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Sammanfattning: Personer med psykisk funktionsnedsättning har i större utsträckning 

svårare att erhålla ett arbete jämfört med personer utan funktionsnedsättning. Individual 

Placement and Support (IPS) är en modell som syftar till att hjälpa personer med psykisk 

funktionsnedsättning att finna och behålla ett arbete på öppna marknaden. Detta blir möjligt 

genom att stödpersoner, arbetsspecialister, ger stöd på vägen mot ett arbete och på själva 

arbetsplatsen. Tidigare forskning visar att arbetsspecialisten har en viktig roll inom IPS på 

grund av att de arbetar klientcentererat, anpassar stödet och sitt förhållningssätt för att möta 

klientens behov. Det finns dock inte beskrivet om arbetsspecialistens egna erfarenheter av att 

arbeta med IPS-modellen, vilket denna studie har till syfte att beskriva. Studien genomfördes 

med kvalitativ ansats och intervjuer användes som datainsamlingsmetod. Efter analys av datan 

kunde resultatet presenteras genom tre huvudkategorier Arbetsspecialistens yrkesroll, Skapa 

förutsättningar för bra IPS och Uppfattningar om IPS-modellen. Resultatet visade att 

majoriteten av arbetsspecialisterna har en positiv inställning till IPS. Att klienten kommer 

snabbt ut i arbete i samverkan med arbetsspecialistens stöd är de viktigaste faktorerna för att 

IPS-processen ska nå bästa effekt. Resultatet visar även att arbetsspecialister och 

arbetsterapeuter har ett liknande tankesätt kring klienten då båda yrkesrollerna ser till helheten 

och låter klienten vara delaktig i sin process. Det framkom även att det finns svårigheter vid 

implementering av IPS-modellen i svensk kontext. Studien visar att det finns möjlighet för 

arbetsterapi att erhålla en roll inom IPS, dock krävs vidare forskning kring hur den rollen kan 

se ut. 
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1. INLEDNING 

Vid arbetslöshet kan svårigheter i livet uppkomma som inte vägs upp av hjälp i form av 

inkomststöd. Personer som förlorat sitt arbete uppger att de upplever avsaknad av självförtroende, 

känsla av frihet och minskade sociala kontakter. Det har visat sig att personer som saknar arbete 

har sämre hälsa och oftare drabbas av kroniska sjukdomar samt i större utsträckning har en bruten 

kontakt med familjen. Ett arbete kan bidra till personens identitet, självständighet och känsla av 

sammanhang. Alla dessa faktorer kan i sin tur bidra med positiva effekter på personens liv och 

produktivitet (1). 

 

Det kan finnas svårigheter för personer med psykisk funktionsnedsättning som vill finna eller 

återgå till ett arbete. Dessa svårigheter kan förklaras med att samhället tenderar att ha olika syn på 

om personen med psykisk funktionsnedsättning är redo för arbete eller inte. Exempelvis menar 

Socialstyrelsen att en så tidig återgång till arbete som möjligt är det bästa för individen, jämfört 

med arbetsgivare som helst ser att individen har full arbetsförmåga eller är återställd i sitt mående 

innan individen återgår till arbete (2). För att optimera möjligheten för individen att återgå till 

arbete är nära samarbete mellan arbetsgivare, individ och de olika yrkeskategorierna inom 

sjukskrivnings- samt rehabiliteringsprocess att föredra (2).  

 

Svårigheterna på samhälls- och individnivå minskar möjligheterna för personer med psykisk 

funktionsnedsättning att erhålla ett arbete. Det är därav av vikt att undersöka vilka faktorer som 

kan förbättra arbetslivsrehabiliteringen för dessa personer. Denna studie har som avsikt att bidra 

till detta genom att beskriva erfarenheter från professioner som arbetar med personer med psykisk 

funktionsnedsättning och arbetslivsinriktad rehabilitering, där målet är arbete. Genom att 

beskriva erfarenheterna kan faktorer som påverka den arbetslivsinriktade rehabiliteringen 

synliggöras. 
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2. BAKGRUND 

2.1 Psykisk funktionsnedsättning 

Att ha en psykisk funktionsnedsättning innebär att en person till följd av sin psykiska sjukdom 

eller störning har någon eller flera nedsättningar (3). Psykiska sjukdomar innebär att vissa 

kriterier uppfylls, vilket ger en diagnos. Det kan exempelvis handla om olika typer av 

humörsvängningar, tvångstankar, ångest, hallucinationer eller koncentrationssvårigheter (4). För 

att personens tillstånd ska definieras som psykisk funktionsnedsättning ska det handla om 

långvariga och omfattande nedsättningar som uppkommit av psykisk sjukdom eller störning (5). 

Det finns även en risk att funktionshinder uppstår som följd av funktionsnedsättningen, då i 

samband med brister i omgivningen (5). 

  

2.2 Arbetsliv för personer med psykisk funktionsnedsättning 

Personer med psykiska funktionsnedsättningar har sämre möjligheter att erhålla och behålla ett 

arbete jämfört med personer utan funktionsnedsättning (3). Endast 10–20 procent av personer 

med psykiska funktionsnedsättningar har ett arbete på öppna marknaden, trots att 70 procent 

anger att de önskar erhålla ett arbete. Att personer med psykiska funktionsnedsättningar har svårt 

att få ett arbete på den öppna marknaden är många gånger en effekt av stigmatisering med 

negativitet, rädsla och missförstånd från omgivningen. Även professionella företrädare bär på 

uppfattningen att ett liv med psykiska sjukdomar eller störningar inte går att kombinera med ett 

arbete (3). Utöver dessa uppfattningar finns i Sverige även svårigheter att förena arbete på öppna 

marknaden för personer med psykisk funktionsnedsättning med de villkor som gäller inom 

bidrags- och välfärdssystemet (6). 

  

2.3 Arbetslivsinriktad rehabilitering 

Begreppet arbetslivsinriktad rehabilitering syftar till att underlätta återgång till arbete eller 

sysselsättning för personer som har någon form av funktionsnedsättning som medfört en längre 

sjukskrivning (7). Den traditionella arbetslivsinriktade rehabiliteringen är en arbetsförberedande 

rehabilitering där klienten först tränar i en skyddad miljö för att nå en förbättrad förmåga, vilket 

förväntas göra det lättare för personen att få ett arbete eller sysselsättning (train then place) (5). 

Det senaste decenniet har det blivit vanligare med rehabilitering genom behovsanpassat 

arbetsstöd, där målet är att komma ut i arbete så fort som möjligt och då istället få stöd på själva 

arbetsplatsen (place then train) (5). Arbetsstöd innebär att klienten har kontakt med en 

stödperson som har uppdraget att hjälpa klienten att nå, få och behålla ett arbete. Stödet syftar 

även till att få klienten att känna en trygghet på arbetsplatsen (8). 

  

2.4 Supported Employment 

Supported Employment (SE) är en form av arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med 

funktionsnedsättningar som inriktar sig på att klienten ska erhålla eller återgå till samt behålla 

någon form av sysselsättning på den konkurrenssatta öppna arbetsmarknaden (8). SE är en 

klientcentrerad metod som utgår från klientens behov och inte från en förbestämd lika mall för 

alla. Metoden går ut på att först erbjuda klienten ett arbete utifrån dennes önskemål, sedan finna 

en placering och först efter det arbetsträna på den aktuella arbetsplatsen. Personen som ger detta 

stöd inom SE kallas oftast för arbetskonsulent (5).  

 

SE uppkom på 1980-talets början i USA (9). Metoden användes som ett alternativ till den 

traditionella formen av arbetslivsrehabilitering och var vid den tiden anpassade för personer med 
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fysisk funktionsnedsättning (9). Den hade som mål att förändra sättet att tänka kring personer 

med någon form av funktionsnedsättning och deras förmåga att arbeta. Arbetssättet betonade 

personens eget val och snabb placering i arbete till skillnad från den traditionella 

arbetsrehabiliteringen som skedde i skyddade miljöer. SE har därefter influerats av både 

teoretiska och politiska strömningar som var aktuella under 1980-talet inom området 

funktionshinder. Metoden har då i efterhand även utvecklat en inriktning mot fler målgrupper, 

däribland personer med psykiska funktionsnedsättningar (9). 

