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Sammanfattning 

 
Att inte veta om att man har en psykisk funktionsnedsättning kan påverka individens 

självbild, vilket även kan resultera i utanförskap i samhället. Detta kan ha lett till att 

man aldrig fått kontakt med arbetsmarknaden eller brytt sig om att ta kontakt med 

Arbetsförmedlingen. Syftet med denna uppsats var att utforska om det fanns en 

gemensam nämnare till att personer med psykisk funktionsnedsättning som deltog i 

projektet Unga till Arbete i Gävle fick ett arbete, samt att öka förståelsen för hur de 

upplevde mötet med myndigheter generellt och med Arbetsförmedlingen i synnerhet.  

Fyra intervjuer med personer som hade diagnosen psykisk funktionsnedsättning, varav 

två av dem kvinnor och två män genomfördes och bearbetades med induktiv tematisk 

analys. Ur analys av intervjumaterialet genererades följande övergripande teman: 

bristande uppmärksamhet, oförståelse samt undermålig samverkan mellan myndigheter 

och professionella, vilka gällde och följt deltagarna från tidig skolgång fram till vuxen 

ålder. Resultatet visade att projektet Unga till Arbete i Gävle hjälpt respondenterna att 

få stöd och därmed ett arbete. Studiens resultat visade även att deltagarna redan i tidig 

ålder stämplats som avvikare och känt utanförskap. Detta har i sin tur påverkat dem 

negativt och lett till att de saknat möjlighet till att ha arbete och egen ekonomi för att 

känna social trygghet.  

 

Nyckelord: Psykisk funktionsnedsättning, arbetslöshet, bemötande, stöd, samverkan



 

A POSSIBLE WAY TO WORK FOR YOUNG PEOPLE WITH MENTAL 

DISABILITIES, FROM A USER PERSPECTIVE 

 

Author: Robert Larsson 

 

Abstract 

 
Not knowing whether you have a mental functional disability may have an affect on an 

individual’s self-image, which in turn can result to exclusion in society. This could lead 

to not ever being able to work or caring to take contact with any type of employment 

agency. The purpose of this study was to explore if there was common denominators 

that lead to participants of the project Unga till Arbete i Gävle receive work, and also to 

increase the understanding for how people with mental functional disability experience 

the meeting with authorities. Four interviews with people, who had the diagnosis 

mental functional disability, out of which two were women and two were men, was 

processed with inductive thematic analysis. Out of the analysis there was an 

overarching theme; lack of attention, incomprehension and poor interaction between 

authorities and professionals, who had studied the participants from an early childhood 

to adulthood. The results showed that the project Unga till Arbete i Gävle had helped 

the participants to receive support, witch thereby lead to them being able to find work. 

The result of the study also showed that the participants had been labelled as deviant 

and felt exclusion at an early age. This had in turn lead to a negative impact on the 

participants, who felt a lack of opportunity to having a job and personal finance, in 

order for them to be able to feel social safety 
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1. Inledning  
Att vara arbetslös är en påfrestande situation för individen, liksom att aldrig ha varit i 

kontakt med arbetsmarknaden och fått den erfarenheten. Om den som aldrig haft ett 

arbete eller den som har blivit arbetslös, dessutom har en psykisk funktionsnedsättning 

som gör det svårare att anpassa sig till olika situationer blir påfrestningen påtagligare. 

Ofta saknar dessa individer vetskap om sin funktionsnedsättning, vilket skapar 

ytterligare svårigheter för dem i och med de krav och förväntningar som de ställs inför 

av olika myndigheter. Arbetslöshet är något som ”drabbar” den som blir det, främst på 

grund av försämrad ekonomi, och enligt Arbetsförmedlingen blir det även svårare att få 

ett annat arbete när man är arbetslös. Eventuellt måste man ansöka om ekonomiskt 

bistånd hos Socialtjänsten, eller begära uppskov med hyran och elräkningar när man 

inte har arbete. Men Socialtjänsten kräver att man ska stå till arbetsmarknadens 

förfogande för att vara berättigad att få ekonomiskt bistånd. Personer med psykisk 

funktionsnedsättning tillhör en kategori som redan befinner sig i en utsatt ekonomisk 

situation, ofta beroende av socialbidrag eller sjukersättning (RSMH, 2007 s.1-6; SOU 

2007:2 s.135-145). För att få en evidensbaserad bild av vad som krävs för att underlätta 

livet för personer med psykisk funktionsnedsättning krävs det forskning som kan belysa 

hur situationen ser ut för dessa individer, vilket var tanken bakom denna uppsats.  

 

I Gävleborgs län pågår under perioden 2009-10-01 till och med 2012-06-30 ett 

samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen i Gävle, Försäkringskassan, Landstinget 

Gävleborgs Psykiatri, Gävle kommuns Arbetsmarknadsenhet samt Socialtjänst Gävle. 

Projektet benämns till Unga Till Arbete och har i sitt syfte att minska utanförskapet för 

ungdomar som har psykiska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar i länet genom 

att skapa bättre förutsättningar till arbete eller sysselsättning. I Gävle har samtliga av 

dessa medverkande aktörer en eller flera professionella som arbetar med de 

arbetssökande som deltar i projektet. Projektets målgrupp är arbetssökande personer 

med psykisk funktionsnedsättning. Det är cirka 270 arbetssökande som deltar under 

perioden. För att stävja denna utveckling av utanförskap behövs bland annat 

utvecklandet av effektivare samverkansformer mellan myndigheterna, effektivare 

utredning/hantering, kortare handläggningstid. Utöver detta finns det även varierande 

behov av stöd till arbetsgivare för att anpassa arbetssituationen till den sökande. 

Projektet finansieras genom Europeiska socialfonden (Svenska ESF-rådet, 2010). 
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1.1. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utforska om det finns en gemensam nämnare till att 

personer med psykisk funktionsnedsättning som deltar i projektet Unga till Arbete i 

Gävle får ett arbete, samt ökad förståelse för hur de upplever mötet med myndigheter 

generellt och Arbetsförmedlingen i synnerhet. 

 

1.2. Frågeställningar 
 Vad är det som gör att unga med psykisk funktionsnedsättning som vänder sig till 

den vanliga Arbetsförmedlingen har mindre möjlighet att få ett permanent arbete, 

jämfört med de unga med psykisk funktionsnedsättning som deltar i 

Arbetsförmedlingens projekt Unga till Arbete? 

 Hur upplever unga med psykisk funktionsnedsättning bemötandet från vanliga 

Arbetsförmedlingen och projektet Unga till Arbete i synnerhet och andra 

myndigheter generellt? 

 

1.3. Avgränsningar 
Gällande avgränsningar har endast personer med psykisk funktionsnedsättning som 

ingick i Arbetsförmedlingens projekt Unga till Arbete ingått i undersökningen. En 

annan avgränsning var att inkludera endast de personer som fått ett arbete via projektet, 

detta i syfte att få svar till den första frågeställningen. De övriga projektdeltagarna som 

antingen fått annan sysselsättning eller avbrutit deltagandet i projektet valdes bort då 

dem inte kunde svara på detta. 

 

1.4. Uppsatsens disposition 
Uppsatsen är indelad i åtta delar. Den första delen omfattas av inledning till uppsatsen, 

följt av studiens syfte, frågeställningar, avgränsningar, uppsatsens disposition samt 

begreppsförklaringar. I del två redogörs den tidigare forskning som skett inom området. 

Del tre omfattar teorianknytningen. Val av metod, förförståelsen, tillvägagångssättet, 

analys samt etiska överväganden i uppsatsen kommer att belysas i del fyra. I del fem 

återfinns presentation av intervjupersoner samt de fyra huvudkategorier uppsatsens 

resultat omfattas av. Därefter följer del sex med resultatdiskussion, där studiens 

erhållna resultat diskuteras mot bakgrund av tidigare forskning. Del sju innehåller 

avslutande diskussion samt förslag till fortsatt forskning. Uppsatsen avslutas med del 

åtta som består av referenslista samt bilagor.  
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1.5 Begreppsförklaringar 
Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS-konsulent) har en särskild 

kompetens i introduktionsmetodik och är ett individuellt stöd för de med 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. En SIUS-konsulent stöttar den 

arbetssökande med introduktionen inför en anställning och kan närvara- och även 

arbeta sida vid sida med den arbetssökande under första tiden för att sedan trappa ned 

på närvaron successivt till att slutligen helt upphöra då den arbetssökande kan utföra 

planerade uppgifter självständigt. SIUS-konsulenten samverkar med- och är även ett 

stöd för arbetsgivare som ämnar anställa personer med funktionsnedsättning. 

 

Psykisk funktionsnedsättning enligt Socialstyrelsen definition: 

”nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan 

uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller en förvärvad 

skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående eller övergående natur.” 

(Socialstyrelsens termbank, 2007) 

2. Tidigare forskning 
I en studie utförd av Hillborg (2010) påvisas att individer med psykisk 

funktionsnedsättning har en begränsad möjlighet till både vad gäller att få, men även 

behålla ett arbete. Av den anledningen vill författaren visa på vikten av den individuella 

process och de strategier dessa individer använder sig av samt hur brister i form av 

stöd, samverkan och kunskap från professionella aktörer och myndigheter inverkar 

negativt i rehabiliteringsarbetet för individen. Resultaten av studien beskrivs i positiva 

(möjligheter) och negativa (hinder) sammanställningar. Hindren i studien visar på att 

när individer med psykisk funktionsnedsättning inte når upp till myndigeters 

förväntningar samt saknar möjlighet till en välfungerande relation till den 

professionelle försämras den psykiska hälsan, därmed bryts även självförtroendet ned. 

Snäva tidsramar i rehabiliteringsprocessen samt långa väntetider är andra hinder som 

skapar oro, ökad ångest och känsla av hopplöshet. Från de professionellas perspektiv 

upplevdes svårigheter i att tillgodose individens behov på grund av de tidsramar som 

fanns. Det fanns även önskemål från de professionella att kunna kringgå dessa 

tidsramar och regelverk gällande samverkan för att underlätta situationen för individen, 

vilket verkade vara svårt att uppnå i realiteten. Ytterligare hinder ansågs vara att det var 

för många professionella aktörer som var inblandade i rehabiliteringen, vilket skapade 

förvirring samt mindre kontroll över sin situation för individen. Även sjukdomstillstånd 
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och funktionsnedsättningar som inte upptäckts tidigare är ytterligare ett hinder för en 

framgångsrik rehabilitering samt att stödets utformning som ofta bidrog till motvilja 

och avsaknad av motivation. 

 

Vad gäller möjligheterna i studien påvisades att en god kontakt med professionella och 

ett övertygande stöd stärker individens självbild och ökar möjligheten till ett arbete 

samt att insatser som följer individens utveckling skapar kontroll och hoppfullhet. Att 

arbetsplatsen anpassades efter individens behov ansågs vara en viktig del i 

rehabiliteringen då det påverkade individens personliga utveckling och tron på den egna 

förmågan. För att uppnå detta visade det sig att en lyckad rehabilitering förutsätter en 

god samverkan mellan professionella aktörer och myndigheter, samt att det är viktigt att 

kunna erbjuda ett flexibelt stöd under en lång period. Det är även av stor vikt att 

erbjuda insatser gällande aktiviteter som är utöver arbetet då fritiden är en del av 

rehabiliteringen. Det visade sig även att lönearbete på den öppna arbetsmarknaden kan 

vara för krävande och inte alltid föra med sig positiva effekter för individer med 

psykisk funktionsnedsättning, då det är av stor vikt att det skapas en balans mellan 

arbete och den sociala vardagen för dessa individer (Hillborg, 2010). 

 

Grünewald (2000) vill med sin bok ”Psykiska handikapp” påvisa vad som gör det 

möjligt att leva ett relativt normalt liv trots psykisk funktionsnedsättning. Behovet av 

ett allsidigt och systematiskt stöd från samhället, som utgår från den enskilde individens 

önskemål för dessa individer betonas. I boken tar författaren bland annat upp vikten av 

att upptäcka psykisk funktionsnedsättning i ett tidigt stadium. Vidare att förändringar i 

närmiljön kan vara avgörande i möjligheten till arbete för dessa individer, samt att det 

ligger i funktionsnedsättningens natur att bli passiv och isolera sig från omvärlden. I 

likhet med Hillborg (2010) har Grünewald påvisat vikten av samverkan mellan 

professionella och myndigheter, samt hur viktigt det är att se till individuella önskemål 

med självbestämmande och att sträva efter gemensamma mål. Utöver detta påpekar 

författaren att brister i samverkan mellan myndigheter och professionella kan leda till 

tillbakagång i rehabiliteringsprocessen då risk föreligger att individen kan falla tillbaka 

till tidigare sjukdomstillstånd. Bristande samverkan är enligt författaren avhängigt på 

den sektorisering som råder i samhället, där myndigheter har olika regelverk och mål 

för sina insatser samt att de har olika ansvarsområden. 
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Karlsson (2008) menar att man generellt sett ofta framhäver att arbete har en stor roll 

och positiv effekt för individens hälsa. Författaren menar att många i dagens samhälle 

har uppfattningen om att arbete ofta har fått en för stor plats i individens liv och att de 

insatser som görs för att tillgodose rätten till arbete kanske är överdrivna. Han menar 

vidare att vår vakna tid som inte omfattas av arbete ges allt större uppmärksamhet och 

att arbeta kanske inte passar alla individer. Karlsson hävdar att samhället är uppbyggt 

på ett sätt, där alla förväntas bidra med något, såväl friska som sjuka, men författaren 

ställer en intressant fråga:  

”när övergår detta till att handla om en orimlig maktutövning över en grupp människor som på 

andra sätt och av andra skäl avviker, och som i många fall kan tänkas ha särskilt svårt att hävda 

sin rätt?” (Karlsson, 2008 s.13f). 

