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Abstrakt 

Navigatorcentrum (NC) i Östersund startade som ett Europeiskt socialfondsfinansierat projekt 

2008, med syfte att möta den ökande ungdomsarbetslösheten. Bakgrunden till projektet var att 

det fanns ett stort antal ungdomar som stod utan sysselsättning och därmed riskerade att 

hamna i utanförskap. Projektet avslutades i oktober 2011 och nu är verksamheten permanent 

med kommunal finansiering. Huvudmålgruppen för coacherna på NC är unga i åldern 16-25 

år som inte studerar eller arbetar och står långt ifrån arbetsmarknaden. Gemensamt för flera 

NC är att de haft i uppdrag att utveckla nya metoder och att använda varierade strategier för 

att bryta ungas utanförskap. Studier från utvärderare av ungdomsprojekt har visat att de 

metoder som används i ungdomsprojekt har varit framgångsrika. Problemet är att det inte 

finns eller finns väldigt lite beskrivet i utvärderingarna vad det är i metoden som gör arbetet 

framgångsrikt. Syftet var att studera vilka strategier som coacherna använder sig av i arbetet 

med att stödja ungdomarna på ett Navigatorcentrum. För att kunna studera vad coacherna gör 

och finna vad deras metod innehöll är studien av kvalitativ karaktär. Semi- strukturerade 

intervjuer genomfördes med fyra coacher. Resultatet visade att coacherna använder flera 

strategier i förändringsprocessen som klientcentrering, individanpassa insatser, arbeta 

målinriktat, att stödja och vägleda samt att samverka.  

Nyckelord: case management, Job coach, neet, methods, supported employment,      

vocational rehabilitation,  

 

  



 
 

Förord 

 

Följande C-uppsats har skrivits i rapportform! 

Uppsatsskrivandet har för oss varit en mycket krävande process, vilket inneburit att mycket 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Principer som reglerar den arbetslivsinriktade rehabiliteringen idag, grundar sig på 

rehabiliteringsreformen som kom på 1990 talet. Principerna kom till inom 

socialförsäkringssystemet, där det kom att handla om personens rätt att arbeta. Eftersom det 

fanns en stor ökad kostnad för sjukskrivna gjordes insatser i reformen, till att tillvarata och 

förbättra arbetsmiljön samt att få långtidssjukskrivna tillbaka i arbete. Den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen utökades i form av flera insatser mot långtidssjukskrivna. Arbetslinjens 

principer kom sammanfattningsvis till att främja effektiva insatser istället för bidrag och 

menar att sjukskrivning är negativt för personen och samhället. Alla som är i arbetsför ålder 

förväntas bidra till försäkringssystemen och välfärden genom att vara en del av 

arbetsmarknaden. Ett holistiskt perspektiv ska ingå i rehabiliteringsarbetet, personen ska vara 

i fokus för insatserna där arbetet är en process (Vahlne Westerhäll et al. 2009). 

Staten har strävat efter en större samverkan mellan arbetsmarknad och kommun för en 

effektivisering av finansiella medel. Genom kommunernas kompetenser om arbetslösa 

ungdomar, utöva olika insatser för den gruppen. 1995 fick kommunerna ansvar över de 

arbetsmarknadspolitiska insatserna mot unga under 20 år, och då startades 

ungdomsprogrammet: det kommunala utvecklingsprogrammet, (KUP). Arbetslösa ungdomar 

fick ta del av kommunala insatser (EES 2006:3). 

Ulmestig (2013) menar att individualisering i handläggningen av unga arbetslösa 

socialbidragstagare och de arbetsmarknadspolitiska insatserna har blivit ett allt vanligare sätt 

att lösa olika problem i välfärdsstaten. Sedan den ekonomiska krisen på 1990-talet som 

medförde förändringar på arbetsmarknaden och inom arbetsmarknadspolitiken, har 

socialbidraget blivit ett allt vanligare sätt för arbetslösa ungdomar att försörja sig och 

kommunerna har blivit en viktigare aktör inom arbetsmarknadspolitiken. Välfärdsstaten har 

kritiserats från flera olika håll under det senaste decenniet, efter kritiken har politikerna 

anpassat allt fler samhällsinsatser till individerna. Välfärden ska då bli mer effektiv genom att 

individen kan påverka den samhällsservice som erbjuds och myndigheterna kan ställa krav på 

individen. Ulmestig menar också att ungdomarna kan bli mer aktiva om de uppfattar sig som 

ansvariga för sin egen situation. Det har också visat sig effektivt för att minska tiden som 

arbetslös. Insatserna för de unga arbetslösa handläggs av organisationer som är beroende av 

att kategorisera de arbetslösa. Den första kategoriseringen görs för att se om individen tillhör 
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organisationens ”råvara”. Organisationen behöver kategorisera vilka av individens behov de 

kan vara till hjälp med. Handläggningen är också en form av test av individens vilja och 

förmåga till arbete.  Ett problem är att individerna ofta har komplicerade problem och att de är 

för många för att organisationen ska kunna individanpassa hanterandet av dem. Gemensamma 

kategoriseringar i organisationerna underlättar samverkan. 

Efter ett regeringsbeslut 2008 ansåg regeringen att det fanns ett behov av att förstärka stöd till 

personer som förlorat arbetet. Stödet ska kunna ges utanför jobb och utvecklingsgarantin samt 

utanför jobbgarantin för unga i en tidig arbetslöshetsperiod. Stödet ska ges av personliga 

coacher som ska ge ett effektivt och individanpassat stöd. För att garantera en hög kvalité ska 

varje coach ha ett begränsat antal arbetssökande. Coacherna ska hjälpa de arbetssökande att 

hitta lämpliga platser för arbetspraktik, praktisk kompetensutveckling, marknadsföra 

nystartsjobb samt underlätta för samverkan med andra organisationer 

(Arbetsmarknadsdepartementet 2008). Blitz & Mechanic (2006) menar att definitionen av 

begreppet jobbcoach är komplext. En jobbcoach kan ha olika yrken som socialarbetare, 

arbetsinriktad vägledare, rehabiliteringsarbetare eller med någon annan yrkesmässig 

bakgrund. 

Arbetsförmedlingen prioriterade ungdomar ändå fungerade de arbetsmarknadspolitiska 

åtgärderna dåligt för gruppen unga. Kommunerna kunde erbjuda arbetslösa ungdomar det 

kommunala ungdomsprogrammet (KUP) och ungdomsgarantin (UNG), vilka riktades till 

ungdomar mellan 18 och 24 år. Kommunerna var skyldiga att erbjuda gymnasieplats för alla 

som var under 20 år och att hålla sig informerade om hur ungdomar mellan 16 och 20 år som 

inte deltog i gymnasieutbildning var sysselsatta. UNG innebar att kommunerna var skyldiga 

att erbjuda ungdomar som skrivit in sig på arbetsförmedlingen, en aktiverande och 

utvecklande insats på heltid om annan sysselsättning inte kunde erbjudas inom 90 dagar 

Sibbmark & Forslund (2005). År 2007 infördes jobbgarantin för ungdomar (UGA) och ersatte 

ungdomsinsatserna, ungdomsgarantin och det kommunala ungdomsprogrammet. UGA är ett 

arbetsmarknadspolitiskt program som riktar sig till ungdomar från 16-24 år som varit 

inskrivna på arbetsförmedlingen i tre månader. UGA ska ge deltagaren en vardag men det 

huvudsakliga målet är att deltagarna ska hitta ett arbete, påbörja eller återgå till studier. 

Programmet inleds med en kartläggning av ungdomen som sedan följs av jobbsökande och 

coaching (Martinsson & Sibbmark 2010). 
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Idag finns direkta och indirekta kostnader för samhället beträffande unga som varken arbetar eller 

studerar. Direkta utgifter för offentlig sektor är kostnader på grund av arbetslöshet, sjukdom och 

ohälsa. Det uppkommer också direkta kostnader för arbetsmarknadspolitiska och andra åtgärder. 

Skatteintäkter för stat och kommun är exempel på indirekta kostnader. Om fler unga på nytt upptar 

utbildning ökar möjligheterna att fler kan etablera sig på arbetsmarknaden. Genom en förstärkt 

samverkan kring de unga som är i särskilt behov av samordnade resurser är en sådan utveckling att 

hoppas på. Socialtjänstens insatser för unga som deltar i arbetsmarknadsinsatser väntas bidra till att 

fler personer deltar i arbete, vilket leder till ökade skatteintäkter för stat och kommun. Arbetslöshet 

ohälsa och socialt utanförskap kan också minska om fler är sysselsatta. För kommuner kan det 

innebära minskade framtida kostnader för försörjningsstöd samt minskade kostnader för kommunala 

sysselsättningsåtgärder (SOU 2013:74). 