 

2.5 Individual Placement and Support 

Individual Placement and Support (IPS) är en modell som har sina rötter i SE och riktar sig 

specifikt till personer med allvarligare psykisk funktionsnedsättning. IPS syftar till att ge 

möjlighet att erhålla sysselsättning i form av arbete på den öppna marknaden (10). Forskning 

visar att arbetssättet inom IPS ger bättre resultat, sett utifrån återgång till arbete, i jämförelse med 

den traditionella arbetslivsinriktade rehabilitering (train then place) (8). Inom modellen används 

även en programtrohetsskala för att definiera den evidensbaserade praktiken (2). IPS lägger fokus 

på att individen ska finna ett arbete eller sysselsättning tidigt under processen och att hela tiden 

ha tillgång till ett individanpassat stöd. Detta stöd ges av en utbildad stödperson som inom IPS 

kallas för arbetsspecialist, från engelskans Employment Specialist (ES) (11).  

 

IPS består av åtta principer som utgör grunden för hur modellen ska appliceras (5). Den första 

principen är centralt för hela modellen och utgår från att det är klientens egen uttalade vilja att 

börja arbeta som avgör om det är aktuellt med IPS eller inte. Således har det ingen betydelse om 

klienten är betraktad av omgivningen som anställningsbar eller inte, utan det är endast klientens 

egen vilja och motivation att börja arbeta som avgör om IPS-insatsen ska starta (2). Den andra 

principen är att målet ska vara konkurrensutsatt arbete, vilket innebär att den klient som uttrycker 

en vilja att arbeta får stöd i att få och behålla ett arbete som matchar klientens önskemål (2). 

Betydelsen av det egna intresset kan appliceras på den tredje principen, vilket innebär att stödet 

bör vara utformat efter klientens individuella intresse och behov (2). Den fjärde principen betonar 

betydelsen av att arbete inleds i tidigt skede för att hålla klientens motivation uppe när klienten 

väl har uttryckt en vilja att börja arbeta och samtidigt visa att arbetsspecialisten tar klientens 

önskan på allvar (2). Frågor om ekonomisk rådgivning är även det av central betydelse och hör 

till den femte principen. Det handlar om att arbetsspecialisten informerar om vilka regler och 

riktlinjer som finns samt hänvisar exempelvis till handläggare på Arbetsförmedling eller 

Försäkringskassan (2). Den sjätte principen betonar betydelsen av att bygga en god relation till 

olika arbetsgivare, genom dessa kontakter till arbetsgivare skapas ett brett nätverk vilket i sin tur 

gör det lättare att matcha rätt arbetsplats till klienten (2). Sjunde principen handlar om att det 

individanpassade stödet ska ses som en integrerad del av psykiatrin, då det är gynnsamt om det 

finns ett samarbete mellan psykiatrins öppenvård och arbetsspecialisten. Detta samarbete är 

viktigt då det möjliggör att snabbt kunna finnas för klienten om måendet försämras (2). Den 

åttonde och sista principen beskriver att stödet ska finnas utan tidsbegränsning. Detta på grund av 

att personer med psykisk funktionsnedsättning ofta upplever problem under lång tid eller 

återkommande periodvis under hela livet. Därav bör inte stödet vara begränsat till en viss 

tidsperiod utan att finnas så länge klienten behöver men stödet kan komma att minskas eller avta 

när klienten inte längre är i behov av det, för att sedan eventuellt återupptas igen (2). Det är 

således dessa principer som tillsammans utgör arbetssättet för IPS. 

 

Bejerholm et al. (12) utförde den första RCT-studien i Sverige som undersökte effekten av IPS 

jämfört med den traditionella arbetslivsinriktade rehabiliteringen, mätt i hur många av deltagarna 

som kom ut i konkurrenssatt arbete. Studien visade att det fanns en skillnad i hur många som 
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nådde arbete jämfört med de deltagare som fått den traditionella arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen. I den grupp som fått IPS hade 46% av deltagarna nått konkurrensutsatt arbete 

jämfört med 11% i den gruppen med traditionell arbetslivsinriktad rehabilitering. Detta ligger i 

linje med de resultaten i studier på effekten av IPS från andra länder utanför USA och visar på 

god effekt även i Sverige (12).  

 

2.5.1 Arbetsspecialisten 

Stödpersoner inom SE och IPS kan komma att kallas både för arbetsspecialist och 

arbetskonsulent (3). I denna studie benämns stödpersonen som arbetsspecialist. 

Arbetsspecialistens uppdrag innebär att finnas som stöd för klienten, vilket ska hjälpa klienten att 

finna och behålla arbetet på den konkurrensutsatta öppna arbetsmarknaden. Under tiden som 

klienten söker ett arbete och påbörjar sysselsättningen finns arbetsspecialisten tillhands för att 

genomföra eventuella anpassningar i miljön på arbetsplatsen (8). Arbetsspecialisterna inom IPS 

arbetar uteslutande efter de principerna som IPS utgår ifrån och har en nyckelroll i 

rehabiliteringsprocessen (3).  

 

Tidigt under IPS-processen är det vanligt att arbetsspecialisten och klienten utför en kartläggning 

samt förändringsplan tillsammans (3). Kartläggningen kallas för arbetsprofil och fångar specifikt 

upp klientens intresse för var, när samt hur klienten vill arbeta. Om klienten har svårt att komma 

fram till vad målbilden är kring arbete kan arbetsspecialisten behöva ta hjälp att besvara dessa 

frågor av teamet kring klienten som haft kontakt med klienten, lärare eller arbetsgivare 

(3). Genom förändringsplanen kan klienten och arbetsspecialisten ta reda på vilka hinder som 

möjligtvis kan uppstå, vilka lösningar som finns för dessa hinder samt få svar på vad som 

motiverar klienten (3).  

 

I en studie av Corbiere et al. (8) omnämns vilka kompetenser som bör finnas hos en 

arbetsspecialist för att utfallet av IPS ska bli positivt. I studien har arbetsspecialisterna använt sig 

av ett frågeformulär (BAKES Questionnaire) för att få en uppfattning om vilka kompetenser som 

är bäst lämpade för just IPS. Arbetsspecialisterna utvecklar och förbättrar sedan sina kompetenser 

utifrån svaren från frågeformuläret för att utgången för IPS ska bli så gynnsam som möjligt (5). 

En annan studie av Cox et al. (13) beskriver olika gynnsamma arbetssätt för arbetsspecialisten 

inom IPS. Det framgår att arbetsspecialisten bör arbeta klientcentrerat genom att anpassa sitt 

förhållningssätt och stöd utifrån klienten. I studien framgår det även att arbetsspecialistens 

förmåga arbeta individanpassat påverkar hur effekten av IPS blir (13). 

 

2.6 Arbetsterapi 

Arbetsterapeuter är en yrkeskategori som arbetar med personer som har olika typer av 

funktionsnedsättningar, däribland psykiska funktionsnedsättningar (4). Aktivitet är ett centralt 

begrepp inom arbetsterapi och syftar på de uppgifter och aktiviteter en människa utför i sin 

vardag. Det handlar då om aktiviteter i dagliga livet som syftar till att upprätthålla människans 

livsstil, fritid och produktivitet (14). Utförandet av aktiviteter kan delas upp på tre nivåer: 

aktivitetsförmåga, aktivitetsutförande och deltagande i aktiviteter (15). Aktivitetsförmåga syftar 

till individens vilja, vana och kapacitet till vad den specifika aktiviteten kräver. 

Aktivitetsutförandet handlar om interaktionen mellan individen, aktiviteten samt miljön som 

aktiviteten utförs i. Deltagande i aktiviteter syftar till övergripande engagemang i olika aktiviteter 

och är en del av individens sociokulturella kontext, vilken är en förutsättning för individens 

välmående (15).  
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En aktivitet som tar mycket av personers vakna tid är arbete (15). Att definiera arbete kan vara 

komplicerat då olika aktörer beskriver arbete på olika sätt. En vanlig definition är en betald 

anställning men i vissa sammanhang kan arbete även definieras genom obetalt arbete, såsom 

hushållssysslor (15). Ett arbete kan, förutom att ge ekonomiska vinster, ge möjlighet att bli mer 

delaktig i samhället, bidra med struktur till det dagliga livet och möjliggöra social gemenskap, 

vilket gör det till en viktig aktivitet i en människas liv. Den roll som en människa antar på en 

arbetsplats ökar även människans känsla av identitet, mening och tillfredsställelse i livet. Arbete 

bidrar således till positiva effekter gällande ekonomin såväl som välmående (15). 

2.6.1 Arbetsterapeuten inom arbetslivsinriktad rehabilitering 

Inom arbetslivsinriktad rehabilitering kan arbetsterapeuten arbeta rehabiliterande med personer 

som på grund av någon typ av nedsättning, fysisk eller psykisk, inte längre kan arbeta (15). 

