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Inledning 
 

Vi har alla rätt till god vård och omsorg. I arbetet med att säkerställa kvalitén är det viktigt att 

inhämta synpunkter och förslag från de som tar del av vårdinsatserna. För det är ju ändå de som får 

en insats som bäst vet hur den fungerar. När vårdgivarna lyssnar in och tar tillvara på brukarnas 

synpunkter och erfarenheter får brukarna riktigt inflytande som gör verklig skillnad. 

 

Brukarinflytande betyder att den som använder insatsen också har reellt inflytande över innehållet 

och utformningen. Även om brukarinflytande kan upplevas som svårt att få till är behovet av det och 

viljan till det stort. Det finns ett flertal metoder för att uppnå brukarinflytande. En som 

rekommenderas av Socialstyrelsen1 är brukarstyrd brukarrevision. Metoden kan på ett effektivt sätt 

bidra till att höja kvaliteten på vården och omsorgen. 

 

En brukarstyrd brukarrevision (eller brukarundersökning som det också kallas) är en metod att samla 

in och presentera kunskap och erfarenheter från patienter och brukare, för att ta reda på vad de 

tycker om den verksamhet eller insats som de nyttjar. Det som gör den brukarstyrda 

brukarrevisionen unik är att den utförs av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller 

funktionsnedsättning. Detta s k inifrånperspektiv är något som blir en stor tillgång i revisionsarbetet. 

   

Varför brukarrevision? 
Socialstyrelsen understryker att verksamhetsutveckling ska grunda sig på ett så tillförlitligt underlag 

som möjligt och att man därför bör arbeta enligt evidensbaserad praktik2. I evidensbaserad praktik 

vägs tre kunskapskällor samman och anses likvärdiga: vetenskaplig kunskap, professionens expertis 

och brukarens perspektiv. Brukarrevisionen kan därför ses som ett viktigt led i en utveckling mot att 

arbeta evidensbaserat.  

 

Syftet med brukarrevisionen är att förbättra kvaliteten i verksamheten genom att identifiera 

tillgångar, svagheter och utvecklingsmöjligheter. Här spelar brukarna en nyckelroll. Förutom deras 

gedigna erfarenhet av verksamheten har de även ett unikt inifrånperspektiv; erfarenhetsbaserad 

kunskap om hur det är att leva med psykisk ohälsa. När denna rika kunskapsresurs tas tillvara kan 

den bidra till både förståelse och utveckling av verksamheten.  

 

Brukarnas beroendeställning gentemot verksamhetspersonalen försvårar en öppen och ärlig dialog. 

Då brukarrevisionen är oberoende från verksamheten och brukarens anonymitet garanteras blir det 

lättare att framföra kritik utan rädsla för att drabbas av repressalier. Svaren blir därmed mer 

rättvisande.  

 

Brukarrevisionen innebär att brukarna får ett verkligt inflytande. Genom att tillfråga brukarna och 

basera förbättringsarbetet på deras svar känner sig brukarna uppskattade och sedda, vilket i 

förlängningen kan öka förtroendet för verksamheten. Om brukarrevisionen resulterar i ökat 

förtroende för verksamheten och en bättre livssituation för brukarna kan det även leda till ett bättre 

                                                           
1 Välfärd och valfrihet? Socialstyrelsen 1999  
2 www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/attarbetaevidensbaserat 

http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/attarbetaevidensbaserat
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arbetsklimat för personalen. Dessutom stärks personalen av respondenternas positiva feedback. De 

får reda på vad brukarna värdesätter i deras arbete och hur betydelsefulla de är.      

 

Den egna erfarenhetens roll i brukarrevisionen 
De som utför revisionen kallas brukarrevisorer och har egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk 

funktionsnedsättning. Många gånger har de även egen erfarenhet av dessa typer av verksamheter. 

Inifrånperspektivet genomsyrar hela utförandet; alltifrån att ta fram frågor och göra intervjuer till att 

sammanställa resultatet.  

 

Den självupplevda kunskapen skapar trovärdighet och bidrar till ett mer jämbördigt möte med 

brukarna. Brukarna får därmed lättare att öppna upp och prata om sådant som kan vara känsligt eller 

svårt. Vidare kan brukarrevisorerna tack vare sina erfarenheter ställa relevanta följdfrågor.  

 

Intervjusituationen kan bidra till återhämtning hos den som blir intervjuad. I och med sitt 

inifrånperspektiv blir det möjligt för revisorerna att förmedla genuin förståelse för brukarens 

livssituation. Denna speglingseffekt kan ha ett terapeutiskt värde. Brukarevisorerna blir dessutom 

levande exempel på att det går att bli bättre i sin psykiska hälsa - till och med till den grad att man 

kan lönearbeta. Det inspirerar och ger hopp.                  

 

En brukarrevision stärker även utförarna. Psykisk ohälsa är ett område som än idag är belagt med 

tabun och skam. Personer med psykiska funktionsnedsättningar möts många gånger av misstro och 

fördomar i samhället.3 I brukarrevisionen omvandlas revisorernas erfarenhet av psykisk ohälsa till en 

tillgång.   

 

Den egna erfarenheten kan ge en annan förståelse och analys av intervjumaterialet än om personal 

eller forskare hade gjort undersökningen. Dessutom får man en granskning utifrån med en ”ny fräsch 

blick” på verksamheten.   

 

Brukarevisonens grundprinciper 
1. Verkligt inflytande för omsorgstagarna. Brukare upplever ofta att man inte kan göra sin röst 

tillräckligt hörd. Med den metod som vi förespråkar ökar möjligheten för den enskilde och 

gruppen att förändra detta. 

 

2. Dialog och ömsesidiga mål. Brukarrevisionen genomförs i samförstånd och ständig dialog 

med personal och ledning, som noggrant informeras om nyttan med en revision. Det bidrar 

till ett engagerat förbättringsarbete där båda parter delar samma mål - verksamhetens 

utveckling.   

 

3. Anonymitet. De brukare som medverkar garanteras anonymitet. På så sätt ökar deltagarnas 

vilja att vara öppna och ärliga i sina svar. 

 

                                                           
3 Mer om detta finns att läsa på hemsidan för projektet (H)järnkoll: www.hjarnkoll.se 

http://www.hjarnkoll.se/
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4. Oberoende. Brukarrevisionen är en extern revision av verksamheten. Brukarrevisorerna utför 

undersökningens alla moment; planering, materialinsamling, sammanställning, analys, 

rapportskrivning och presentation av resultatet för verksamhet och brukare. Detta ger en 

högre trovärdighet än om undersökningen hade gjorts av verksamheten själv.   

 

5. Ökad kvalitet i omsorgen. Resultatet av undersökningen är brukarnas bild av hur omsorgen 

fungerar. Vår erfarenhet är att den bilden är avgörande för att kunna fastställa och utveckla 

kvaliteten i verksamheten. 

 

Viktiga ledstjärnor i våra revisionsarbeten 
● Verksamheten ska hålla hög kvalitet och regelbundet utvärderas för att kunna utvecklas. 

● Patienter och brukare ska stå i centrum för all verksamhetsutveckling. 

● Patienters och brukares röster måste bli hörda och respekterade. 
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Om uppdraget 
 

Sedan 2014 har Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG) 

utfört brukarstyrda brukarrevisioner i Göteborgs stadsdelar på uppdrag av Göteborg Stads 

psykiatrisamordning. Brukarrevisioner görs bland annat på boenden, boendestöd, 

myndighetsutövning och på aktivitetshus. Uppdraget är en del i stadens plan för psykisk hälsa med 

målsättning att öka brukarinflytandet i stadens verksamheter.  

 

Psykiatrisamordningen förmedlade kontakt mellan NSPHiG och enhetschef för Arbetslivscentrum SDF 

Norra Hisingen. Det inleddes ett samarbete kring att göra en brukarstyrd brukarrevision.  

