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FÖRORD

Den här arbetsboken är ett resultat av hur projektet ”SE–vägen till arbete” använt
sig av Supported Employment som metod för arbetsträning och är tänkt att kunna
användas som ett komplement till filmen Supported Employment och arbetsinte-
grerande sociala företag.

Syftet med projektet har varit att stödja de sociala företagen i deras arbete med att
underlätta vägen för deltagarna till arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Del-
tagarna har fått ett strukturerat och metodiskt stöd från utbildade SE-handledare,
och de sociala företagen har fått stöd att utveckla bl.a. ledarskap, värdegrund och
arbetsmiljö.

I projektet har metoden Supported Employment delvis förändrats från sin ur-
sprungliga form och de olika företagen har anpassat sitt arbetssätt till de deltagare
och den verksamhet man har. 

SE-metodens grundidé, att personer som står långt från arbetsmarknaden ska få
vägledning och stöd för att finna, få och behålla en anställning, har dock gått som
en röd tråd i företagens arbetssätt och i den här arbetsboken bidrar företagen med
erfarenheter och stödmaterial till hur metoden kan användas.

Inom projektet ”SE-vägen till arbete” har handläggare på Arbetsförmedlingen och
handledare på de sociala företagen fått utbildning i SE-metoden. Arbetssättet kan
dock användas utan formell SE-utbildning, huvudsaken är att man arbetar struk-
turerat och med god dokumentation i alla steg. 

Ebba Sellström
redaktör, Tanke och Handling.
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SE-vägen till arbete

– vad är det?

SE-vägen till arbete är ett Arvsfondsfinansierat projekt
med Samordningsförbundet Östra Södertörn som pro-
jektägare. Projektet, som drevs 2014 till 2016, stöttade
personer som arbetstränar på ett socialt företag och
som vill komma vidare ut på den öppna arbetsmark-
naden. Deltagarna har, genom metoden Supported Em-
ployment (SE), fått stöd under tiden som de arbetstränat,
inför och under en kommande anställning. Deltagarna
har arbetstränat på något av de sociala företag som
finns i Haninge, Nynäshamn eller Tyresö.

Inom SE-vägen har handledarna och verksamhetsledarna i de sociala företag som
deltagit projektet, samt kundstödjare och handläggare från Arbetsförmedlingen,
fått gemensam utbildning i Supported Employment och MI-samtal, av MISA-
kompetens som även gett löpande handledning i metoderna. Syftet har varit att till-
sammans stärka och utveckla den yrkesroll som det innebär att vara SE-hand-
ledare i sociala företag i relation till Supported Employment. 

75 personer
har deltagit 
i projektet

54 personer
har därefter fått jobb eller 
gått vidare till studier

Hälften
av dessa har 

anställts av de
sociala företagen

I SE-vägen har Arbetsförmedlingens handläggare hän-
visat deltagaren till ett socialt företag där arbetstränin-
gen skett. SE-handledaren på det sociala företaget har
gjort en kartläggning av intressen och, när deltagaren
varit redo att gå vidare, kontaktat Arbetsförmedlingen
som i sin tur kontaktat företag på den öppna arbets-
marknaden.

Projektet
har varit lyckosamt

metodmässigt, 
kunskapsmässigt 

och resultatmässigt. 

SE-metoden
har inneburit att vi

byggt upp ett arbets-
sätt som kommer 

att fortsätta.

Ritva Widgren
förbundschef Samordnings-
förbundet Östra Södertörn

Brita Zetterman
Café Matlådan
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Med arbetsträning och

vägledning mot jobb!

Supported Employment är en metod för arbetslivsinriktad rehabilitering. Målet är att
hjälpa personer som står långt från den ordinarie arbetsmarknaden att hitta och
behålla ett arbete. Utgångspunkten är att stödet ska utgå från personens motivation
och intresse. En SE-handledares uppgift är att stötta personen på arbetsplatsen med
de arbetsuppgifter som ska utföras. SE-handledaren arbetar även med att stödja
arbetsgivare för att kunna skapa bästa möjliga förutsättningar. Stödet anpassas efter
individens behov. Supported Employment är också en systematisk metod som kan
användas för kvalitetssäkring av arbetsträning/rehabiliteringstjänster. 