Många projekt har startats inom området ungdomsarbetslöshet, samverkan mellan olika 

myndigheter och offentliga organisationer är vanliga. Offentliga utredningar har konstaterat 

att det saknas generella kunskaper och effektfulla arbetssätt (SOU 2013:74). Behov av ökad 

kunskap om hur olika metoder och deras effekter fungerar har påvisats för att utveckla och 

sprida kunskap. Om de som driver projekten inte får veta vad som har gett effekt, får de inte 

veta vad som bör genomföras och inte. Forskare, utvärderare och andra utövare behöver 

kunna se vad som har utmärkt arbetet för att kunna jämföra olika arbetssätt och se mönster i 

effekterna. Svårigheten att bedöma effekter av metoder och arbetssätt kan bero på att 

deltagarna i projekten har olika förutsättningar när de påbörjar medverkandet. Det krävs 

tydligare utvärderingar av metoder så arbetet blir lättare att granska och lära av. Om flera 

verksamheter skulle använda eniga utvärderingsfrågor skulle det bidra till lättare jämförelser 

och det skulle kunna ge stöd till allmänna formulär som fler aktörer kan nyttja 

(Ungdomsstyrelsens skrifter 2014:1). 

 

1.2 Tidigare projekt för unga arbetslösa 

Rogers et al. (2008) beskriver ett projekt i USA, som med ”arbete först” filosofi introducerade 

en rad av skräddarsydda arbetsstrategier för unga och unga vuxna med en 

funktionsnedsättning. Projektet introducerades för att inverka till förändringar i systemet, för 

att förbättra arbetsutsikten för en växande generation av unga och unga vuxna med 

funktionsnedsättning. Studien visade goda resultat som hjälpt unga och unga vuxna med 

funktionsnedsättning, att finna arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Ett viktigt mål för 

projektet var att engagera studenter med olika typer av funktionsnedsättningar genom att 

skräddarsy övergången till eftergymnasial utbildning, framtidsutsikt och arbete på den 
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reguljära arbetsmarknaden. Starka insatser var gjorda för att inkludera olika slags behov hos 

deltagarna med olika slags funktionsnedsättningar. Att proaktivt engagera unga vuxna att 

sträva mot att nå sin fulla potential och utvidga möjligheterna till arbete. Resultatet av studien 

visade att projektet förbättrade möjligheterna för många unga med funktionsnedsättningar 

som är oförmögna att dra nytta av den traditionella synen på arbete. Resultaten visar klara 

bevis för att individanpassade arbeten verkligen utökar möjligheter för unga och unga vuxna 

med funktionsnedsättning att arbeta, om arbeten utvecklas eller skapas kring deras unika 

intressen eller förmågor. Att anpassa arbetsprinciper och strategier som främjar en persons 

utveckling och att de unga ges stöd och hjälp förändrar vad det menas att vara kvalificerad att 

arbeta på den reguljära arbetsmarknaden. 

1.3 Metoder och modeller för arbetslivsinriktade insatser 

En statlig utredning lyfter fram vikten av samverkan mellan olika aktörer för en gynnsam 

rehabilitering och återgång till arbetsmarknaden. För att olika myndigheter ska samverka 

inom arbetslivsinriktad rehabilitering har regeringen infört lagar och bestämmelser. 

Samverkan ökar möjligheterna att utnyttja den samlade kompetensen och att tillvarata 

kunskaper och erfarenheter från olika myndigheter vid planering och genomförande av den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Samverkan ska innefatta skyldigheter och möjligheter att 

samverka på verksamhetsnivå och på individnivå. På verksamhetsnivå handlar det om att 

samordna resurser, ansvarsområden och regelverk. På individnivå ska insatserna planeras 

tillsammans med personen och de berörda aktörerna. Olika aktörer som samverkar är bland 

annat kommuner, landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa (SOU 2013:74). 

Många rehabiliteringsprojekt finns för att hjälpa personer som har flera problem samtidigt. 

Problemen kan vara både arbetsmässiga, medicinska eller sociala och då behövs samlade 

rehabiliteringsinsatser. När individen måste ha flera myndighetskontakter ökar risken för 

rundgång, ofta har myndigheterna också olika mål och regler att följa vilket också bidrar. För 

att rätta till problemen med rundgång har samverkan mellan myndigheter blivit en 

arbetsmetod, ett exempel på ett samverkansprojekt var Betaprojektet (Jacobsson et al.2004). 

1.3.1Coaching 

Biswas-Diener (2009) menar att målet med coaching är att öka deltagarens motivation, lära 

sig hantera motstånd och strategier för att hantera negativa sätt att tänka. Coaching ska stödja 

individer så att de kan sätta upp mål, övervinna hinder, upprätthålla motivation, undvika 

passivitet och hjälplöshet. Deltagaren ska medverka till sin egen framgång. Målet med 

coaching är att det ska leda till personlig utveckling och förändring. Enligt Tilson & Simonsen 
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(2013) har arbetscoacher en central roll i att assistera unga och vuxna med 

funktionsnedsättning, att hitta och behålla ett arbete. En kombination av skicklighet, 

kompetens och personliga egenskaper krävs för att på ett effektivt och framgångsrikt sätt 

förmedla övergången till arbete. Personliga egenskaper som bidrar till att arbetscoacher 

lyckats är att ha en tro på kapaciteten hos den arbetssökande, känna ansvar för att stötta de 

unga till sysselsättning samt ha värderingar och normer som möter hur unga tänker, samspelar 

och uppför sig. Att arbetscoachen har en förståelse för hur unga lever och kan kommunicera 

med unga samt deras familjer.  Förmåga att förstå vad som motiverar företag och arbetsplatser 

samt att hitta kontakter och resurser för att skapa möjligheter för unga. Författarna kom även 

fram till att arbetscoacherna hade en stor tilltro till sina handlingar och att de hade en positiv 

påverkan på de arbetssökandes liv. 

Hilmarsson (2012) menar att coaching är en metod för att skapa förändring eller utveckling, 

genom att konsekvent arbeta sig igenom olika steg. Att sätta upp mål för att skapa 

beteendeförändringar, arbeta mot målen och lära av sina erfarenheter genom uppföljning. 

Coaching metoden kan användas i grupper eller i individuella samtal. Det finns tre 

grundvillkor som coaching bygger på: den coachande dialogen, handling och inlärning. Den 

coachande dialogen ska bidra till att klienten ska handla för att nå sina mål. Coachens resurser 

ska bidra till klientens självmedvetenhet och genom det ska klienten upptäcka sin situation 

eller sitt problem. I coaching läggs stor vikt på motivation. För att klienten ska se sina behov 

och kunna göra en förändring är det viktigt med feedback. I coaching vill man komma till att 

klienten själv ska vilja skapa en förändring och nå sitt mål. ”Coaching är att verka genom en 

stödjande relation vars syfte är att hjälpa människor att nå sina mål, lösa problem och locka 

fram människors möjligheter och bästa egenskaper”. (Hilmarsson 2012, s.264) 

Berg (2007) menar att kognitiv coaching är målinriktat och fokuserar på nuet. Det innebär att 

den som coachas arbetar med sitt tänkande och sitt sätt att vara, för att nå sina mål. Metodens 

fokus ligger i hur personen tolkar situationer, snarare än situationerna i sig. Genom att 

förändra hur personen tolkar sin situation, pröva andra tolkningar och beteenden kan personen 

och coachen finna en mera effektiv lösning av problemet. Huvudmålet med metoden är att 

skapa handlingsplaner för förändring, och i processen så ger det personen insikt i sättet att 

tänka och känna. 
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1.3.2Case management 

Case Management (CM) är en metod med ursprung i USA. CM är ett samlingsnamn för en 

rad olika metoder och arbetssätt såsom „Broker model‟ (mäklarmodellen), „Assertive 

comminity treatment‟ (ACT) och „The Strength model‟ (Vahlne Westerhäll et al. 2009). 

Arbetssättet uppkom genom behov av att samordna insatser för psykiskt funktionshindrade, 

då det var svårt för dem, de närstående och professionella att navigera bland alla aktörer och 

verksamheter. CM började med den så kallade mäklarmodellen, där huvuduppgiften var 

samordning som sedan vidareutvecklades mot mera intensiva varianter av modellen, t.ex. 

ACT. Modellen innebär att en case manager utför direkt samordnade insatser, både 

medicinska och sociala i multidisciplinära team (Lindqvist et al. 2012). 