Arbetsterapeuter kan då utföra bedömningar, identifierat styrkor, förmågor och undersöka vilka 

intressen som finns hos personerna som deltar i rehabiliteringen (4). Enligt en studie av Baxter et 

al. (16) bidrar arbetsterapeuten inom arbetslivsinriktad rehabilitering med sin expertis genom att 

genomföra olika bedömningar. I sin tur bidrar bedömningarna med kunskap om klientens 

förmåga, delaktighet och funktion i sammanhanget arbete. Bedömningarna tar även hänsyn till 

den fysiska och sociala miljön, vilket ger en större helhetsförståelse för klienten och det har visat 

sig vara en gynnande faktor för att kunna guida klienterna inom arbetslivsinriktad rehabilitering 

(16).  

 

För att utföra bedömningar använder sig arbetsterapeuten av olika typer av instrument (15). 

Exempel på instrument som används inom arbetslivsinriktad rehabilitering är Worker Role 

Interview (WRI), Work Environment Impact Scale (WEIS) och Assessment of Work 

Performance (AWP). WRI är konstruerad att identifiera psykosociala faktorer samt miljöfaktorer 

som kan bidra till att klientens förmåga att återgå till arbete och behålla ett arbete. WEIS 

undersöker istället hur faktorer i miljön påverkar klientens arbetsförmåga, välmående och 

tillfredsställelse. AWP är en hjälp i att utreda hur effektivt klienten utför en arbetsuppgift, vilket 

sker genom att arbetsterapeuten observerar klinten i utförandet av arbetsuppgiften (15). 

 

Inom den specifika arbetslivsinriktade rehabiliteringsformen IPS är det vanligt förekommande att 

arbetsterapeuter istället arbetar som arbetsspecialister. Andra yrkesgrupper som arbetar inom IPS 

som arbetsspecialist kan vara socionomer och beteendevetare (3).  

 

2.7 Problemområde 

IPS i Sverige är ännu inte lika utvecklat som i exempelvis USA, där modellen uppkom. På grund 

av att modellen inte är utvecklad i Sverige kan även en del problem uppkomma vid användandet 

av den i Sverige. Detta kan förklaras med att Sveriges välfärdssystem skiljer sig åt jämfört med 

USA, där arbetsspecialisten oftast ingår i ett psykiatriskt öppenvårdsteam och IPS utgår från att 

stödet till anställningen ska integreras med den psykiatriska behandling som klienten genomgår 

(2). I Sverige ser det annorlunda ut då klienterna som genomgår IPS har kontakt med flera olika 

enheter och myndigheter som exempelvis landsting, kommun, Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan (2). Konsekvenserna av att det finns flera enheter inblandade är att det inte 

finns någon tydlig bild av hur modellen ska praktiseras i svenska sammanhang eller vilken av 

enheterna eller myndigheterna som ska ha IPS som sitt kärnuppdrag. Detta leder till svårigheter 

för arbetsspecialisterna och IPS-teamen eftersom deras arbetssätt kolliderar med synen på hur 

arbetslivsinriktad rehabilitering ser ut från andra myndigheter, då den bygger på traditionell 

arbetslivsinriktad rehabilitering (train then place). Inom Försäkringskassan och 
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Arbetsförmedlingen kan exempelvis en kartläggning utföras på klienternas funktions- och 

arbetsförmåga medan den inom IPS ersätts med en kartläggning där klienten själv anger sina 

förmågor. Till följd av skillnaderna blir de som arbetar inom IPS i Sverige till stor del tvungna att 

anpassa sitt arbetssätt efter svenska etablerade arbetsmarknadspolitiska program, strukturer och 

myndigheter (2). 

 

Tidigare studier beskriver hur en arbetsspecialist bör arbeta för att rehabilitering genom IPS ska 

fungera så väl som möjligt och vara effektiv. Det finns dock inte beskrivet med 

arbetsspecialisternas egna ord och upplevelser kring detta. En studie av King och Waghorn (17) 

tar upp arbetsspecialisternas erfarenheter av att arbeta med klienter i olika kategorier utifrån att 

finna, få och behålla arbetet samt styrkor och svagheter överlag. Arbetsspecialisterna har då dock 

i förväg blivit bedömda och indelade utifrån hög- och lågpresterande, sett utifrån hur bra de 

presterar i sin roll inom arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Det vill säga hur många klienter kom 

ut i arbete och behöll arbetet. Därefter intervjuades arbetsspecialisterna för att se om det var 

någon skillnad i utförandet mellan hög- och lågpresterande (17).  

 

Eftersom arbetsspecialisten spelar en central roll inom IPS men deras erfarenheter inte finns 

beskrivna, kan viktig information om hur IPS fungerar i helhet gå miste. Det finns således ett 

behov av vidare forskning om arbetsspecialisten erfarenhet av att arbeta med IPS-modellen. 

Denna studie har som avsikt att beskriva IPS-modellen från arbetsspecialistens perspektiv för att 

belysa aspekter som påverkar denna typ av arbetslivsinriktad rehabilitering. 

  

3. SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva arbetsspecialistens erfarenheter av att arbeta med Individual 

Placement and Support (IPS) modellen. 

  

4. MATERIAL OCH METOD 

Studien har en kvalitativ ansats vilket innebär att den syftar till att ge beskrivningar av 

informanternas erfarenheter (18).  

 

4.1 Urval 

Det genomfördes ett ändamålsenligt urval till studien (18). Med ändamålsenligt urval menas att 

deltagarna valdes utifrån att kunna svara på syftet. Inklusionskriterierna för att delta i studien var 

deltagare med anställning som arbetsspecialist eller arbetskonsulent, vilka använder IPS-

modellen. Vidare var kriterierna att eventuella deltagare till studien skulle arbeta med IPS-

deltagare och att de hade möjlighet att ge IPS-deltagaren stöd under en längre tid. Ett annat 

inklusionskriterier var att de även skulle ha kontakt med arbetsgivare. Inklusionskriterierna 

presenterades för chefer och projektansvarig på tre olika platser från olika städer i Sverige, varav 

två platser gick vidare med förfrågan till eventuella deltagare inom sin verksamhet. De personer 

som var aktuella för deltagande i intervjustudien fick ta del av ett informationsbrev om studiens 

syfte och vad ett deltagande skulle innebära. Information gavs om att deltagandet var frivilligt 

och att deltagarna hade rätt att när som helst avbryta deltagandet utan att behöva ange varför. Nio 

personer från de två verksamheterna som uppfyllde inklusionskriterierna tackade ja till att delta i 

studien. Av de nio deltagarna benämnde fem sin yrkesroll som arbetsspecialist och fyra som 

arbetskonsulent. Deltagarna hade olika utbildning i bakgrunden varav tre arbetsterapeuter, en 

beteendevetare, två specialpedagoger, en som gått samhällsvetarprogrammet, en med utbildning 
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inom personal- och arbetsliv och en behandlingsassistent med utbildning inom specialpedagogik 

samt psykiatri. Samtliga deltagare hade utbildning i IPS. Majoriteten hade genomgått en sju dagar 

lång utbildning vid Lunds universitet och resterande hade fått utbildning av en IPS-utbildare 

internt. 

 

I samband med intresseanmälan fick även deltagarna själva välja datum och tid för intervjun. De 

som anmält sitt intresse skrev även på en samtyckesblankett (se bilaga 1) vilken skickades till 

författarna innan intervjun genomfördes.  

 

4.2 Datainsamling 

För att bäst kunna undersöka och beskriva arbetsspecialistens erfarenheter av att arbeta med IPS-

modellen valdes intervjuer som datainsamlingsmetod (18). Det är av vikt att intervjun svarar mot 

studiens syfte, detta nås genom att frågorna som ställs är relevanta utifrån syfte samt att 

informanten kan svara på det som intervjuaren frågar om (18). En provintervju genomfördes se 

om frågorna var relevanta utifrån studiens syfte och för att kontrollera att frågorna var förståeliga 

(19).  

 

Intervjun genomfördes via telefon på grund av att informanterna befanns sig på annan geografisk 

plats. En semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 2) användes vid genomförandet av intervjun, 

som bestod av öppna frågor. Samma frågor ställdes till alla deltagare i studien men följdfrågor 

anpassades utifrån vilken information informanten gav (18). Intervjuerna spelades in för att ge 

möjlighet att gå tillbaka till inspelningen och kontrollera att det som informanten angivit under 

intervjuerna också var det som framkom i studien. När intervjuerna transkriberades skrevs 

intervjun ned ordagrant (18). De inspelade intervjuerna omfattade omkring 25–45 minuter 

vardera. 