Enligt Karlsson är det av stor vikt att den enskilde individen står i centrum för de 

rehabiliteringsåtgärder som vidtas samt att det är särskild viktigt att personer med 

psykisk funktionsnedsättning får inflytande och känner delaktighet i sin livssituation. 

Vidare menar han att samverkan mellan myndigheter är av stor vikt då personer med 

psykisk funktionsnedsättning ofta ingår i ett kontaktnätverk bestående av olika 

rehabiliteringsaktörer (Socialtjänst, Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Landsting) 

och att det kan bli överväldigande för individen att vara alla till lags. När det gäller 

rehabilitering för personer med psykisk funktionsnedsättning, menar författaren att det 

ofta handlar om att anpassa individen till samhället och omgivningen. Men påpekar 

även att det finns andra sätt att tänka i rehabiliteringsprocessen, då det kan vara lättare 

att anpassa omgivningen till individen. Stigmatisering av avvikare i samhället är än i 

dag ett vanligt förekommande fenomen, menar författaren – då stigmatisering av en 

individ med psykisk funktionsnedsättning i vissa fall kan ha en motsatt effekt, det vill 

säga hjälpa den enskilde att få kontroll över det avvikande. 

 

Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH 2007) arbetar för att människor med 

psykisk ohälsa ska ges goda förutsättningar att komma in i samhället och få ett gott liv. 

RSMH menar att individer med psykisk funktionsnedsättning ofta blir stigmatiserade 

på grund av den negativa klang ”psykisk diagnos” medför. Således leder det okunskap 

och rädsla för individer med psykisk funktionsnedsättning som finns i samhället att 

dessa individer blir utestängda från arbetsmarknaden. Men utanförskapet bottnar även i 

att de aldrig fått möjlighet till ett arbete samt i takt med de ökade kraven på den 

enskilde individen i arbetslivet. Dessa faktorer bidrar till en rad konsekvenser i form av 
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utanförskap, bidragsberoende/fattigdom, social isolering och passivisering. RSMH 

menar liksom tidigare nämnda författare (Grünewald, 2000; Hillborg, 2010) att det är 

av stor vikt att psykisk funktionsnedsättning upptäcks tidigt samt att ju tidigare stöd- 

och hjälpåtgärder som sätts in, desto större är chansen för ett tillfrisknande. RSMH 

visar även på att mediciner inte alltid är rätt form av hjälp för en person med psykisk 

funktionsnedsättning, då arbete eller annan sysselsättning kan vara till bättre hjälp för 

dessa individer. 

 

S 2010:04 nr: 2 är underlagsrapport till den Parlamentariska Socialförsäkringsutredning 

och redovisar olika former av stödjande samverkansformer mellan myndigheter och 

andra professionella aktörer vid individens återgång till arbete eller studier.  

”Rapporten fokuserar på hur det ser ut nu och hur samverkan har utvecklats under det senaste 

decenniet samt hur de olika samverkansformerna har visat sig fungera i praktiken.” (S 2010:04)  

Resultaten av rapporten påvisar att det krävs olika insatser från olika myndigheter, 

oavsett om det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning eller inte, vilket 

föranleder att myndigheterna sätter sig in i varandras regelverk och arbetssätt och på 

detta sätt ökar förståelsen för vilka stödåtgärder som behövs för individen. Rapporten 

visar även att samverkan mellan myndigheter oftast sker utanför den ordinarie 

verksamheten och generellt sett är beroende av särskilt avsatta medel för detta ändamål. 

Av den anledningen menar man att det skulle underlätta för systemet om samverkan 

skulle ingå i den ordinarie verksamheten då det prioriteras högre än om samverkan 

ligger utanför den ordinarie verksamheten. I likhet med Grünewald (2000) och Hillborg 

(2010) visar resultaten av rapporten att det är av stor vikt för personer med psykisk 

funktionsnedsättning att få en nära och långvarig relation till en handläggare eller 

kontaktperson, samt ha en konsekvent handlingsplan som utgår från individens egna 

önskemål och behov. Trots att rapporten visar på bristande samverkan mellan 

myndigheter finns det inte belägg för att samverkan är den enda lösningen till att 

individen får ett arbete med eller utan stöd från myndigheterna. 

 

S 2010:04 nr: 5 är underlagsrapport till den Parlamentariska socialförsäkringsutredning 

vars huvudfråga avser i vilken utsträckning de förändringarna i arbetsvillkor och krav 

på arbetsmarknaden bidragit till det ökande antalet unga arbetslösa och unga vuxna 

med aktivitetsersättning. 
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”Rapporten bekräftar att unga med låg utbildning, tidigare arbetslöshetsperioder och 

försörjningsproblem är överrepresenterade bland dem som beviljas aktivitetsersättning. 

Författarnas slutsats är att den ökning av antalet unga och unga vuxna med aktivitetsersättning 

som har kunnat urskiljas med stor sannolikhet kan relateras till inträdeshinder på 

arbetsmarknaden och en benägenhet att medikalisera i grunden sociala problem.” (S 2010:04) 

Resultaten av rapporten påvisar att det finns brister på en effektiv samverkan mellan 

myndigheter och att ”inträdeshinder” på arbetsmarknaden kan öka risken för att unga 

vuxna förtidspensioneras. Risken att förtidspensioneras fördubblas vid långvarig 

arbetslöshet. Förutom de inträdeshinder som tidigare nämnts är en låg utbildningsnivå 

och en otrygg socioekonomisk bakgrund ytterligare riskfaktorer som tas upp. Låg 

utbildningsnivå och den socioekonomiska bakgrunden härleds till föräldrars låga 

utbildning och inkomst samt deras försämrade möjligheter att med hjälp av kontakter 

och sociala nätverk finna möjligheter till arbete. Ett resultat av stor vikt är att 

Arbetsförmedlingens resurser i form av SIUS-konsulent och särskilt stöd till hjälpmedel 

på arbetsplatsen inte utnyttjas i någon större omfattning. 

 

I Skolinspektionens rapport (2010) redovisas erfarenheter från tillsyn och 

kvalitetsgranskning gjorda under augusti 2010 till maj 2011. Rapportens fokus ligger på 

skolor samt övrig barnverksamhet som bör ses över och förbättras. I stort sett har alla 

skolor fått kritik, men huvudsakligen inom områden som bristande anpassning i 

undervisning efter elevens behov och förutsättningar, samt särskilt stöd för enskilda 

elever. Dessa brister gäller även för barn med särskilda behov i förskolan. I rapporten 

framkommer det att Kommunerna har ansvaret för tillsynen av skolornas arbete med att 

anpassa verksamheten för barn och elever med särskilda behov, men det visar sig att 

även kommunens tillsyn av skolorna brister. Skolinspektionen menar att människor är 

olika och har olika behov och förmågor och att det därför är det viktigt att man ser till 

individen för att alla ska kunna ges samma möjlighet samt att utbildningen ska vara 

likvärdig. 

 

Socialstyrelsen 2004-110-7 har efter önskemål från brukarorganisationer publicerat 

denna kortversion Kort om ADHD efter en omfattande kunskapsöversikt. Termen 

”psykisk funktionsnedsättning” omfattar flera olika diagnoser som exempelvis; ADHD 

vilket är en förkortning av Attention Deficit and Hyperactivity Disorder. I 

kortversionen vill Socialstyrelsen ”på ett lättillgängligt sätt presentera information som 
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kan ge större förståelse, utveckla insatser för och bemötandet av personer med ADHD.” 

(Socialstyrelsen, 2004-110-7). I publikationen framhäver Socialstyrelsen att det kan ge 

en stämplande effekt hos barn i och med att de fått en psykisk diagnos, men samtidigt 

menar man att barnen oftast långt innan de fått en diagnos stämplats som avvikare av 

vuxna och andra barn (jfr RSMH, 2007; Grünewald, 2000; Hillborg, 2010). Av den 

anledningen menar Socialstyrelsen att det är av stor vikt för barnen att få en diagnos i 

tidig ålder. På så sätt kan barnen lättare förstå sitt agerande och utveckla metoder för att 

överkomma de hinder som ibland uppstår för dem. Socialstyrelsen påpekar några av de 

problem som kan föranledas av att man inte upptäckt psykisk funktionsnedsättning 

tidigt. Dessa problem kan vara att barnen utvecklar kriminalitet och missbruk. 

Föräldrarna till barnen blir enligt Socialstyrelsen ofta lättade när de får vetskap om vad 

som föranleder de problem som ibland uppstår, och kan på så sätt söka stöd och insatser 

som kan underlätta vardagen för dem. 

 

Socialstyrelsens Termbank (2007) har på regeringens uppdrag fått: 

”på regeringens uppdrag ett nationellt samordningsansvar för terminologin inom fackområdet 

vård och omsorg. Med vård och omsorg avses hälso- och sjukvård och socialtjänst. Ansvaret 

innebär att samordna, publicera och förvalta nationellt överenskomna begrepp och termer som 

bör användas inom dessa områden. Terminologiarbetet ska medverka dels till säkerhet för 

individen som får vård och omsorg, dels till att effektivisera verksamhetsuppföljning och 

planering samt insamling av hälsodata och kvalitetsdata.” (Socialstyrelsens Termbank, 2007) 

Bakgrunden till Termbanken är att minska ibland förekommande skilda tolkningar 

gällande uppfattningar om begrepp och dess innebörd. Termbankens syfte är att bidra 

med en terminologisk utformad definition av begreppen och på så vis underlätta en 

entydig kommunikation. 

 

SOU 2003:92 är en utredning som omfattar en kartläggning av unga i åldrarna 16-24 år 

som inte studerade, arbetade eller sökte arbete och har hamnat i utanförskap. Bland 

annat visade utredningen att det fanns tydliga brister i bemötandet från de 

professionella i skolan, myndigheter och andra aktörer sida. Utredningen visade även 

att samverkan mellan personalen i skolan, professionella aktörer och myndigheter ofta 

var bristfällig, vilket i sin tur försvårande livsvillkoren för individen. Vidare föreslogs 

att Arbetsförmedlingen framför allt bör vara en viktig resurs och samverkanspartner i 

den kommunala organisationen som tar hand om alla unga upp till 20 år. Utredningen 
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föreslog ett flexibelt arbetssätt som borde innefattas av ett personligt bemötande, 

individuellt stöd och hjälp insatser i ungdomarnas arbetssökande i stället för att 

rutinmässigt slussa dem vidare i organisationen. 

 

SOU 2006:100 är ett slutbetänkande av Nationell Psykiatrisamordning vars uppgift har 

varit att ”se över frågor som rör arbetsformer, samverkan/samordning, resurser, 

personal, och kompetens inom vård, social omsorg och rehabilitering av psykiskt sjuka 

och psykiskt funktionshindrade.” (SOU, 2006:100). Studier har visat att personer med 

psykisk funktionsnedsättning ofta har en svag förankring till arbetsmarknaden och stora 

svårigheter med att få insatser i form av rehabilitering, vilket föranleder passivitet och 

inaktivitet (jfr Hillborg, 2010; Grünewald, 2000). Dessutom framkom det att samverkan 

mellan myndigheter var bristfällig och att det rådde en ovilja hos arbetsgivarna att 

anställa en person med psykisk funktionsnedsättning. Detta på grund av fördomen hos 

arbetsgivarna att den anställde kan lättare drabbas av sjukskrivning. 

  

SOU 2007:2 är en översyn av ”de insatser samhället erbjuder personer i arbetsför ålder 

som är beroende av Socialtjänstens försörjningsstöd och som med hjälp av olika 

insatser bedöms kunna få ett arbete” (SOU 2007:2). Utredningen kom bland annat fram 

till att samhällets kostnader gällande insatser för barn och unga riskerar att bli för höga 

om problemet inte upptäcks i tidig ålder och om förebyggande åtgärder inte vidtas i ett 

tidigt avgörande skede. Utredaren påpekar att det är försvarbart att satsa mer inriktade 

resurser i verksamheter för barnomsorg och skola, då man annars riskerar kostsamma 

selektiva insatser i framtiden. 

 

SOU 2009:38 är en särskilt tillsatt utredning i syfte att ”utreda vistelsebegreppet i 

socialtjänstlagen (SoL) i vissa situationer” (SOU 2009:38), därmed förtydliga 

ansvarsfördelning mellan kommuner. Utredaren har bland annat kommit fram till att det 

ekonomiska ansvaret för individen ofta leder till att det blir en form av samverkan på 

olika nivåer mellan stat, landsting och kommun. Individen bollas då mellan många 

myndigheter och professioner, där ingen vill ta ekonomiskt ansvar. Följaktligen sker 

inga varaktiga lösningar utan flera kortsiktiga som inte förbättrar situationen för 

individen i det långa loppet. I och med detta menar utredaren att det föreligger risk att 

dessa individer hamnar mellan stolarna och blir en ”Svarte Petter” (jfr Grünewald, 

2000). 
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SOU 2010:80 är en rapport som sammanfattar forskningen gällande ”sambandet mellan 

skolan samt flickors respektive pojkars psykosociala hälsa” (SOU 2010:80). Resultaten 

av utredningen visar bland annat att samverkan mellan skolan och andra 

organisationer/myndigheter brister och bör förbättras. Detta med anledning av att rätt 

insatser måste sättas in i ett tidigt skede, särskilt för de elever som är problemtyngda 

(jfr Grünewald, 2000; Hillborg, 2010). 

