
MADELEINE ANDERSSON OCH ANNA-LIISA TAPONEN

UTVÄRDERING AV PROJEKTET ”VÄG TILL ARBETE”



Bakgrund
Projektplan Utvärdering av projektet ”Väg till arbete för personer med psykisk ohälsa” Eda kommun. 2017.

• Bakgrunden till projektet är att få personer med psykisk ohälsa i Eda 

kommun att göra stegförflyttningar mot ett arbete och därmed egen 

försörjning.

• Projektets målgrupp är personer med psykisk ohälsa, personer som 

tillhör personkretsen LSS samt personer med en socialpsykiatrisk 

problematik. 



Syfte med utvärderingen 
Projektplan Utvärdering av projektet ”Väg till arbete för personer med psykisk ohälsa” Eda kommun. 2017.

Syftet med utvärderingen är att besvara om projektet i samverkan med 

andra aktörer har förmått skapa smidiga kanaler för samordning och 

stöd för brukaren. 

Det handlar om hur projektet kan införlivas i ordinarie verksamhet. 

Vidare skulle kunskap kunna produceras som handlar om hur metoden 

eller organisationen runt deltagarna möjligen skulle kunna förbättras 

positivt. Deltagarna ska delge utvärderarna sin upplevelse av hur 

projektet påverkat deras känsla av social gemenskap, social isolering, 

självkänsla, självförtroende samt om deltagarna fått ett arbete till följd 

av projektet. 

De olika delarna i utvärderingen skulle tillsammans kunna ge en mer 

enhetlig bild av vad projektet har gett för resultat hittills och hur 

metoden och organisationen skulle kunna utvecklas i framtiden jämfört 

med om enstaka delar av utvärderingen väljs ut.



Frågeställningar som utvärderingen ska besvara (1)
Projektplan Utvärdering av projektet ”Väg till arbete för personer med psykisk ohälsa” Eda kommun. 2017.

• Hur har arbetsgivare upplevt projektet när det gäller möjligheten att 

ta emot deltagare för praktik och senare anställning? Vad fungerar 

bra och vad kan förbättras utifrån arbetsgivares synpunkter?

• Hur har handledare/projektledare upplevt sitt arbete i projektet när 

det gäller samarbete med omgivningen och möjligheten att göra ett 

gott arbete. Hur fungerar det att arbeta med metoden och vad kan 

förbättras utifrån handledare/projektledares synpunkter.



Frågeställningar som utvärderingen ska besvara (2)
Projektplan Utvärdering av projektet ”Väg till arbete för personer med psykisk ohälsa” Eda kommun. 2017.

• Finns tillräcklig kunskap hos remitterande personal för att det ska bli 

rätt personer som remitteras till projektet? Hur har remitterande 

personal upplevt samarbetet med andra berörda av projektet? Vad 

krävs för förbättringar?

• En kartläggning av deltagarnas stegförflyttningar under projektets 

gång. Deltagarnas upplevelse av hur projektet påverkar deras 

känsla av social gemenskap, social isolering, självkänsla och 

självförtroende.



Programteori 

Förutsättningar – Resurser
Eriksson, B.G. & Karlsson, P-Å. (2016) Att utvärdera välfärdsarbete. Falkenberg: Gleerups. Andra upplagan.

• Projektplan och finansiering

• Styrgrupp, projektledare och handledare

• Samverkanspartner (remittenter, arbetsgivare)

• Deltagare

• Lokaler

• IPS-utbildning



Programteori

Aktiviteter – Process
Eriksson, B.G. & Karlsson, P-Å. (2016) Att utvärdera välfärdsarbete. Falkenberg: Gleerups. Andra upplagan.

• Styrgruppsmöten

• Butiken Edareturen (sysselsättning)

• ”Väg till arbete” (IPS-metoden)

• Samverkan



Programteori

Prestationer
Eriksson, B.G. & Karlsson, P-Å. (2016) Att utvärdera välfärdsarbete. Falkenberg: Gleerups. Andra upplagan.

• Affärsverksamhet i Edareturen

• Möjliggör kontakter med arbetsmarknad (”Väg till arbete”)

• Samarbetsytor



Programteori

Effekter
Eriksson, B.G. & Karlsson, P-Å. (2016) Att utvärdera välfärdsarbete. Falkenberg: Gleerups. Andra upplagan.