 

4.3 Dataanalys 

Intervjuerna transkriberades och analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (19). Innehållsanalysen genomfördes med en manifest ansats, vilket 

innebär de komponenter som är synliga och uppenbara beskrivs (19). Samtliga transkriberade 

intervjuer lästes igenom av författarna var för sig för att skapa en känsla för texterna. Tankar som 

författarna fick under genomläsningen skrevs ned och diskuterades sedan tillsammans. Efter det 

identifierades de meningsbärande enheterna och de delar som inte relaterade till studiens syfte 

togs bort. Texten kondenserades därefter, vilket innebar att materialet kortades ned utan att 

innebörden gick förlorad, varpå kodningen av de meningsbärande enheterna genomfördes, vilket 

redovisas i tabell I. I nästa steg lästes alla koderna för att finna likheter eller skillnader. De koder 

som hörde samman bildade en kategori som tilldelades en rubrik, två exempel på detta ges i tabell 

II. Kategorierna, koderna och texten lästes en gång till för att granska de delar och helheter som 

visade sig, med syftet att genomföra eventuella justeringar av kategoriseringarna (19). 
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Tabell I Exempel på analys: meningsbärande enhet, kondensering och kod 

Meningsbärande enhet  Kondenserad 

meningsbärande enhet 

Kod 

#8 Vi brukar träffas eh… I 

början när jag får ett uppdrag 

så jag kallar in deltagen till 

ett första möte, det kallas för 

första möte, det mötet. Och 

där kommer eh, vi göra en 

kartläggning och eh utifrån 

det kollar vi… Identifierar 

vad personen har för olika 

mål. Styrkor och svagheter. 

Eh och utifrån det kommer 

vi skriva ned några mål och 

sen vi gör uppföljning 

efteråt. 

Arbetsspecialisten kallar in 

deltagaren på ett första 

möte där vi gör en 

kartläggning och 

identifierar vad personen 

har för mål, styrkor och 

svagheter. 

Kartläggningen till grund för 

en bra målsättning. 

#2 Eh, jag tycker att, eh att 

alla är positiva till IPS. 

Och här kan man liksom, 

dels har man stödet av en 

fysisk person hela vägen och 

man har också möjligheten 

att eh komma igång på sina 

egna villkor. Ehm, och 

liksom bygga upp sin egen 

förmåga med tiden.  

Jag tycker alla deltagare är 

positiva till IPS. Detta då 

de kan få stöd av en fysisk 

person hela tiden och att 

deltagaren kommer igång 

på sina egna villkor samt 

att de kan bygga sin 

förmåga med tiden. 

Deltagarna är positivt 

inställda till IPS och specifikt 

stödet de får av 

arbetsspecialisten. 

 

Tabell II Exempel på analys: tema, kod, underkategori och kategori  

Kod Underkategori Kategori 

Kartläggningen till grund för 

en bra målsättning. 

Processen till ett arbete Skapa förutsättningar för bra 

IPS 

Deltagarna är positivt 

inställda till IPS och 

specifikt stödet de får av 

arbetsspecialisten. 

Arbetsspecialistens 

uppfattning om klientens 

perspektiv 

Uppfattningar om IPS-

modellen 

 

5. ETISKA ASPEKTER 

I studien togs de fyra grundläggande individskyddskraven hänsyn till, vilka består av 

informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (20). 

Informationskravet uppfylldes genom att det beskrevs i informationsbrevet vad studiens syfte var, 

vad ett deltagande i studien innebar och att personen när som helst hade rätt att avbryta sitt 

deltagande utan att behöva ange varför. Samtyckeskravet innebär att samtycket ska vara 

uttryckligen, självbestämt och att deltagaren har rätten att avbryta när som helst utan att få 

negativa följder (20). I studien inhämtades samtycke genom att deltagarna lämnade sitt skriftliga 

samtycke till deltagande i studien. Nyttjandekravet innebar i studien att insamlingen av datan och 

personuppgifter endast användes till det som deltagaren fått information om, det vill säga det 

specifika forskningsändamålet som studien i fråga hade som syfte att undersöka (20). 
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Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas personuppgifter och uppgiftslämnande behandlas 

med största möjliga konfidentialitet, så att inga obehöriga kan ta del av uppgifterna (20). För att 

uppgifterna som deltagarna lämnat till studien skulle hållas konfidentiella förvarades uppgifterna 

oåtkomliga för andra personer än författarna och att alla deltagarna avidentifierades innan datan 

användes i uppsatsen. 

 

6. RESULTAT 

Dataanalysen resulterade i tre huvudkategorier Arbetsspecialistens yrkesroll, Skapa 

förutsättningar för bra IPS och Uppfattningar om IPS-modellen. Till de olika huvudkategorierna 

tillhör även underkategorier, vilka redovisas i figur 1.  

 

 
Figur 1. Huvudkategorier och underkategorier som presenterar resultatet. 

 

I resultaten skrivs citat som kursivt och är indraget i texten för att tydliggöra när det är 

informanternas specifika ord som används. I vissa citat framkommer det att informanten 

benämner sig som arbetskonsulent på grund av att fyra av nio av informanterna använder 

yrkestiteln arbetskonsulent istället för arbetsspecialist. I övrigt redovisas svaren från de nio olika 

deltagarna i studien som informanten eller arbetsspecialisten i resultatet. När informanten syftar 

till deltagare i IPS-projektet benämns det i resultatet som klienten. 

6.1 Arbetsspecialistens yrkesroll 

Enligt alla informanterna börjar IPS-processen med kartläggningen av klientens egenbeskrivna 

förmågor och intressen. Klienten träffar då arbetsspecialisten under några tillfällen för att gå 

igenom bland annat bakgrund, styrkor, anpassningar, resurser och vad de önskar för typ av 

arbetsplats.  

 

Informanterna beskrev att en av de huvudsakliga uppgifterna inom IPS är att hela tiden ha en 

dialog med klienten. Med denna dialog kan de som arbetsspecialist hjälpa klienten ytterligare i 

processen att finna samt behålla en sysselsättning. De uppger även att de genom dialogen kan 

säkerställa att arbetet utgår från klienten och dennes intressen samtidigt som hopp och motivation 

Arbetsspecialistens 
yrkesroll

Stödets betydelse

Att skapa en god 
relation

Relation till 
arbetsgivare

Utmaningar 

Att komma vidare

Skapa förutsättningar för 
bra IPS

Processen till ett arbete

Samverkan med andra 
professioner

Arbetsterapeutens 
betydelse för IPS

Uppfattningar om IPS-
modellen

Arbetsspecialistens 
perspektiv

Arbetsspecialistens 
uppfattning av 

klientens upplevelse

Förslag på förbättringar
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kan förmedlas. Det framkommer att när en passande arbetsplats funnits till klienten kan även 

arbetsspecialisten finnas tillgänglig på arbetsplatsen som ett fysiskt stöd, om klienten önskar det.  

 

6.1.1 Stödets betydelse 

Utifrån det arbetsspecialisterna beskrivit är stödet under processen individuellt och anpassat efter 

klienten. En informant beskrev att klienter egentligen kan få stöd i allt de önskar. En annan 

berättade att de kan agera stöd som exempelvis liknar stödet från en mamma eller kompis, att 

klienten då känner en öppenhet och trygghet till arbetsspecialisten. Informanterna beskrev 

enhetligt att det är viktigt att rusta klienten utifrån just det stöd som denne behöver. Det kan vara 

genom att finna passande strategier som gör att klienten kommer i tid till arbetsplatsen eller att 

stötta i intervjuteknik och finnas med under intervjuer.  

 

Informanterna beskrev även att det är viktigt att både klienten och arbetsgivare känner en 

trygghet till att arbetsspecialisten alltid finns där vid behov. Att besöka arbetsplatsen är något 

som beskrivs som ett viktigt stöd för att klienten och arbetsgivare ska känna tillit. Informanterna 

beskrev att det är lättare att få en bild av miljön och de anpassningar som behövs för klienten om 

arbetsspeciallisten finns med som fysiskt stöd på arbetsplatsen. Det beskrivs även att om klienten, 

efter att ha kommit en bit in i processen, inte har lika stort behov av ett fysiskt stöd kan stödet 

istället ges via SMS eller telefonsamtal. En informant har även beskrivit att det är vanligt att vara 

ett stöd i att ta kontakt med myndigheter som Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan för att 

exempelvis ge ekonomisk vägledning gällande aktivitets- och sjukersättning. 

 

Majoriteten av arbetsspecialisterna beskrev stödet som individbaserat och som viktigt för den 

fortsatta IPS-processen. Arbetsspecialisterna beskrev även att klienterna kan få stöd så länge de 

själva känner ett behov. I teorin skulle detta kunna innebära ett livslångt stöd men flera av 

informanterna tvivlar kring om detta fungerar i praktiken. Det beskrivs även en problematik kring 

detta i de fall som arbetet kring IPS är biståndsbedömt. 