Grunden för Supported Employment är att personen som arbetstränar ska få vägled-
ning och stöd, så att hen så småningom kan få arbete. 
Grundprinciperna är:

SE-vägen
som metod är 

evidensbaserad och
har gett mig som 

handledare ett bra
verktyg.

Maria Österberg
Textilmakarna

w Motivation till arbete.

wUtgå från individens val och önskemål.

wArbete först – träning sedan.

wArbetet ska vara integrerat i den övriga arbets-
träningen/rehabiliteringen.

w Stödet är inte tidsbegränsat.

w Målet är anställning på den reguljära arbets-
marknaden.

w Överenskommelse

w Yrkesprofil 

w Jobbsökande

wArbetsgivarengagemang och stöd på och utanför arbetsplatsen

Metoden har  vanligtvis fem steg men projektet SE-
vägen till arbete har sammanfattat dem i fyra steg:
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Överenskommelse

På det sociala företaget gör SE-handledaren tillsammans med deltagaren och hand-
läggaren en planering över hur arbetsträningen ska gå till och vad den syftar till. De
planerar in rutiner för uppföljningssamtal utifrån hela den tidsplan som arbets-
träningen avser. Under tiden som deltagaren arbetstränar har SE-handledaren regel-
bunden kontakt med deltagarens handläggare på Arbetsförmedlingen. 

För att kunna ge deltagaren rätt stöd är det nödvändigt att SE-handledaren och
Arbetsförmedlingen kan utbyta information och för detta krävs ett skriftligt sam-
tycke från deltagaren. 

Deltagaren och SE-handledaren har tillsammans en introduktion där SE-hand-
ledaren på det sociala företaget går igenom arbetsuppgifter, rutiner på företaget,
säkerhetsföreskrifter, ansvarsfördelning etc.

Nästa steg är att deltagaren och SE-handledaren till-
sammans gör en skriftlig plan för målet med arbet-
sträningen, en överenskommelse. I planen är det
viktigt att dokumentera och tydliggöra förväntningar
på de olika rollerna mellan SE-handledare och delta-
gare, behov av stöd under bra och sämre perioder. 

Deltagarna har ofta ett eget mål med arbetsträningen
och för att komma dit är det viktigt att sätta upp
delmål som även de dokumenteras i planen. För vissa
deltagare är målet att kunna öka sin närvaro under
arbetsträningen, för andra att få en erfarenhet att
lägga till sitt CV. 

Här kan jag
jobba i egen takt och 
gå ifrån när det blir 
för tungt. Vanliga 

företag kan inte fylla
samma funktion. 

Marianne D’Amore
Bönorna i Handen

Checklista för överenskommelsen: 
Hur genomför ni ett introduktionssamtal? Vad tar ni upp i samtalet? 

Hur genomför ni en handlingsplan/genomförandeplan? Vad innehåller den?

Hur kommer ni fram till målet med arbetsträningen? Vilka frågor tar ni upp?

Hur undersöker ni vilket stöd deltagaren behöver under arbetsträningen?
Till exempel under bra perioder och i svackor och/eller arbetshjälpmedel? 
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Stöd under
arbetsträningen 
inriktas på: 

Ta fram en yrkesprofil

På de sociala företagen kan deltagarna testa olika arbetsuppgifter utifrån den planer-
ing som gjorts, det kan också ingå att utöka arbetstid, ta ökat ansvar för arbets-
uppgifter eller på andra sätt vara delaktig i företagens verksamheter. På de sociala
företagen har de allra flesta egna erfarenheter av att stå långt från arbetsmarknaden.
Detta innebär att det finns en stor förståelse och möjligheter till anpassning utifrån var
och ens behov.

SE-handledaren och deltagaren gör tillsammans en kartläggning av deltagarens in-
tressen och ser hur de kan leda mot ett konkret yrke. På flera av företagen har det skett
genom att deltagaren fått prova olika verksamheter och att man i samtal ringat in
intresseområden. I samtalen har företagen använt olika metoder. Ett sätt har varit att
använda sig av ”mind-map” där man i samtalet bygger upp en intressekarta. 

