funktionsnedsättningar?  

 

20. Om ja - Vad skulle du vilja lära dig mer om? 

 

21. Vilka aktörer samverkar du med idag för att stödja den här målgruppen?  

 

22. Hur ser samarbetet ut? 

 

23. Med vilka aktörer skulle samverkan kunna förbättras, i syfte att stödja den här målgruppen? 

 

24. På vilket sätt? 

 

25. Har det här projektet bidragit till att förbättra samverkan mellan olika myndigheter (mellan 

exempelvis AF, FK, GBG Stad och VGR), och i så fall hur? 

 

26. Idag samarbetar fyra huvudmän tillsammans med brukarorganisationen NSPHiG i det här 

projektet - AF, FK, GBG Stad och VGR. Tycker du att ”rätt” representanter verkar vara inne i 

projektet eller saknas det representanter från någonstans? 

 

 

 

Något du vill tillägga? 

 

 