 

6.1.2 Att skapa en god relation 

Informanterna beskrev att det är viktigt att visa intresse, empati samt vara lyhörd för att skapa en 

god relation med klienten samt att detta bör ske redan vid första mötet. Till det första mötet 

framkom det som viktigt att lära känna klienten. Innebärande att vara genuint intresserad av vem 

personen är, vad denne har gjort, vill göra och vilka önskemål klienten har inför IPS-processen. 

Genom detta får klienten känna sig delaktig i sin egen process. Informanterna berättade att om 

klienten exempelvis vill ses på ett café eller kontor vid möten har arbetsspecialisten möjlighet att 

anpassa sig till klientens behov. 

 

Informanterna beskrev att det är vanligt att klienternas psykiska mående kan bli sämre i perioder 

under IPS-processen och då ofta sammanhörande med att klienten har en psykisk diagnos. Flera 

informanter beskrev att under dessa perioder är det viktigt att höra av sig, att arbetsspecialisten 

exempelvis skickar ett SMS för att visa engagemang. Informanterna beskrev att de då stärker 

relationen och tilliten genom att visa att de bryr sig klienten. 

  

6.1.3 Relation till arbetsgivare 

Informanterna beskrev även att relationen till arbetsgivare som betydelsefull. De berättade att det 

är viktigt att lyssna på vilka behov arbetsgivaren har och att visa intresse genom att exempelvis 

tacka för studiebesöket. Informanterna beskrev att det är viktigt att tidigt tala om för 
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arbetsgivaren vad klienten behöver för typ av anpassningar på arbetsplatsen för att minska risken 

att svårigheter uppstår eller att det blir missförstånd. Majoriteten av informanterna beskrev om 

arbetsgivaren upplever svårigheter kring klienten, bör arbetsspecialisten kunna agera snabbt och 

problemlösa snarast möjligt för att gynna relationen till arbetsgivaren.  

 
Men jag tänker att det är viktigt att man är lyhörd för vad arbetsgivaren har för behov och om 

den upplever några svårigheter, att man liksom tar tag i det på en gång. /.../ att jag även finns 
som stöd för arbetsgivaren… 

 

6.1.4 Utmaningar  

I processen att finna ett passande arbete berättade informanterna att klienterna ofta från start är 

motiverade, vilket de beskrev som en stor förmån med att arbeta med IPS. Informanterna 

berättade även att IPS är uppbyggt på att klienten från start bör ha motivation till att finna en 

passande sysselsättning och att det är egentligen är det enda kravet för att kunna få IPS. De 

gånger som motivationen blir sämre hos klienten är det viktigt som arbetsspecialist att förmedla 

ett hopp. Dock beskrev majoriteten av informanterna att de största utmaningarna som kan uppstå 

under processen ligger i det psykiska måendet hos klienten. 

 
Det är väl främst det psykiska måendet. Att det kan svaja väldigt mycket och att det kan vara nya 
medicineringar som gör att man liksom får annorlunda dygnsrytm, att man inte sover på 

nätterna eller att man inte kommer upp på morgonen eller att man hamnar i en depression… 

 

En annan stor utmaning som informanterna beskrev var när klienterna inte själva vill ta emot 

arbetsspecialisternas stöd. Att klienterna är där av andra anledningar, exempelvis påtryckning 

från andra myndigheter eller familj. Några informanter beskrev även att utmaningar uppkommer 

om klienterna inte har någon insikt i sin förmåga, i samband med att de som arbetsspecialister 

inte heller fått vetskap om förmågan. I dessa lägen är det viktigt att låta klienterna testa sig fram. 

 
...inte alls har koll på sin egen förmåga och man själv inte vet någonting som deras förmåga. 
Och det är ju en utmaning och då blir det ju ofta att man lär sig liksom genom att testa saker. 

Då kan det ju ibland bli att ”nej men det här funkade ju inte alls”, fast vi trodde det och då får 

man ju titta vidare. Vi ser ju alltid det som erfarenheter OCH INTE misslyckanden… 

    

6.1.5 Att komma vidare  

Informanterna beskrev att om det handlar om att motivationen blivit lägre hos klienten kan 

arbetsspecialisten kalla in klienten för extra samtal för att reda ut vad som inte känns bra och 

därefter problemlösa tillsammans. En informant berättade även genom att göra studiebesök kan 

klientens motivation öka. Klienten kan då genom dessa besök får upp nya tankar gällande arbeten 

och kan komma på fler saker den tycker är intressant. För att hantera de utmaningar som kan 

uppkomma kopplat till klientens psykiska mående under processen nämnde fler av informanterna 

att de kopplar in psykiatrin och remittenten. De menade att det är viktigt att hantera utmaningarna 

kring det psykiska måendet innan de kan gå vidare i IPS-processen.  

 
Att koppla på psykiatrin igen och säga att “nu har vi fått pausa lite här för att det här fungerar 

inte eller så, ni behöver ta upp kontakten igen” liksom så eller ja, att man bollar tillbaka ifrån 

den remittenten som har skickat deltagaren… 

 

En annan informant, som arbetar med en ytterligare målgrupp än endast målgruppen psykiska 

funktionsnedsättningar, berättade att MI är en strategi för att försöka lösa en utmaning. De flesta 
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av informanterna nämnde även att det är viktigt att de tänker på vilket förhållningssätt de antar 

under en period när en klient mår sämre. Det nämndes då att de som arbetsspecialist kan ta en 

stärkande roll och trycka på positiva saker som klienten är bra på.  

 
Det är väl mycket att lyssna och… Ja men visa förståelse och samtidigt ja men stötta och stärka 
personen i att våga pröva och anta lite utmaningar och ha en tilltro till att det ska kunna gå bra 

och kunna fungera. 

 

Det framkommer även att förhållningssätten kan handla om att lyssna extra noga på klienten, visa 

förståelse och att säga till klienten att det är okej att må dåligt ibland. Där är samarbetet med 

klient och arbetsspecialist viktigt för att tillsammans hitta gemensamma strategier för att lösa 

utmaningen. 

 
 Att man ser personen. Det handlar väl om att man ser personen liksom bakom det här på något 
sätt och visar att det är okej att må dåligt och om man är ute på en arbetsträning och mår dåligt, 

det är helt okej! Alltså, det är ingen som dömer en för det utan att då jobbar man på det och sen 

så går vi vidare. Att hitta gemensamma strategier att ta sig ur det där, ibland får vi ju /…/ 
kanske koppla in remittenterna, då kanske det krävs lite mer samtal just kring det här... 

 

En informant talade om vikten av att få återkoppling i grupp tillsammans med sina kollegor. Att 

de i gruppen kan samtala om den klienten de arbetar med och utmaningarna. Genom 

återkopplingen kan arbetsspecialisten då få input från sina kollegor om vad arbetsspecialisten och 

klienten skulle kunna testa för strategi om de kört fast. 

 
För min egen del så tror jag att det är viktigt att ta upp i handledning och prata /.../ För att få 
inspiration och tips från andra. För det är ju lätt att såhär fastna och bara “ah, nu sökte jag det 

här till den här deltagaren och det funkar inte”, och då kan ju andra komma med annan input 

och säga såhär’’ men kan du inte testa det här istället och testa den här branschen”. Och då 
kanske det funkar ännu bättre eller ja ”du kanske kan föreslå studier istället”. 

 

6.2 Skapa förutsättningar för bra IPS 

6.2.1 Processen till ett arbete 

Informanterna beskriver enhetligt att processen till ett arbete börjar med att lära känna klienten 

och finna vilka mål som klienten har. För att finna vilka individuella mål klienten har uppger 

informanterna att kartläggningen, yrkesprofilen, som de gör i början av processen är viktig. 

Utifrån denna yrkesprofil får de svar på klientens vilja, intressen, styrkor och även svagheter, 

vilket blir en grund för att kunna sätta mål tillsammans med klienten. Efter kartläggningen 

beskriver informanterna att en genomförande- och arbetsplan skapas som kan hjälpa klienten att 

nå sina individuella delmål innan huvudmålet arbete eller studier kan nås.  

 

Informanterna uppger även att det ibland kan framkomma under kartläggningsfasen att klienterna 

inte alls vet vad de vill eller vad de har för mål och att de då har vissa strategier för att komma 

vidare. Vissa av informanterna använder sig då ibland av en så kallad yrkeskortlek. I denna 

kortlek finns ett antal olika yrken som arbetsspecialisten tillsammans går igenom med klienten, 

för att kunna sortera upp yrkena i olika högar. En som är intressant och en som inte är det. Efter 

den första sorteringen går de igenom den hög av yrkeskortleken som var intressant igen för att 

finna vilka yrken klienten är mest intresserad av. 