Stegförflyttningar

• ökad social gemenskap

• bryta social isolering

• ökad självkänsla

• ökat självförtroende

• egen försörjning

Samarbetsytor

• Edareturen – ”Väg till 

arbete”

• socialtjänsten

• arbetsförmedlingen

• försäkringskassan

• arbetsgivare



Metod för utvärderingen
Eriksson, B.G. & Karlsson, P-Å. (2016) Att utvärdera välfärdsarbete. Falkenberg: Gleerups. Andra upplagan.

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur

Trost, J. (2010) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur

• Utvärderingen har en kvalitativ ansats och det material som 

utvärderingen grundar sig i består av kvalitativa intervjuer. 

• Utvärderingen har inte ambitionen att kvantifiera några data utan 

data ska försöka ge en helhetsbild utifrån intervjupersonernas 

berättelser.  

• Utvärderingen har drag av måluppfyllelseanalys och 

processutvärdering.



Urval och bortfall

• Alla berörda i projektet gavs möjlighet att dela i utvärderingen. Mail, 

brev och kontakter via telefon togs. De som tackade ja, deltog i 

utvärderingen. 

• Data samlades in från fyra grupper

- deltagare i projektet

- arbetsgivare

- projektledare och handledare

- remitterande personal

• Bortfall

- dataunderlag för stegförflyttning (underlag fanns inte tillgängligt)

- 2 till 3 intervjuer med arbetsgivare (tackade nej eller ej svar)

- gruppintervjuer med remitterande personal (telefonintervjuer)



Datainsamling (1)

• Intervjuer med deltagare på plats i Eda kommun. (10 st)

• Telefonintervjuer med arbetsgivare. (3 st)

• Telefonintervjuer med remitterande personal från socialtjänst, 

Försäkringskassa och Arbetsförmedling. (5 st)

• Gruppintervju med projektledare och handledare.

• Alla intervjuer genomfördes under sommaren 2017, från juni till 

augusti.



Datainsamling (2)
Socialstyrelsen (2012) Individanpassat stöd till arbete enligt IPS-modellen. Publicerad www.socialstyrelsen.se, juli 2012

• Intervjuguider utformades utifrån nyckelteman i IPS enligt teman 

nedan:

- deltagande i projektet

- samverkan mellan parter

- mål med projektet

- ekonomi

- tillvägagångssätt

- framtiden

- delaktighet

- övrigt

http://www.socialstyrelsen.se/


Datainsamling (3)
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur

Trost, J. (2010) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur

Thurén, T. (2007) Vetenskapsteori för nybörjare. Malmö: Liber AB

• Under varje tema hade ett antal strukturerade och ostrukturerade 

frågor tagits fram som intervjuerna utgick ifrån. Temana i sig 

nämndes inte specifikt utan intervjuerna liknades vid samtal och stor 

vikt lades vid att låta informanterna få styra samtalen 

• Följdfrågor ställdes utifrån informationen som informanterna gav 

dels för att få fördjupning av informationen men även för att försöka 

verifiera svaren under intervjuerna 

(Se intervjuguider i sin helhet i Bilaga 1-4) 

• För att uppnå så stor objektivitet som möjligt, utfördes intervjuerna 

och transkriberingen av Madeleine medan Anna-Liisa endast har 

tagit del av textmaterialet. Detta för att antaganden (förförståelse) i 

samband med intervjuerna skulle neutraliseras.  



Databearbetning / dataanalys (1)
(Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994) Qualitative Data Analysis. An Expended Sourcebook. Thousand Oaks, CA: Sage. Second Edition.)

• Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan i sin helhet.

• Transkriberingen skrevs ut i pappersformat vilket gjorde det möjligt 

att göra en förstanivåkodning med hjälp av överstrykningspennor.