 

3. Teorianknytning 
I denna uppsats har rollteori och stigma (Payne, 2005 s.238f, 246-249; Goffman, 1963 

s.11-151) använts som teoretisktutgångspunk för att beskriva det sociala samspelet 

mellan individen och omgivningen. Rollteori fokuserar på individers samspel med sin 

omgivning och förklarar hur exempelvis förväntningar från omgivningen påverkar 

individen så att den agerar på ett karaktäristiskt sätt. Stigma visar hur en individ som 

betraktas som en avvikande person blir utstött ur samhället på grund av sitt agerande 

eller sätt att tänka som inte stämmer överens med samhällets ramar för vad som är 

”normalt”. Empowerment innefattar att ha egenmakt och möjliggör självförverkligande 

för individen och samhällsgrupper att överkomma sociala hinder i sociala strukturer. 

Empowerment som är en kognitiv teori används i syfte att öka förmågan hos individen 

genom att ge individen möjligheten och hjälpverktyg att påverka sin livssituation, samt 

vara delaktig och påverka de beslut som tas av myndigheter gällande henne/honom, och 

därmed stärka självförtroendet hos individen (Payne, 2005 s.416-420).  

 

4. Metod 
4.1. Förförståelse 
Uppsatsskrivarens förförståelse om psykisk funktionsnedsättning grundas i att dessa 

personer ofta hamnar utanför samhällets ramar för vad som är ”normalt”, och att de i 

större utsträckning än andra har svårigheter med att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Det fanns även förförståelsen om att vi i Sverige har en stark arbetsmoral och att de 

som inte har ett arbete ofta betraktas som mindre värda eller oföretagsamma. Alla som 

drabbas av arbetslöshet riskerar att ”falla mellan stolarna” bland samhällets olika 

myndigheter, och därmed hamna i utanförskap. Konsekvenserna av arbetslöshet kan 

vara dålig ekonomi med bidragsberoende som följd, drabbas av att bli bostadslös, samt 

inverka negativ på individens självbild. Under utbildningens verksamhetsförlagda del 
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var uppsatsskrivaren placerad i Socialtjänstens vuxenenhet för missbrukare. Där gavs 

tillfälle att få en bild av vad droger, arbetslöshet och hemlöshet hade för koppling till 

individer med psykisk funktionsnedsättning. 

 

4.2. Forskningsdesign 
Studien bygger på en empirisk och induktiv strategi med kvalitativ ansats som 

forskningsmetod. Empirismen är filosofiskt och vetenskapligt förhållningssätt till 

kunskap som använder objektiva observationer för att upptäcka sanningar om världen 

(MacLean & Wilson, 2011 s.25). Syftet med en studie är avgörande för valet av metod. 

Om syftet är att förstå hur människor resonerar kring en fråga samt hur de upplever sin 

situation är det rimligt att välja en kvalitativ studie (Trost, 2005 s.113; Kvale, 1997 

s.268). I föreliggande studie var syftet att utforska individens egen upplevelse och 

resonemang kring sin situation varför valet av det emiriska förhållningssättet blev det 

självkara. Som forskningsinstrument användes den kvalitativa intervjun i förhållande 

till studiens syfte för att inhämta kunskap utifrån deltagarnas perspektiv. 

 

 4.3. Tillvägagångssätt 
Eftersom deltagarna fick välja plats för intervjun blev det två intervjuer på två olika 

arbetsplatser, en intervju ägde rum i Arbetsförmedlingens lokaler och den sista 

intervjun i hemmet hos deltagaren. Intervjuaren frågade deltagarna om något var oklart 

eller om deltagaren hade några funderingar innan intervjun påbörjades. 

 

En halvstrukturerad intervjuguide (se bilaga 2) med en övergripande huvudfråga samt 

följdfrågor kring studiens syfte utformades, men frågorna ställdes inte i någon särskild 

ordning, utan anpassades till intervjusituationen. I en öppen intervju är det bättre att inta 

en öppensinnig inställning och låta tankarna som dyker upp under intervjun styra val av 

följdfrågorna (Langemar, 2008 s.69). Intervjuerna inleddes med vad Ohnstad (1995 

s.29ff) kallar för social fas, då intervjuaren öppnade upp samtalet med att fråga om 

eventuell oro inför intervjun, om deltagaren hade några frågor om intervjun eller andra 

funderingar, om de kunde förklara vad dennes arbetsuppgift gick ut på. Intervjuaren 

berättade kort om sina studier, vem han var och avsikten med intervjun och uppsatsen. 

Första kontakten kallar Ohnstad (1995) för ett magiskt ögonblick, vilket anses vara av 

stor vikt där personer skapar sig en bild av omedvetna intryck. Avslutningsvis tackade 

intervjuaren för visat intresse och frågade om intervjupersonen hade några funderingar. 
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4.4. Urval av litteratur 
Utifrån informationen som fanns om Arbetsförmedlingens projekt Unga till Arbete och 

alla samverkanspartners som ingår i projektet, samt empirin från intervjuerna var 

utgångsläget att söka publikationer från Socialstyrelsen, Regeringen och Skolverket. 

Anledningen till detta var att det rörde sig om samverkan mellan Stat, Landsting och 

Kommun. För att finna ytterligare koppling mellan dessa publikationer och empirin 

söktes även litteratur och forskningsartiklar på Libris och SwePub. Sökord som 

användes var: psykisk funktionsnedsättning/arbetslös, psykisk funktionshindrad, 

stämpling/utanförskap, deltagande/arbetslös, psykisk ohälsa, unga arbetslösa. 

 

4.5. Urval av intervjupersoner 
Målgrupp/populationen för denna studie var stor då det gällde unga arbetslösa med 

psykisk funktionsnedsättning i Gävle. För att få ned antalet möjliga intervjupersoner till 

en mer generaliserbar grupp gjordes en översikt av vad som krävs för att få en 

rampopulation (Elofsson, 2005 s.63-67). Även rampopulation en var ohanterlig för 

uppgiften, men bestod av en arbetsförmedlares grupp av arbetssökande som uppfyllde 

kriterierna för psykisk funktionsnedsättning. Ur denna rampopulation gjordes sedan ett 

urval i samråd med en arbetsförmedlare- samt projektledaren i projektet Unga till 

Arbete där vi kom fram till att antalet intervjupersoner begränsas till dem som fått 

arbete på grund av att de var de enda som kunde besvara forskningsfrågan. Frågan om 

hur många personer som skulle intervjuas lämnades öppet beroende på de tilltänkta 

intervjupersonernas intresse att delta i studien, samt hur pass relevant information 

intervjuerna skulle ge. Till en början kontaktades fem intervjupersoner, varav en valde 

att avstå från deltagande i studien. Arbetsförmedlingen tog därefter kontakt med 

eventuella intervjupersoner för att se om intresse för deltagande i studien fanns. 

Missiven utformades av forskaren, men av sekretess- och praktiska skäl skickades 

breven i Arbetsförmedlingens regi till intervjupersonerna. 

 

Enligt Langemar (2008, s.53-66) är det inte nödvändig att fokusera på att insamla data 

från en stor population för att uppnå ett kvalitativt representativt urval i en kvalitativ 

studie, utan det som är väsentlig är att innehållet och de kvalitativa variationerna som 

kan utvinnas i intervjuerna. Därmed är det inte heller nödvändigt att fastställa antalet 

intervjupersoner som skall inkluderas i studien på förhand utan rikligheten eller brist av 

informationen i intervjuerna kan vara avgörande för vidare datainsamling. Av den 
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anledningen är det bättre att handplocka de deltagare som kan bidra med relevant 

information inom det studerade området. För att uppnå ett representativt urval, menar 

Denscombe (2004 s.174-175) att detta kan uppnås genom att man i stället för att 

intervjua hela populationen av målgruppen, endast intervjuar ett fåtal representanter för 

målgruppen, under förutsättning att dessa har samma generella karaktäristika som hela 

målgruppen. 

 

4.6. Etiska ställningstaganden 
I föreliggande studie har etiska forskningsprinciper och huvudkrav som föreslås av 

Vetenskapsrådet; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2008 s.6) följts enligt nedan.  

 

Informationskravet: Arbetsförmedlingen skickade missivet (se bilaga 1) till 

intervjupersonerna. I missivet framgick information om syftet med intervjun och 

uppsatsen. Det fanns också kontaktuppgifter till uppsatsskrivaren i missivet. De fick 

även information om att intervjuerna skulle inspelas på diktafon. Förutom 

informationen i missivet fick intervjupersonerna ovan nämnda information både vid 

telefonkontakt då tid för intervju bokades samt innan intervjun påbörjades. Information 

gavs även om att intervjupersonerna kan söka efter den färdiga uppsatsen på internet 

eller kontakta uppsatsskrivaren för att få en kopia av uppsatsen (Vetenskapsrådet, 2008 

s.7f). 

 

Samtyckeskravet: intervjupersonerna ägde full rätt att medverka i intervjuerna, 

Intervjupersonerna hade vid tre tillfällen blivit informerade om att deltagandet är 

frivilligt och de när som helst kan avbryta deltagandet eller välja att inte svara på frågor 

(Vetenskapsrådet, 2008 s.9f). 

 

Konfidentialitetskravet: intervjupersonerna fick vid tre tillfällen information om att i 

det färdiga materialet inte kommer att framgå namn, ålder, arbetsplats eller annan 

information som kan avslöja deras identitet. På grund av att intervjuerna spelades in 

med diktafon informerades även intervjupersonerna om att endast uppsatsskrivaren 

kommer att få tillgång och lyssna till det inspelade och transkriberade materialet. Innan 

intervjun påbörjats fick deltagarna möjlighet att läsa det sekretessavtal som upprättats 

mellan Arbetsförmedlingen och intervjuaren. Intervjupersonerna fick även information 
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om att allt material rörande dem har förvarats i säkerhetsskåp och för att senare 

förstöras (Vetenskapsrådet, 2008 s.12f). 

 

Nyttjandekravet: det insamlade materialet kommer endast att användas i syfte att 

färdigställa uppsatsen. Som tidigare nämnts kommer det insamlade materialet, både det 

inspelade och det transkriberade att förstöras efter att uppsatsen blivit godkänd 

(Vetenskapsrådet, 2008 s.14). 

 

4.7. Analysverktyg 
För analys och bearbetning av intervjumaterialet användes en induktiv tematisk analys 

(Langemar, 2008 s. 127-131,200ff). Uppsatsskrivaren började med att transkribera det 

inspelade materialet. Därefter lästes varje intervju igenom för att få en helhetsbild av 

materialet. I varje intervju kursiverades meningar eller stycken som var relevant utifrån 

frågeställningen samt att kommentarer med nyckelord skapades. Ett nytt dokument 

skapades med preliminära övergripande teman där citat ur texten kopierades in. Denna 

procedur utfördes för varje tema. Därefter sammanfattades citaten med egna ord 

tillsammans med citat som var konkret för det valda temat (a.a.). 

 

För tillvägagångssättet vid transkribering av inspelat material finns det enligt Kvale och 

Brinkman (2009 s.197) inget standardsvar på, då det beror på vad avsikten med studien 

är. Skillnaden mellan ordagrann muntlig stil och skriftlig stil varierar stort, men det 

måste framgå klart hur transkriberingen gått till väga. Då det inte är en 

observationsstudie som utförts, är det innehållet i intervjun som är det intressanta för 

studiens ändamål och inte hur personerna agerar under intervjutillfället. Av den 

anledningen har uppsatsskrivaren använt sig av tre punkter vid uppehåll (...) eller 

citattecken (””) vid de tillfällen intervjupersonerna varit ironiska eller talat om vad 

någon sagt till dem. Vid redigering och citathanteringen av det transkriberade 

materialet har Språkrådets anvisningar (Svenska skrivregler 2008 s.52-65) använts som 

uppslag. Då utgångspunkten i denna studie har varit att beskriva hur personer med 

psykisk funktionsnedsättning upplevde möjligheten till arbete samt hur bemötandet från 

myndigheter varit, har uppsatsskrivaren valt att generalisera de begrepp som innefattas 

av definitionen ”psykisk funktionsnedsättning” och inte diskutera enskilda 

begrepp/diagnoser. 
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4.8. Validitet och reliabilitet 
Validiteten i en studie, oavsett om den är kvalitativ eller kvantitativ kan hänföras till om 

undersökningen har lyckats med att mäta vad som var avsedd att mätas, medan 

reliabiliteten hänför sig till resultatens konsistens, det vill säga tillförlitligheten i 

mätningen (Kvale, 1997 s.268). Dock blir användandet av begreppet reliabilitet något 

annorlunda i samband med kvalitativa studier då mätningarna inte görs med siffror som 

är gällande för kvantitativa studier, därmed blir det problematiskt att använda begreppet 

på samma sätt (Kvale, 1997 s.268; Trost, 2005 s.113). Reliabilitetsbegreppet har även 

enligt Langemar (2008 s.106f) en annan innebörd inom kvalitativ forskning då 

reliabilitet främst används inom kvantitativ metod för att påvisa tillförlitlighet i 

mätningar, vilket inte sker på samma sätt inom kvalitativ forskning. Av den 

anledningen menar författaren att man inte kan använda reliabilitet i detta sammanhang. 