1.3.2.1Framgångsfaktorer och strategier 

Rapp och Goscha (2004) redogör för framgångsfaktorer i olika CM-modeller som att case 

managern direkt arbetar med deltagaren, använder sig av resurser i samhället, arbetar i 

multidisciplinära team, ger fortsatt stöd vid etablering av arbete, har ofta återkommande 

träffar med deltagaren och att case managerns deltagarantal inte är för stort. Rapp och Goscha 

menar att där medarbetarna har olika utbildningsbakgrund ökar arbete i multidisciplinära team 

och deltagarens förutsättningar att nå framgång, genom att en mer mångsidig bild av 

deltagarens förutsättningar framträder. För att behålla arbetet ska stödet fortsätta efter att 

deltagaren etablerats på arbetsmarknaden. Träffarna ska vara kortare och tätare, 

telefonkontakt mellan träffarna kan även vara att föredra. Genom att case managern inte har 

för många deltagare att arbeta med samtidigt ökar förutsättningar att stödja deltagaren. En 

lämplig mängd är mellan 10 till 30 deltagare beroende på deras förutsättningar till etablering 

på arbetsmarknaden. 

Klockmo et al. (2012) beskriver olika stödjande strategier som en case manager använder sig 

av i sitt arbete med klienter som har psykiska funktionsnedsättningar. Resultatet i artikeln 

beskriver arbetsstrategier som underlättar till en aktiv förändringsprocess, där klienterna gör 

livsförändringar baserat på aktiva val. Strategierna som används är att identifiera mål, 

medverka till att stärka klienten framåt och att samordna yttre resurser. 
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1.3.3 Supported employment 

Supported employment (SE) metoden är ett stöd som utvecklades i USA och Canada. Stödet 

kom till för att betona vikten av en integrering i arbetslivet för personer med 

funktionsnedsättning och utvecklades till en helt ny syn på integrering och normalisering. SE 

metoder prioriterar rehabilitering på arbetsplatsen till skillnad mot den traditionella 

rehabiliteringen. Fokus ligger i att fullt ut delta i samhällslivet och att alla är arbetsdugliga. 

Arbetet ska vara naturligt utformat och helt inkluderat med lön och tider efter avtal.  I Sverige 

startade det som kom att bli en svensk version av SE upp, för att bereda plats på 

arbetsmarknaden för unga med något slags funktionshinder. Uppdrag kom från 

arbetsförmedlingar, försäkringskassor, kommuner och landsting, Stödet är särskilt viktigt när 

aktörers kompetens och rutiner inte räcker till. Målet är att unga arbetssökande får 

sysselsättning eller påbörjar studier. Viktiga aspekter i arbetet med målgruppen ska vara 

helhetstänk, gränsöverskridande arbetssätt och att bygga upp nätverk. Det ska finnas en 

specialist inom arbetslivsinriktad rehabilitering eller så kallad jobbcoach, som arbetar med 

metoden för att skapa arbetsplaceringar. De som arbetar med SE följer ett antal varierande 

punkter, som alltid följer tre steg: före arbete, under arbetet med inslag av träning och efter 

arbetsplaceringen med uppföljning. I USA läggs störst vikt vid att den funktionshindrade når 

och får ett bra arbete, vilket är de mest utmanade steget för den professionella stödjaren. 

Utvärderingar visar att Sverige lägger tyngdpunkten på första punkten, att kartlägga 

önskningar, kompetenser och resurser, hos den funktionshindrade. Följden av det kan bli att 

mycket tid går åt att skapa en god relation till den arbetssökande, kartlägga samt skapa 

kontakter inom myndigheter och vård för bedömning av förutsättningarna till arbete. De kan 

bli en inlåsningseffekt vilket kan bidra med att steg två inte nås (Antonsson 2003 & 

Andersson 2011). Enligt Burke-Miller et al. (2012) så har unga och unga vuxna med psykisk 

ohälsa en pågående utmaning i vägen till arbete eller tillbaka till arbete, även när de är på väg 

mot ett tillfrisknande. För att höja effektiviteten med SE metodiken för unga och unga vuxna 

så behövs det en större spridning och tillämpning av metoden, att förstärka med 

stödutbildning, öka tillgången till rådgivning och förbättra metoden med evidensbaserade 

principer. Enligt Bond et al. (2011) så är en viktig uppgift att bemästra hinder för en 

implementering av SE metoden, genom att göra den så tillgänglig som möjligt. Författaren 

menar också att ingen annan arbetslivsinriktad rehabiliteringsmetod mot psykiskt 

funktionshindrade har förvärvat anseendet som evidensbaserat, trots att många nya 

rehabiliteringsprogram dykt upp. 
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1.3.4 IPS-modellen 

Individual Placement and Support (IPS) modellen är en utvecklad form av SE som bygger på 

att deltagarna får stöd av en arbetscoach att söka och skaffa sig arbete på den reguljära 

arbetsmarknaden, med avtalsenlig lön. IPS vänder sig till personer med psykisk 

funktionsnedsättning och målet är att underlätta återhämtningen. Arbetssökandet utgår från 

individens val och önskemål, ingen arbetsträning eller bedömning av arbetsförmåga görs. 

Fokus ligger på att snabbt komma ut i arbete vilket är en skillnad mot andra rehabiliterings 

modeller där arbetsförmågan bedöms först, för att sedan kunna komma ut och arbetsträna. 

Stödet till personen är individuellt behovsbaserat och inte begränsat i tid. Personen ska kunna 

leva ett så normalt liv som möjligt och finna en meningsfull tillvaro, där fokus inte ligger på 

funktionsnedsättningen. Arbetscoachen kan underlätta den processen genom att ge hopp, visa 

empati och uppmuntra personen till att ta eget ansvar för sitt liv. Arbetscoachen kan använda 

en programtrohetsskala som är ett bedömningsinstrument, där sammanfattas principer som 

finns att arbeta efter och kvalitetssäkrar hur pass nära arbetscoachen arbetar enligt modellen. 

Principer för IPS är att alla som vill arbeta ska ges möjlighet, platserna är anpassade i den 

psykiska vården, arbete på den reguljära arbetsmarknaden är målet, vägledning med 

ekonomin finns, stödet är inte tidsbegränsat samt klientens önskemål prioriteras 

(Socialstyrelsen, 2012). 

För personer med psykiskt funktionshinder är IPS modellen mest effektiv när psykiatrin och 

insatser för arbete är fullt enhetliga i team. På verksamhetsnivå innebär framgångsrika 

strategier att arbetscoachen och psykiatrins team har gemensamma möten, arbetar för att 

utveckla förbättringar, involverar de som leder verksamheten i att definiera arbete som en 

central del i återhämtningsprocessen och engagera arbetsspecialister inom arbetslivsinriktad 

rehabilitering. Samlokalisering med arbetscoacher verkar vara en viktig metod i att samordna 

insatser. En annan metod för att förbättra samordning mellan psykiatrins insatser och IPS är 

att skärpa samarbetet med den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. De som arbetar med 

arbetslivsinriktad rehabilitering har en fördel med att lära sig IPS principer och få riktningar 

om hur de kan införas i arbetssättet (Swanson et al. 2014). 

IPS modellen är inte upprättad i det svenska samhället men det pågår försöksverksamheter där 

modellen används.  Den svenska benämningen för de som arbetar med arbetslivsinriktad 

rehabilitering enligt IPS är tveksam, ofta används termen jobb/arbetscoach eller 

arbetsspecialist. Socialstyrelsens manual för IPS modellen är en översättning av den 

amerikanska versionen, ett medvetet val gjordes att behålla en amerikans ton eftersom det 
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svenska arbetssättet kan ha något att lära av den optimism och tro på personer som den 

amerikanska arbetsmodellen omfattar. Det är också i USA de flesta vetenskapliga studier görs 

av IPS som en evidensbaserad modell att arbeta efter. Det finns få svenska vetenskapliga 

studier om IPS vilket hämmar att arbeta efter modellen i Sverige. Modellen måste testas, 

bearbetas och anpassas innan den kan implementeras. Ska modellen implementeras måste 

evidens finnas för att uppnå samma positiva resultat i Sverige som i internationella studier 

(Socialstyrelsen 2012). 