Ett annat sätt har varit att använda sig av en ”yrkeskortlek” där man utifrån bilder kan
ringa in olika yrken utifrån intressen. Målet för de olika metoderna är desamma; att
väcka intresse för olika yrken, utveckla kompetenser och färdigheter som leder fram
mot ett yrke.

Arbetsträningen omvandlas 
till kvalifikationer
När kartläggningen av intressen har gjorts, har deltagarna ofta erbjudits att rotera mel-
lan olika arbetsuppgifter som sedan följts upp i samtal med handläggaren på Arbets-
förmedlingen. Erfarenheten av olika arbetsuppgifter, förändrat ansvar och stärkt
självkänsla/självförtroende har gett kvalifikationer som sammanfattats i ett dokument
som kan följa med deltagaren i kontakterna med Arbetsförmedlingen och/eller
arbetsgivare.

Under arbetsträningen har företagen dessutom
erbjudit olika utbildningar för att stärka del-
tagarens färdigheter och kvalifikationer bl.a.
hundpsykologi, webbsidor,   materialkunskap,
baristautbildning, livsmedelshantering och
kassahantering. Deltagarna har fått intyg på
genomgångna utbildningar.

w att stärka deltagarens
färdigheter och förmågor

w att anpassa arbetsplatsens
sociala och fysiska miljö
utifrån deltagarens behov
av stöd
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Säkerställ att intresset kan leda till ett yrke
På det sociala företaget har deltagaren daglig kontakt med sin SE-handledare och
tillsammans utvärderar de om intresseprofilen, de nya kvalifikationerna, kan leda
mot ett yrke/jobb på den öppna arbetsmarknaden. 

Inom SE-vägen har företagen dokumenterat deltagarens nya kvalifikationer. De har
använt sig av likartade formulär som haft stor betydelse dels för deltagaren själv, dels
för Arbetsförmedlingen som kunnat följa deltagarens utveckling mot ett yrke/en
anställning. Genom att företagen har ett gemensamt arbetssätt, gemensamma rutiner
för dokumentationen av arbetsträningen, har det också varit lättare för handläggarna
på Arbetsförmedlingen att se att de sociala företagen levererar arbetsträning med
kvalitet. 

Checklista för Yrkesprofil:
Hur gör ni för att kartlägga deltagarens intressen? Vilka metoder använder ni? 

Hur gör ni för att säkerställa att ni är på “rätt” spår, alltså att intresset kan 
leda mot ett jobb/ett yrke?

Vilka utmaningar/utbildningar erbjuder ni deltagarna under arbetsträningen?
Hur kan ni använda olika arbetsuppgifter i företaget för detta? 

Hur gör ni en karriärplanering? Vad innehåller den? 

På vilket sätt skiljer sig karriärplaneringen från överenskommelsen? 

Hur dokumenterar ni? 

Har deltagaren ett CV och personligt brev? 
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Checklista för Jobbsökande
Hur gör ni för att se om arbetsträningen, intresseområdena omvandlats
till kvalifikationer? 

Hur dokumenterar ni eventuella förstärkta förmågor? Har någon checklista?
Vad innehåller den? 

Styrkor och resurser som särskilt bör lyftas fram; utbildning, körkort m.m.

Hur avslutar ni arbetsträningen? 

Hur samverkar ni med Arbetsförmedlingen för att slussa deltagaren vidare
mot konkret jobb eller nästa steg? 

Om ni själva anställer, vilket stöd får de som blir anställda hos er? 

Jobbsökande

I god tid innan arbetsträningen upphör, sker en avstämning med handläggaren på
Arbetsförmedlingen inför att arbetsträningen ska avslutas. Ibland kan fortsatt arbets-
träning behövas, men det är alltid handläggaren som beslutar om det. Det sociala före-
taget behöver visa hur en fortsatt planering kan se ut. Det kan innebära att prova
ytterligare nya arbetsuppgifter, få mer ansvar eller ökad närvaro.