 

Mål 
Målet med brukarrevisionen är att utveckla och förbättra verksamheten genom att ge ledning, 

personal och brukare ökad kunskap om attityderna till och erfarenheten av stödet och bemötandet.  

 

Målgrupp 
NSPHiG får medel av Göteborg Stads psykiatrisamordning för att genomföra 20 intervjuer per 

verksamhet. Arbetslivscentrum har sammanlagt 60 brukare, samtliga av dessa blev föremål för 

brukarrevision. Det var först till kvarn att anmäla sig till intervju.  

 

Verksamhet 
Arbetslivscentrum erbjuder ett individanpassat stöd till att bli redo för, leta efter och behålla ett 

arbete eller studier. Stödet ges så länge det behövs då det långsiktiga målet är att individen blir 

självförsörjande. Individen får hjälp med CV och ansökningshandlingar samt med verktyg för att hitta 

arbete eller påbörja studier. Hjälp med sjukvårds- och myndighetskontakter ges också. Stödet bygger 

på en beprövad och evidensbaserad metod som heter IPS - Individuell Placering och Stöd. Personer 

som bor på Norra Hisingen och har försörjningsstöd kan få stöd av Arbetslivscentrum. Ansökan görs 

via handläggaren på socialkontoret.  

 

IPS-verksamheten startade upp februari 2018. Dessförinnan arbetade enheten med traditionell 

arbetsrehabilitering. Fem av medarbetarna arbetar med IPS och har arbetsspecialist som yrkestitel. 

Yrkes- och utbildningsbakgrunden hos arbetsspecialisterna varierar; alltifrån arbetsterapeut, 

stödpedagog, hälsovetare till beteendevetare. Antalet klienter är idag 56 stycken, något fler män än 

kvinnor. Samtliga klienter är remitterade från socialtjänstens enhet för ekonomiskt bistånd och alla 

har haft långvarigt försörjningsstöd. Enligt definition innebär långvarigt försörjningsstöd att man 

uppburit försörjningsstöd i mer än 10 månader. Flera klienter har haft försörjningsstöd i flera år, 

någon i upp till 20 år. Flertalet klienter har någon form av psykisk ohälsa och behov av samordnade 

insatser. Samverkan mellan Arbetslivscentrum och enheten för ekonomiskt bistånd är av stor vikt. 

Utan denna samverkan hade metoden inte fungerat. Arbetslivscentrum och enheten för ekonomiskt 

bistånd implementerade IPS-metoden tillsammans. De har ett tätt samarbete vilket är en 

förutsättning för att metoden ska fungera.  
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IPS - Individuell placering och stöd 

Metodens ursprungliga engelska beteckning är ”Individual Placement and Support”. Det är en 

evidensbaserad variant av Supported Employment (SE) särskilt utvecklad för att stödja personer med 

långvarig psykisk funktionsnedsättning till lönearbete. Grundidén i IPS är att ge skräddarsytt stöd till 

arbete för de personer som vill arbeta. Arbetssökandet grundar sig på personens resurser, 

preferenser och intressen. Det finns inga kriterier för exkludering, främst eftersom forskningen visat 

att symtom, sjukdomens svårighetsgrad, kön, ålder och funktionsförmåga inte kan förutsäga eller är 

avgörande för om en person kan arbeta. Endast tidigare arbetserfarenhet, och en viss motivation, 

har visat sig ha betydelse för om en person kommer ut i arbete eller inte. IPS-modellen syftar till att 

ge individen stöd i att finna och behålla ett arbete med lön, baserat på individens egna val och 

preferenser. Modellen utvecklades under 1990-talet i USA och bygger på en place-then-train-ansats, 

vilket innebär att den person som vill arbeta får stödet direkt på en reell arbetsplats i stället för att 

stegvis träna upp sin förmåga (train-then-place-ansats). I övrigt utmärks modellen av strategin att 

integrera de arbetslivsinriktade insatserna och det psykosociala stödet. IPS bygger på principer som 

successivt utvecklats i takt med praktiska erfarenheter och nya forskningsresultat.  

 

Metod 
Brukarrevisionen bygger på individuella djupintervjuer. Respondenterna erbjuds ett flertal olika sätt 

att intervjuas på, se under Genomförande. 

 

Intervjufrågorna ställs utifrån en intervjumall. Vid varje intervjutillfälle närvarar två brukarrevisorer; 

en som har det primära ansvaret för att ställa frågor och en som har det primära ansvaret för att 

anteckna svaren. En intervju tar i genomsnitt en timme att genomföra. Intervjusvaren behandlas 

konfidentiellt.  

 

Intervjusvaren anonymiseras och sammanställs till en rapport. Rapporten presenteras för ledning och 

personal genom en muntlig redogörelse. Presentationen syftar till att inspirera till samtal kring 

utvecklingsmöjligheter. Samtidigt kan personal och ledning stärkas av respondenternas positiva 

feedback och vetskapen om att ha uppnått sina verksamhetsmål. Rapporten läggs ut på NSPHiG:s 

hemsida. Ett halvår senare görs ett återbesök för att följa upp brukarrevisionen.   

 

Styrgrupp 
För att försäkra att brukarrevisionen är brukarstyrd krävs att den leds och kontrolleras uteslutande av 

personer med erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen för egen del eller som anhörig. Styrgruppen 

utgörs därför inte sällan av personer från någon av de patient-, brukar- och anhörigföreningar som 

utgör NSPHiG. Styrgruppen samordnar arbetet med brukarrevisionen och sammanställer 

revisionsrapporten.  

 

I styrgruppen ingick: 

● Lisa Vainio, projektsamordnare, NSPHiG. 

● Petter Piccinelli, projektsamordnare och administratör, NSPHiG. 



6 
 

Referensgrupp 
Referensgruppen består av styrgruppen och verksamhetsrepresentanter. Referensgruppen planerar 

genomförandet samt diskuterar intervjumall och praktiska frågor.  

 

 I denna referensgrupp ingick: 

● Lisa Vainio, projektsamordnare, NSPHiG 

● Petter Piccinelli, projektsamordnare och administratör, NSPHIG 

● Natascha Radosavljevic, enhetschef Arbetslivscentrum 

 

  

Brukarrevisorer  
De som genomför intervjuerna kallas för brukarrevisorer och har erfarenhet av psykisk ohälsa, 

antingen för egen del eller som anhörig. Flera är medlemmar i NSPHiG:s patient-, brukar- och 

anhörigföreningar. Revisorerna delar även med sig av reflektioner och förslag som tas med i 

sammanställningen av rapporten. Samtliga brukarrevisorer har gått en internutbildning i 

intervjuteknik och bemötande.  

 
Medverkande brukarrevisorer är Katarina Kasperson, Jaana Laitala, Mats Hällqvist, Karin Brunnström, 

Sandra Karlsten, Christina Styrén, Lisa Vainio och Petter Piccinelli. 

 

Genomförande

 
Bilden visar hur genomförandet går till steg för steg 
 
 

7 september träffar styrgruppen verksamhetens personal för att informera om och planera 

revisionen. Den praktiska nyttan lyfts fram samt vikten av personalens engagemang för ett lyckat 

genomförande.     

 

14 september 2020 träffas referensgruppen för att planera genomförandet av brukarrevisionen.  

Anmälningsmaterialet överlämnas till verksamheten som ansvarar för att dela ut till samtliga klienter 

som tillhör undersökningens målgrupp.  

 

Anmälningsmaterialet innehåller en folder om revisionen, en anmälningsblankett, ett frankerat 

svarskuvert och ett informationsblad om NSPHiG:s patient- och brukarföreningar. Klienterna kan 

välja att bli intervjuade i en lokal på Selma Lagerlöfs Center eller på telefon.    