1.4 Implementering av arbetsinriktad rehabilitering 

Lindqvist et al. (2012) beskriver hinder som finns med att implementera CM modeller. Att det 

saknas stöd i lagar och regler och stöd hos aktörer som rekommenderar principerna i 

arbetssättet, vilket förutsätter fri övergång mellan socialtjänsten och psykiatrins gränser. Ett 

annat hinder för implementation är att komma in på ett område, där det redan finns 

professionella sätt att anordna samt utöva vård och stöd som påminner om CM. Beijerholm 

(2011) menar att den traditionella arbetslivsinriktade rehabiliteringen för psykiskt 

funktionshindrade i Sverige, inte fungerar optimalt. Anledningarna inkluderade otillräckliga 

och splittrade insatser, dålig samverkan mellan olika statliga myndigheter och en brist på 

evidensbaserade metoder. Välfärdssystemet tenderar att hålla fast personer med 

funktionsnedsättning i ett bidragsberoende. Därför behövs nya tillvägagångssätt inom den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen som kan möta personer med funktionsnedsättningar att få 

och behålla arbete.  Den traditionella arbetslivsinriktade rehabiliteringen är i allians med 

välfärdsystemet, och har ett synsätt som omfattar att först arbetsträna sedan komma ut i 

arbete. Synsättet följs av låga förväntningar av de professionella, eftersom fokus ligger i att 

bli frisk innan personen kan komma ut i arbete. Det involverar ett medicinskt perspektiv där 

funktionsnedsättningen är avgörande för att få vård, sen behandling och sist rehabilitering, om 

möjligtvis arbetslivsinriktad. IPS modellen representerar ett ”arbete sen träna” synsätt där 

modellen är för återhämtning och tillmötesgår funktionsnedsättningen. I artikeln beskrivs 

förslag till att implementera IPS i svenska välfärdssystemet: IPS modellen blir accepterad och 

ses som ett vanligt verktyg för bedömning av arbetsförmåga, den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringen blir individuell. Professioner inom välfärdsinsatser ökar sin kunskap om det 

faktum att många personer med psykisk ohälsa kan arbeta och tar sig an en stödjande roll 

istället för en expertroll. Att implementera IPS garanterar åtagande från alla inblandade 

aktörer.  En viktig sak som tidigare studier visat, var att IPS implementeringen kommer med 

textspecifika strategier och instruktioner som ett tillägg till IPS principer och 
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programtrohetsskala. Knaeps et al.(2012) menar att ett stort hinder för implementeringen av 

IPS är bristen av samarbete mellan hälso-och sjukvården, arbetscoacher och arbetsgivare. Det 

krävs att skapa vinnande koncept för båda parter och framhålla positivitet. Möjliga strategier 

för att förbättra samarbetet är gemensam kompetensutveckling och regelbundna kontakter 

med de aktörerna. 

1.5 Beskrivning av Navigatorcentrum 

Efter att regeringen infört en ny arbetsmarknadspolitik blev behovet av strukturell samverkan 

tydlig. Vetskapen om ungdomsarbetslösheten, det ökande utanförskapet och kostnaderna som 

det medförde låg till grund för att Östersunds kommun startade Navigatorcentrum (NC). Det 

finns flera NC i Sverige och även liknande verksamheter för unga utan sysselsättning, som 

står långt ifrån arbetsmarknaden på en rad olika orter (Navigatorcentrums metodbok 2011). 

Gemensamt för flera NC är att de har haft i uppdrag att utveckla nya metoder och använda 

varierade strategier för att bryta ungas utanförskap (Ungdomsstyrelsens skrifter 2007:15). 

NC ska finna, möta och coacha ungdomar på väg ut i arbetslivet. Skapa möjligheter till 

utbildning, jobb, nyföretagande och fungera som en samverkansarena för samhällets olika 

insatser för målgruppen. NC i Östersunds kommun startade som ett Europeiskt 

socialfondsfinansierat projekt 2008, med syfte att möta den ökande ungdomsarbetslösheten. 

Bakgrunden till projektet var att det fanns ett stort antal ungdomar som stod utan 

sysselsättning och därmed riskerade att hamna i utanförskap. Projektet avslutades i oktober 

2011 och nu är verksamheten permanent med kommunal finansiering. NC är organiserad 

under kommunledningsförvaltningen, område arbetsmarknad och lärande. Genom bred lokal 

samverkan mellan offentliga, ideella och privata verksamheter skulle ungdomar synliggöras 

och erbjudas stöd, coachning och vägledning för att hitta sin egen väg till arbete eller till 

vidare studier. Det finns en styrgrupp som syftar till att främja samverkan kring deltagarna. 

Styrgruppen består av chefer för olika samhällsaktörer inom kommunen, socialförvaltning, 

arbetsförmedling, försäkringskassa, vuxenutbildning, integration service, gymnasieförbund, 

psykiatri och primärvård (Navigatorcentrums metodbok 2011). 
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1.5.1 NC målgrupp 

Huvudmålgruppen för coacherna på NC är unga i åldern 16-25 år som inte studerar eller 

arbetar och står långt ifrån arbetsmarknaden. I Östersunds kommun ligger också det 

kommunala informationsansvaret (KA) på NC, vilket innebär att kommunen ska hålla sig 

informerad om hur deras ungdomar är sysselsatta. De ska kontakta och erbjuda lämpliga 

individuella åtgärder för unga som är mellan 16-20 år, som inte är inskrivna i någon skola. 

Samverkan mellan framförallt kommunen och arbetsförmedling är viktigt i KA (Östersunds 

kommun 2015). 

Målgruppen för NC identifieras i regeringens utredning (SOU 2003:92). De är många unga 

som inte avslutat gymnasiestudier och saknar motivation att bryta sitt utanförskap. 

Utredningen visade också att de unga lätt hamnade mellan stolarna hos de olika aktörerna. 

Arbetsförmedlingen förmedlar arbeten till de jobbklara, socialtjänsten beviljar ekonomiskt 

bistånd till de som är aktiva och skolan finns för de som är mottagliga för att utbildas. De 

unga i den aktuella målgruppen behöver en person, en coach för stöd och hjälp. Coachen ska 

sätta sig in i den ungas situation och finnas där på lång sikt. Det handlar om att möta unga 

med respekt och tålamod, för att tillsammans i lösningsfokuserade samtal anpassa relevant 

åtgärd för rätt individ. Genom ett bra bemötande hjälpa och stötta unga att själva ta kontrollen 

över sitt liv. Utifrån coaching metoden kan det sedan läggas en grund med en individuell 

handlingsplan som för vidare mot mera konkreta mål. 

1.5.2 NC arbetssätt 

Enligt rapporten Tid för coaching (2012) och NC metodbok (2011) beskrivs metoden som 

coacherna på NC använder sig av. De använder en uttalad gemensam värdegrund, ett 

kognitivt förhållningssätt och en lösningsfokuserad metodik. Med kognitivt förhållningssätt 

menar NC: ”Att ungdomen och coachen förehåller sig som två forskare kring en gemensam 

uppgift med helheten i fokus.” (NC metodbok 2011, s.11) Första kontakten anser NC handla 

om att ge ett bra bemötande till ungdomen, det är viktigt att de känner sig välkomna. 

Ungdomarna som blir inskrivna på NC får en personlig coach som ska vägleda deltagaren 

kring hela livssituationen, men med fokus mot arbete eller studier. Att samordna kring 

deltagaren för att underlätta är en del av coachens arbete. En aktivitet som coachen gör 

tillsammans med deltagaren är att finna en praktikplats. Dagliga aktiviteter som NC har för 

deltagare som inte är redo att börja praktik eller studier är ”Unga i Huset” och ”Plug In”. Plug 

in har ett pedagogiskt upplägg med vägledande och hälsofrämjande inslag. För att få ett 

helhetsperspektiv över ungdomens situation görs en kartläggning med ett inskrivningssamtal 
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och sedan en handlingsplan. Syftet med coachningen på NC är att utforska förändringskraften 

och motivationen hos ungdomarna. Coachningen ska hjälpa ungdomen att hantera 

omgivningens krav och förväntningar samt medverka till att deras självkänsla och 

självförtroende stärks. Coaching är en samtalsmetod där deltagarna stöttas till att utveckla sin 

potential, hitta egna lösningar och med fokus mot resultat och mål. Coachingen är en serie 

samtal där coachen aktivt lyssnar, ställer öppna frågor, öppnar upp för nya perspektiv, 

uppmanar till handling och aktivt använder feedback. Coachen ska också inspirera, utmana 

och vägleda mot de individuella mål som skrivs ner i handlingsplanen.  På individnivå 

behöver vägen mot de mål man satt upp gå steg för steg, det kan ta olika lång tid. Vissa är 

osäkra på vad de vill och sin egen förmåga, då kan det ta lite längre tid innan en planering är 

klar.  Tre kvällar i veckan finns drop-in för ungdomar som vill besöka NC. 