Tillsammans med deltagarens önskemål och intressen görs en konkret plan och
dokumentation, över hur jobbsöket ska ske. Tidigare dokumentation om vad delta-
garen har provat på arbetsplatsen utgör en utgångspunkt för vilka arbetsgivare som
kan kontaktas och vilka arbetsuppgifter som deltagaren kan utföra, samt vilket stöd
som behövs. SE-handledaren på det sociala företaget kan sedan arbeta för att kontakta
och förbereda möjliga arbetsgivare och stötta deltagaren till anställning. 

Ytterligare stöd för deltagarna 
Inom projektet SE-vägen har SE-handledaren haft möjlighet att få ett extra SE-stöd
från Arbetsförmedlingen Inom projektet var en SE-handledare anställd på Arbets-
förmedlingen samt en kundresurs som fungerade som kontaktperson för arbetsgivare.
SE-handledaren från Arbetsförmedlingen undersökte om det fanns någon arbetsplats
externt eller om det fanns möjlighet till anställning på något annat socialt företag som
matchade deltagarens intressen.
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Arbetsgivarengagemang

och uppföljningsstöd
När en arbetsgivare haft behov av att anställa eller efterfrågat en viss kompetens,
och den rätta sökanden har funnits hos de sociala företagen har arbetsgivaren fått
det stöd som behövts under introduktionen på arbetsplatsen. Stödet har kunnat
handla om att SE-handledaren tydliggör de förväntningar som arbetsgivaren har på
deltagaren, och vice versa. 

Det unika med SE-vägen har varit att Arbetsförmedlingen kunnat arbeta direkt med
de sociala företagen och deltagarna för att matcha gentemot 
mot arbetsgivare på den öppna arbetsmarknaden.

Utan SE-vägen
är det svårt för deltagare
att komma ut i arbets-
livet. De sociala före-

tagen är unika i sitt sätt 
att ge deltagarna 

möjlighet att växa.

Anders Ljunggren
Arbetsförmedlingen

Checklista för kontakt med arbetsgivare: 

Till en början, har SE-handledaren varit tillsam-
mans med deltagaren på arbetsplatsen och följt
upp hur det gått för deltagaren och funnits till
hands både för arbetsgivaren och för deltagaren.
Inom projektet har flera deltagare blivit rekryter-
ade av de sociala företagen. I dessa fall har det
handlat om att SE-handledaren kan ge ett fortsatt
stöd i den egna verksamheten.

Skapa förtroende hos arbetsgivaren.

Analys av behov av viss kompetens hos arbetsgivare.

Sök efter arbetsuppgifter och behov som kan lösas genom att en deltagare
får möjlighet till arbetsträning eller praktik. 

Uppföljning med kontinuerliga möten med arbetsgivaren.

Ta upp frågan om olika former av stöd (arbetshjälpmedel) 

Kontinuerliga möten med deltagaren på arbetsplatsen. 
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Sammanfattning
av metoden Supported Employment

Överens-
kommelse

Yrkesprofil

Jobbsökande

Arbetsgivar-
engagemang

STEG I SE-MODELLEN VAD GÖRS? VERKTYG VEM GÖR?

• Introduktions-
plan

• Avstämning med
ordinarie
handläggare

• Kartläggning 
av intressen

• Mål 
– karriärplan

• Färdighets-
träning

• Empowerment

• Planering inför
jobbsök

• Kontakt med
arbetsgivare

• Samarbete med
arbetsgivare

• Kartläggning av 
behov på arbets-
platsen 

• Förbereda
arbetsgivare

• Introduktion

• Info om 
anställningsstöd

• Anpassningar
av arbete

• Uppföljande stöd

• Min plan

• Genomförande-
plan

• Handlingsplan

• Individuell
arbetsplan

• Arbetsträning

• Yrkesprofil

• Yrkeskortlek

• Mind-map

• Arbetsträning

• CV

• Handlingsplan

• Arbetsanalys och 
anpassningar

• Intervjuträning

• Praktik

• Rutiner

• Rutiner

• Anställnings-
stöd från AF

• Beslut om 
hjälpmedel

• Uppföljnings-
möten

Handledare
på socialt 
företag

Handledare
på socialt 
företag

Handledare
på socialt 
företag

Handledare
på AF



Sammanfattning arbetsträning

Beskrivning av arbetsuppgifter: 

Förmåga att genomföra arbetsuppgifter i relation till arbetshinder: 