• Materialet kodades enligt följande teman:

- deltagande i projektet

- samverkan mellan parter

- mål med projektet

- ekonomi

- tillvägagångssätt

- framtiden

- delaktighet

- stegförflyttning

- positiva tankar om projektet

- lokala förutsättningar



Databearbetning / dataanalys (2)

• Materialet har sammanställts i resultatdelen under följande teman:

- Tillvägagångssätt

- Samverkan

- Lokala förutsättningar

- Upplevelse av stegförflyttning ur deltagarperspektiv

• Diskussion och slutsatser presenteras i följande teman:

- Arbetsgivare

- Organisation för ”Väg till arbete”

- Remittenter

- Deltagare



Forskningsetiska reflektioner
(Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistik-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet)

• De forskningsetiska principer som har beaktats i utvärderingen är de 

principer som Vetenskapsrådet har tagit fram:

- Informationskravet

- Samtyckeskravet

- Konfidentialitetskravet

- Nyttjandekravet

• Informationsbrev och muntlig information om de forskningsetiska

principerna gavs vid den första kontakten med möjliga

intervjupersoner. De som anmälde sitt intresse att delta i

intervjuerna fick ytterligare muntlig information innan intervjuerna

påbörjades.



Resultat  

Tillvägagångssätt (1)

• Edareturen (sidospår, rehabilitering) som bas utgör grunden för att 

kunna arbeta in rutiner som kan ge förutsättningar att komma till en 

arbetsplats. Samtidigt som Edareturen tar handledarnas tid i 

anspråk, vilket påverkar rolluppfattningen. Bygger samtidigt 

förtroende. 

• Projektform för ”Väg till arbete” och Edareturen. Beroende 

förhållande och kompletterar varandra.

• IPS är tänkt att användas som verktyg. Stöd under en längre tid.

• Drag av IPS används när handledarna arbetar i butiken. 

• Deltagarna har olika förutsättningar som påverkar arbetet med IPS 

som metod. (Trygghetfällan, svårare att ta sig vidare. Kunskap kring 

olika målgrupper. Vilka personer ska remitteras till projektet?)



Resultat 

Tillvägagångssätt (2)
• Finns en önskan bland deltagare att uppnå egenförsörjning utifrån 

nyckelprinciperna i IPS. 

• Olika utbildningsnivå och kunskaper om IPS.

• IPS och LSS. (Arbete och sysselsättning.)

• Begreppsförvirring, att ”jobba” betyder olika saker. 

• Olika regelverk och rutiner att förhålla sig till. Kan krocka och 

påverka förtroende och förståelse för varandra. (Socialtjänst, 

Arbetsförmedling, Försäkringskassa och projektet.)

• Olika uppfattningar exempelvis kring närvaro, hur och i vilken 

omfattning.

• Anpassningar utifrån deltagarna, tid och arbetsuppgifter. Upplevs 

som positivt och att man är delaktig i val och genomförande av 

arbetsuppgifter.



Resultat 

Tillvägagångssätt (3)

• Rätt matchning med deltagare kontra arbetsplats kan leda till 

egenförsörjning. Positivt både ur arbetsgivarperspektiv och 

deltagarperspektiv. 

• Efterfrågan på deltagare från projektet finns från arbetsgivare. 

Matchning påverkar placering av deltagare. 

• Uppföljning gällande tillvägagångssätt, sker i vardagen och till viss 

del i dokumentationsverktyg. Vissa mätinstrument finns, används 

sparsamt. 

• Kännedom om projektplan för ”Väg till arbete” och Edareturen ser 

olika ut. Åsikter går isär kring mål och arbetssätt. 

• Alla inblandade har positiva omdömen kring tillvägagångssättet med 

Edareturen som bas och möjligheten i och med ”Väg till arbete” att 

komma vidare till egenförsörjning.



Resultat 

Samverkan (1)

• Önskemål om samverkansmöten finns hos flera parter för att öka 

regelbundenheten. Olika uppfattningar om vad syftet med dessa 

samverkansmöten är, både befintliga och önskade. 

• Olika synsätt på vilken samverkan som ska finnas och hur 

kommunikationen ska se ut. (Teknik, fysiska möten mm.)

• Samverkan upplevs underlätta förståelsen mellan parter kopplade 

till projektet samtidigt som tydlighet efterfrågas. 

• Olika yrkesroller och olika mandat kopplat till projektet. (Lag och 

regelverk.)

• Olika dokumentationsprocesser och rutiner påverkar samverkan 

mellan parter. (Återkoppling, uppföljning och samordning.)



Resultat 

Samverkan (2)

• Deltagarnas samverkan med olika parter kopplade till projektet 

varierar utifrån kännedom och egen erfarenhet. (Både positiva och 

negativa. Inte alltid kopplat till projektet.)

• Kontakten och samverkan mellan deltagare och handledare varierar 

beroende på var i processerna man befinner sig. Olika uppfattningar 

när det kommer till behovet av samverkan och stöd. 