1.6 Problemformulering 

Det finns flera NC i Sverige och även liknande verksamheter för unga utan sysselsättning och 

som står långt från arbetsmarknaden. Enligt ungdomsstyrelsen är gemensamt för flera NC att 

de haft i uppdrag att utveckla nya metoder och att använda varierade strategier för att bryta 

ungas utanförskap. Studier från utvärderare av ungdomsprojekt har visat att de metoder som 

används i ungdomsprojekt har varit framgångsrika. Problemet är att det inte finns eller finns 

väldigt lite beskrivet i utvärderarrapporterna vad det är i metoden som gör arbetet 

framgångsrikt. Detta gör att det blir svårt för andra ungdomsinsatser att arbeta på samma 

framgångsrika sätt (Ungdomsstyrelsens skrifter 2014:1). 

 

NC i Östersund har varit ett EU-finansierat projekt som var framgångsrikt och därför har 

implementerats till en nu ordinarie verksamhet, med kommunal finansiering. Med anledning 

av bristande utvärderingar vill vi studera hur coacherna vid NC i Östersund arbetar och 

genom det se vad metoden innehåller. 

1.7 Syfte 

Syftet är att studera vilka strategier som coacherna använder sig av i arbetet med att stödja 

ungdomarna på ett Navigatorcentrum. 

1.8 Frågeställningar 

Vilka insatser använder sig coacherna av för att stötta ungdomarna till ett självständigt liv? 

Vilket förhållningssätt använder sig coacherna av i sitt arbete med ungdomarna? 
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2. Metod 

För att bekanta oss med NC insatser för unga och för att få en övergripande bild, granskade vi 

material som NC metodbok, tidigare utvärderingar och allmän information via deras hemsida. 

Materialet gav dock en begränsad förståelse för vad deras metod innehåller. För att kunna 

studera vad coacherna gör och finna vad deras metod innehöll är studiens metodologiska 

utgångspunkt av kvalitativ karaktär. För att komma närmare miljön, få en djupare förståelse 

och för att belysa syftet, har andra metoder exkluderats (Ahrne & Svensson 2014). För att 

studera litteratur har vi sökt artiklar genom Mittuniversitetets webbplats. Vi har använt 

databaserna ProQuest Sciences, PsycInfo, SweMed, Libris och PubMed, med sökorden 

“Vocational Rehabilitation”, “Job coach”, “supported employment”, methods, ”case 

managment”, neet. Vi har även använt oss av kurslitteratur från tidigare kurser i utbildningen. 

2.1Urvalsprocessen 

Ett bekvämlighetsurval användes, en inbjudan till att delta i studien skickades till 

enhetschefen på NC.  NC finns i centrala Östersund och har enligt Printz
1
 13 coacher som har 

olika utbildningsbakgrund, bl.a. socionom och beteendevetare. När tillstånd erhållits delgavs 

vi också e-postadresser till berörda coacher. En inbjudan till att delta i studien skickades till 

tänkta informanter. Varje person gav sitt skriftliga samtycke till att delta och efter detta 

kontaktas de igen för att boka tid för intervju. Fyra coacher på NC intervjuades, vilket skedde 

på respondenternas arbetsplats under deras arbetstid. 

2.2Datainsamling 

Datainsamlingen består av semistrukturerade intervjuer, som enligt Bryman (2011) innebär att 

intervjuaren kan ställa följdfrågor och intervjupersonen kan utveckla för att få så fylliga och 

detaljerade svar som möjligt, vilket hjälpte för att fördjupa oss i de frågor som tycktes mest 

relevanta under intervjun samt studier av forskning/dokument inom området. Informanterna 

kontaktades via mail, fyra intervjuer med coacher från NC genomfördes. En intervjuguide 

användes som underlag till strukturen, intervjuerna inleddes med syftet för studien samt de 

etiska rättigheterna. Samtliga intervjuer varade mellan 30-40 minuter. Intervjuerna spelades in 

och resultatet transkriberades sedan ordagrant. 

                                                           
1 Håkan Printz Enhetschef NC, 2015-04-22 
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2.3 Den kvalitativa innehållsanalysprocessen 

För att skapa en helhetsbild av materialet inleddes processen med att läsa intervjuerna. 

Arbetet pågick med en intervju i taget för att sedan lägga samman materialet. Fokus låg på 

motiveringar och förklaringar till vad som var insatser för ungdomarna. Texten lästes igen och 

meningsbärande enheter plockades ut, utifrån syftet som är grunden för analysen. Sedan 

kondenserades och förkortades texten till koder för att bli mer lätthanterlig, men att det 

centrala innehållet bevarades. Vi funderade vad koderna säger och de bildade sedan 

subkategorierna som grupperades till vilka som hörde ihop. Underkategorierna bildade 

kategorier som bröts ner till huvudkategori, som vi anser besvara vårt syfte (Granskär & 

Höglund 2011), se tabell 1. 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

kod Underkategori Kategori Huvudkategori 

Sen lägger vi 

upp delmål 

under resans 

gång, för att 

stämma av hur 

det går. 

Upprätta delmål sätta mål Att upprätta och 

följa upp 

handlingsplaner 

 

Målinriktat Coach som ett 

stöd i en 

process till 

förändring 
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Resultaten återspeglades i en huvudkategori, kategorier och underkategorier, se tabell 2. 

Tabell 2. Översikt av underkategorier, kategorier och huvudkategori som använts i analysen. 

Underkategori Kategori Huvudkategori 

Att prioritera de mest utsatta 

Att ge deltagaren flera chanser 

Att arbeta utifrån ett kognitivt 

förhållningssätt 

 

Klientcentrering Coach som ett stöd i en process till 

förändring 

Att kartlägga 

Att se vilka insatser deltagaren 

behöver 

Att upprätta en 

handlingsplan/spelplan 

 

Individanpassa insatser 

 

 

Att definiera deltagarens 

målsättningar 

Att följa upp 

handlingsplaner/spelplaner 

 

Målinrikta  

   

Att skapa delaktighet 

Att motivera 

Att ha en spelplan 

Att arbeta lösningsfokuserat 

 

 

Stödja och Vägleda  

Att samverka för kortare 

beslutsvägar 

Samverka  

Att skapa relationer till andra 

myndigheter 

  

Att jobba med flerpartsmöten   
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2.4 Etiska aspekter 

Vi har utgått från de etiska grundprinciperna enligt Bryman (2011). Trovärdighet har uppnåtts 

genom att rapportera resultaten till respondenterna, för att få bekräftat att vi uppfattat deras 

upplevelser på rätt sätt. Svårigheter under processen har varit att intervjuerna varit 

tidskrävande även koda och analysera fram ett slutresultat har varit svårt och tidskrävande. 

Med textnära och fylliga beskrivningar så kan läsaren avgöra om det är överförbart till en 

annan miljö. Genom att vara noggrann i att redogöra för alla faser av undersökningsprocessen 

anses pålitlighet vara uppnådd och även att handledare har granskat uppsatsen. Personliga 

värderingar eller teoretiska riktningar ska inte påverka slutresultatet. 

2.5 Etiska överväganden 

Att välja ett professionsperspektiv, var ett etiskt övervägande. Vi valde bort att fokusera vår 

uppsats på en sårbar grupp, som deltagarna på ett Navigatorcentrum möjligtvis kan vara. 

Istället valdes att fokusera på coacherna, med det har det inte uppstått några etiska problem i 

studien. Berörda personer informerades om undersökningens syfte genom 

presentationsbrevet. (Se bilaga 1,2). Presentationsbrevet delgav även respondenterna de etiska 

principerna. Varje intervju inleddes också med respondenternas rättigheter. Respondenterna 

fick innan studien påbörjades vetskap om frivillighet att delta, att de hade rätt att avbryta sin 

intervju utan vidare förklaring. Samtyckeskravet enligt Bryman (2011) innebär att deltagarna 

har rätt att bestämma över sin medverkan informerades. Intervjupersonernas svar har 

behandlats med förtroende och materialet har förvarats så att ingen obehörig kommit åt det. 