Rehabhinder som kvarstår efter arbetsträningen: 

Övriga kommentarer: 

Skulle individen klara en anställning på arbetsplatsen? (Ringa in svar)      JA NEJ

I vilken omfattning, sysselsättningsgrad: 

Motivering: 

Namn:

Arbetsplats:

Handledare: 

Personnr:

Period: 

Datum: Underskrift av handledare/arbetsgivare: 

Tel: E-post: 



Slutdokumentation arbetsträning
(bilaga till sammanfattning)

1 = Mycket låg förmåga  2 = Låg förmåga   3 = Hög förmåga  4 = Mycket hög förmåga

Kunskap Kommentar:1 2 3 4
Specifik kunskap som krävs av
arbetsuppgiften

Språkliga krav; läsa, skriva, räkna

Söka information

Använda telefon/dator

Använda maskiner

Kvalitet i utfört arbete

Kommunikation

Frågar om det uppstår
oklarheter

Psykosociala faktorer Kommentar:1 2 3 4
Ta emot talade instruktioner

Ta emot skriftliga instruktioner

Följa instruktioner

Samarbete med andra

Möta kundernas krav

Klarar av många moment

Kommer i tid

Lämplig klädsel



Forts. slutdokumentation arbetsträning

Energi/självständighet Kommentar:1 2 3 4
Arbetstempo, tid att utföra arbete

Initiativförmåga – se vad som 
behöver göras

Koncentration och uthållighet

Arbete under stress

Förmåga att ta beslut och prioritera
arbetsuppgifter 

Motivation

Självständighet

Fysiska faktorer Kommentar:1 2 3 4
Stå, sitta, lyfta, bära, gå i trappor, 
balans

Gå längre sträcka

Se liten text, små detaljer

Höra signaler, tillrop

Arbetsmiljö (behov av anpassning) Kommentar:1 2 3 4
Fysisk tillgänglighet, lokal, ljus, 
ljud, temperatur, smuts och damm

Arbetstider

Arbetstempo 

Grad av variation på arbets-
uppgifter

Arbetsgemenskap

1 = Mycket låg förmåga  2 = Låg förmåga   3 = Hög förmåga  4 = Mycket hög förmåga



Vägledning 
– slutdokumentation

Lämnar slutdokumentationen svar på följande: 

Vad var syftet med planeringen/uppdraget?

Hur gick det?

Vilka konkreta arbetsuppgifter har genomförts?

Vilka anpassningar har gjorts?

Vilken typ av stöd har behövts?

Har ni provat att öka upp närvarotiden?

Hur gick det? 

Om ökning inte varit möjlig, beskriv varför och hur ni har gått tillväga?

Hur har motivationen varit?

Finns kända fysiska hälsoproblem?

Vad har gjorts för att stötta deltagaren till bättre hälsa?

Om arbetsträning skett på deltid – vad händer på den andra delen?

Övrigt som kan vara aktuellt?

Tankar om nästa steg som diskuterats?



MIN PLAN
Namn: 

Syfte:

Mål:

Delmål:

Vem gör vad:

När har vi nästa uppföljning:

Datum:



Namn och personnummer:

Närvarande: 

Ärenderemiss från/remitterande handläggare: 

Typ av uppdrag: 

Syfte och mål med planeringen: 

Särskilda behov och önskemål: 

Planering och handlingsplan taget från uppdraget, samt behov och önskemål:

Utförare av uppdraget: 

Den enskildes nätverk: 

Datum för uppföljning: 

Genomförandeplan



Samtycke till 
informationsutbyte
Jag samtycker till att handledaren på det sociala företaget och min handläggare på
Arbetsförmedlingen får ta del av uppgifter om mig för att kunna ge mig rätt stöd i min 
rehabilitering. Det innebär att tystnadsplikten mellan dem upphävs. Samtycket gäller
under perioden jag deltar i en arbetsmarknadspolitisk insats hos det sociala företaget.

Jag samtycker till att uppgifter om mig får användas för att utvärdera och följa upp
genomförda insatser. 

Ort: Datum: 

Namnunderskrift: 

Namnförtydligande:

Personnummer: 