Vidare menar författaren att det ibland händer att reliabilitetsbegreppet används inom 

kvalitativ forskning, men att det inte är ”meningsfullt att dra en gräns mellan reliabilitet 

och validitet inom kvalitativ metod.” (a.a.). Dock menar Langemar (2008 s.106ff) att 

validiteten är det centrala begreppet i kvalitativa metoder för att påvisa studiens 

vetenskapliga värde. Med validitet menas kvalitet, trovärdighet och meningsfullhet, och 

för att uppnå validitet bör en kvalitativ studie bland annat innehålla ”öppenhet i en 

process och förhållningssätt, närhet och distans, reflektion samt systematisk analys”. 

 

Att använda begreppen reliabilitet och validitet inom kvalitativa studier diskuteras även 

av Larsson (2005 s.115ff) som menar att det har påvisats svårigheter gällande 

reliabilitet och validitet i kvalitativa metoder, på grund av att uppsatsskrivaren själv är 

både mätinstrument och tolkare av meningen i dataanalysen. Reliabilitet är enligt 

författaren svårt att fastställa i kvalitativ metod då man inte gör någon mätning som i 

kvantitativ metod, utan främst vill påvisa ett fenomen och dess kvaliteter (jfr Langemar, 

2008 s.106f). Vidare visar Larsson (2005 s.116) på svårigheter att mäta validitet i 

induktiv metod då detta ska leda fram till begrepp/fenomen, men att det just i induktiv 

metod inte finns några färdiga begrepp/fenomen att mäta. Författaren menar att man för 

att uppfylla vetenskapliga krav inom kvalitativ forskning måste diskutera validitet och 

reliabilitetsfrågor på ett annat sätt än vad som är brukligt inom kvantitativ forskning. 

För att uppnå hög intern validitet inom kvalitativ metod bör man enligt författaren göra 

en ”detaljerad och intensiv undersökning av ett antal fall som beskrivs mycket noga i 

vissa studerade dimensioner och som man antar är typiska.”. (a.a.). Validiteten i 
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kvalitativ forskning inte kan erhållas genom urvalsstorleken av intervjupersoner, utan 

genom att det finns en hög grad av informationsrika fallbeskrivningar samt 

undersökarens förmåga att analysera materialet. För att åstadkomma meningsfulla 

begrepp/fenomen inom kvalitativ forskning krävs öppna intervjufrågor som formuleras 

så att de mäter det som ska mätas, eller att man ”kvalitativt fångar in” det som 

undersökaren har för avsikt att ”fånga in” (Larsson, 2005 s.116).  

 

Vad gäller den interna validiteten antas den vara god i föreliggande studie, eftersom 

resultaten av det insamlade datamaterialet fångade in det studien ämnade utforska. 

Studiens erhållna resultat påvisar även samstämmighet med tidigare forskning som 

bedrivits inom området, vilket tillökar validiteten. I syfte att erhålla god tillförlighet av 

studiens resultat har uppsatsskrivaren även under bearbetning av insamlat data 

diskuterat tillvägagångssättet och de framväxande kategorierna med sin handledare. 

Generalisering och generaliserbarhet kan vara svårt att genomföra i kvalitativ forskning 

på grund av att urvalet av intervjupersoner ofta är mycket små och handplockade 

Larsson, 2005 s.118; Langemar, 2008 s.109ff). Men Langemar menar att det inom 

kvalitativ forskning är av stor vikt att man bedömer hur väl resultatet kan generaliseras 

till den population och det ämne man studerar. Detta kallar författaren för kvalitativ 

generaliserbarhet. 

 

5. Resultat 
Först kommer en presentation av intervjupersonerna som ingick i studien, sedan de fyra 

huvudkategorierna med tillhörande underkategorier som utmynnades ur analys av 

intervjumaterialet; Svårigheter under skolgången, Vikten av att ha ett arbete, Vikten av 

samverkan, samt Projektets effekter att presenteras. 

 

5.1. Presentation av intervjupersoner 
Intervjuperson 1 (IP 1) ingår i Arbetsförmedlingens projekt Unga till Arbete. Han 

märkte under gymnasietiden att han var ”speciell” och började må sämre samt att 

skolan blev en plåga. Han kontaktade skolläkaren men upplevde att läkaren inte förstod 

sig på och att han bara ”viftade” bort problemen som IP 1 upplevde. Det var knappt att 

IP 1 kunde avsluta gymnasiet. IP 1 gick inte i särskola och blev inte erbjuden någon 

utredning under skoltiden. Han har aldrig haft ett arbete eller varit i kontakt med 

arbetsförmedlingen från att han slutade gymnasiet till dess han kom i kontakt med 
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projektet. Efter avslutat gymnasium gick IP 1 hemma några år och mådde psykiskt 

dåligt, vilket ledde till att han med tiden avskärmade han sig från omgivningen. IP 1 

hade vänner och flera intressen, men vännerna blev jobbiga att umgås med, och 

intressena kunde han inte fortsätta med på grund av sin förvärrade psykiska hälsa. Han 

kände att det inte var någon ide att söka arbete eller söka upp arbetsförmedlingen på 

grund av den oförståelse han upplevt i samband med kontakten med läkaren i skolan, 

samt att han inte visste vad det fanns hjälp att få. Till slut gick IP 1 till hälsocentralen 

som i sin tur skickade honom till en psykolog. För att komma till psykologen var det 

väntetid i cirka ett år, och därefter tog det nästan ett år innan psykologen och läkaren 

satt en diagnos. När IP 1 väl fått en diagnos kopplades han till projektet Unga till 

Arbete via en handläggare på Försäkringskassan. I projektet fick IP 1 efter en tid ett 

arbete som fungerar och är anpassat efter de behov som han har. 

Intervjuperson 2 (IP 2) ingår i Arbetsförmedlingens projekt Unga till Arbete. IP 2 

berättade att hela hans liv präglats av att han inte fått någon diagnos förrän han var 26 

år. Han upplevde redan i låg- och mellanstadiet att han inte var som andra. Han var inte 

aggressiv, men gjorde ”dumma saker” och hade svårt med koncentrationen. IP 2 

berättade att lärarna i skolan trodde att han var ointresserad av skolan och att han bara 

var en ”skitunge”. IP 2 fullföljde gymnasiet, men hade fram till dess inte blivit erbjuden 

någon utredning för att få reda på vad som orsakat hans beteende. IP 2 upplevde att han 

inte ”fungerade i samhället”. Han hade efter gymnasietiden haft kontakt med 

Arbetsförmedlingen, men upplevde även där att han inte blev förstådd, samtidigt som 

han i efterhand förstår varför, då han inte tänker eller fungerar som andra. IP 2 kom till 

slut i kontakt med en psykolog som samarbetade med socialtjänsten. Psykologen gjorde 

en utredning och konstaterade att han hade en psykisk funktionsnedsättning. Därefter 

fick han kontakt med en handläggare på Försäkringskassan som erbjöd deltagande i 

projektet Unga till Arbete. Därefter fick han ett arbete, är drogfri och fungerar i 

samhället. 

Intervjuperson 3 (IP 3) ingår i Arbetsförmedlingens projekt Unga till Arbete. IP 3 

berättade att hon varit arbetslös under många år och att kontakten med 

Arbetsförmedlingen varit opersonlig och oförstående. IP 3 har inte haft problem i 

skolan, men ”gick i väggen” för några år sedan och har därefter upplevt svårigheter 

med att ta sig tillbaka och känt sig oförstådd i kontakten med myndigheter och andra 

aktörer. Hon gick till läkare på hälsocentralen och blev sjukskriven, samt remitterad till 
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en psykolog. Hos psykologen fick hon en diagnos, men kände ändå att hon inte fått 

hjälp eller stöd, utan fortsatte vara sjukskriven under flera år. Hon avslutade 

samtalskontakten och fick endast stöd och hjälp från släkt och vänner. Det blev en lång 

period med dålig ekonomi som påverkade den psykiska hälsan negativt. Under slutet av 

sjukskrivningen ställde IP 3 krav på Arbetsförmedlingen att hon skulle få en SIUS-

konsulent till hjälp, då det måste vara ett anpassat arbete för att hon ska orka ta sig 

tillbaka och få ett arbete överhuvudtaget. IP 3 fick stöd av SIUS-konsulenten att söka 

arbete och även arbetsträna, dock fungerade inte försöket på grund av fysiska besvär. IP 

3 var orolig för att hamna utanför systemet igen då hon riskerar att bli utförsäkrad i 

början på nästa år. 

Intervjuperson 4 (IP 4) ingår i Arbetsförmedlingens projekt Unga till Arbete. IP 4 

upplevde skolan som att lärarna trodde att hon bara var ointresserad av skolan och en 

drömmare som spenderade lektionerna med att titta ut genom fönstren. Hon hoppade av 

gymnasiet efter en tid då hon kände att det inte fungerade. IP 4 berättade att skolläkare 

och lärare inte haft någon förståelse för hennes problem och de har inte heller erbjudit 

någon utredning eller särskilt stöd. Hon bodde hemma hos föräldrarna men ville flytta 

hemifrån. På grund av att IP 4 bodde hemma och inte hade något arbete, var hon 

tvungen att söka ekonomiskt bistånd från Socialtjänsten. Detta gjorde att hon inte kunde 

flytta till egen lägenhet, trots att hon visste att hon skulle må bättre av det. Efter skolan 

har IP 4 inte haft några arbeten eller gått några utbildningar och hon upplevde 

kontakten med Arbetsförmedlingen som opersonlig, oförstående och att hon bara var 

”någon i en pappershög”. Efter att hon mått dåligt under flera år, men inte vetat om 

varför, kontaktade IP 4 läkare för att få en remiss till en psykolog. Efter en kort tid fick 

hon två diagnoser och mediciner för detta. Trots det upplevde hon att det inte blev 

bättre, snarare sämre av medicinernas biverkningar som påverkade henne negativt, men 

att kontakten med Arbetsförmedlingen blev bättre i och med diagnoserna då hon fick ett 

mer förstående bemötande än tidigare. Därefter kopplades hon till Arbetsförmedlingens 

projekt Unga till Arbete. I projektet gjordes ytterligare utredningar som visade att hon 

hade ytterligare två diagnoser utöver de två som hon sedan tidigare fått konstaterade. IP 

4 kunde flytta hemifrån, började må psykiskt bättre. Vid intervjutillfället arbetade hon 

deltid och hade slutat med att ta mediciner då hon klarade sig utan. 
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5.2. Svårigheter under skolgången 

Bli försummad 

Flertalet av intervjupersonerna upplevde att de inte fick någon uppmärksamhet i skolan, 

varken av sina lärare eller av skolläkaren. Remittering till utredningar under skoltiden 

hade för intervjupersonerna varit obefintliga, därmed hade ingen av dem gått i någon 

särskola. De fick inte heller något anpassad särskilt stöd, där det togs hänsyn till deras 

funktionsnedsättning. Intervjupersonerna upplevde att de själva inte förstod varför de 

agerade annorlunda i jämförelse med jämnåriga vänner, samt att de inte heller förstod 

varför vuxna människor i deras omgivning tyckte att de var annorlunda. Detta 

påverkade även myndigheter och andra aktörers sätt att bemöta dem efter skolan, 

eftersom dessa inte varit insatta i problematiken som kunde uppstå vid psykisk 

funktionsnedsättning. Konsekvenserna av detta blev, enligt intervjupersonerna en 

känsla av utanförskap samt att de hamnade utanför hela samhällssystemet.  

Intervjuperson 1 upplevde brister inom skolan och att bli försummad, vilket resulterade 

i en känsla av utanförskap. 

”det var ju under gymnasiet som jag blev sjuk... jag tyckte att skolläkarna bara viftade bort mig. 

Och ja, det var väl kanske det som startade att jag hamnade utanför systemet... jag kunde ju 

knappt avsluta gymnasiet.” (IP 1) 

Intervjuperson 2 upplevde sig som annorlunda, men även omgivningen behandlade 

honom som en avvikare. Dock förstod han inte riktigt varför både han och andra i hans 

omgivning hade den uppfattningen. 

”ju äldre jag blev så funderade jag varför inte jag gjorde som alla andra... och också varför alla 

var så arg på mig hela tiden.... För att, för mig var det hela tiden mitt normala beteende, så ja, 

jag kunde inte förstå riktigt varför, ja varför alla var arg på mig hela tiden, eller... varför jag fick de 

tillsägningar jag fick.” (IP 2) 

Intervjuperson 4 upplevde att hon inte blev ”upptäckt” i ett tidigt skedde, vilket ledde 

till att hon inte fick det stöd hon behövde i rätt tid. Hon menade om lärarna och andra i 

hennes omgivning hade samarbetat med varandra för att hjälpa henne under skoltiden 

så hade problemen förmodligen inte blivit så omfattande såsom det blev för henne. 

”jag har inte fått någon specialhjälp eller någonting alls... så det är nog ingen som märkt eller 

sagt någonting... hade de samarbetat redan från början... det här är redan tillbaka från skolan... 

om allt hade varit bättre där [i skolan] så hade allt kunnat gå mycket snabbare.” (IP 4) 
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En av intervjupersonerna hade inte upplevt några problem i skolan såsom de andra, 

men upplevt att uppmärksamheten från myndigheter och andra aktörer varit bristfällig, 

vilket enligt henne lett till att hon varit arbetslös och sjukskriven under flera år efter att 

hon gått ut skolan. 