Inspelningarna från intervjuerna har raderats efter transkribering. Uppgifterna intervjuerna 

gav har endast används till den akademiska uppsatsen. Materialet har redovisats på ett sådant 

sätt att namn och identitet inte avslöjats. Istället för att namn sparas, har kodlistor används 

med siffror som behandlats konfidentiellt. 
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3. Resultat 

3.1 Klientcentrering 

Att arbeta klientcentrerat innebär att prioritera de mest utsatta, att ge deltagaren flera chanser 

och att arbeta utifrån ett kognitivt förhållningssätt. Ungdomar som står längst ifrån 

arbetsmarknaden prioriteras genom att NC lägger mer tid och resurser på dem. NC har det 

kommunala aktivitetsansvaret, vilket gör att coacherna måste prioritera ungdomarna som inte 

har arbete eller studier och är under 20 år. För att bli inskriven och att få tillgång till en coach 

ska det finnas någon sorts problematik, att det finns något hinder som coacherna kan hjälpa 

personen med. I NC mottagningslokal har coacherna även drop-in tider där de möter 

ungdomar och kan hjälpa till med en fråga eller fundering. 

 

… det försöker vi väl tänka på att jobba kompensatoriskt, att ge mest åt de som har minst 

(intervju 2) 

 

Coacherna framhåller att verksamheten är frivillig, ingen ska känna sig tvingad att delta. 

Deltagarna ska själva ta ställning till om de vill vara på NC eller inte, göra egna val. Om 

deltagaren inte vill medverka är hon/han alltid välkommen tillbaka en annan gång. 

 

Jag har försökt nå dig men inte lyckats, det kanske inte är aktuellt att du ska vara här nu och 

därför skriver jag ut dig, men skulle det förändras och du vill komma tillbaka så är du 

jättevälkommen (intervju 4) 

 

Coachen arbetar utifrån ett kognitivt förhållningssätt som i intervjuerna beskrivs som ett 

lösningsfokuserat arbetssätt, att det är deltagaren som styr vad som händer och vikten av att 

ställa ”öppna frågor”. Genom detta menar coacherna att de skapar möjlighet för deltagaren att 

vara delaktiga och styra över sin egen situation. Coacherna arbetar för att ta reda på så mycket 

som möjligt om deltagaren för att i processen komma fram till vad personen vill.  Coachen 

vill att deltagaren ska känna att det är deras väg, tankar, funderingar och önskningar som styr 

vad som ska göras. 

 

…det som är speciellt är det här kognitiva förhållningssättet, det tror jag alla upplever som 

en framgångsfaktor. Att vi verkligen lyssnar på ungdomarna, att de känner sig delaktiga och 

är med och planerar och bestämmer vad som händer. (Intervju 2) 
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3.2Individanpassa insatser 

Att individanpassa insatser innebär att kartlägga deltagaren, att se vilka insatser deltagaren 

behöver och att upprätta en spelplan/handlingsplan. Coacherna har inskrivningssamtal, syftet 

med den träffen är att ungdomen får berätta vilka tankar som finns kring deltagandet på NC 

och att coachen informerar om vad NC kan erbjuda och stötta i. När ungdomen skrivits in på 

NC görs en kartläggning tillsammans med deltagaren, det är deltagarens egen uppfattning av 

sin situation som coacherna utgår ifrån. Kartläggningen används för att få vetskap om 

deltagarens situation för att lättare kunna vägleda mot rätt stöd. Coachen har ett holistiskt 

perspektiv vilket innebär att de tittar på hela livssituationen i kartläggningen, bland annat hur 

det ser ut utbildningsmässigt, med arbete, försörjning, boendesituation, hälsa, eventuell 

funktionsnedsättning och kontakter med myndigheter. 

 

….att ha hela individen i fokus vad det gäller boende, ekonomi, hur är det hemma, hur mår 

du, psykiskt, fysiskt alla de här bitarna behöver finnas med för att den här personen ska 

lyckas. (intervju 4) 

 

Ett redskap som coacherna använder för att uppskatta deltagarens behov är skattningsskalor. 

Coachen och deltagaren kommunicerar fram på en skala mellan ett till tio, hur deltagaren 

ställer sig inför olika situationer. Att arbeta framåt mot att deltagaren själv ska finna 

lösningar. 

 

…vi jobbar mycket självskattningsskalor i olika sammanhang, men framförallt testar vi deras 

förmågor genom att ge dem uppgifter som man ska klara av. (intervju 2) 

 

Coachen kan använda sig av en pedagogisk modell som kallas 7-tjugo, där coachen och 

deltagaren kommer överens om en gemensam spelplan. Den handlar om att börja där 

ungdomarna befinner sig och försöka lösa problemen tillsammans. I spelplanen kartläggs 

vilka resurser deltagaren har, del och långsiktiga mål och hur de kommunicerar tillsammans 

mot målet. 

 

…det kanske är så att den här personen inte alls känner något ansvar i det här, att vi 

tillsammans ska lösa det här utan tycker att jag ska ”fixa” och då får man göra en liten 

spelplan enligt 7-tjugo modellen och se hur vi ska kommunicera. (intervju 3) 
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3.3 Stödja och vägleda 

Att stärka och vägleda deltagaren innebär att skapa delaktighet, att låta deltagaren ta eget 

ansvar, att skapa relationer och att motivera. Coachen skapar en delaktighet genom att skapa 

en tillitsfull atmosfär, att känna in och anpassa arbetet utifrån deltagarens villkor. De jobbar 

för att deltagaren ska bygga upp sin självkänsla och sitt självförtroende, för att kunna ta eget 

ansvar och att ta tillbaka sin självbestämmanderätt. 

 

…att vi verkligen lyssnar på ungdomarna, att de känner sig delaktiga och är med och 

planerar och bestämmer vad som händer. (intervju 3) 

 

…det är en viktig del i vårt jobb att faktiskt få den här personen att ta stegen själv, den blir ju 

inte hjälpt om det är vi som ordnar med allting, med praktikplatser eller kontakter.     

(intervju 4) 

 

Deltagaren bestämmer, coachen stödjer och vägleder. Viktigt för att kunna vägleda var att 

komma överens om vad deltagaren kan göra själv, vad coachen kan hjälpa till med och vad de 

kan göra tillsammans. Coacherna jobbar för att deltagaren ska ta eget ansvar och då handlar 

det mycket om att stötta och hjälpa den här deltagaren att fixa det här själv. En viktig del för 

att skapa motivation är att deltagaren förstår att de är på NC på sina egna villkor, det är ingen 

som tvingar dem att gå dit. Coacherna försöker ”lägga tillbaka bollen” hos deltagarna, så att 

de själva får tänka vad konsekvensen blir om de inte tar hjälp. För att stödja deltagarna jobbar 

coacherna ur ett individperspektiv vilket handlar om att hitta lösningar för var och en. För att 

komma fram till det, testar de tillsammans olika saker för att se vad deltagaren klarar av 

antingen i någon av NC verksamheter eller så kan det vara ute på en praktik. 

…vi tänker att alla har en förmåga till arbete (intervju 2) 

Coacherna menade också att kunna se deltagarens styrkor och att vara ett närvarande stöd var 

viktigt. Coacherna hade mycket tid till att skapa en bra relation, vilket var en förutsättning för 

att jobba med förändring. Deltagaren skulle känna att coachen var någon de kunde lita på. 

…det är avgörande för att vi ska lyckas, att vi skapar bra relationer med våra deltagare och 

det lägger vi också mycket fokus på (intervju 2) 

 

… det som istället utmärker oss, det är väl att vi har ganska mycket tid för våra ungdomar. Vi 

kan träffa dem ganska ofta och att vi gör det (intervju 1) 
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Coachen använder strategier för att stötta deltagaren i en aktiv process, där det är upp till 

deltagaren att göra sin egen förändring som bygger på deltagarens egna val. Coachens uppgift 

är att ge stöd och motivera mot förändringen. Ett sätt att vägleda var att hjälpa deltagaren att 

sätta ord på vilka kompetenser individen har och vilket arbete som kan passa och utgå från 

det. 

...de kan själva inte sätta sådana ord på det som de har gjort så det hjälper vi dem med, även 

då när vi letar en praktikplats så kan man ju lyfta fram det att ”kommer du ihåg”, tidigare 

har du ju visat att du är initiativrik och på vilka ställen kan det behövas (intervju 1) 

 

3.5 Målinriktat arbete 

Att arbeta målinriktat innebär att definiera deltagarens målsättningar, att följa upp 

handlingsplaner och att följa upp mot mål. Att ungdomarna ska nå ett arbete eller studier och 

ett självständigt liv är det huvudsakliga målet. Delmål läggs upp under resans gång, coachen 

följer upp och stämmer av hur det går. För att följa upp deltagaren ute på en praktik kan det 

ske genom att coachen stämmer av på telefon eller att coachen åker ut på praktiken för en 

gemensam träff. Beroende på kompetenser och förkunskaper tar det olika lång tid för 

deltagarna att nå sina mål, för vissa kan det ta flera år medan vissa når sina mål på några 

veckor. Coacherna har ingen tidsgräns för hur länge deltagaren får vara inskriven. 