   Planering  
Personal-

träff 
 
Brukar- 

träff 
 
Intervju- 
period 

 
Samman- 
ställning 

 
Redo- 
visning 
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Totalt deltog 17 respondenter i undersökningen. Intervjuerna hölls mellan 24 september och 4 

november. Varje deltagare fick ett presentkort för valfri matbutik, värde 100 kr, som tack för sitt 

deltagande.  

 

Efter intervjuperioden påbörjas analysarbete och rapportskrivande. Resultatet presenteras för 

ledning, personal och brukare. Slutligen läggs revisionsrapporten upp på NSPHiG:s hemsida4.  

 

Hösten 2021 kommer styrgruppen att göra ett återbesök för att följa upp hur revisionsarbetet 

påverkat verksamheten och hur man använt sig av underlaget.      

                                                           
4 http://nsphig.se/projekt/brukarrevision/slutrapporter/ 

http://nsphig.se/projekt/brukarrevision/slutrapporter/
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Rapportens upplägg 
 

Intervjufrågorna är indelade i följande frågeområden: 

● Bakgrundsfrågor 

● Tillgänglighet 

● Information och kommunikation 

● Kontakter utanför Arbetslivscentrum 

● Kompetens och bemötande  

● Sammanfattning 

 

Observera att inte alla respondenter har svarat på alla frågor. Det innebär att svarsbilden för en fråga 

inte behöver bygga på åsikter från alla respondenter.   

 

För de flesta frågor gör vi en samlad bedömning utifrån respondenternas svar och tilldelar frågan 

grön, gul eller röd färg. Frågor som vi inte gör någon bedömning på markeras med blått.  

 
GRÖN blir frågan om intervjusvaren ger en antydan om ett tillfredsställande förhållande. 
 
GUL blir frågan om intervjusvaren ger en antydan om ett delvis bristfälligt förhållande.   
 
RÖD blir frågan om intervjusvaren ger en antydan om ett bristfälligt förhållande.    

 
 
 

Syftet med färgkodning 
Bedömningarna bygger på ett begränsat urval och ska inte uppfattas som ett resultat eller betyg för 

verksamheten. Avsikten är snarare att ge en fingervisning om vilka delar av verksamheten som kan 

vara angelägna att se över. Brukarrevisionen är i första hand en kvalitativ undersökning med syfte att 

ge en inblick i hur brukarna upplever sitt stöd samt att utifrån dessa upplevelser ge förslag på 

verksamhetsförbättringar.       
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Intervjuresultat 
 

Bakgrundsfrågor 
 

ANTAL 
17 personer deltog i undersökningen. Samtliga via individuell intervju. 

 

KÖNSIDENTITET 
10 kvinnor och 7 män deltog i undersökningen. 

 

ÅLDER 
Respondenternas åldrar presenterat i åldersspann: 

 

ÅLDER ANTAL 

20 - 29 ÅR  3 st.  

30 - 39 ÅR  5 st.  

40 - 49 ÅR  8 st. 

50 - 59 ÅR  1 st.  

 

STÖDPERIOD 
Antalet månader/år respondenterna har haft stöd från Arbetslivscentrum presenterat i tidsspann: 

 

MÅNADER/ÅR ANTAL 

0 - 6 MÅN 6 st.  

6 - 11 MÅN 3 st. 

1 - 2 ÅR 5 st. 

3 - 4 ÅR 3 st. 
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Tillgänglighet 
 

1. Hur fick du reda på att Arbetslivscentrum finns? 

 
Svarande 17 av 17   

Nästan samtliga respondenter (15 av 17) fick reda på insatsen genom sin socialsekreterare. En fick 
informationen när hen ansökte om sjukersättning och en minns inte riktigt.     

 
Från min socialsekreterare, hen tipsade mig om det. Vi gick ner tillsammans på ett informationsmöte med 

Arbetslivscentrum.  

 
 

 
 

2. Hur länge fick du vänta innan du fick träffa en arbetsspecialist?  

 
Svarande 17 av 17  

Samtliga upplever att det gick fort att träffa sin arbetsspecialist. Det tog alltifrån en vecka till ett par 
månader.   

 
Inte länge alls, gick väldigt snabbt.  

 

Bra fråga. Fick reda på att det var kö, men fick inte vänta särskilt länge.  
 

Kommer inte ihåg exakt men det gick snabbt. 

 
 

 
 

3. Är det lätt eller svårt att komma i kontakt med din arbetsspecialist?  

 
Svarande 17 av 17  

Samtliga tycker att det är lätt att komma i kontakt med sin arbetsspecialist. De flesta hörs av genom 
att ringa eller sms:a.   

 
Väldigt lätt. Sms:ar om jag behöver hjälp.  
 

Lätt, vi har kontakt 1-2 gånger i veckan. I och med att jag nyss fått arbetsträning på ett ställe så har vi 
mycket kontakt. 

 

Lätt jag kan ringa, sms:a och maila. Har hens mobilnummer, brukar sms:a hen och hen svarar snabbt. 
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Information och kommunikation 

 
4:1 Hur tycker du att informationen som du fått om vad en arbetsspecialist 
kan hjälpa till med har varit? 
 
Svarande 17 av 17  

De allra flesta (14 av 17) svarar att informationen varit bra. Två respondenter uppger att även 
informationen från socialtjänsten varit bra. En respondent tycker att informationen hen fick från 
socialtjänsten var otydlig. Två var inte helt nöjda med informationen från Arbetslivscentrum, den ena 
tyckte att informationen kunde göras tydligare, förslagsvis med hjälp av en informationsfilm, och den 
andre fick inte tillräckligt med information.     

 
Skitbra, fenomenalt bra. Min arbetsspecialist berättade för mig.  

 

Jättebra. Och har jag ställt någon fråga som hon inte haft ett svar på så har hon kollat upp det. Hon har 
varit bra och tydlig med vad hon kan hjälpa till med. 

 
Den har varit bra, dels från socialtjänsten men framförallt från Arbetslivscentrum, vi hade ett 

informationsmöte i början. 

 
Var osäker på vad det var såsom socialtjänsten beskrev det, trodde det var en utbildning. Det var väldigt 

överraskande - positivt överraskande - när jag väl började på Arbetslivscentrum 

 
Bra. Fått broschyr och träffats. Vore bättre om de förklarar mer vad som händer i processen. Vad en 

arbetsspecialist gör. (…) De får gärna berätta mer om sin roll. (…) Kanske ha någon informativ film att se 

på.  

 

Inte så bra. Jag har inte fått så mycket information. 

 
 

 
 

4:2 Har du förslag på hur den skulle kunna bli ännu bättre? 

 

Svarande 1 av 17  

 
Socialtjänstens beskrivning skulle kunna bli bättre. Hade varit bra om Arbetslivscentrum har möjlighet att 

komma ut till socialtjänsten och presentera sin verksamhet. Tror det blir bättre och tydligare om det är på 

en personlig nivå. 

 
 

 
 

5:1 Hur tycker du att kommunikationen mellan dig och din arbetsspecialist 
är? 
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Svarande 17 av 17   

Näst intill samtliga är nöjda med kommunikationen. Flera tycker att den är väldigt bra. Det 
respondenterna lyfter fram är bland annat att kommunikationen är tydlig, att man kan vara helt 
öppen samt att trots skilda åsikter går det att hitta en väg framåt. En upplever inte att hen blir 
förstådd fullt ut vad gäller den psykiska funktionsnedsättningen och hur det påverkar arbetet. Vidare 
har hen inte fått tillräcklig information angående praktiserandet.        

 
Lysande. Hen är ofta där, ett par gånger i månaden hälsar hen på mig på arbetsplatsen. Kollar så att jag 

har det bra. 

 
Väldigt bra, hen lyssnar och ser mig som en person och inte en sak. 

 
Bra. Hen lyssnar. Vi tycker inte alltid lika, men det går att resonera sig fram till någon gemensam 
uppfattning. 