 

Informanterna berättar att genom den information som arbetsspecialisten får genom yrkesprofilen 

ges ofta ett gott kartläggningsunderlag för vilken arbetsplats som kan passa för klienten. Efter 
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kartläggningen kan det således skapas en matchningsplan mot arbetsplats. Detta sker något 

annorlunda på de olika verksamheterna.  

 

På en av verksamheterna kopplas en företagskonsulent in efter kartläggningsfasen, som har till 

uppgift att finna passande arbetsplatser till klienten och tar den första kontakten med 

arbetsgivare. För att detta ska fungera optimalt sker först ett möte med arbetsspecialist, klient och 

företagskonsulent för att genomföra denna matchningsplan. När företagskonsulenten matchat 

klienten med en arbetsplats och tagit första kontakten med arbetsgivaren tar sedan 

arbetsspecialisten processen vidare. Efter matchningsfasen kommer således arbetsspecialisten 

vara den som upprätthåller kontakt med arbetsgivare, eventuella handledare på arbetsplatsen och 

klienten under hela processen. Att utgå från detta arbetssätt har inte sitt ursprung ur IPS-modellen 

men enligt informanterna fungerar det bra att samarbeta med en företagskonsulent. De får extra 

tid att ge stöd till klienterna och ta sig an flera klienter än vad de hade haft möjlighet till utan 

företagskonsulenten.  

 

I den andra verksamheten arbetar de mer traditionellt efter IPS-modellen i processen att finna ett 

arbete, vilket innebär att det är arbetsspecialisten som tar kontakten med arbetsgivare. De lyfter 

att det är viktigt att prata om styrkor och förmågor hos klienten. Informanterna berättar även att 

det är viktigt att se eventuella hinder och vad som kan bli problematiskt för att kunna matcha en 

arbetsplats så bra som möjligt. Genom att vara öppen om klientens styrkor och svagheter ges en 

rättvis bild av vad klienten behöver för att det ska fungera så bra som möjligt för både klienten 

och eventuella arbetsgivare.  

 

6.2.2 Samverkan med andra professioner 

Informanterna berättar att andra yrkeskategorier som ingår i rehabiliteringsprocessen främst finns 

inom psykiatrin och ofta består av läkare, behandlingsassistent, sjuksköterska och arbetsterapeut. 

Vissa av informanterna har mindre kontakt med psykiatrin på grund av sämre samarbete just till 

deras verksamhet och upplever att detta påverkar klienternas möjlighet att få IPS negativt. Många 

av informanterna påpekar att ett gott samarbete med psykiatrin kan vara till hjälp för klienten och 

IPS-processen. Flera informanter ger exempel att om klientens mående försämras blir det enklare 

att koppla in remittenten eller behandlare för att snabbt kunna åtgärda medicinering eller 

samtalsstöd för att deltagaren ska få möjlighet att må bättre igen. 

 

6.2.3 Arbetsterapeutens betydelse för IPS 

Majoriteten av informanter anger att arbetsterapeuter har en viktig roll för IPS-processen de 

gånger de har kontakt med dem. Informanterna beskriver att arbetsterapeuterna kan vara ett stöd i 

arbetet med en klient eftersom de kan bidra med ett helhetsperspektiv för hela klientens situation. 

Exempelvis om förmågor och funktionsnedsättningen som påverkar klientens liv och kan därmed 

även förbättra förutsättningarna för att kunna erhålla ett arbete samt behålla det. En informant 

avvek dock från de andra i synsättet om arbetsterapeutens betydelse då informanten menade att 

vissa typer av arbetsterapeutiska bedömningar inte var något som passar inom IPS-modellen. 

 
Att man ibland jobbar med lite olika metoder då. Att det blir liksom, att det krockar lite om 

man tänker liksom arbetsterapeut och IPS /…/ Jag tänker att dom gör ju ofta 
arbetsförmågebedömningar och så och det gör man ju inte inom IPS. 

 

Överlag var dock informanterna positiva inställda till samarbete med arbetsterapeuter och menar 

att de gärna hade haft mer kontakt med arbetsterapeuter, då de ofta ser behov att klienterna skulle 

behöva träffa en arbetsterapeut. Tre av informanterna var även utbildade arbetsterapeuter i 
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grunden och anger att deras utbildning till arbetsterapeut hjälper dem i rollen som 

arbetsspecialist, då de delar samma syn på människan. 

 
...hur det funkar med det kognitiva, styrkor, svagheter, om personen har strategier. Så det här 

arbetet, med arbetsterapeutiskt tänkande finns ju med alla som jobbar som arbetskonsulent, 

även dom som är inte arbetsterapeuter. 

 

I en av verksamheterna är det även vanligt att arbetsterapeuter är deras kontaktperson på olika 

psykiatriska mottagningar, som oftast är den person som remitterar klienterna till IPS. 

 

6.3 Uppfattningar om IPS-modellen 

6.3.1 Arbetsspecialistens perspektiv 

Informanterna ger en övergripande positiv bild av IPS-modellen och uppger att det finns många 

fördelar med den. De flesta beskriver att de upplever att stödet som de har möjlighet att ge som 

arbetsspecialister är det som påverkar processen och klienten positivt. Även att modellen är 

klientcentrerad och utgår från vad klienten vill samt vilka behov de har.  

 
...att det finns möjlighet att visa för deltagaren att “jag tror på dig” och att “jag vet att du har 
kapacitet” samt att man fokuserar på deltagarens styrkor och förmågor. 

 

Vissa beskriver även att de som arbetsspecialister har möjlighet att agera som spindeln i nätet och 

att detta ska vara gynnande för processen. 

 
Ja-a, jättemycket fördelar skulle jag säga. Just det där att man finns till hands hela vägen och 

att man är som spindeln i nätet och har liksom, kan guida i rätt riktning och att man ger ett 

stort stöd. 

 

Att klienterna kommer snabbt ut i arbete är något som majoriteten av informanterna upplever 

som positivt och som en bidragande faktor till att IPS fungerar så bra som den gör. Detta förutsatt 

att matchningen med arbetsplatsen är god och att klienten är medveten i sina beslut. En informant 

tror även att komma snabbt ut i arbete är en avgörande faktor för att klientens utveckling, då de 

ser att de klarar av arbetsuppgifterna och börjar tro på sig själva. 

 

Angående nackdelar så tar merparten av informanter upp att de tycker att IPS-modellen inte alltid 

går att implementera i den svenska kontexten.  

 
Alltså modellen är ju inte utvecklad från våran... Hur våran arbetsmarknad ser ut. I Sverige har 

vi den här långa traditionen av praktik /.../ Allting passar inte i den svenska verkligheten. Och 
jag skulle ju tycka att man skulle göra någon svensk anpassning av IPS. 

 

Den verksamhet som inte använder sig av företagskonsulent för att matcha arbetsplats till 

klienten beskriver även att det är svårt att få till mycket kontakt med arbetsgivare som modellen 

råder. Detta eftersom tar tid att etablera relationer till arbetsgivare och för att det tar mycket tid 

att arbeta med bara klienten.  

 

En informant tycker inte det finns några nackdelar med IPS-modellen utifrån den målgrupp de 

arbetar med (personer med psykiska funktionsnedsättningar) men att det möjligtvis skulle bli 

svårare om målgruppen utökades. En annan arbetsspecialist som arbetar med personer som både 

har någon psykisk funktionsnedsättning och missbruk bekräftar denna tänkta svårighet. 
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Informanten beskriver att det blir svårt att gå vidare med IPS om de inte tar tag i sin 

missbruksproblematik först. 

 

6.3.2 Arbetsspecialisternas uppfattning av klientens upplevelse 

Vid frågan om vad informanterna har för uppfattning om hur klienterna upplever IPS, beskrev de 

flesta informanter att de har upplevt att klienterna är positiva till IPS. Det framkommer att 

klienterna verkar nöjda med stödet som arbetsspecialisterna kan erbjuda. En annan uppfattning är 

att det blir en förbättring i klientens livskvalité när de kommer ut i arbete då det exempelvis i 

många fall gynnar deras ekonomi, som i sin tur ger en känsla av frihet. 

 
De flesta är ju positiva, under hela processen, upplever jag det som. /.../ Att de upplever en 

skillnad, att det är en närhet, kontinuitet i det stöd man kan ge som arbetsspecialist. Man är mer 
närvarande för dem liksom, de vet att arbetsspecialisten finns där… Och att man tar hänsyn till, 

ja men de problem och svårigheter de har, samtidigt som man tittar på styrkor och intressen. 