…vi stämmer av inför varje möte, så varje möte blir någon sorts avstämning och på något sätt 

ett steg framåt (intervju 3). 

 

3.6 Samverkan 

Samverkan innebär att samverka för kortare beslutsvägar, att skapa relationer till andra 

myndigheter och att jobba med flerpartsmöten. En stor del av coachens arbete är att samverka 

på olika sätt, samverkan finns på alla nivåer.  De måste ha ett stort kontaktnät och ett bra 

samarbete, både mot ideella, privata och den offentliga sektorn. Samverkan sker främst med 

arbetsförmedlingen, socialtjänsten, försäkringskassan, psykiatrin och skolan. Även de som 

arbetar med gruppen unga på något sätt samverkar coacherna med. Flertalet av ungdomarna 

har många olika kontakter, för att undvika rundgång och för att skapa trygga nätverk, arbetar 

coacherna för kortare beslutsvägar. 

 

…vi är en samverkansarena, vi jobbar mycket med flerpartsmöten. (intervju 3) 

…vi träffas tillsammans med kanske fyra, fem representerade och gör upp en planering 

framåt. Att deltagaren inte behöver springa till varje och göra upp en planering där och en 

annan planering där. (intervju 1) 
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4. Diskussion 

4:1Resultatdiskussion 

Vårt resultat visar olika strategier som coacherna använder sig av som: klientcentrering, 

individanpassade insatser, målinriktat arbete, stärka, vägleda och samverka. I litteraturen 

framgår det att coacherna på NC & SE metoden arbetar med liknande strategier (Antonsson 

2003 & Andersson 2011). Detta är något som vår analys visade att coachernas arbetssätt och 

SE modellen arbetar med liknande strategier, de arbetar för att alla kan nå någon form av 

sysselsättning. Modellerna har ett holistiskt perspektiv och en helhetssyn vilket innebär att de 

utgår från individens hela livssituation, när de lägger upp målsättning och handlingsplaner. 

Gemensamt är också att bygga upp nätverk, de försöker samverka med så många aktörer som 

möjligt och arbetar för att ha bra kontakt med arbetsgivare. Den kanske viktigaste 

gemensamma nämnaren är att de har mycket mer tid till individen och att det inte finns någon 

viss tidsram att hålla sig inom, utan deltagaren får vara inskrivna hos coachen tills båda parter 

kommer överens om utskrivning. Om vi jämför med arbetscoacherna inom SE i USA som 

lägger vikt på arbete först lägger de som arbetar med SE i Sverige stor vikt och mycket tid på 

att kartlägga kompetenser, resurser och deltagarens önskningar vilket coacherna på NC också 

gör. Antonsson (2003) menar att det inte alltid är positivt med att inte ha några tidsramar, 

följden kan bli en inlåsningseffekt vilket innebär att deltagarna blir kvar i stödet och att steget 

att komma ut i arbete eller sysselsättning tar väldigt lång tid eller aldrig nås. Att vissa 

deltagare blev kvar under en längre tid på NC framgick också i våra intervjuer. 

Andersson (2010) menar att jämföra modellerna som förespråkar arbete först mot 

myndigheter och arbetsgivare som vill ha praktik före anställning, gör att det kan vara 

problematiskt att kombinera SE metodiken med den traditionella arbetsrehabiliteringen. SE 

modellen arbetar för en placering på en arbetsplats så snart som möjligt, som personen vill 

och har förutsättning att få. Rehabiliteringen fortsätter sedan på arbetsplatsen och ett 

individuellt stöd byggs upp. Den traditionella arbetsrehabiliteringen lägger mest vikt vid 

arbetsförmågebedömningar. Personens arbetsförmåga utreds för att sedan se vilka arbeten 

som finns på arbetsmarknaden. Arbetsförmågan bedöms i flera omgångar av olika aktörer, 

mot alla utförbara arbeten, inte en specifik arbetsplats.  I en vidare slutrapport från Andersson 

(2011) där SE utvärderades igen, såg författaren att problemet med att kombinera SE 

modellen och traditionell arbetslivsinriktad rehabilitering inte var lika tydlig. Genom att 

handläggare på myndigheter och arbetscoacher samverkade kring deltagare, samtidigt som 

regelverk måste följas och en ny modell prövas. Att också vara tydlig kring rollfördelningen 
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bidrog.  Även om det verkliga målet är arbete till personer med funktionsnedsättning, inte 

processen dit. Samarbete och samverkan är framgångsstrategier för att hjälpa personer att få 

och behålla ett arbete (Swanson et al. 2014). 

Likheterna mellan CM strategier, och strategier som coacherna på NC använder i sitt arbete 

mot unga, kan vara att medverka till personens förändringsarbete framåt. Att arbeta med 

motivationen som en strategi, att ha en tilltro till personens kapacitet. Att fungera som 

bollplank i arbetet mot att personen fattar egna välgrundade beslut om framtiden och i 

processen mot att ta eget ansvar för sitt liv. Båda professionerna intar en omyndighetsroll, 

som ska arbeta tillsammans med personen och kunna medla mellan olika aktörer, där 

personen kan ha svårt att navigera. Samt att kunna balansera personens önskan och 

myndigheters krav för att främja fördelaktig samverkan, är en strategi som även den går att 

tillämpa på olika metoder (Klockmo et al. 2012). 

Slutsatsen är att vår studie bekräftar Tema gruppen ungas utvärdering (2014:1). Där det 

framgår att NC, bland många andra ungdomsprojekt inte arbetar efter en uttalad metod. Ett 

antal utvärderingar har gjorts på Ungdomsprojekt som finansierats av Europeiska 

socialfonden. Arbetssätt inom projekten leder ofta till att unga tar sig vidare till arbete, studier 

eller andra insatser. Vad det är som gör metoden framgångsrik har inte studerats, 

utvärderingarna ger få hänvisningar till varför projekten valt att arbeta med olika metoder. 

Därför satsas det mycket på att utvärdera modeller nu. Vidare studier och jämförelser inom 

liknande projekt kan vara av intresse, för att öka kunskapen om metoder och dess effekt. 

4:2 Metoddiskussion 

Då det dröjde lite att få svar gällande deltagande i intervjuer från informanterna bidrog detta 

till att intervjuerna drog ut på tiden. Så här i efterhand skulle påminnelser tidigare skickats ut 

till informanterna. Några av informanterna avbokade på grund av sjukdom och tidsbristen 

ledde till att intervjuerna blev färre till antalet än vad som var tänkt från början. Bortfallet är 

inget som anses direkt påverka resultatet, då en teoretisk mättnad kunde ses redan efter tre 

intervjuer. Intervjuerna har fungerat bra, utsatt tid kunde följas och inspelningarna fungerade 

bra. Under tiden resultatet skrevs uppmärksammades att fler följdfrågor kunnat ställas, för att 

nå mer ingående svar och djup. Fokusgruppsintervjuer hade kunnat vara ett alternativ men då 

risken finns att alla inte kommer till tals och det bidrar till sämre trovärdighet användes 

semistrukturerade intervjuer. Att koda och analysera fram ett slutresultat har varit svårt och 

tidskrävande. Trovärdighet har uppnåtts genom att rapportera resultaten till informanterna, för 
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att få bekräftat att deras upplevelser uppfattats på rätt sätt. Informanterna hade inget de ville 

ändra eller tillägga på det transkriberade resultatet. Överförbarhet kan vara svårare i kvalitativ 

metod, eftersom djup vill uppnås. Med text-nära och fylliga beskrivningar så kan läsaren 

avgöra om det är överförbart till en annan miljö. Pålitlighet nås genom att vara noggrann i att 

redogöra för alla faser av processen och även att handledaren granskar materialet. Personliga 

värderingar eller teoretiska riktningar har inte låtit påverka slutresultatet (Bryman 2011). 
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Bilaga 1 

Förfrågan avseende samtycke till intervju. 

Det finns flera Navigatorcentrum i Sverige och även liknande verksamheter för unga utan 

sysselsättning och som står långt ifrån arbetsmarknaden. Enligt ungdomsstyrelsen är 

gemensamt för flera Navigatorcentrum att de haft i uppdrag att utveckla nya metoder och att 

använda varierade strategier för att bryta ungas utanförskap. Navigatorcentrum i Östersund 

har varit ett EU-finansierat projekt som varit framgångsrikt och därför har implementerats till 

en ordinarie verksamhet, med kommunal finansiering. Studier från utvärderare av 

ungdomsprojekt har visat att de metoder som används i ungdomsprojekt har varit 

framgångsrika, men att det är väldigt lite beskrivet vad det är i metoden som gör arbetet 

framgångsrikt. 