• Handledarna är en länk för deltagarna till att ta kontakter med övriga 

myndigheter. 



Resultat 

Samverkan (3)

• Arbetsgivarna upplever en god samverkan med projektet och kan 

använda handledarna som bollplank. Önskan finns kring ökad 

regelbundenhet exempelvis för att även kunna förmedla positiva 

effekter. 

• Samverkan mellan projektet, deltagare och remitterande personal 

varierar. (Personbundet, närhet/avstånd och myndighetskultur.)

• Samverkan mellan projektet och myndigheter varierar, en dissonans 

mellan myndigheternas krav och projektets verklighet påverkar  

varandra. (Exempelvis ”vi och dom-känsla” kan uppstå, gemensam 

grund saknas eller är diffus.)



Resultat 

Lokala förutsättningar (1)

• Deltagarunderlag, utvidgning av remitterande deltagare påverkar 

arbetssättet. Flexibilitet hos inblandade parter.

• Placeringen i Charlottenberg, fördelar (närhet) och nackdelar 

(avstånd).

• Resurser i projektet/ bristen på resurser. (Bilar, teknik, kunskap, 

lokaler, hygienutrymmen mm.)

• Oklara gränser mellan Edareturen och ”Väg till arbete”, både positivt 

och negativt.

• Otydliga arbetsroller leder till kreativa lösningar i det dagliga arbetet. 



Resultat 

Lokala förutsättningar (2)

• Edareturens samexistens med ”Väg till arbete”, en förutsättning för 

de deltagare som står långt från arbetsmarknaden. 

• Organisationstillhörighet och byte av personal påverkar projektet.

• Ett alternativ till kommunens övriga verksamheter. 

• Liten ort ger närhet och personkännedom. Både positivt och 

negativt.

• Informella kanaler på gott och ont. (Kännedom/efterfrågan kontra 

ryktesspridning.)

• Stor känsla av social gemenskap  självkänsla och självförtroende.

• Samlingsplats för de som är med i projektet och lokalsamhället. 



Resultat 

Upplevelse av stegförflyttning ur deltagarperspektiv (1)

• Den 6 juli 2017 fanns 6 deltagare inskrivna på Edareturen, 23 

deltagare var inskrivna på ”Väg till arbete” och 10 deltagare var 

utskrivna från ”Väg till arbetet”. Totalt har 39 deltagare varit 

delaktiga i Edareturen och ”Väg till arbete” fram till den 6 juli 2017.

• Ett flertal av deltagarna satt hemma innan de kom i kontakt med 

projektet och har under projektets gång skapat rutiner som kan ge 

förutsättningar till att komma ut i egenförsörjning/ sysselsättning. 

• Ett antal deltagare upplever att de har hittat sin plats och sina 

arbetsuppgifter i butiken Edareturen. De upplever att de är delaktiga 

i sina arbetsuppgifter, tillför något till gruppen och kan komma med 

idéer. 



Resultat 

Upplevelse av stegförflyttning ur deltagarperspektiv (2)

• Flera deltagare upplever mindre problem i vardagslivet när det 

kommer till social fobi, isolering, psykisk ohälsa och missbruk. 

• Skuldrådgivning.

• Ökad förståelse för andra människor och inkludering. Fördomar har 

suddats ut.

• ”Väg till arbete” har medverkat till att deltagare eller fd deltagare har 

fått praktikplats, sökt eget arbete eller börjat studera. 



Diskussion och slutsats

Arbetsgivare (1)

• Arbetsgivare är positivt inställda till ”Väg till arbete”.

• Rätt matchning kan ge möjlighet till anställning.

• Finns frågetecken kring målen och tillvägagångssättet kopplat till 

”Väg till arbete”.

”Är målet att kunna bli så självständig i arbetet som möjligt? 

För det är så som jag har fattat det när jag har hört om det, 

men är det målet?”

”…jag visste ingenting om det (målen med ”Väg till arbete”) 

Jag är väldigt dåligt insatt i det faktiskt.”



Diskussion och slutsats

Arbetsgivare (2)

• Arbetsgivare upplever en bra kontakt med projektet, men det finns 

samtidigt önskemål om fler och mer regelbundna kontakter.

”… det har fungerat jätte bra med handledarna.”

”Ja, jag tycker att uppföljningar är väldigt viktigt. För att det 

ska fungera för alla parter och att de blir uppdaterade i vad 

som sker och även ser deltagarens utveckling.”