”Jag var arbetslös, förutom ett jobb på tre månader har jag varit arbetslös i åtta år sen jag gick ut 

skolan... det är snart 9 år jag haft kontakt med arbetsförmedlingen” (IP 3) 

Samtliga intervjupersoner betonade att inte blev sedda redan under skolgången och 

menade att skolan hade en viktig uppgift framför sig - att upptäcka elever med särskilda 

behov. Bristande uppmärksamhet ökade, enligt dem risken för utanförskap, och även 

hamna i missbruk såsom en av intervjupersonerna angav, vilket ansågs vara ett nederlag 

för de själva och för samhället i övrigt. Intervjupersonerna upplevde att både de själva 

och samhället tjänade på att de blir upptäckta i tidig ålder och att möjligheterna att söka 

arbete skulle öka avsevärt om de fick stöd i rätt tid. 

”Hade jag vetat det [diagnos] några år tidigare så ja, det har ju besparat mig mycket 

svårigheter... jag var 26 år när jag fick diagnosen... det är ju snart 6 ½ - 7 år sen... jag har inte 

tittat åt några som helst droger överhuvudtaget... jag fungerar ändå i samhället [med 

mediciner]... sen när jag var 13 [år]... hade jag en massa... äldre kompisar som... höll på och 

rökte marijuana [...] jag provade en gång då och direkt så föll allting på plats [...] jag hade ju 

ingen aning om att jag hade någon slags diagnos, utan jag trodde... att jag gillade droger, att... 

jag var en vanlig missbrukare... och sen då så provade jag amfetamin... det hade samma 

effekt... plötsligt så funkade jag i samhället... av amfetaminet blev jag också lugn, betydligt 

lugnare än av marijuana... då började jag köra på det och det eskalerade och till slut har man ju 

ingen kontroll.” (IP 2) 

Hamna utanför 

Att ”hamna mellan stolarna” var något som tre av intervjupersonerna upplevde. De 

upptäckte efter skolan att de var avvikande och detta utgjorde ett hinder för dem att 

etablera kontakter med olika aktörer i samhället, vilket i sin tur begränsade deras 

möjligheter till att skaffa egna erfarenheter. 

Intervjuperson 1 upplevde att han var avvikande och att han på grund av detta inte fick 

gehör för sina problem. Detta var anledningen till att han hamnade mellan stolarna i 

flera år. 

”Jag har alltid varit ett specialfall, så att det var svårt att få kontakten överhuvudtaget [...] jag 

funkar ju inte så som vanligt folk... Det är jobbigt med folks förväntningar i alla fall... det var aldrig 
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någon möjlighet för mig att gå dit [arbetsförmedlingen] och skriva in mig som vem som helst... 

jag hamnade väl utanför systemet ja efter gymnasiet.” (IP 1) 

Även intervjuperson 3 upplevde att hon inte fann någon mening i att kontakta 

Arbetsförmedlingen eller söka arbete efter skolan. Därefter var hon hemma i flera år 

utan arbete. 

”och när det [gymnasiet] var slut så fanns det ingen mening att söka någon utbildning, eller gå till 

någon arbetsförmedling, utan jag gick ju hemma då i flera år.” (IP 3) 

Intervjuperson 3 upplevde också att det inte var någon ide att söka stöd hos 

Arbetsförmedlingen eller söka arbete efter skolan. 

”jag hade ingenting att bygga på [erfarenhet och betyg], jag hade inte haft några arbeten och jag 

hade avslutat skolan tidigare och det fanns liksom ingenting att bygga på där med cv... så det 

var ju inte heller riktigt lyckat att gå till en jobbcoach... i och med att man behöver erfarenheter 

då som man kan bygga det på [...] om skolan kanske samarbetar... jag kontaktade ju liksom 

skolläkare, kurator, och de gjorde ingenting.” (IP 4) 

Fel behandling 

De lärare som intervjupersonerna hade haft under skoltiden hade i samtal med dem eller 

med föräldrarna talat i nedlåtande ordalag om dem, betraktat de för lata och besvärliga 

barn som var ointresserade av skolan på grund av missförstånd av deras avvikande 

beteende. Men även i sina kontakter med myndigheter upplevde intervjupersonerna att 

dem blev oförstådda, där det fanns en diskrepans mellan förväntningarna av dem och 

deras begränsningar som hindrade de ifrån att uppfylla dessa. De tyckte att det var 

besvärligt med att ställas inför dessa orimliga krav och förväntningar som andra hade 

på dem, där det inte togs hänsyn till deras speciella situation. Att bli missförstådd hade 

lett till att de kände sig som avvikare, men även medfört att de hamnat utanför systemet 

efter gymnasiet. 

”Jag ansågs nog mer som en busig skitunge eller vad man ska säga [...] däremot så sa alla 

lärare på alla kvartsamtal... den där... han bara sitter å dagdrömmer, han lyssnar inte på vad vi 

säger eller... det var mer att han skiter i skolan och [...] svårt att vara skoltrött redan i ettan kan 

man ju tycka nu.” (IP 2) 
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 5.3. Vikten av att ha ett arbete 

Psykiskt välmående 

Samtliga intervjupersoner upplevde att de mådde psykiskt bättre när de arbetade och 

fick en lön samt av att de blev positivt uppmärksammade i projektet Unga till Arbete. 

De fick struktur och rutiner i livet vilket de menade var bra för välbefinnandet. När de 

tidigare var utsatta för bristande uppmärksamhet eller förståelse från Skola, 

Arbetsförmedling, Försäkringskassa, socialtjänst och Landsting hamnade de ”mellan 

stolarna” och mådde psykiskt dåligt. De visste inte heller vad det var som gjorde att de 

kände sig utanför samhället. När de väl fick hjälp, stöd och en diagnos föll allt på plats, 

enligt dem. Att ha ett arbete hjälpte dem därmed att må bättre, de fick bättre självkänsla 

och risken att falla tillbaka i gamla vanor blev mindre. 

”jag behöver någonstans att jobba, jag behöver någonstans att gå för att jag ska kunna... inte bli 

folkskygg och låsa in mig [...] men jag vet att i slutänden är det [arbete] jag behöver och det gör 

att jag mår bra [...]  när jag väl kommer hit [till arbetet]... så fort jag drar kortet och är innanför 

dörrarna, då mår jag ju bra, för då är jag ju där jag vill vara, då har jag kul” (IP 2) 

Intervjuperson 3 upplevde att hon har fått bättre självförtroende i och med att hon kom 

med i projektet jämfört med den tidigare kontakt hon hade med Arbetsförmedlingen. 

Detta på grund av att man i projektet har ett mer individuellt och tillmötesgående 

arbetssätt. 

”man har fått lite bättre självförtroende genom att vara med i projektet, i och med att man blivit 

mer hörd och de har varit mer tillmötesgående” (IP 3) 

En av intervjupersonerna upplevde att hon efter att fått lägenhet och möjlighet till 

praktik som har lett till arbete, mått så bra att hon inte längre var i behov av mediciner 

längre.  

”man blir nästan frisk av att ha ett jobb! Om man inte har ett jobb blir man ju plötsligt jättesjuk. 

Så om man inte hade ett jobb skulle man ju behöva vara sjukskriven på heltid känns det som... 

nu har jag ju fått på papper att jag egentligen har rätt till att vara sjukskriven 50 procent, men i 

och med att mitt jobb ligger så pass nära så vill jag ju ändå försöka jobba de här 75 procenten... 

det funkar ju även om man blir lite trött [...] jag äter inga mediciner, jag har inte någon kontakt 

med någon läkare, så nu är det bara jobbet jag behöver ha kontakt med egentligen” (IP 4) 
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De rutiner hon hade var en följd av hennes arbete, och arbetet gjorde att hon upplevde 

att hon kände sig motiverad till att arbeta mer. Men rutiner gällde även att laga mat och 

städa. 

”Så det här med rutiner är ju verkligen något jag mår mycket bättre av... jag har de här 

diagnoserna då så måste man ju ha någon form av rutin [...] man får mer rutiner och mår mycket 

bättre, så även om man blir utmattad och trött så rullar det på mycket bättre... Så att rutiner är 

viktigt för mig i alla fall [...] Men när man har jobb då, då är man motiverad att gå till jobbet, och 

för att gå till jobbet måste man ha någon form av mat i sig, och då måste man laga den där 

maten och ska man ha någon slags fritid, då måste man städa i veckorna för man har ju bara 

helgen på sig att umgås [med vänner]... då måste man ju ta itu med de här grejorna.” (IP 4) 

En annan deltagare kände att han fortfarande mådde dåligt, men vetskapen om att det 

fanns arbete som han kunde utföra samt känslan av att han var behövd gav honom ökat 

självförtroende. Det framgick även att han trivdes med sitt arbete, även om det ibland 

var besvärligt att anstränga sig, men trivseln samt att han kände sig behövd gjorde att 

han ville fortsätta stanna på arbetsplatsen. Samtidigt upplevde han att ekonomin var en 

”morot” som motiverade honom till att vara på arbetsplatsen varenda dag, trots olust 

som han kände vissa dagar. 

”ja, det finns väl hemskt mycket jag inte kan jobba med egentligen... det har inte varit på tal att 

jag ska kunna jobba, så jag har inte ens... ingen ide att jag ska söka jobb [...] men jag vet att det 

finns... många saker jag vill som jag inte skulle kunna göra [...]Just nu så har jag liksom, ja, 

utökat det stegvis, jag har jobbat någon timme om dagen liksom, på att det här väldigt mysiga 

stället, men för ett par år sen hade det inte funkat för mig... jag är väl en ganska inåtriktad 

person. Jag känner aldrig något behov av att umgås med folk egentligen, för jag kan snacka av 

mig på internet... Jag har ju gått från ingenting till något i alla fall men ibland så känner man att 

′hur de skulle klara sig utan mig′. Det säger cheferna ibland också, och då känner man sig 

väldigt uppskattad. Det känns som att man sitter på någon expertis [...] så psykologen tyckte att 

jag skulle... försöka få någon slags ingång till arbetslivet, medan jag fortfarande hade pengar å 

inte vänta tills jag faktiskt var tvungen [...] ibland har man en juste dag, ja- vad fan skulle inte jag 

jobba heltid för, men sen nästa vecka, då kan jag må skit varenda dag och känna att jag måste 

sticka hem... Det känns lite jobbigt nu när man är anställd, att man måste dyka upp för att få lön” 

(IP 1) 

Dämpa sin ångest 

En av intervjupersonerna upplevde att han var rastlös och att han fick ångest av att inte 

vara sysselsatt. Men med hjälp av droger dämpade han ångesten och kände att han 
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fungerade i samhället. Han kände trots allt att han inte var som andra missbrukare, utan 

att han behövde droger för välbefinnandets skull. När han väl fått rätt hjälp till 

medicinering, behövde han inte droger längre. 

”det som varit bra för mig är att... jag trivs med att jobba... visst det kan vara skönt att vara 

hemma... det sämsta för mig i slutänden, det är att bara sitta hemma... jag blir så uttråkad så att 

det måste hända något... då blir det oftast inte bra... jag får min medicin... det är så det skulle ha 

varit från början... så att jag kan fungera i samhället... jag kan liksom återfå koncentrationen när 

jag tappat den, återgå till saker och slutföra dem [...] men i och med mitt drogbruk... det 

eskalerade hela tiden så till slut... resten av samhället jag avskärmade mig från det också mer 

och mer... många behandlingar och samma resultat varje gång och jag [...] det blev nästan bara 

värre av det... jag kände inte igen mig i andras situation eller berättelser... för att jag kände att 

jag mådde bra och behövde det [drogerna] för att fungera, och de [missbrukarna] behövde det 

för andra saker, för att stimulera sig själv... jag gjorde det för att kunna fungera i samhället 

överlag [...] Jag hade inte den här ångesten för alla saker jag hade gjort hela tiden. Jag kunde 

helt plötsligt... slutföra någonting jag började på och jag kunde vara ute å prata med folk [...] men 

helt plötsligt funkade det ju och... jag var mer eller mindre som alla andra [...] mer toleransnivå 

fick jag ju [med droger], så att det eskalerade” (IP 2) 

Balans mellan arbete och fritid 

För att orka med ett arbete krävs koncentration och för att lyckas med ett arbete utan att 

tröttna på det är det viktigt att ha en balans mellan arbete, familj och fritid. För vissa av 

intervjupersonerna var det nödvändigt att ha stimulerande fritidsaktiviteter för att orka 

arbeta, vilket innebar att arbetstiden borde anpassas för detta ändamål.  