 

Bra, vi har kontakt på sms och telefon. Vi hörs av varannan vecka. Hen vet allt. Jag har 
[funktionsnedsättning] vilket jag berättat. Så vi gör allt i den mån som jag fixar det.  

 

Bra, hen planerar och gör flera saker samtidigt. Alla passar inte till det jobbet, men hen gör det. 
Engagerad, har bra hjärta och förstår. 

 
Vi har en väldigt god kommunikation. Kommunikationen är tydlig.  
 
Väldigt bra. Är överväldigad. 

 

Ibland känns hen för driven. Jag har stor kapacitet och är viljestark men har också svårigheter och besvär 

som varierar. Det känns som om hen inte förstår detta. Jag skulle vilja ha mer genomgång och förberedelse 

innan man ska på praktik. Jag skulle vilja veta mer om arbetsplatsen om hur man gör med olika saker som 
till exempel raster, kan man gå ifrån när som helst om det blir jobbigt.. 

 
 

 
 

5:2 Är det lätt att förstå vad du ska göra och hur du ska göra det?   
 

Svarande 17 av 17  

Nästan alla (15 av 17) som vi intervjuat svarar JA på den här frågan.  

 
Ja det är det. Hen är oftast med mig och förklarar saker både innan och efter, så jag får reda på allt på ett 
bra sätt. 

 

Absolut, är det nån gång jag undrar nåt så är det lätt att få kontakt med [namn]. Dessutom har vi 
regelbundna möten.  
 
Nej, inte så lätt. 
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5:3 Har du förslag på hur kommunikationen skulle kunna bli ännu bättre?  
 

Svarande 15 av 17  

De allra flesta svarande (13 av 15) är nöjda och har inga förbättringsförslag. Förslaget om en 
informationsfilm nämns även här. En respondent skulle vilja att arbetsspecialisten hade mer 
kännedom om hens problematik och anpassade sitt arbetssätt därefter.       

 
Nej, inget det är jättebra som det är. 

 
Jag skulle kunna vara bättre på att prata om mig själv, men det är inte arbetsspecialistens fel.  
 
Gärna informativ film eller liknande så allt kommer med 
 

Jag skulle vilja att arbetsspecialisten var mer styrande och tydlig. Säga nu ska vi göra det här och det här.  

Jag växte upp med föräldrar som inte kunde ta hand om sig själva eller sina barn. Jag fick ta mycket 
ansvar och vara duktig […]. Jag kan verka mer fungerande än vad jag är. Jag har mycket problem som jag 

behöver hjälp med. Jag har mycket ångest. 
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Kontakter utanför Arbetslivscentrum 

 
6:1 Har arbetsspecialisten hjälpt dig med dina andra kontakter, t ex med 
sjukvården, socialtjänsten eller arbetsförmedlingen?     
   
Svarande 17 av 17  

Majoriteten (12 av 17) har fått hjälp med sina andra kontakter, och i de fall man inte har fått det har 
det varit för att det inte har behövts. Flera har fått hjälp i kontakten med Arbetsförmedlingen och 
sjukvården.   

 
Ja med Arbetsförmedlingen, jag tycker det är väldigt krångliga. Hen har hjälpt till med saker som behöver 

göras via dator. 

 
I början när jag började på [arbetsplats] fick hjälp med kontakten med dem. Resten hade jag inget behov 
av. Hen såg till att jag hade alla kontakter jag behövde för att börja där, alla telefonnummer och e-

mailadresser. Hjälpte mig med alla förberedelser, när jag skulle vara där första dan, vilken tid. Hen 
hjälpte till väldigt mycket i början. 

 

Det har hen absolut. Hen har varit i kontakt med min läkare. Hen tog kontakt med honom rätt omgående. 
Samma med AF, det är hen som sköter den biten. Hen sköter det mesta av det som är utanför själva jobbet. 

Hen frågar mig oftast; "vill du själv ta kontakt eller vill du att jag gör det?". 

 
Nej det har inte behövts, jag hade kontakter innan. Jag har gett lov till arbetsspecialisten att ringa mina 

kontakter om det behövs. 
 
 

 
 

6:2 Om ja: hur upplever du hjälpen du fått med de andra kontakterna?  

 
Svarande 13 av 17  

Nästan samtliga av de svarande är nöjda och för några har den här hjälpen betytt särskilt mycket på 
så sätt att dessa kontakter förbättrats markant.   

 
Väldigt bra, hen erbjöd sig att följa med på möten. 

 
Blev en väldigt lätt start. En följd av det är att jag har väldigt bra kontakt med de jag arbetar med nu. 

 

Tack vare [namn] så har mina kontakter med myndigheter blivit mycket bättre. Ibland följer hen med på 
möten, jag pratar och hen sitter med som ett stöd. 

 
När hen är med mig blir kontakten bättre än tidigare. Man har ju bråkat med dem [andra kontakterna] en 

del tidigare. 

 
Väldigt bra. Det har blivit mer fördjupat sedan min arbetsspecialist blev inblandad. Tack vare min 

arbetsspecialist tog det fart och jag fick nytt hopp. Sedan visade det sig att det ändå inte kunde bli något av 
det som jag hoppades på, men det var inte min arbetsspecialists fel.  
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Bra att få veta vilka steg man skall ta. Bra att ha bollplank 

 

Inte bra alls. (…) Arbetsspecialisten har sagt att hen inte kan göra något.  
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Kompetens och bemötande 
 

7. Får du det stöd du behöver från arbetsspecialisten? 

 
Svarande 17 av 17   

Näst intill alla som vi har intervjuat får det stöd de behöver.   

 
Hen har även hjälpt till med saker som inte direkt har med jobb att göra. Besöker mig regelbundet, det 
visar på hens engagemang. Kommer fortsätta med det tills jag får en anställning. 

 

Just nu har jag jobb och kontakten med arbetsspecialisten fortsätter så länge jag behöver. Kan höra av mig 

om jag behöver prata eller behöver hjälp med nåt. Sms:ar hen då. 

 
Ja. Har i och för sig inget att jämföra med så det är svårt att svara på till hundra procent. 
Arbetsuppgifterna går bra. En viktig del har varit den sociala rehabiliteringen. Den biten var väldigt svår i 

början; att vara på en arbetsplats, att arbeta med kunder. Men nu funkar det bra och det stärker mig 

väldigt mycket. Tack vare [namn], som hittade den här platsen åt mig. Hen lyssnade in mina behov; vad 
funkar för mig och vad funkar inte. Där träffade hen verkligen rätt. 

 
Nej, det tycker jag inte. Jag har sagt ifrån. Hen tycker att jag kan för mycket själv. Jag har [psykiatriskt 

tillstånd] (…) som jag behöver hjälp med. En praktikplats skulle behöva kunskap och information om detta, 

det förstår inte arbetsspecialisten.  

 
Ja, jag var lite tveksam i början men sen när man träffade rätt person så funkade det väldigt bra. 
 
Ja hen är väldigt förstående, lyssnar på mina behov. 

 

 

 
 

8:1 Vad i arbetsspecialistens stöd tycker du är bra?  

 
Svarande 13 av 17  

Ser det friska  
 
Öppen (2)  
 
Positiv  
 
Man kan vara ärlig 
 
Ifrågasätter för ens eget bästa 
(2)  
 
Kompetent 

Bra kontakt (3) 
 
Engagerad, bryr sig (4) 
 
Pushar, följer upp (2) 
 
Kontinuitet (2) 
 
Tillgänglighet 
 
Ramar, gränser 
  

Individanpassat (3) 
 
Utanför boxen 
 
Omfattande, helhet (2) 
 
Konkret, praktiskt (3) 
 
Ger arbetslivs- 
erfarenhet 
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Ger mig tips och råd var jag ska vända mig med saker som jag har det lite jobbigare med. Det finns bara 

positivt med hen. Det vet hen om, jag säger det rätt ofta. 
 