 

Dock anger några informanter att klienterna uttryckt en oro över att deras ekonomiska situation 

ska förvärras när de går in i IPS, då deras bidrag och ekonomiska stöd kan påverkas när de 

påbörjar IPS. 

 

6.3.3 Förslag på förbättringar 

De förslag på förbättringar som informanterna ger handlar om att försöka anpassa IPS-modellen 

till den svenska kontexten. Flera informanter kritiserar hur samarbetet med just 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen fungerar och vill därav ha en förbättring inom det 

området. 

 
Den behöver modifieras efter svenskt sammanhang. Ja, man har ju pratat om det att man skulle 

försöka göra någon form utav svensk... Att man ska försöka modifiera efter de länder man är i, 

men det är ju långt dit alltså. Vi har ju också väldigt stora svårigheter med Försäkringskassan 
och Arbetsförmedlingen som myndighet /…/ Det är mer besvär än hjälp att gå till 

Försäkringskassan. Eftersom så många av våra deltagare har sjukpenning, alltså sjukskrivna, så 
är Försäkringskassan väldigt viktig samarbetspartner. 

 
En förbättring som verkligen skulle behöva göras, det är ju då liksom de andra systemen med 

Försäkringskassan och sådär. Så det kan ju vara hopplöst ibland att man börjar i IPS-projektet 
så anser Försäkringskassan att man har arbetsförmåga bara för att man äntligen har vågat 

liksom testa på någonting och sen så blir man av med sin sjukpenning, det är ju ett jättestort 

problem som vi stöter på väldigt ofta, tyvärr. 

 

En informant som arbetar med ytterligare en målgrupp än endast personer med psykiska 

funktionsnedsättningar uttrycker det kan bli svårt tillämpa modellen i vissa fall. Vilket är 

förenligt med vad en annan informant beskrev, att modellen skulle behöva anpassas om den ska 

rikta sig till flera målgrupper än just personer med psykiska funktionsnedsättningar. 

 

7. DISKUSSION 

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie är att undersöka arbetsspecialistens erfarenheter av att arbeta med IPS-

modellen. Resultatet i studien visar att arbetsspecialisterna i hög grad är positiva till hur modellen 
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är uppbyggd och specifikt betonar att de uppskattar modellens klientcentrering. Denna 

klientcentrering ger en möjlighet för arbetsspecialisterna att ge individanpassat stöd till 

klienterna. Att arbeta på detta sätt är det som arbetsspecialisterna tror påverkar IPS-processen 

positivt. Denna uppfattning är något som återfinns från deltagarnas (klienternas) upplevelser i en 

studie av Areberg et al. (21). I studien beskriver deltagarna att det individanpassade stödet i 

samband med klientcentreringen är det som de uppskattar mest hos en arbetsspecialist och att det 

är en viktig del som får dem att komma framåt i processen mot ett arbete. Det är även något som 

återfinns i studien av Cox et al. (13), där det beskrivs att arbetsspecialisten bör arbeta 

klientcentrerat genom att anpassa sitt stöd utifrån klientens behov samt sitt förhållningssätt till 

klienten för att IPS ska fungera optimalt. Detta går således i linje med vad som framkommit i 

resultatet även i denna studie, då sett utifrån arbetsspecialistens perspektiv.  

 

Majoriteten av arbetsspecialisterna beskriver att de nackdelar som upplevs inte är direkt kopplade 

till arbetssättet inom IPS eller själva modellen, utan att det handlar om samarbetet med 

myndigheter och organisationer som är inblandade i klientens arbetslivsinriktade rehabilitering. 

Detta innefattar ofta samarbetet med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Denna 

problematik är något som även återfinns utifrån deltagarens (klientens) perspektiv i studien av 

Areberg et al. (21). I studien framkommer det att deltagarna i IPS hade blandade känslor kring 

olika handledare kopplade till olika välfärdsmyndigheter, som hade auktoritet att bestämma 

angående deras bidrag och rehabilitering. Deltagarna i den studien uttryckte en önskan om en 

handledare från myndigheterna som förstod vad IPS innebär. 

 

Något som framkommer tydligt är att IPS delar flera värderingar med arbetsterapi. En likhet är att 

arbetsspecialister och arbetsterapeuter delar lika syn gällande arbetet med klienter då båda 

yrkesgrupperna har ett holistiskt synsätt. Det finns även skillnader i deras sätt att arbeta. Inom 

arbetsterapi är det vanligt att en arbetsterapeut utför olika typer av bedömningar (22). Detta kan 

vara exempelvis aktivitets- och funktionsbedömningar för att få en bild av vad en klient klarar av 

samt vilka insatser som kan behövas (22). Det framkommer dock i tidigare forskning (13), 

litteratur (2, 3) och även i denna studie att arbetsspecialisten inom IPS inte utför några 

bedömningar av vare sig funktion, aktivitet eller arbetsförmåga. Istället blir det tydligt att 

utgångspunkten är en tilltro till klientens egna ord om sin förmåga och att den grundläggande 

uppfattningen inom modellen är att alla är arbetsföra. I denna studie framkommer det dock att 

detta kan bli problematiskt om klienten har svårigheter med insikt. Här skulle IPS kunna dra nytta 

av arbetssättet inom arbetsterapi då det finns möjlighet för en arbetsterapeut att göra en mer 

objektiv bedömning av klientens förmåga. Detta skulle kunna styrka klientens egna uppfattning 

eller undvika en felaktig uppfattning i de fall klienten har svårighet med insikten gällande den 

egna förmågan. En möjlighet skulle exempelvis kunna vara att arbetsterapeuten finns närvarande 

en period på arbetsplatsen för att se vilka svårigheter som kan uppstå för klienten och utföra 

bedömningar utifrån observation. Dessa individbaserade bedömningar skulle även kunna vara till 

hjälp eftersom det inte går att generalisera vilka typer av svårigheter som kan uppstå för klienten, 

då det är beroende av fysisk och psykisk miljö i förhållande till individen. Det finns dock behov 

av vidare forskning om hur rollen för arbetsterapeuter inom IPS skulle kunna se ut för att 

kunna möjliggöra denna anpassning av modellen. 

 

En annan koppling som kan dras mellan arbetsterapi och IPS är att det framkommer behov av 

arbetsterapi inom IPS-processen utifrån vad arbetsspecialisterna beskrivit. De har då syftat till att 

vissa klienter är i behov av hjälpmedel eller andra arbetsterapeutiska insatser för att rehabilitering 

enligt IPS ska bli aktuell. En möjlighet till förbättring här skulle kunna vara att göra det lättare att 

koppla in en arbetsterapeut för klienten inom IPS vid behov.  
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I bakgrunden beskrivs det att ett bra samarbete mellan olika aktörer som är inblandade i klientens 

sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess är avgörande för att klienten ska ha bästa möjliga 

chans att erhålla ett arbete eller återgå till arbete efter sjukskrivning (2). Detta styrks i denna 

studie då informanterna uppger under intervjuerna att samarbetet med bland annat psykiatrin är 

av vikt för klienten och IPS-processen. Det framkommer att de upplever att klienten ofta varierar 

i sitt mående, vilket gör att arbetsspecialisten ibland behöver kontakta psykiatrin igen för att 

kunna koppla på olika behandlare. Det kan handla om att reglera medicinering eller att ett behov 

av samtalsstöd finns. Arbetsspecialisterna berättar även om svårigheter som kan uppstå i samband 

med återgång till arbete gällande samarbetet med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

Dessa svårigheter grundar sig ofta i att de har auktoritet att bestämma över klientens ekonomiska 

stöd eller bidrag. Det framkommer även från informanterna att det kan bli problem i de fall som 

dessa aktörer inte är medvetna om vad IPS innebär. Klienten kan då riskera att förlora sin 

sjukpenning eller annat försörjningsstöd på grund av deltagande i IPS-processen. I och med att 

klienten påbörjat IPS-rehabilitering tolkar dessa aktörer klienten som arbetsför och därmed inte i 

behov av ekonomiskt stöd. Detta grundar sig således i okunskap om vad IPS innebär och därav 

uppstår ett onödigt lidande för klienten. Ett bättre samarbete mellan dessa välfärdsmyndigheter, 

arbetsspecialist och klient skulle innebära en tryggare situation för klienterna inom IPS. Därav 

finns ett behov av vidare forskning kring hur IPS-modellen ska implementeras i den svenska 

kontexten. Det skulle möjliggöra för att samarbetet förbättras mellan dessa aktörer vilket i sin tur 

skulle ge en mer gynnsam IPS-process för klienten. 

 

7.2 Metoddiskussion 

I denna studie valdes intervjuer som datainsamling då det svarar bäst till det som studien vill 

undersöka, således arbetsspecialistens erfarenheter av att arbeta med IPS-modellen. Genom att 

göra intervjuer ges en större förståelse för informanternas uppfattning och erfarenheter (18). 