”jag har alltid varit väldigt kreativ... jag spelade mycket bandy, gjorde musik och målade... tavlor 

med oljefärg... jag [har] alltid gillat datorer... överlag kreativ... skapa överhuvudtaget [...] jag har 

mycket av det där drivet, musik då. Skillnaden... nu spelar jag inte i band... utan jag gör musik då 

hemma, för min egen skull... för att få utlopp för min kreativitet... jag målar och ritar väldigt 

mycket och jag håller på mycket med datorer... mycket programmering [...] det är en 

förutsättning för att jag ska orka med jobb och övrigt, för att enda gången jag är riktigt... lugn och 

har det totala lugnet inom mig... så att det är nog en förutsättning för att jag ska klara att hålla 

resten av mitt liv uppe, det är just att jag får syssla med sådant som jag tycker är roligt eller är 

intresserad av [...] Och så just att det där kula [roliga] varar i 6 timmar, sen blir det inte kul 

längre. Så det är också väldigt viktigt att... jag kan jobba 75 procent, mer funkar inte jag och jag 

har provat många gånger och det fungerar inte bara.” (IP 2) 
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5.4. Vikten av samverkan 

Samverkan och tid 

De flesta intervjupersonerna hade haft kontakt med Arbetsförmedlingen och läkare eller 

psykolog direkt efter gymnasietiden. Dock upplevde de att samverkan mellan 

myndigheter och andra professionella hade varit bristfällig vilket föranledde att hela 

processen tog för lång tid. Tiden upplevdes som lång i väntan på kontakt med 

myndigheter och läkare samt att de inte fick tillräckligt med tid i mötet med 

myndigheter. Att få stöd och känna förståelse i den väntan hade varit värdefull och 

”positiv tid”. Två av intervjupersonerna upplevde att det tog lång tid innan samarbetet 

mellan myndigheterna påbörjades, samt att det skulle ha underlättat för dem och 

myndigheterna om de fick rätt hjälp från början.  

Intervjuperson 1 upplevde att han på grund av bristande samarbete mellan myndigheter 

och andra aktörer hade han hamnat utanför ”systemet”, vilket föranleddes av att det 

aldrig var någon som visade honom förståelse kring den problematik psykisk 

funktionsnedsättning har lett till. Detta problem återkom under intervjun vid flertal 

tillfällen. 

 ”då gick jag till slut till läkaren... skickade de mig till en psykolog [...] och då var det cirka ett års 

väntetid... sen tog det väl ett år innan psykologen förstod sig på mig... och det tog lång tid innan 

psykologen kopplade in mig till försäkringskassan och systemet, och det tog en jäkla tid det, 

överhuvudtaget att få en kontakt med dem [försäkringskassan], sen tog det tid för dem 

[försäkringskassan] att skapa en förbindelse med arbetsförmedlingen... där kom kontakten med 

Unga till arbete [...] det har ju varit väldigt mycket väntande och lågt tempo [...] mycket var att jag 

inte hade någon ersättning under lång tid [...] sen varje gång en ny myndighet kopplats in så har 

man fått en kvart på sig att försöka förklara för dem... som placerar en i ett fack... och det har ju 

gått ganska dåligt... men det var en lång väg [...] jag har ju gått dit de har pekat, men aldrig 

någon som pekade mig dit jag kanske borde gått för att bli inkopplad i systemet.” (IP 1) 

Intervjuperson 4 beskrev hur hon upplevde sin långa resa tills hon fick hjälp, vilket tog 

mycket tid i anspråk. Hon menade om läkare och myndigheterna uppmärksammat 

problemen i ett tidigt skedde och samverkat hade resan blivit betydligt kortare. 

”De hade kunna remitterat till läkare på en gång och de hade kunna hjälpt mig i samarbete med 

läkare och gjort uppföljningar och kollat hur skolgången gick... det var inte någon förståelse ens 

från deras sida om vad jag ens hade för problem. Och redan då, första året i gymnasiet hade jag 

behövt hjälp, men det dröjde ju ett bra tag innan jag fick någon hjälp. Sen stod det ju bara still, 
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även om jag fick hjälp så var det ju bara för att hålla mig över ytan, inte för att man skulle göra 

några förbättringar eller, det var liksom ′här har du dina mediciner, gå nu och vänta på att något 

händer′.” (IP 4) 

Ta egna initiativ 

En av intervjupersonerna upprepade att hon själv varit tvungen att styra in olika 

myndighetspersoner på rätt spår för att samarbetet emellan dem skulle fungera. 

”jag kommer inte få något jobb, och jag kommer inte få pengar från Arbetsförmedlingen eller 

Försäkringskassan... då fick man ju försöka styra upp det där och husläkaren frågade ′men har 

du inga pengar?′... det var ingen som styrde en rätt och kontaktade läkaren eller kontaktade 

Socialtjänsten eller så där. Så det hade ju underlättat det också om man hade kunnat samarbeta 

mer på det sättet.” (IP 4) 

Vid intervjun med en annan deltagare framkom det att hon upplevde bristande 

förståelse samt bristande samverkan mellan Försäkringskassan och läkaren, men bättre 

förståelse från Arbetsförmedlingen. Samverkan däremellan kom att fungera först efter 

att hennes läkare reagerat på hur hon blev behandlad av försäkringskassan. 

”jag fick höra från min arbetsförmedlare... att det är bättre att du sjukskriver dig, då har du inte 

oss, Socialtjänsten eller Försäkringskassan som flåsar dig i nacken. Du har inga måsten på 

samma vis. Viktigt att få vara den man är [...] jag kände att Arbetsförmedlingen sa nog mest så 

för att de såg att det inte var bra och att jag inte skulle palla dessa måsten om jag inte tog en 

paus. Försäkringskassan sa ju inget sådant. Läkaren höll ju med att det är dags för en paus... 

Arbetsförmedlingen och läkaren... tyckte lika.... kontakt mellan de tre [aktörerna] upplever jag 

inte varit stor... däremot har min nuvarande läkare tagit kontakt med Försäkringskassan och nu 

funkar det.” (IP 3) 

Att vinna gehör  

En deltagare upplevde att någon måste uppmana myndigheterna till samarbete och 

vinna gehör åt dem. När ett försök till samarbete inleddes av läkaren blev det som 

tidigare varit ett långsamt och besvärligt arbetssätt för myndigheterna, ett snabbare och 

fungerande system för samtliga inblandade parter. Samarbetet mellan myndigheterna 

stärkte även deltagarens självförtroende. 

”min läkare som blev arg för att SIUS [-konsulenten] och jag träffade tillsammans en från 

Försäkringskassan. Jag skulle fråga min läkare enligt Försäkringskassan, men då blev läkaren 

arg eftersom han varit en läkare åt Försäkringskassan tidigare. Han sa att du inte ska springa 

ärenden åt oss, utan det ska vara en fungerande kontakt mellan oss alla tre. Då skrev han ett 
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brev och skickade till dem [försäkringskassan] med att kontakten ska fungera mellan 

myndigheterna. Jag ska inte vara en mellanhand [...] man har fått lite bättre självförtroende 

genom att vara med i projektet, i och med att man blivit mer hörd och de har varit mer 

tillmötesgående... Det enda negativa jag upplever är att det är ju synd att jag blev inskriven och 

med i den här gruppen [projektet] så sent, att man inte fått den här hjälpen tidigare.” (IP 3) 

5.5. Projektets effekter 

Skillnaden mellan ordinarie Arbetsförmedling och projektet Unga till Arbete 

En av deltagarna upplevde att han inte fick vare sig hjälp eller uppmuntran från 

ordinarie Arbetsförmedling under två års tid, trots att han fått en diagnos som visade att 

han behövde särskilt stöd. Trots att han själv påpekat att han var i behov av stöd 

upptäckte han till sin förvåning att han inte ens stod i kö för att få hjälpinsatser. 

”Arbetsförmedlingen var ju inte direkt... uppmuntrande eller hjälpt mig på nått vis tidigare [...] de 

hjälpte inte mig, men det var på grund av mitt beteende. Det kunde jag inte se då, men nu så här 

i efterhand [...] Sen [hade jag] sådan otur att jag fick en handledare där [handläggare på 

arbetsförmedlingen] som... ja hon hade nog själv svårigheter för hon var sjukskriven väldigt 

mycket och det slutade med att hon bytte jobb... det hjälpte inte mig så speciellt mycket [...] hon 

motarbetade mig och var väldigt ”pushig” och ”kom igen nu då, nu fixar vi det här” [...] men... för 

det jag behövde hjälp med... det är första kontakten, för det är något jag alltid haft svårt med... 

men det är just å komma till ett ställe som jag behöver hjälp med... hon skulle göra en massa 

grejor... sa jag att ni får ställa mig i kö för SIUS [-konsulent]... jag ska fixa det [sade handledaren] 

och... efter två år... frågade jag vad som hade hänt och började kolla upp... det där... och då kom 

vi fram till att jag stod inte i någon kö till någon SIUS [-konsulent]” (IP 2) 

Efter två års väntan fick han trots allt en praktikplats som han upplevde var till för att 

bli av med honom eller förbättra statistiken på arbetslösa. Men efter lång tid senare 

slutade hans handläggare på den vanliga Arbetsförmedlingen sin tjänst, vilket ledde till 

att han slussades till projektet Unga till Arbete.  

”fast än jag var där och hela tiden ”pushade” på den här människan... vi träffades någon gång i 

månaden... det ledde till en praktikplats på en annan tidning... var där och praktiserade i nästan 

ett år... sen sa jag stopp till henne... hon ville förlänga praktiken och jag antar att det var lättaste 

utvägen... men efter ett år sa jag... nu får du ta hand om och ordna en anställning, annars tänker 

jag inte vara kvar, då är det bättre att vi letar på ett annat ställe... som kanske kan leda till en 

anställning [...] då kom det fram att de inte hade någon möjlighet att anställa... då var det bara 

att börja om från början... men efter 3-4 månader... hörde jag... hade hon [handläggaren] slutat... 

Och... nu ska du få träffa en annan kille [handläggare] jag tror han hade det här projektet... det 
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var ju ett helt annat ljud i skällan direkt... då kände jag att... arbetsförmedlingen... verkligen 

försöka hjälpa mig.” (IP 2) 

Vikten av personligt bemötande 

Bemötandet från myndigheter var viktigt för de flesta av intervjupersonerna. Att 

myndigheten måste se till individen och dess förutsättningar och begränsningar och 

anpassa arbetet efter det, i stället för att generalisera och förutsätta att alla fungerar lika 

visade sig vara viktigt för dem.  

Intervjuperson 2 upplevde att myndigheter på lång sikt, vinner på att möta individen på 

personnivå som han uttryckte det, istället för att generalisera honom till en ”grupp”. 

Han upplevde att det var just det individuella mötet som gjort att han fått förståelse för 

sin situation och på grund av detta kände att det är av den anledningen som han har fått 

ett varaktigt arbete och behöver inte vara sjukskriven. 

”i och med att de [försäkringskassan] också kan lyssna till både psykiatrin och 

arbetsförmedlingen så kan dom...  sätta in sina resurser... på personnivå [...] vilket gör att 

resultatet för den personen blir bra [...] i slutänden så tjänar man på det... det tar längre tid för 

man kan inte hjälp lika många samtidigt, MEN dem man kan hjälpa [...] kommer att leda till 

någonting varaktigt så de kommer inte att komma tillbaks den närmsta tiden [...] På lång sikt 

vinner man... på att fokusera på... ett visst antal personer åt gången, än att säga att alla 

sjukskrivna ska söka jobb å ja... Så att jag tror att där ligger stora skillnaden [...] men JAG VET 

att för mig... om de inte på personnivå... sett till vad jag behöver, så hade inte jag haft ett jobb i 

dag [...] Så, det går saktare, men det bli nog varaktigare... personerna mår bra i stället för att må 

dåligt och gå sjukskriven.” (IP 2) 

Även intervjuperson 3 upplevde att fokuseringen på den enskilda individen var av stor 

vikt för att inte generaliseras till en grupp. Hon upplevde den personliga kontakten och 

uppmärksamheten som mycket viktig. 

”mycket tror jag beror på tiden å... ja jag vet inte... det känns som att om man inte är med i ett 

sånt här projekt... så är man liksom en i mängden, men om man är med i ett sånt här projekt så 

blir det mer fokuserat på varje person som är med [...] i projektet... blev det... att man såg till en 

mer individuellt [...] Det har varit mycket mera personligt och det har varit väldigt bra [...] du får 

mer individuell hjälp... det blir mer personligt... den du har kontakt med får veta mer om dig, 

personen och personens behov” (IP 3) 

Intervjuperson 4 upplevde den individuella kontakten med Arbetsförmedlingen som 

bristfällig innan hon kom med i projektet Unga till Arbete. Det var svårt att få kontakt 
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och de hon hade kontakt med var dåligt insatta i hennes problematik eller följde inte 

upp hennes ärende. Hon upplevde att hon ”bara låg i någon pappershög” och att allt tog 

väldigt lång tid. När hon väl kom i kontakt med projektet Unga till Arbete upplevde 

hon att allt gick mycket snabbare och att bemötandet var på ett individuellt plan.  

”bristfällig kan man väl säga... de [arbetsförmedlingen] har som en telefonbild som man får prata 

med och det är inte lika personligt, och de har inte lika många som jobbar där och inte lika 

inriktade på vad man behöver för hjälp då [...] man fick ingen hjälp om man inte kontaktade dem, 

det var ingen som följde upp känns det som och man bara låg där i någon pappershög... och 

blev ignorerad då det tog så lång tid... man borde kommit rätt på en gång då, men det var ju 

väldigt lång kö också [...] men sen då gick det ju ganska fort när man väl kommit in i kön... då 

gick det ju att få praktik rätt så snabbt [...]sen då fick jag ju gå och vänta igen... och jag hade 

ingenting att göra medan det, och det här var ju innan jag fick mina diagnoser... men när jag väl 

gick över... till Unga till Arbete, då gick det ju väldigt snabbt och jag fick den hjälp jag behövde 

och jag fick praktik [...] och efter jag avslutade... praktiken så gick det ju bara någon månad 

innan jag fick jobbet [...] bara det här att känna att man fick mer hjälp, gjorde... att man blev mer 

positivt inställd till allting, och ville jobba mer själv, även om man hade gjort det innan... så vart 

det en helt annan grej” (IP 4) 

Uppbackning 

Efter flera års väntan och flera utredningar hittade en av deltagarna rätt, men med hjälp 

av egen vilja och rätt stöd från samhället. 