Skräddarsytt för mig, tar det i en lugnare takt. Försöker få mig arbetsredo. (...) Blir inte stressad av 
pressen av att komma ut i jobb. Har tid att ta hand om mig själv, träna osv. Positivt att det är anpassat till 

mig som individ, tar hänsyn till min bakgrund. 

 
I början hade vi några möten. Hen var väldigt duktig på att ta reda på hur jag var som person och vad jag 

var intresserad av att jobba med, vilka jobb jag passade för. Tog inte lång tid förrän hen hittade ett ställe 

som passade mig. Hade en intervju där och fick en praktikplats. Hen var helt fantastisk på att hitta rätt 
ställe för mig. Vet inte riktigt hur hen gjorde. Hen är en människokännare. Kan ha att göra med att hen tog 

sig bra tid i början. Vi hade fyra möten där hen verkligen satte sig ner och lyssnade på vad jag ville göra, 
hurdan jag är som person, vad jag tycker är bra och dåligt på en arbetsplats. Hen var med mig på 

arbetsplatsen första gången och har hälsat på efteråt.  

 
Jag får bra stöd för att komma ut på arbetsmarknaden. Jag får både arbetserfarenhet och träning. 

 
Kontinuiteten är jättebra. Vi hörs varje eller varannan vecka och stämmer av och informerar om vart man 

står. Och det var skönt att inte bli "släppt" även efter motgången med vården. 

 
Hen frågar hur det går för mig. Hen pushar. Hen frågar om jag varit hos läkaren. 

 

Att de finns. Hela konceptet är bra. Individualiserad hjälp. De går utanför ramar och arbetsbeskrivning. 
 

Hen kommer förberedd med papper och dator, hen har ett öppet sinne. 
 

Dels hen som person och dels att hen aldrig har sett mig som sjuk. Hen peppar mig och tar mig för den jag 

är. Hen ser mig som en individ som kan jobba. 

 

Hen hör av sig nån gång i månaden för att höra hur det går. Skönt att veta att jag har nån att prata med 
om det skulle vara nåt. När vi började på Arbetslivscentrum var jag inne på att söka arbete, men vi 

diskuterade och jag kom fram till att jag först ville höja mina betyg. Vill ha mina gymnasiebetyg när jag 

börjar jobba, fler möjligheter som öppnar sig då. 
 

Allt! Hen gör det hen ska göra. Innan corona kunde man åka dit, var väldigt trevligt att träffa de andra 

specialisterna. Jag har även träffat enhetschefen. [Arbetsspecialistens namn] är väldigt mån om mig. Om 
jag inte hör av mig så blir hen orolig, och anstränger sig för att få tag på mig. [Namn] har den mesta 

kontakten med arbetsgivaren. [Arbetsgivaren] säger att "jag har pratat med [namn] om det här och det 
här". (...). Hen gör ett toppenjobb! 

 

Fått jättebra stöd, mer än jag kunnat önska. Vi har väldigt bra kontakt. Hen engagerar sig i min 
arbetsträning och i mitt liv. Vi har pratat mycket om min dåvarande och nuvarande situation. En viktig del 

att kunna prata om vissa grejer, lägga korten på bordet så att säga, för att hitta rätt väg vidare. Hen 

engagerar sig och finns där. Kan jämföra med Arbetsförmedlingen, där var det sällan man sågs fysiskt och 
ingen avstämning under långa perioder. Det här är en extremt mycket bättre version av 

Arbetsförmedlingen. 
 
Allting är jättebra. Hen följer med på möten och gör väldigt mycket. (...) Jag berättar för alla om min 

arbetsspecialist; mina barn, min man. 
 

Hen finns ju alltid där när man behöver hen. Hen är alltid väldigt positiv, det sprids, man får den positiva 

energin själv när man ska göra det man behöver göra. 
 

Att hen ligger på. Köper inte mina bortförklaringar.  
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Hen har kompetens och är öppen. Finns ramar och gränser. 

 

 

 
 

8:2 Har du förslag på hur arbetsspecialistens stöd kan bli ännu bättre / 
effektivare? 

 

Svarande 15 av 17  

Hälften av svarande respondenter hade förslag på hur stödet skulle kunna bli ännu bättre. Förslag 
som gavs var följande:  
 

 Några (4 av 15) hade önskat att Arbetslivscentrum hade ett upparbetat kontaktnät med 
arbetsgivare.  

 Lika aktivt stöd till att leta arbete från alla arbetsspecialister.  

 Utgå mer från klientens önskemål än vilka yrken som finns tillgängliga. 

 Kunskap om somatiska sjukdomar som kan försvåra för klienterna.  

 Mer hjälp med att hantera det psykiska måendet.  

 Kartläggningen som görs i början ska vara mer omfattande och innefatta klientens sociala 
situation.  

 Mer samverkan med andra för klienten aktuella kontakter.  

 En gedigen överlämning från socialtjänst till Arbetslivscentrum.  

 Mer individanpassat stöd.   

 Mer information och förberedelse inför praktik.  

 En bättre beredskap på praktikplatserna för att ta emot personer med psykisk 
funktionsnedsättning.  

 Varje klient har kontakt med två arbetsspecialister utifall att en blir sjuk.       

 
Att de har egna jobbkontakter, som man kan få komma på intervju till eller gå på studiebesök. Min första 

hade det, men därefter har jag fått leta på egen hand. Hade önskat att de engagerade sig mera i 
jobbsökandet. Det är ju därför man är där. Jag sa till i början men det rann ut i sanden. 

 
Att de försöker hitta fler arbetsgivare, större utbud av praktikplatser. 
 

Jag skulle vilja ha mer hjälp med det psykiska. Jag känner mig pressad och stressad av socialen. Det känns 

som ett fängelse. 
 
Det hade varit bra om de på Arbetslivscentrum hade lite mer kunskap om sjukdomsbilder. Nu vet jag ju att 

de inte är läkare och de kan inte ha sådan kunskap men det hade underlättat om de visste lite mer om 
skador och sjukdomar. Min arbetsspecialist visste knappt vad [sjukdomstillstånd] var först och det gjorde 

det lite svårt med kommunikationen i början.  

 
Inte vara så ”insnöade” på att ordna plats på jobb som är efterfrågat. Måste ha något jag trivs med. 

 

Ibland har annat ärende kommit i vägen för möte. Telefonen har ringt när vi haft möte. Vi har fått boka om 
vårt möte nån gång. 

 

Det skulle vara bra om arbetslivscentrum hade direkt kontakt med företag för praktik och arbete. Då skulle 

det inte bli så lång väg och ta så lång tid. Många vill jobba men vet inte vilken väg de ska gå. 
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Bättre förståelse. Bättre kontakt med vård. Bättre kontakt med praktik, det känns som om jag bara slängs ut 

på en praktikplats. Jag skulle vilja veta mer om praktikplatsen, hur man gör med olika saker. Jag skulle 

vilja att de vet om hur jag fungerar (…). Jag önskar att det fanns färdiga praktikplatser där det finns 
kunskap och de är vana att ta emot personer med svårigheter. Att det t ex finns vilorum så att man kan gå 

undan (…).  

 
Svårt när jag är nöjd, men generellt sett är det viktigt att kunna möta personen där den befinner sig. 

 

Nej, jag tycker det är bra. Jag ser inget som kan förbättras. Och skulle det komma upp något så säger jag 
det till arbetsspecialisten. 

 
En ordentlig kartläggning av ens situation. Mer samarbete mellan alla inblandade parter. Viktigt med bra 

överlämning socialtjänst till Arbetslivscentrum. Gärna öppen sådan med, med alla. Vill att de bättre läser 
in min sociala situation. Arbetsliv och privatliv hänger ihop 

 

De kanske skulle vara två arbetsspecialister för en person, en för studier och en för arbete. Bra om den ena 

blir sjuk. 
 