Eftersom datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer kunde 

arbetsspecialisterna öppet berätta om sina erfarenheter, med stöd utifrån frågorna som författarna 

ställde. Dessa frågor ställdes utifrån intervjuguiden. Styrkan i en semistrukturerad intervju är att 

informanten har möjlighet att berätta utifrån sina upplevelser och erfarenheter men utan att lämna 

ämnet som studien berör (18). Fördelar med att datainsamlingen genomfördes med 

telefonintervjuer var att intervjuarens påverkan på informanten anses minska, då visuella intryck i 

form av personliga egenskaper inte blir ett störningsmoment (23). Andra styrkor med 

telefonintervjuer är att det anses vara mer lätthanterliga samt att metoden är kostnads- och 

tidseffektivt. En svaghet kan vara att intervjuaren missar detaljer som kan förtydliga informantens 

svar och ge tydliga tankar om följdfrågor, som kroppsspråk och miner (23). 

 

En viktig aspekt att diskutera är forskningsetiska principer gällande urvalet till studien. När 

deltagarna tackat ja till medverkan i studien skickades ett informationsbrev ut till samtliga 

deltagare. Genom informationsbrevet ges en chans att förstå vad studiens syfte är och vad ett 

deltagande innebär samt att i ett tidigt stadie få möjlighet att tacka nej till deltagande (18). Detta 

följdes av ett samtyckeskrav. Författarna har även tagit hänsyn till konfidentialitetskravet genom 

att avidentifiera alla deltagarna och verksamheternas namn samt geografisk plats i resultaten (18).  

 

Vid urvalet kan det vara en svaghet att det endast rekryterades deltagare från två olika 

verksamheter och att detta skulle kunna innebära att deras erfarenheter var präglat av just deras 

verksamheter. Även att det endast var nio deltagare kan ses som en svaghet i urvalet. Under 

datainsamlingen upplevdes dock en datamättnad, vilket innebar att ingen ny information som 

svarade mot syftet tillkom. Ett relevant resultat utifrån datainsamlingen kunde därav skrivas, som 

var baserat på de nio deltagarnas erfarenheter.  
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För att öka trovärdighet i studien har författarna använt ett metodiskt tillvägagångssätt vid 

analysen. De båda författarna har enskilt analyserat datan från resultatet för att sedan tillsammans 

analysera materialet som inkommit, detta kallas för triangulering som är en viktig aspekt för att 

visa på tillförlitlighet i en kvalitativ studie (19). Vid transkriberingen uppkom vissa svårigheter 

att transkribera de inspelade intervjuerna då informanterna ej talat tydligt eller avbrutit sig själva 

mitt i en mening för att säga något annat som de kom på under samtalets gång. Denna 

problematik hanterades genom att författarna lyssnade igenom noga och flera gånger samt att 

författarna kunde ta hjälp av varandra för att förstå datamaterialet. Tillförlitligheten i en kvalitativ 

studie ökar om flera personer kan granska transkriberingen och gemensamt bilda en förståelse. 

Att det var författarna själva som genomförde samt transkriberade intervjuerna kan anses öka 

förståelsen av data från intervjuerna och medverka till en stärkt tillförlitlighet (19). För att öka 

tillförlitlighet i en studie beskrivs även vikten av data som är omfattande. För att visa på detta har 

författarna valt en semistrukturerad intervju som insamlingsmetod med ett rikt antal frågor som 

resulterade i att intervjuerna pågick under cirka 30 minuter för varje informant. Författarna har 

även valt att synliggöra för hur analysprocessen genomförts. Detta genom att åskådliggöra 

meningsenheter, kondenseringar, koder och kategorier. I resultatdelen har olika citat presenterats, 

vilket styrker verifierbarheten i studien (19). De tillvägagångssätt som beskrivits är alla sätt för 

att öka tillförlitlighet i en kvalitativ studie. Att författarna utförligt beskrivit denna analysprocess 

samt beskrivit deltagarna, tillvägagångssätt och datainsamlingen är även sätt att stärka 

överförbarheten i studien (19). Författarna har utformat en intervjuguide innan datainsamlingen, 

vilket är ett sätt för att visa på giltighet i en kvalitativ studie (19). 

 

8. SLUTSATS 

Resultatet ger en beskrivning av arbetsspecialistens erfarenheter av att arbeta med IPS-modellen. 

Det framkommer att de upplever det individanpassade stödet som en viktig faktor för hur 

effekten av IPS blir. Arbetsspecialisterna uttrycker ett missnöje angående samarbetet med andra 

aktörer och myndigheter, vilket försvårar IPS-processen. Därav ses behovet av vidare forskning 

kring hur IPS ska implementeras i den svenska kontexten. Det blir även tydligt att det behövs 

utbildning av myndigheter samt organisationer inom arbetslivsinriktad rehabiliterings- och 

sjukskrivningsprocessen för att öka medvetenheten om modellen hos de iblandade aktörerna. I 

studien blir det även tydligt att arbetsterapi är förenligt med IPS och att det finns en möjlighet att 

tillämpa arbetsterapi i modellen. Detta kan förslagsvis uppnås genom ett närmare samarbete med 

arbetsterapeuter under processen eller genom att det utförs en anpassning av modellen som 

tillåter arbetsterapi. Ett genomförande av detta skulle möjliggöra för arbetsterapeutiska 

bedömningar och interventioner, vilket skulle vara användbart i de fall som klienten har problem 

med sin insikt om den egna förmågan. Förslagsvis skulle vidare forskning kring detta kunna vara 

att undersöka vilken roll arbetsterapeuten kan ha inom modellen samt tydliggöra hur den rollen 

skulle se ut. Genom att anpassa modellen och utbilda myndigheter skulle det innebära en 

förbättrad arbetslivsinriktad rehabilitering för personer som är i behov av dessa stödinsatser. 
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BILAGA 1, Sid 1(1) 

BILAGOR 

 

Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i intervjustudien med titeln; 

Arbetsspecialistens erfarenheter av att arbeta enligt Individual Placement and 

Support (IPS) modellen. 

 
Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas och handhas. 

Jag har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, när jag vill, kan avbryta 

min medverkan i studien utan att ange orsak.  

Jag samtycker härmed till att medverka i denna intervjustudie som handlar om att undersöka 

arbetsspecialistens/arbetskonsulentens erfarenheter av att arbeta enligt Individual Placement and 

Support (IPS) modellen. 

 

Ort/Datum/År  

 

Namnunderskrift  

 

Namnförtydligande  

 

  



 

 

BILAGA 2, Sid 1(1) 

Intervjuguide 
 

Inledande frågor 

Vilken yrkesroll har du inom IPS?  

Vilken utbildning har du i bakgrunden? 

Har du utbildning inom IPS? 

Hur länge har du arbetat med IPS? 

  

Huvudfrågor 
Arbetsuppgifter 

Vilka huvuduppgifter har du som...? 

Hur sätter ni upp mål, finner intresse och motivation hos deltagarna? 

Hur gör ni för att hitta passande arbetsplatser/praktikplatser till deltagarna? 

Får deltagarna själva vara delaktig i processen att finna en passande sysselsättning?  

Vilka andra yrkeskategorier ingår i rehabiliteringsteamet? 

Hur ser ditt samarbete ut med dem? 

Har du något samarbete ut med arbetsterapeuter? 

Vad betyder arbetsterapeuten för rehabiliteringsprocessen?  

 

Frågor kring stöd 

Vilket stöd får deltagaren av dig som…? 

Hur erbjuder du deltagaren stöd på arbetsplatsen? 

Vilket stöd kan du erbjuda deltagaren utanför arbetsplatsen? 

Vad gör ni för att arbeta klientcentrerat?  

Under hur lång tid har ni möjlighet att bidra med stöd till deltagarna? 

Hur återkopplar du till deltagare?  

Hur ser återkopplingen ut till arbetsgivare? 

 

Relationer  

Hur bygger du en bra relation till deltagarna? 

Hur bygger du en bra relation till arbetsgivare? 

Vad möter du för typer av utmaningar i mötet med en deltagare?  

 

IPS modellen som metod 

Upplever du några fördelar du med IPS? 

Upplever du några nackdelar du med IPS?  

Hur upplever du angående att deltagaren kommer snabbt ut i arbete? 

Finns det förbättringar skulle kunna införas? 

Hur upplever du att deltagarna känner inför IPS?  

 

Avslutande frågor 

Är det något du känner att du vill tillägga som vi inte tagit upp? 

Får vi återkomma om vi behöver komplettera någon fråga i efterhand? 
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