Diskussion och slutsats

Arbetsgivare (3)

• Närheten och lokalkännedom upplevs som en fördel exempelvis 

placeringen i Charlottenberg.

”… som sagt att vi känner varandra och då är det klart att 

det är lättare att samverka och ha förståelse för varandra.”



Diskussion och slutsats

Organisation för ”Väg till arbete” (1)

• Kontakten mellan ”Väg till arbete” och omgivningen skiljer sig utifrån 

fysisk placering, relationer mellan berörda, olika regelverk hos de 

berörda och arbetsprocesser. Vissa fungerar bättre än andra. 

”… går ju nästan inte att kontakta om de inte själva söker 

upp oss… Det är bra när det inte är några formella möten 

utan att det blir naturliga inslag om man har frågor att 

ställa.”



Diskussion och slutsats

Organisation för ”Väg till arbete” (2)

• Dissonans mellan parter när det kommer till hur man arbetar och 

tolkar beslut. (IPS, lagrum, regelverk.) Påverkar hur arbetet inom 

projektet löper på.

”…det är lagen som de följer, så man kan ju inte negligera 

den, men vi har vår verklighet att förhålla oss till.”

• IPS används i olika utsträckning beroende på deltagarna och 

närheten till Edareturen. Oklara gränser mellan Edareturen och ”Väg 

till arbete”, både positivt och negativt (trygghetsfällan).

”…det är väldigt bra att vi har Edareturen och att vi kan 

använda det som en sysselsättning.”



Diskussion och slutsats

Remittenter (1)

• Variation kring kunskap när det kommer till arbetssätt kopplat till 

”Väg till arbete”. Påverkar vilka som remitteras.

”…jag har fått ett underlag och läst igenom det.”

”…jag arbetar utifrån en liknande metod som IPS.”

”Jag hade inte hört talats som IPS tidigare men jag har fått 

information om metoden.”



Diskussion och slutsats

Remittenter (2)
• Variation kring kunskap när det kommer till målen kopplat till ”Väg till 

arbete”. Påverkar vilka som remitteras.

”…målet för själva projektet det kan jag inte säga att jag vet 

så mycket om.”

”Jag har fått med mig att man inom en ganska kort period 

ska ha kontakt med en arbetsgivare. Om jag inte har 

misstagit mig helt.”

”Det jag vet är väl att man ska försöka få ut personer i jobb, 

det är väl det målet som jag vet.”

”…om man inte lyckas så finns det ju andra möjligheter att 

man då kanske har sin sysselsättning (på Edareturen) och 

ha det som jobb istället.”



Diskussion och slutsats

Remittenter (3)

• Upplevelser när det kommer till samarbete med andra berörda av 

projektet skiljer sig åt. (Personbundet, personalbyten och 

avståndet.)

• Regelbunden återkoppling önskas från flera håll.

• Samverkansytor på handläggarnivå efterfrågas.

• Ökad förståelse för varandras yrkesroller tros påverka arbetet 

positivt och ta bort en känsla av ”vi och dom”.

”…jag tror att förståelsen mellan verksamheterna behöver 

ökas.”

”Det blir lite vi och dom … det är frustrerande.”



Diskussion och slutsats

Deltagare (1)

• En kartläggning av deltagarnas stegförflyttningar under projektets 

gång har inte vart möjlig att göra. (Datamaterial saknas.)

• Några deltagare har kommit i kontakt med arbetsmarknaden genom 

”Väg till arbete”, merparten av deltagarna har inte gjort det.

• Upplevelser av stegförflyttningar finns från deltagare har framkommit 

under intervjuerna. Stor vikt har lagts vid relationen mellan ”Väg till 

arbete” och Edareturen. Flera av deltagarna ser Edareturen som en 

förutsättning för de stegförflyttningar som de har gjort.

”Det är kul att komma hit (Edareturen), det är en positiv 

känsla att komma hit.”



Diskussion och slutsats

Deltagare (2)

• Flertalet av deltagarna upplever en social gemenskap.

”…det känns bra liksom. Fan jag passar in här. Jag har fått

beröm från de andra här, så det känns väldigt bra.”

”Det känns mycket bra att vara i ett arbetslag igen, kunna

ha roligt tillsammans, fika och lägga upp dagen som det

passar.”