 

 
 

9. Har stödet gett resultat - har du kommit närmare arbete eller studier? 

 

Förbereder/söker  5 

Praktik   8 

Arbete    2 

Studier    2 

     

Svarande 17 av 17  

Samtliga respondenter upplever att stödet har gett resultat. En övervägande majoritet (12 av 17) 
praktiserar, lönearbetar eller studerar. I de fall stödet inte lett till praktik, arbete eller studier har 
man tagit förberedande steg i den riktningen genom att t ex söka arbete eller hjälpa till med 
vårdkontakter.         

 
Praktik just nu. De har sagt att de vill förlänga praktiktiden och att jag går upp i tid. Jag hoppas att det 

leder till en anställning. Om inte så får jag i alla fall bra referenser till annat. (...) Jag har fått väldigt bra 

feedback. 
 
Praktiken kommer att övergå i en anställning (...) Varit sjukskriven i sju år. Det är mycket tack vare 

[namn] som jag kommit såhär långt. 
 

Ja, men har tagit tag i det själv, fick lite hjälp med en praktikplats, men det var bara det. Vet inte hur det 

ser ut för Arbetslivscentrum, om de har kontakt med arbetsgivare. 
 

Ja, definitivt! Snabba resultat. Vi pratade om arbetsträning och hon tog fram förslag på 
arbetsträningsplatser. 

 

Jag har inte kommit närmare arbete eller studier, men det är för att jag inte känner att jag är riktigt där 
än.  Men jag har fått nya kontakter inom exempelvis sjukgymnastik och samtalsterapi. Arbetsspecialisten 

får verkligen saker att hända. 
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[Namn] ordnade så att jag hade kunnat få ett jobb, men sen kom corona och då hade de inte råd att 

anställa mig. Coronan har förstört väldigt mycket. 
 

Absolut det har det gjort. I början var jag inte redo för jobb, fick ett jobb som jag inte kunde hålla. Då tog 
vi ett steg tillbaka och gjorde en ny planering för mig. Därigenom fick jag tid att stärka mig själv, 

upparbeta rutiner. Det här har gjort att jag nu har kommit jättelångt i processen att bli redo för arbete. 

Arbetstränar på [arbetsplats] just nu. Det finns chans till en anställning. Men givande oavsett, kommer få 
goda referenser. De har gett mig bra feedback. Det går aldrig bakåt, det stjälper mig inte, utan hjälper mig 

mot mitt mål. Man får kolla på vart jag varit och vart jag är nu. Det är en otrolig skillnad. Det här är nåt 

som jag hade behövt mycket tidigare.  
 
Vi har inte hunnit ända fram, men det går framåt. Framtiden ser ljus ut. 

 

 

 
 

10. Hur mycket kan du påverka stödet från arbetsspecialisten?  

 
Svarande 17 av 17  

 
Samtliga upplever att de kan påverka stödet, de flesta har stort inflytande. En skulle önska att 
arbetsspecialisten var mer styrande.  

 
Jag kan påverka hur mycket som helst. Det är jag som bestämmer allt - när jag vill ha kontakt och hur. Om 
något händer på jobbet som gör mig ledsen kan jag också höra av mig. 

 

Jag har alltid haft möjlighet att påverka. Hen säger vi ska ta det i min takt, inte stressa eller pressa. Jag 
fick bestämma antal timmar själv för arbetsträning. 

 

Ja, många gånger som jag sagt att det här går inte just nu, det här funkar bättre. Det har visat sig i att hen 
hittat rätt plats för mig.  

 
Vi samarbetar, hen bestämmer till hälften och jag till hälften. 

 

Jag kan tycka, tänka och föreslå, det är ömsesidigt. Lyssnar på mig och anpassar sig  
 
En del. Skulle vilja kunna påverka mer. Får vara självständig, som är på gott och ont. 

 
Jag tycker jag får ta för mycket initiativ själv. Jag skulle vilja ha det mer styrt från arbetsspecialisten, mer 

initiativ från hen. Att hen säger ”idag tänker jag att vi ska prata om det här”. 
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11:1 Hur upplever du bemötandet från din arbetsspecialist? 
 
Svarande 17 av 17 

Så gott som alla vi har intervjuat tycker att deras arbetsspecialist har ett bra bemötande. Många (8 av 
17) tycker att det är utmärkt. 

 
Fantastiskt! 

 
Bra bemötande. Positivt. 

 

Super! 
 

Väldigt positiv, det smittar av sig. Har haft problem med [åkomma], hen ser verkligen till ens behov. På så 
sätt väldigt bemötande, duktig på så sätt. 

 

Hen lyssnar, men inte alltid. Hen tycker jag kan mycket själv, förstår inte att jag också har svårigheter. 

 
Perfekt, kan inte bli bättre. Hen är väldigt mån om hur man mår. Pratar inte bara om arbete utan frågar 

även hur man har det privat. Vet väldigt mycket om mig och mitt liv. Det jag själv har valt att berätta om. 
(...) Att jag nått mina mål är väldigt mycket tack vare hen. Inte haft nån innan som har trott på mig som 

[namn]. Det är mycket tack vare [namn] som jag kommit så långt som jag gjort. Säger det till hen ofta. 

 

Bra! Det är jobbigt att inte kunna skaka hand nu, men det är av förklarliga skäl.  
 
Jättebra. Är lyssnande. Ser mig som person. 
 

 

 
 

11:2 Vad är det som är bra i bemötandet? 

 
Svarande 16 av 17 

 
Genomgående beskriver respondenterna en bra relation till sin arbetsspecialist. Många lyfter fram 
uppskattade egenskaper som lyhördhet, intresse och engagemang. Vidare att arbetsspecialisten är 
trevlig, empatisk och tar hänsyn till ens behov.  

 
Hen gör sitt jobb till 100 procent. Jag är jätteglad när jag träffat hen. Jag har ingen familj här. Hen 

är som en [syskon]. Jag är jättetacksam. Hen bryr sig om mig. 

 
Hen peppar mig och tar mig för den jag är. Hen ser mig som en individ som kan jobba. 

 

Lyhörd, lyssnar verkligen på en och tar åt sig det man säger. 
 

Jag vet inte om det är så men det känns i alla fall som att jag kommer först. Förmodligen känner alla 
hens andra klienter likadant. 
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En god lyssnare, bra på att föra konversation, ett bra stöd. Känns även som att det alltid går lite framåt. 

Man skulle kunna likna det vid att vi är på en segelbåt och det är hen som styr dit vi ska med sina 

ledaregenskaper. Vi står inte still nån gång, vi tar oss framåt. Det är väldigt viktigt att man känner att det 
går framåt.  
 
Att hen är öppen. Psykologisk. Har struktur och kan sätta gränser. Vi arbetar bra tillsammans. 

 
 

 
 

11:3 Finns det något i bemötandet som kan bli ännu bättre?  

 
Svarande 14 av 17 

De allra flesta av de som svarat på frågan (12 av 14) upplever inte att det finns något som kan bli 
ännu bättre. En respondent efterfrågar mer tydlighet, en annan mer lyhördhet för förslag.  

 
Nej, jag är supernöjd. 
 

Det gick lite för fort för mig kanske med [målsättningen]. Men jag behövde pushen. 
 

Nej, det är väldigt bra redan.  
 
Gärna klargöra mer. Det blir frågetecken ibland. Vad för roller har vi? Lite oklart, vad ska hända. Det rör 
sig dock åt rätt håll. Viktigt att arbeta igenom alla frågeställningar.  
 
Det känns som om man själv inte får komma med förslag. 

 
 

 
 

12. Om du skulle få problem med din arbetsspecialist eller vill byta, vet du 
då vart du kan vända dig? 

 
Ja  7 
Nej  10 
 
Svarande 17 av 17 

 

VEM ANTAL 

ENHETSCHEF FÖR ARBETSLIVSCENTRUM  1 

ANNAN ARBETSSPECIALIST  2 

SOCIALSEKRETERAREN  4 

 
Mer än hälften vet inte säkert vart de skulle vända sig. Övriga hade vänt sig till socialsekreteraren, en 
annan arbetsspecialist eller till enhetschefen. En lyfter fram motståndet man kan känna inför att 
lämna synpunkter på grund av rädslan att bli av med sin ersättning.  
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Nej, jag vet inte. Kanske till handläggaren på socialen? Om jag måste gissa alltså. 