 

Vid Mittuniversitetet i Sundsvall/Östersund, Institutionen för Hälsovetenskap planeras en 

studie där syftet är att studera vilken metod coacherna använder sig av i arbetet med att stödja 

ungdomarna på ett Navigatorcentrum. Det görs genom att intervjua fyra till fem coacher om 

deras arbetsmodell. 

 

Intervjuerna sker på arbetsplatsen eller annan valfri plats som respondenten väljer. Intervjun 

beräknas ta ca 30-40 minuter och planeras äga rum under arbetstid. Intervjun spelas in för att 

sedan skrivas ut till text för att analyseras. En intervjuguide kommer användas som underlag 

till intervjun. Frågorna berör sådant som har med arbetsmodellen, metod och olika strategier 

att göra. 

 

Det är frivilligt att delta, samtycke krävs. Varje person har rätt att avbryta sin intervju innan 

den är klar och utan vidare förklaring. Materialet kommer att förvaras så att ingen obehörig 

kommer åt det. Materialet redovisas på ett sådant sätt att namn och identitet inte avslöjas. 

Istället för att Ditt namn sparas, används kodlistor med siffror som behandlas konfidentiellt. 

 

Uppgifterna intervjuerna ger kommer endast användas till den akademiska uppsatsen. Vi 

behöver tillstånd av enhetschef för att få genomföra intervjuerna. När tillstånd erhållits 

skickas förfrågningarna vidare ut till coacherna. Varje person ger sitt skriftliga samtycke till 

att delta och efter detta kontaktas de för att boka tid för intervju. 

 

Du svarar Ja till godkännande av studien genom svar på detta mail. 

 

Du är välkommen att höra av dig om du önskar ytterligare information angående studien. 
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Med vänliga hälsningar 

Studenter vid programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet 180 hp 

Rehabiliteringsvetenskap, 30 hp, vetenskapligt arbete 15 hp.                                     

Mittuniversitetet Östersund 

 

Linda Sterner                                                               Charlotte von Krusenstierna 

list1021@student.miun.se                                          chvo0701@student.miun.se 

Tel: 0703 37 49 92   Tel: 0706 71 63 33 

 

Handledare: 

Carolina Klockmo 

Carolina.Klockmo@miun.se 

Fil.Dr Hälsovetenskap 

Avdelningen för Hälsovetenskap 

Mittuniversitetet, Sundsvall 

Tel: 060 14 85 85 

Mobil: 0703 83 09 89 
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Bilaga 2 

Förfrågan avseende deltagande i intervju till coacherna på Navigatorcentrum 

Östersund. 

 
Det finns flera Navigatorcentrum i Sverige och även liknande verksamheter för unga utan 

sysselsättning och som står långt ifrån arbetsmarknaden. Enligt ungdomsstyrelsen 

är gemensamt för flera Navigatorcentrum att de haft i uppdrag att utveckla nya metoder och 

att använda varierade strategier för att bryta ungas utanförskap. Navigatorcentrum i Östersund 

har varit ett EU-finansierat projekt som varit framgångsrikt och därför har implementerats till 

en ordinarie verksamhet, med kommunal finansiering. Studier från utvärderare av 

ungdomsprojekt har visat att de metoder som används i ungdomsprojekt har varit 

framgångsrika, men att det är väldigt lite beskrivet vad det är i metoden som gör arbetet 

framgångsrikt. 

 
Vid Mittuniversitetet i Sundsvall/Östersund, Institutionen för Hälsovetenskap planeras en 

studie där syftet är att studera vilken metod coacherna använder sig av i arbetet med att stödja 

ungdomarna på ett Navigatorcentrum. Detta görs genom att intervjua fyra till fem coacher om 

deras arbetsmodell. 
 
Intervjuerna sker på arbetsplatsen eller annan valfri plats som Du väljer. Varje intervju 

beräknas ta ca 30-40 minuter och beräknas äga rum under arbetstid. Intervjun spelas in för att 

sedan skrivas ut till text för att analyseras. En intervjuguide kommer användas som underlag 

till intervjun. Frågorna berör sådant som har med arbetsmodellen, metod och olika strategier 

att göra. 
 

Det är frivilligt att delta, samtycke krävs. Varje person har rätt att avbryta sin intervju innan 

den är klar och utan vidare förklaring. Materialet kommer att förvaras så att ingen obehörig 

kommer åt det. Materialet redovisas på ett sådant sätt att namn och identitet inte avslöjas. 

Istället för att Ditt namn sparas, används kodlistor med siffror som behandlas konfidentiellt. 

 

Uppgifterna intervjuerna ger kommer endast användas till den akademiska uppsatsen. Vi 

behöver tillstånd av enhetschef för att få genomföra intervjuerna. När tillstånd erhållits 

skickas förfrågningarna vidare ut till coacherna. Varje person ger sitt skriftliga samtycke till 

att delta och efter detta kontaktas de för att boka tid för intervju. 

 

Du svarar Ja till att delta i studien genom att använda bifogade svarsfilen som medföljer 

mailet. Efter de så tar vi vidare kontakt för att bestämma tid för att träffas. 
Du är välkommen att höra av dig om du önskar ytterligare information angående studien. 
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Med vänliga hälsningar 

Studenter vid programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet 180 hp 

Rehabiliteringsvetenskap, 30 hp, vetenskapligt arbete 15 hp.                                       

Mittuniversitetet Östersund 

 

Linda Sterner                                                         Charlotte von Krusenstierna 

list1021@student.miun.se                                            chvo0701@student.miun.se 

Tel: 0703 37 49 92   Tel: 0706 71 63 33 

 

Handledare: 

Carolina Klockmo 

Carolina.Klockmo@miun.se 

Fil.Dr Hälsovetenskap 

Avdelningen för Hälsovetenskap 

Mittuniversitetet, Sundsvall 

Tel: 060 14 85 85 

Mobil: 0703 83 09 89 

 

Ja, jag vill delta i intervju om min arbetsmodell och vad den innehåller. 

Jag är medveten om att jag när som helst utan motivering kan avsluta min medverkan i 

studien. 

 

Namn: 

Arbetsplats: 

Datum: 

Telefonnummer: 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

Syftet med undersökningen tas upp samt de forskningsetiska riktlinjerna och ett formellt 

godkännande av deltagande görs. 

Vi förklarar vidare att inga personuppgifter är nödvändiga och att om namn nämns så kommer 

dessa inte att transkriberas. 

Inledning 

Skulle du kunna beskriva vilket område du arbetar inom? 

Vad är din huvudsakliga arbetsuppgift? 

Beslutsprocesser 

Vad gör du när du får en ny deltagare? 

Vilken typ av information behöver du för att handlägga ärendet? Hur nås den? 

Finns direktiv som reglerar vad som ska göras med deltagaren? 

Finns det något du gör för att få en bra relation med deltagaren? 

Hur gör du för att komma fram till en gemensam planering med deltagaren? Vad behöver du 

tänka på då? 

Finns någon mall som avgör vilken typ av insatser deltagaren behöver? 

Hur tillvaratas deltagarens kompetens och delaktighet i arbetet mot sysselsättning? 

Hur följs planeringen som beslutats upp? 

Insatser 

Vem blir aktuell för insatserna? 

På vilket sätt kontrolleras deltagarens förmåga till arbete? Fysiskt? Psykiskt? 

Hur arbetar ni med deltagarens motivation? 

Vilka krav och förväntningar finns för deltagarens medverkan? 

Vad händer om deltagaren inte medverkar i den grad som är planerat och hur många chanser 

ska deltagaren få? 
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Metoden 

Finns det några förbättringsområden på er arbetsmetod? 

Finns det något som du tycker utmärker er metod, jämfört med liknande? 

Samverkan 

Vilka samverkansformer har ni? 

På vilket sätt är samverkan viktig för deltagaren? 

På vilket sätt påverkar samverkan ditt sätt att utföra ditt arbete? 

Skulle ni behöva samverka med fler verksamheter för att er metod ska bli ännu bättre? 

Övrigt 

Finns det något du skulle vilja tillägga? 

Fri diskussion kring känslig information som eventuellt delgetts under intervjun. Finns något 

som informanten inte vill ska publiceras, men som sagts för att ge mig som forskare en 

djupare förståelse? 

 

 

 

 