”Jag är behövd.” 

”Jag gör något betydelsefullt idag!”



Diskussion och slutsats

Deltagare (3)

• Flera deltagare upplever att den sociala isoleringen har brutits.

”…jag isolerade mig mycket innan jag kom hit.”

”Det är viktigt att få ett socialt umgänge, komma ut och

träffa folk.”

• Problematik med social fobi kan tillgodoses utifrån att deltagarna

själva är delaktiga i vad de gör under dagarna i butiken. Möjligheten

att anpassa dagarna upplev som viktigt.

• ”Väg till arbete” och Edareturen ses som ett bra komplement till

kommunens övriga sysselsättningar och arbetsmarknadsåtgärder.

Stor anpassningsförmåga.



Diskussion och slutsats

Deltagare (4)

• Flera av deltagarna säger att självkänslan och självförtroendet har 

ökat i och med arbetet kopplat till Edareturen.

”Jag älskar min lilla nisch och mina arbetsuppgifter. Det får 

mig att känna ett självvärde, att jag duger till någonting. Så 

det har varit väldigt positivt för mig.”

”Jag har en egen del som jag ansvarar för i butiken, det är

roligt.”

• ”Väg till arbete” och Edareturen ses som ett bra komplement till

kommunens övriga sysselsättningar och arbetsmarknadsåtgärder.

Stor anpassningsförmåga.



Värdering (1)

Under arbetet med utvärderingen har det framkommit att det finns 

kanaler för samverkan mellan parter, men att dessa ser olika ut och att 

det inte finns en regelbundenhet och struktur kring samverkan. För att 

vidareutveckla samverkan, vilket efterfrågas från alla håll, kan det vara 

en fördel om struktur, processer och tillvägagångssätt tydliggörs. Ett 

sätt att göra det skulle kunna vara att starta samverkansytor på 

handläggarnivå, kopplade till projektet, där gemensamma frågor kan 

lyftas och skapa en helhetsbild av situationen för alla inblandade. 

I dessa samverkansytor skulle man kunna diskutera hur arbetet kring 

deltagare ska se ut, vilka beslut som tas och varför, hur planering 

framåt ska se ut. Detta för att undvika trygghetsfällan.  



Värdering (2)

För att öka förståelsen mellan parter krävs att det finns tydliga 

arbetsroller och vilket mandat man har i sina arbetsuppgifter. Detta 

gäller alla berörda i projektet. 

Det kan ge förutsättningar till att skapa en gemensam grund när det 

kommer till uppföljning och återkoppling. Viktigt att detta också 

kommuniceras till deltagare på deltagares villkor så att deltagare blir 

delaktiga i processerna som rör dem. 

• Vem ska göra vad?

• Hur ska det göras?

• När ska det göras?



Värdering (3)

Under arbetet med utvärderingen har det kommit fram att ”Väg till 

arbete” är i ett beroendeförhållande med Edareturen, de lokala 

anpassningar som har gjorts med remitterande deltagare. Detta 

beroendeförhållande upplevs som positivt för alla inblandade parter, 

samtidigt som merparten av deltagarna inte har kommit vidare mot ett 

lönearbete. Deltagarna själva är nöjda med sin situation och känner att 

de bidrar till verksamheten Edareturen. Detta visar sig i de upplevad 

stegförflyttningarna.

I och med beroendeförhållandet mellan ”Väg till arbete” och Edareturen 

kan man ställa sig frågan om IPS är den optimala metoden att 

använda, om man ska komplettera med andra arbetssätt eller om 

”godbitar” av IPS ska användas även i fortsättningen. Valet kommer att 

påverka handledarnas roll och arbetssätt, vilket i förlängningen 

påverkar arbetsgivarna.  



Värdering (4)

Arbetet, så som det har bedrivits fram till och med utvärderingens 

genomförande, har gett goda resultat för deltagarna när det kommer till 

stegförflyttningar i vardagen. Målet med projektet har inte uppnåtts men 

reviderade mål längs vägen när det kommer till stegförflyttningar har 

uppnåtts. För det fortsatta arbetet behöver målen med verksamheten 

ses över och formuleras utifrån de lokala förutsättningarna. 

Diskussioner kring målgrupp är också nödvändiga för att få en 

samstämmighet.  

• Hur ska målen formuleras och hur ska man arbeta vidare både på 

kort och långsikt?
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