 
Jag träffade en annan första gången som berättade om hela Arbetslivscentrum. Det andra mötet var med 

min handledare. Om jag inte skulle vara nöjd kan jag ringa den första. 
 

Nej, men hade varit lätt att ta reda på. 

 
Ja, till Arbetslivscentrum eller socialtjänsten.  

 

Det känns som om man inte vill samarbeta så kan man bli av med ersättning. 
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Sammanfattning 
 

13. Sammanfattningsvis, vad tycker du om stödet som du får på 
Arbetslivscentrum Norra Hisingen? 

 
Svarande 17 av 17 

Alla respondenter har en positiv upplevelse av stödet. 

 
Jättebra från början tills idag. Jättenöjd med min arbetscoach. Jag har gjort stora framsteg och fortsätter 
göra det. Jättetacksam för hjälpen. 

 
Jag är tacksam att det finns. Det hade varit svårt att gå ut till ett arbete. Det är en välsignelse. 

 
Bara positivt, finns inget negativt. Allt är som det ska. Tack vare hen som jag är där jag är idag. Med hens 

stöttning, hejande, tipsande och vägledning. 
 
Verkar bra. Har inte så mycket att jämföra med, men bättre än Arbetsförmedlingen. Verkar jobba efter en 
bra arbetsmodell. 

 
Jag tycker det är toppen. De gör ett viktigt jobb. Utan dem hade jag aldrig kommit ut i arbete. 

 

Bra, helt enkelt. Bra stöd och bra kontinuitet. 
 

Riktigt bra, inga klagomål egentligen, väldigt anpassningsbart. 
 

Helt perfekt!  
 
Väldigt bra. Givande och utvecklande. Får vara delaktig. Bra och lång process. Det får ta den tid det tar.  
 
Det är bra på många sätt. Man får en personlig kontakt och möjlighet till praktik. 

 
 

 
 

14. Är det något annat du vill tillägga? 
 
Svarande 5 av 17 

Flera av de intervjuade lyfter fram betydelsen av stödet och att det borde få komma fler till gagn. 

 
Bara att det här är något som borde finnas till för alla. Tror att vi som kommun skulle minska med bidrag 

och sånt om alla kunde få det här stödet och komma ut i arbetslivet. Om alla skulle få det, att man hittar 
rätt plats för rätt person, så hade det vart jättebra. 

 
Jag har ett mål, något att se fram emot Jag känner mig normal. Det kändes positivt att gå ut och jobba, jag 
ska börja nästa vecka (...). Jag önskar att man skulle vara mer medvetna om att Arbetslivscentrum finns, 

jag vet flera som skulle behöva detta. 

 



25 
 

Ett bra syfte, borde få fortsätta. Allra bästa har varit att kunna träffas på plats trots Corona det är extra 

bra. 

 
Det går så lång i Sverige innan man får hjälp. Människor måste rasa ihop först. Folk behandlas som djur 
ibland. Man blir tillsagd vad man ska göra, man ska inte tänka själv. 

 
Borde finnas fler sådana här insatser. Finns många människor som behöver det. Mitt gamla jag hade 

behövt det. Men krävs samtidigt att man är helt ärlig med sin situation. Tar bort mycket stress och press. 
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Resultatöversikt 
 
I brukarrevisionen deltog 17 personer, vilket ger ett bra underlag för att få en fingervisning om vilka 
verksamhetsområden som kan behöva ses över samt för att få idéer till förbättringar.       
 
 
Följande intervjufrågor har markerats gröna. Svaren antyder ett tillfredsställande förhållande. 
 

 Hur länge fick du vänta innan du fick träffa en arbetsspecialist? 

 Är det lätt eller svårt att komma i kontakt med din arbetsspecialist? 

 Hur tycker du att info. som du fått om vad en arbetsspecialist kan hjälpa till med har varit? 

 Hur tycker du att kommunikationen mellan dig och din arbetsspecialist är? 

 Är det lätt att förstå VAD du ska göra och HUR du ska göra det? 

 Har arbetsspecialisten hjälpt dig med dina andra kontakter, t ex vården, socialtjänsten , AF? 

 Om ja: hur upplever du hjälpen du fått med de andra kontakterna? 

 Får du det stöd du behöver från arbetsspecialisten? 

 Har stödet gett resultat - har du kommit närmare arbete eller studier? 

 Hur mycket kan du påverka stödet från arbetsspecialisten? 

 Hur upplever du bemötandet från din arbetsspecialist? 

 Sammanfattningsvis, vad tycker du om stödet som du får på Arbetslivscentrum Norra 
Hisingen? 

 
Följande intervjufrågor har markerats gula. Svaren antyder ett delvis bristfälligt förhållande.  

 

 Om du skulle få problem med din arbetsspecialist eller vill byta, vet du då vart du kan vända 

dig? 

 
Några frågor är blåmarkerade, vilket innebär att frågorna är av en sådan karaktär att vi inte har tagit 
ställning till dem. Det gäller till exempel områden där respondenterna har kunnat lämna förslag, 
idéer eller utveckla sina svar i föregående frågor. Följande frågor har markerats blå. 
 

 Hur fick du reda på att Arbetslivscentrum finns? 

 Har du förslag på hur den [informationen] skulle kunna bli ännu bättre? 

 Har du förslag på hur kommunikationen skulle kunna bli ännu bättre? 

 Vad i arbetsspecialistens stöd tycker du är bra? 

 Har du förslag på hur arbetsspecialistens stöd kan bli ännu bättre / effektivare? 

 Vad är det som är bra i bemötandet? 

 Finns det något i bemötandet som kan bli ännu bättre? 

 Är det något annat du vill tillägga? 
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Diskussion: styrkor och utvecklingsmöjligheter 
 

Utifrån respondenternas svar har flera styrkor och utvecklingsmöjligheter identifierats.  

 

Styrkor 
Sammantaget beskriver respondenterna stödet från Arbetslivscentrum som mycket bra. 

Respondenterna är nöjda med såväl bemötande som stödet till arbete/studier. Stödet skildras som 

individanpassat med ett helhetsgrepp. Det är konkret, handfast och har fört samtliga respondenter 

närmare sina mål. Arbetsspecialisterna framställs som engagerade, hjälpsamma och med klientens 

bästa för ögonen. De skapar ett samarbetsklimat där det går att vara öppen och ärlig.           

 

Några citat som särskilt fångat vår uppmärksamhet 

 

Ett öppet och ärligt samarbetsklimat: 
 
Bra. Hen lyssnar. Vi tycker inte alltid lika, men det går att resonera sig fram till någon gemensam 

uppfattning. 
 

Hen vet allt. Jag har [funktionsnedsättning] vilket jag berättat. Så vi gör allt i den mån som jag fixar 

det.    

 

 

Respondenten tillåts fokusera på sitt arbete. Kontakter med andra tas  gemensamt: 
 

Hen har varit i kontakt med min läkare. Hen tog kontakt med honom rätt omgående. Samma med AF, det är 

hen som sköter den biten. Hen sköter det mesta av det som är utanför själva jobbet. Hen frågar mig oftast; 
"vill du själv ta kontakt eller vill du att jag gör det”. 

 
 

Stödet har förbättrat respondentens myndighetskontakter: 
 

Tack vare [namn] så har mina kontakter med myndigheter blivit mycket bättre. Ibland följer hen med på 
möten, jag pratar och hen sitter med som ett stöd. 