”när jag började se en annan väg... så fick vi väldigt bra kontakt... jag kände att jag hade 

uppbackning därifrån [arbetsförmedlingen] och jag hade uppbackning från Försäkringskassan 

och allt det där tillsammans... då kände ju jag... nu när jag mår bra och jag har dem med mig, då 

ville jag börja göra bra saker [...] jag förklarade min diagnos... även min kontaktperson på 

Försäkringskassan... de började samspela... inom någon månad... som jag fick komma med i 

projektet och... han ställde mig i kö för SIUS [-konsulent]... det bara rasslade till så var allting 

igång... då kom jag med i projektet och pratade med handledaren... att jobba inom butik... jag vill 

vara i butik... gärna där det är lite blandade sysslor... det får gärna hända mycket olika saker... 

för jag funkar bättre när det inte är monotomt... Så ringer de [handläggaren i projektet]... dagen 

efter eller så... på fredag ska du och SIUS [-konsulenten]... till en butik och prata med dem... 

börja praktik där... och... du får börja på måndag om du vill... jag blev jätteglad... kände direkt 

att... det var klockrent... de var så nöjd med mig och mitt arbete så... de kunde anställa mig... när 

det hade gått ett halvår... de berömde hela tiden mig... att jag var en av de driftigaste på det här 

stället... jag kan jobba på rätt bra när jag väl jobbar.” (IP 2) 
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Möjlig utväg 

En intervjuperson upplevde arbete som omöjligt tiden innan han kom med i projektet. 

Men efter han fått självinsikt i sin diagnos och känt förståelse från myndigheter, 

upplevde han att självförtroendet ökat och att han kunde arbeta mer. 

”innan fanns det inte en chans. Nu skulle jag mycket väl kunna få eller ta ett halvtidsjobb [...] 

men jag skulle kanske behöva vänja mig vid att jobba två timmar om dagen [...] Sen varje gång 

en ny myndighet kopplats in så har man fått en kvart på sig att försöka förklara för dem och det 

har ju gått ganska dåligt [...] jag har ju gått dit de har pekat, men aldrig någon som pekade mig 

dit jag kanske borde gått för att bli inkopplad i systemet.” (IP 1) 

Delaktighet  

Samtliga intervjupersoner påpekade att de kände sig delaktiga i de beslut som fattats 

kring dem efter sitt deltagande i projektet Unga till Arbete. De kände att de hade någon 

som lyssnade på dem samt gav dem möjlighet att ha inflytande i planeringen.  

”de har ju lyssnat till mig i alla fall. Jag har ju alltid känt att det är jag som fått säga ja eller nej” 

(IP 1) 

Intervjuperson 2 upplevde också delaktighet men påpekade även att de professionella 

pratade med honom på ett individuellt plan. Utöver det upplevde han också att 

uppföljning i hans ärende var av stor vikt. 

”jag har ju fått förklara vad jag behöver, vad jag upplever att jag behöver och det som jag inte 

har kunnat förklara eller behövt eller vad det nu än varit så har de ju fått den ”inputen” från 

psykiatrin... sen pratar de ju med mig... men även följt upp under tiden jag varit här på praktik [...] 

men så att alla sådana beslut upplever jag att det är jag som tagit... Arbetsförmedlingen har stått 

för idéerna och att driva på och men, samtidigt har jag inte behövt göra någonting som inte känts 

okey för mig.” (IP 2) 

6. Analys 

Svårigheter under skolgången 

Resultatet av studien visade att brist på anpassad skolgång samt inte få gehör för sina 

problem i skolan av lärare och skolläkare upplevdes av samtliga i enighet med tidigare 

studier som har påvisat att brister i anpassning för barn med särskilda behov finns redan 

i förskolan. Av den anledningen är det av stor vikt att utveckla möjligheten till att 

upptäcka elever med särskilda behov tidigt i skolan och anpassa skolgången för dem, 

dels för att eliminera risken för stigmatisering (Goffman, 1963 s.11-151) dels 
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permanent utanförskap (Skolinspektionen, 2010 s.12-48; Socialstyrelsen, 2004-110-7 

s.41ff). Risken med att inte upptäcka psykisk funktionsnedsättning i tid är att eleven 

redan i skolan börjar se sig själv som ”onormal” och därmed som en avvikande individ. 

Detta kan leda till stigmatisering där individen intar positioner i olika sociala strukturer 

där olika ”roller” står för olika sociala strukturer och individen förverkligar de 

förväntningar som finns om att vara onormal. I och med detta förverkligar de rollen 

som avvikare (Payne, 2005 s.246f; RSMH, 2007 s.1-6).  

Även bemötandet av de professionella i skola och myndigheter är av stor vikt för att 

personer med psykisk funktionsnedsättning inte ska känna sig oförstådda, då de ofta 

kan ha svårt att sätta ord på hur de upplever situationen (SOU, 2003:92 s.11f). Enligt 

Grünewald (2000) och RSMH (2007) kan det vara stigmatiserande att få en stämpel i 

och med en psykisk diagnos, men samtidigt leda till ökad förståelse för myndigheter att 

agera korrekt och ge individerna rätt insatser redan i skolan så att elever som har 

särskilda behov får en strukturerad skolgång som är anpassad efter deras förutsättningar 

(jfr Socialstyrelsen, 2004-110-7 s.8ff). Att sätta in rätt insatser redan i skolan 

underlättar situationen för elever med psykisk funktionsnedsättning och hjälper dem att 

få en bättre framtid. Bristande insatser i skolan leder istället till ett permanent 

utanförskap, där individen inte finner någon mening med att söka arbete eller be om 

stöd från samhället som tidigare kännetecknats av svek och oförståelse (Hillborg, 2010 

s.60f). Möjligheten till ett arbete minskar i takt med tiden av utanförskap, vilket gör att 

skolans tidiga insatser i individens liv kan förbättra möjligheten till social inkludering i 

samhället med arbete, egen ekonomi och egen bostad. Sett ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv är det för detta ändamål försvarbart att satsa mer inriktade resurser i 

verksamheter för barnomsorg och skola, då man annars riskerar råka ut för kostsamma 

selektiva insatser i framtiden (SOU, 2007:2 s.130f). 

Vikten av att ha ett arbete 

Resultaten visade att ha ett arbete var viktigt för målgruppen. Att ha ett arbete och en 

egen ekonomi ger inte bara individen en känsla av tillhörighet utan stärker även 

individens identitet och självkänsla (Hillborg, 2010 s.23). Resultaten av studien visade 

att den vanliga Arbetsförmedlingen på grund av bristande kunskap inte har tillgodosett 

dessa individens behov av rätt insatser genom att erbjuda dem ett anpassat arbete. Som 

en följd av detta hamnar ofta dessa individer ”mellan stolarna”- utanförskapet förstärks, 

därmed försämras deras psykiska hälsa. Att ha ett arbete är enligt Karlsson (2008, 
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s.10ff) en samhällsangelägenhet och starkt förknippat med välmående hos individen. 

Samtidigt menar författaren att arbete kan ta för stor plats i individens liv och att det 

finns anledning att se över möjligheten till att inte behöva arbeta för vissa individer 

(a.a). Den tid som ett arbete kräver kan även leda till att den sociala trygghet och 

tillvaron som individen byggt upp under lång tid raserar. Detta leder i sin tur till 

ytterligare problem (Grünewald, 2000 s.23ff; Hillborg, 2010 s.24), vilket i sin tur ökar 

behovet av individuell planering och bemötande från myndigheter. Genom att man 

möter personen på ett individuellt plan och utreder om arbete är rätt väg in i samhället 

samt att man ser till den sökandes önskemål och behov blir tillgodosedda, stärker man 

individens identitet enligt teorin om Empowerment. Om man bromsar upp 

stigmatiseringen av individen ger man den möjligheten att uppleva en social status 

(Payne, 2005 s.246-250,423). 

Att samhället bistår med individuell hjälp och stöd i form utredningar för att tillgodose 

eventuella hjälpbehov samt att öka möjligheten till att få ett arbete, därmed vara 

ekonomisk oberoende kan tolkas som en form av Empowerment, där individen får hjälp 

med att ta makten över att själv förändra sin livssituation. Därigenom stärks individens 

välbefinnande (Payne, 2005 s416-442). Inom Empowerment är det av stor vikt att ta till 

vara på individens kunskap om sig själv och med detta öka känslan av delaktighet 

(Payne, 2005 s.226ff). Senare studier har visat att ”en positiv anpassning mellan arbetet 

och individen” samt att en individuellt anpassad arbetsmiljö ökar möjligheten till trivsel 

i arbetslivet. En annan del som är av stor vikt för individuell anpassning är om 

arbetsmiljön upplevs som negativ av personer med psykisk funktionsnedsättning eller 

om kraven på individen är orimliga kan detta resultera i sjukdom och sjukskrivning och 

regression i sitt tillstånd (Hillborg, 2010 s.25,69; S 2010:4 nr 2 s.80f). För att stärka 

arbetsförmågan hos personer med psykisk ohälsa är det även viktigt att finna en balans 

mellan arbete, fritid och vila. Av den anledningen är utformandet av egna rutiner en 

framgångsfaktor för att dessa individer ska kunna arbeta (Hillborg, 2010 s.25f). 

Resultaten i uppsatsen visade att arbete stärker individens självbild, och att en del är i 

behov av mediciner för att fungera i samhället. Samtidigt visade andra resultat på att 

andra kan sluta med mediciner på grund av att de med ett arbete får struktur och rutiner 

i tillvaron som ger dem trygghet och att ha något att fokusera på. Då arbete kan ha den 

varierande effekten på personer med psykisk ohälsa är det av stor vikt att individuellt 

utreda personens arbetsförmåga och anpassa den till individen. De starka läkemedel 
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som personer med psykisk funktionsnedsättning ofta får kan vara 

beroendeframkallande och har ofta svåra biverkningar. Detta gör att kritiken är stark 

mot användandet av dessa mediciner då de anses göra mer skada än nytta, samtidigt 

som vissa individer menar att de mår bättre av medicinerna. Det har visat sig att 

psykoterapi är en stor hjälp i att lära sig hantera känslor och tankar, vilket gör 

mediciner överflödiga (RSMH, 2007 s.1ff). Studier har visat att risken för 

förtidspensionering fördubblas vid arbetslöshet vilket föranleder till anpassa insatserna 

individuellt för gruppen med psykisk funktionsnedsättning för att på detta sätt 

implementera arbete, därmed eliminera risken för social exkludering (S 2010:04 nr 5 

s.24f). 

Vikten av samverkan 

Resultaten visade att bristen på samverkan mellan myndigheter och andra 

professionella aktörer påverkade personer med psykisk funktionsnedsättning negativt i 

enighet med tidigare forskning (jfr Grünewald, 2000 s.81-85). Redan i skolan 

upplevdes bristen på samverkan som stor gällande samarbete mellan lärare, skolläkare 

och externa professionella som även kartlades av andra utredningar (jfr 

Skolinspektionen, 2010 s.26,39). När och om de väl avslutat skolan finner de ingen 

anledning till att söka arbete eller anmäla sig till Arbetsförmedlingen då deras 

inställning till samhället är att de inte blir lyssnade till. Denna brist på samverkan 

tillsammans med den tid som går utan att individen får stöd eller hjälp, gör att utsikten 

för att finna den elev som känner sig som avvikare och upplever problem i sin vardag 

blir liten, och risken för utanförskap ökar (jfr Hillborg 2010 s.15ff). Att upptäcka 

psykisk funktionsnedsättning i unga år är som tidigare nämnts av stor vikt, dels på 

grund av att personer med psykisk ohälsa riskerar återgång till ett tidigare stadium i 

sjukdomen eller att bli passiv och isolera sig. Rätt hjälp redan i skolan underlättar, men 

när de inte blir upptäckta under denna tid eller får sina behov tillgodosedda, försämras 

deras psykiska ohälsa i takt med tiden (jfr Grünewald, 2000 s.23,82; Hillborg, 2010 

s.68f; SOU, 2010:80 s.46). 

 

Bristande samverkan beror ofta på den sektorisering som råder i samhället, där 

myndigheter har olika regelverk och mål för sina insatser samt att de har olika 

ansvarsområden (Grünewald 2000, s.81-85). När ingen vill ta ansvar för individen kan 

detta leda till flera kortsiktiga lösningar som följd för individen med risk att hamna 
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mellan stolarna och bli en ”Svarte Petter” (SOU, 2009:38 s.51f). Socialstyrelsen menar 

att samverkan är viktigare än något annat och bör vara det mest prioriterade området för 

samtliga myndigheter och det måste alltid utgå från individens behov och önskemål 

(Grünewald, 2000 s.84f). En anledning till detta är att myndigheterna och de 

professionella ofta har olika regelverk samt att de inte känner till varandras arbetssätt (S 

2010:04 nr 2 s.76f). Samverkan mellan myndigheter sker dessutom ofta utanför den 

ordinarie verksamheten och är vanligtvis beroende av särskilt avsatta medel för detta 

ändamål (S 2010:04 nr 2 s.12f, 94-100). Denna brist på samverkan stämplar individen 

som avvikare vilket kan resultera i ett självförverkligande av samhällets förväntningar 

på hur en person med psykisk funktionsnedsättning ska vara (Payne, 2005 s.248f). 