 
 

Kartläggningen i början av samarbetet var väldigt värdefull: 
 

I början hade vi några möten. Hen var väldigt duktig på att ta reda på hur jag var som person och vad jag 
var intresserad av att jobba med, vilka jobb jag passade för. Tog inte lång tid förrän hen hittade ett ställe 

som passade mig. Hade en intervju där och fick en praktikplats. Hen var helt fantastisk på att hitta rätt 
ställe för mig. Vet inte riktigt hur hen gjorde. Hen är en människokännare. Kan ha att göra med att hen tog 

sig bra tid i början.  

 
 

Fördomsfri syn på respondenten som kapabel: 
 
Dels hen som person och dels att hen aldrig har sett mig som sjuk. Hen peppar mig och tar mig för den jag 

är. Hen ser mig som en individ som kan jobba. 

 
 

Respondenten fick möjlighet att reflektera och överväga om hens mål var det rätta: 
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När vi började på Arbetslivscentrum var jag inne på att söka arbete, men vi diskuterade och jag kom fram 

till att jag först ville höja mina betyg. Vill ha mina gymnasiebetyg när jag börjar jobba, fler möjligheter 

som öppnar sig då. 
 

 
Respondenter berättar om arbetsspecialistens genuina engagemang: 
 
[Arbetsspecialistens namn] är väldigt mån om mig. Om jag inte hör av mig så blir hen orolig, och 

anstränger sig för att få tag på mig.  

 
Att hen ligger på. Köper inte mina bortförklaringar 
 
 
Respondenter berättar hur långt de har kommit tack vare stödet: 
 
Praktiken kommer att övergå i en anställning (...) Varit sjukskriven i sju år. Det är mycket tack vare 
[namn] som jag kommit såhär långt. 

 

Arbetstränar på [arbetsplats] just nu. Det finns chans till en anställning. Men givande oavsett, kommer få 
goda referenser. De har gett mig bra feedback. Det går aldrig bakåt, det stjälper mig inte, utan hjälper mig 

mot mitt mål. Man får kolla på vart jag varit och vart jag är nu. Det är en otrolig skillnad. Det här är nåt 

som jag hade behövt mycket tidigare. 

 

Utvecklingsmöjligheter 

Alla frågor blev gröna förutom en som blev gul. Utöver den kunde vi urskilja några tänkbara 
utvecklingsmöjligheter utifrån svaren på de grönmarkerade frågorna.  
 
Problem eller byte: mer än hälften (10 av 17) vet inte säkert vart de skulle vända sig om de skulle få 
problem med sin arbetsspecialist eller skulle vilja byta (fråga 12).   
 
Väntetid: även om samtliga respondenter upplevde att det gick fort att få träffa en arbetsspecialist 
kunde väntetiden variera mellan respondenterna; från en vecka till eventuellt 3 månader (fråga 2). 
 
Information om insatsen: en respondent fick otydlig information från socialtjänsten om vad stödet 
innebar. Hen gav förslaget att Arbetslivscentrum skulle besöka socialtjänsten och presentera 
insatsen. Två respondenter var inte helt nöjda med informationen kring vad en arbetsspecialist gör. 
Den ena föreslog en informationsfilm för klienter. Flera respondenter berättar att de önskar att fler 
kände till insatsen och fick ta del av stödet (fråga 4:1 och 14).    
 
Nätverk med arbetsgivare: flera respondenter efterfrågade att arbetsspecialisterna har ett 
upparbetat kontaktnät med arbetsgivare som de kan använda sig av i sitt sökande efter studiebesök, 
praktik och lönearbete (fråga 8:2).    
 
Praktik – anställning: samtliga respondenter har kommit närmare arbetsmarknaden tack vare stödet. 
Flera har gjort stora framsteg. Samtidigt är andelen respondenter (2 av 13) som har en anställning i 
minoritet (fråga 9).    
 
Mer fokus på önskemål än efterfrågan: en respondent önskade att arbetsspecialisten riktade in sig   
mer på de jobb hen var intresserad av än de med efterfrågan på arbetskraft (fråga 8:2).   
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Mer kunskap om somatiska sjukdomstillstånd: en respondent hade ett tillstånd som 
arbetsspecialisten inte hade kunskap om, vilket försvårade samarbetet i början (fråga 8:2). 
 
Mer hjälp med den psykiska hälsan: en respondent befann sig i en emotionell kris och hade önskat 
mer stöd till den psykiska hälsan (fråga 8:2).  
 
Lägre förmåga / större behov: en respondent upplevde inte att arbetsspecialisten var tillräckligt 
lyhörd inför hens behov och uppfattade funktionsnivån som högre än vad den egentligen är (fråga 7). 
 
Förberedelser kring praktik: en respondent hade önskat mer förberedelse inför praktik. Dels att hen 
hade fått mer information om praktikplatsen och vad som gäller där samt att praktikplatsen hade 
haft mer kännedom om respondentens svårigheter och behov (fråga 8:2).   
   
Oro för sitt försörjningsstöd: en respondent lyfter fram motståndet man kan känna inför att lämna 
synpunkter på grund av rädslan att bli av med sin ersättning (fråga 12).  
 
Får alla ett lika aktivt stöd? En respondent berättade att hens andra arbetsspecialist inte gav samma 
aktiva stöd som den första, något som hen påtalat utan att det lett till någon förändring (fråga 8:2).   

 

Ta till sig det goda 

Alla frågor har markerats gröna förutom en som blev gul. Ingen blev röd. Dessutom har 

respondenterna svarat i hög grad samstämmigt i positiv riktning på samtliga gröna frågor. Vi 

gratulerar till ett utmärkt resultat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

NSPHiG tipsar 
 

o Aktivitetskatalogen.se är en samlingssida för fritidsaktiviteter, verksamheter och stödinsatser 

för personer med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning. 

 

o Peer Support på aktivitetshuset centrum - personlig vägledning till aktiviteter. Vägledaren har 

egen erfarenhet av psykisk ohälsa.  

 

o Friskvårdsklubben har ett fullspäckat veckoschema med sport- och friskvårdsaktiviteter som 

hålls på olika platser i staden, året runt. Det är en ideell verksamhet som drivs av personer 

med egen erfarenhet av psykisk ohälsa/funktionsnedsättning. Årsavgiften är 100 kronor. 

 

o Brukarföreningar som exempelvis Ångestsyndromsällskapet, Riksförbundet för Social och 

Mental Hälsa (RSMH), OCD-föreningen, Attention, Mind, Anhörigas riksförbund och 

Suicidprevention i Väst. 

 

o Aktivitetshusen, och speciellt deras aktivitetsgrupper, kurser och vägledare. Vägledarna ger 

specialanpassat stöd till arbete, studier och sysselsättning.  

 
o Hälsotek finns i flera av Göteborgs stadsdelar för personer som vill förbättra sin hälsa. De har 

bland annat grupper med fysisk träning, kurser, föredrag och hälsorådgivning. Det är gratis, 

öppet för vem som helst och alla aktiviteter är på dagtid. 

 
o Friluftsfrämjandet, Frivilligcentralen Oscar och andra ideella föreningar utan någon specifik 

koppling till psykisk ohälsa.  
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Hur går man vidare med revisionsresultatet?  
 

Efter vår rapportering av revisionsresultatet är det viktigt att:  

 

● Resultatet når ut till brukare, personal och gärna även till högre ledning och 

befattningshavare.  

● Ledning och personal diskuterar och prioriterar bland utvecklingsmöjligheterna.  

● Personal/arbetsgrupper får tid att komma med förslag till åtgärder.  

● Beslut om åtgärder tas, genomförs och kontrolleras noga initialt. 

● Brukarna får information om åtgärderna. 

● Revisionen följs upp längre fram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
  
 

 

 

 

Stort tack till alla respondenter som delade med sig av sina 

erfarenheter och synpunkter samt till personal och ledning på 

Arbetslivscentrum som gjorde den här undersökningen möjlig! 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