Projektets effekter 

Resultaten visade att deltagarna upplevde skillnad mellan arbetssätten på den vanliga 

Arbetsförmedlingen jämfört med projektet Unga till Arbete. I sina kontakter med den 

vanliga arbetsförmedlingen hade de blivit felbehandlade då dem betraktats som en i 

mängden, där ingen hänsyn tagits till deras funktionsnedsättning, men i stället blivit 

positivt uppmärksammade i projektet och fått individuellt samt behovsanpassat hjälp 

och stöd. Karlsson (2008 s.42ff) menar att myndigheters utgångsläge ofta är att anpassa 

individen till samhället i stället för att anpassa samhället till individen, vilket visar på 

den diskrepans som fanns mellan den vanliga Arbetsförmedlingen och projektet för 

personer med psykisk funktionsnedsättning. Ett trevligt och förstående bemötande från 

den professionella hade tidigare varit bristfällig samt att individen generaliserades bort i 

mängden och förutsattes kunna utföra samma saker som andra. Men i projektet såg man 

till individen och med anpassade insatser kunde även en person med psykisk 

funktionsnedsättning påbörja ett arbete med bättre självkänsla som följd. Enligt 

Fellman & Broström (2000 s.112-119) är det av stor vikt att bemötandet i kontakten 

med personer med psykisk funktionsnedsättning sker på ett personligt plan och att man 

inte har en förutfattad mening om dessa individer. Ett felaktigt bemötande kan leda till 

ångest och ovilja att träffa den professionelle igen (a.a). 

Resultaten visade att det var av stor vikt att individen kände delaktighet och möjlighet 

att påverka de beslut som fattades kring dennes situation. Att ta ett arbete innan 

projektet upplevdes som orimligt på grund av bristande självinsikt om sig själv och 

oförstående från myndigheter, men efter kontakten tagits med projektet fick de ett 

individuellt bemötande och uppmuntran till att vara delaktiga i beslut som påverkar 
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möjligheten till personlig utveckling. Att få möjliggöras delaktighet i beslut gällande 

individens egna liv kan vara avgörande för att få ett arbete och det påverkar dessutom 

individen positivt i rehabiliteringsprocessen (Hillborg, 2010 s.39). 

Resultaten visade även att i kontakten med myndigheter och andra professioner vad 

gällde varaktigheten med samma handläggare eller kontaktperson var viktigt 

tillsammans med en konsekvent handlingsplan som beaktar individens egna önskemål 

och behov. När det blir för många byten av handläggare, eller för många kontakter med 

olika handläggare, där de professionella har olika regelverk och inte känner till 

varandras ansvarsområden, riskerar individen att falla tillbaka i gamla vanor, vilket kan 

stoppa upp rehabiliteringsprocessen. Det finns även ytterligare risk med att söka arbete 

på egen hand och misslyckas när de inte kan etablera kontakt med sin handläggare 

under en viss tid, vilket blir påfrestande samt leder till försämrad psykisk hälsa (S 

2010:04 nr 2, s.79ff; Hillborg, 2010 s.69). 

Resultaten har även visat att undersökningsdeltagarna upplevde osäkerhet kring om det 

var någon ide att söka arbete. Detta på grund av rädsla för att arbetsgivare inte skulle 

anställa dem, eftersom de var annorlunda. Det finns ofta en ambivalent inställning hos 

arbetsgivare, där de å ena sidan endast ser det som ekonomisk fördelaktig att anställa en 

person med lönebidrag, men å andra sidan är rädda för att denna kategori av anställda 

blir sjukskrivna i större utsträckning på grund av fördomar (SOU, 2006:100 s.270). 

Projektet Unga till Arbete arbetar inte enbart med den arbetssökande, utan de har även 

en uppsökande verksamhet, där de träffar och introducerar arbetsgivare i vad som är 

positivt med att anställa en person med psykisk funktionsnedsättning. Det är av stor 

vikt att uppmuntra arbetsgivare att våga anställa personer med psykisk 

funktionsnedsättning, eftersom detta är ett led i individens väg till ett bättre liv med 

starkare identitet, tillhörighet samt ekonomisk trygghet (Hillborg, 2010 s.23). 

7. Avslutande diskussion 
Resultaten visade på att bristande förståelse och samverkan mellan lärare och andra 

professionella aktörer inom skolan har varit en grund till att individerna ”hamnat 

mellan stolarna” och känt utanförskap fram till vuxen ålder. Utöver detta visade även 

resultaten på att bristande samverkan mellan myndigheter efter skolan har förstärkt 

individernas känsla av utanförskap. Först när myndigheter börjat samverka och utrett de 

problem som individen upplevt fick de förståelse för problematiken vilket lett till ett 
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anpassat rehabiliteringsarbete samt anpassade arbetsuppgifter efter individens förmåga. 

Syftet med denna uppsats var att utforska om det finns en gemensam nämnare till att 

deltagarna i projektet Unga till Arbete i Gävle fick ett arbete, samt att öka förståelsen 

för hur personer med psykisk funktionsnedsättning upplevde mötet med myndigheter. 

Den första frågeställningen som studien ämnade finna svar till var; vad som gjorde att 

unga med psykisk funktionsnedsättning som vände sig till den vanliga 

Arbetsförmedlingen hade mindre möjlighet att få ett permanent arbete, jämfört med 

dem som deltog i Arbetsförmedlingens projekt Unga till Arbete. Resultaten visade att 

problemen för dessa individer började långt innan dessa kommit i kontakt med 

Arbetsförmedlingen eller arbetsmarknaden. Det visade sig att bristande uppmärksamhet 

samt ett icke-fungerande samverkan mellan skola och andra professioner hade funnits 

med i bilden redan tidig barndom till vuxenlivet. Avsaknad av medvetenhet om sina 

svårigheter på grund av den psykiska funktionsnedsättningen under hela barndomen 

tills senare år hade lett till att de känt sig som avvikare utan att veta orsaken till det. De 

var inte heller motiverade att söka arbete eller ta kontakt med Arbetsförmedlingen på 

grund av dåliga erfarenheter eller brist på erfarenheter. Upplevelsen av att hamna 

mellan stolarna eller utanför systemet var stor på grund av dessa brister i samverkan 

mellan de olika myndigheterna. När de av olika anledningar kommit i kontakt med den 

vanliga Arbetsförmedlingen upplevde dem fortsatt brist på samverkan mellan 

myndigheter och andra professionella aktörer då de inte fick möjlighet till ett för dem 

anpassat arbete. Att få ett anpassat arbete med möjlighet till stöd i arbetslivet innebar 

inte enbart vara viktig för individen utan även för arbetsgivare som måste anpassa 

arbetssituationen till individen. Detta var inte möjligt för den vanliga 

Arbetsförmedlingen att tillgodose detta, eftersom de också saknade kunskap om 

individens problem såsom individen själv. 

Den andra frågeställningen var hur unga med psykisk funktionsnedsättning upplever 

bemötandet från vanliga Arbetsförmedlingen och projektet Unga till Arbete. Resultaten 

visade att bristerna gällande förståelse och uppmärksamhet från handläggarna på den 

vanliga Arbetsförmedlingen gjorde att individen inte kände delaktighet i de beslut som 

påverkade deras livssituation. Dessutom visade resultaten att bemötandet från 

handläggarna på den vanliga Arbetsförmedlingen var undermålig då individerna 

upplevde att handläggarna var passiva och inte uppfyllde löften om stöd och 

hjälpinsatser. Detta ledde till psykisk ohälsa och samt upplevd stress. Förväntningarna 



37 
 

de krav de ställdes inför av handläggarna stämde inte heller överens med deras faktiska 

förutsättningar till att arbeta. Resultaten visade även att bristande uppföljning i 

individens ärende lett till lång väntan utan någon kontakt med handläggaren. Detta hade 

i sin tur lett till att individen själv var tvungen att leda handläggaren in på rätt spår trots 

att individen själv hade dålig kännedom om sin sjukdomsbild samt upplevde att de inte 

kunde göra sig förstådda. De upplevde dessutom att de förutsattes kunna utföra samma 

arbete som ”friska” individer, och att de av den anledningen generaliserades till den 

stora gruppen av arbetssökande som inte hade någon psykisk funktionsnedsättning. 

Resultaten visade vidare att när individerna kom i kontakt med projektet Unga till 

Arbete upplevde de att de fick ett personligt bemötande och att förståelsen för deras 

problematik ökade. De upplevde att de fick den hjälp till behovsanpassat arbete som 

krävdes för att de skulle kunna arbeta, samt att de fick möjligheten att pröva på olika 

arbeten, där arbetstiden anpassades till deras förmåga. Uppmärksamheten tillsammans 

med ett personligt bemötande och ökad förståelse från handläggaren upplevdes som 

positivt och bättre, därmed ökade även självförtroendet och den psykiska hälsan 

förbättrades. Ett resultat av stor vikt var att Arbetsförmedlingens resurser i form av 

SIUS-konsulent och särskilt stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen inte utnyttjas i någon 

större omfattning. 

Sammanfattningsvis visade resultaten i studien att skolans brister i att upptäcka psykisk 

funktionsnedsättning tidigt har lett till svårigheter för individerna att komma in på 

arbetsmarknaden. Samarbete och bristande förståelse från myndigheter har även 

påverkat dem negativt vilket lett till utanförskap samt dålig ekonomi som i sin tur lett 

till försämrad psykisk hälsa. När individerna väl fått en diagnos på psykisk 

funktionsnedsättning samt att de fått det stöd och den hjälp från myndigheter som de 

varit i behov av, har de fått en egen ekonomi, känt gemenskap samt en bättre psykisk 

hälsa. Resultaten visade även att bemötandet från den vanliga Arbetsförmedlingen lett 

till att individerna inte känt sig delaktiga i beslut gällande deras egen situation samt att 

de förväntningar och krav som ställdes från myndigheter inte var möjlig att uppnå på 

grund av individens psykiska ohälsa. Detta har lett till att individerna upplevt stress och 

oförstående. Dessutom visade resultaten på vikten av en nära och långvarig relation 

mellan handläggaren och individen då det krävs ett förtroende dem emellan. Dessa 

brister har i kontakten med Unga till Arbete åtgärdats och individerna har upplevt ett 

bättre samarbete mellan dem och myndigheterna samt att individen fått en större 
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möjlighet att påverka sin egen situation till det bättre. Att dessa individer har fått en 

diagnos har inte bara varit en hjälp för myndigheter att förstå individens situation utan 

även hjälpt dem att få insikt och förståelse för sina problem. 

Förslag till fortsatt forskning 
Mot bakgrund av de flesta utredningar som visat att ett långsiktigt tänkande med 

varaktiga sanktioner och insatser med stödåtgärder för individen är det mest lönsamma 

för samhället, skulle det vara intressant att ta reda på; vad är det som gör att det är svårt 

att samla samhällets samlade resurser till samverkan mellan stat, kommun och 

landsting?  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

Informationsbrev 
 

Gävle 2011-10-31 

Robert Larsson 

Telefon: 070-600 13 64. 

Mail: manne.larsson@telia.com 

 

Hej! 

Jag heter Robert Larsson och studerar på socionomprogrammet i Högskolan i Gävle. Det är nu 

sista terminen för mig och jag ska göra ett examensarbete som går ut på att förstå, och visa på 

de problem som kan uppstå mellan olika myndigheter och personer med psykiska 

funktionsnedsättningar. Anledningen till detta är att jag tycker projektet Unga till Arbete som 

Du ingår i är intressant då det leder till arbete. 

Jag vill intervjua Dig, för att få kunskap om hur Du upplever mötet mellan Dig och de olika 

myndigheterna som Du har kontakt med. Intervjun kommer att vara öppen, vilket innebär att 

Du får berätta om Dina upplevelser. Jag kommer att ställa några få frågor till Dig och i viss 

mån styra samtalet för att vi inte ska komma från ämnet. 

Vi kan träffas första gången tillsammans med Tommy från projektet Ung till Arbete. Detta för 

att lära känna varandra och Du får då en möjlighet att ställa frågor till mig eller Tommy om det 

är något Du funderar på. Du får även möjlighet att beskriva eller visa mig vad Du arbetar med. 

Därefter kan vi boka en tid och plats för intervju. 

Du kommer att få möjlighet att läsa den fullständiga intervjun efter att jag renskrivit den. Om 

Du vill kan Du slutligen få en kopia på hela examensarbetet. 

Du kan när som helst avbryta intervjun, eller deltagandet i studien. 

 

 

 

I det färdiga examensarbetet, som är en konfidentiell handling kommer ingen att 

kunna identifiera dig eller utläsa vem som sagt vad. Varken namn, ålder eller 

arbetsplats kommer att framgå. 

 

Väl mött och tack på förhand! 

Robban 



43 
 

 

Bilaga 2 

Intervjufrågor 
 

 Vad är det som gör att Du med hjälp av Arbetsförmedlingen, inte fått jobb tidigare, men 

som deltagare i projektet ”Unga till Arbete” har du fått ett jobb? 

 

 Hur upplever du mötet med myndigheter, främst Arbetsförmedlingen? Både före och 

efter du kom med i projektet. 

 

 Vad upplever du som den största skillnaden för dig i möjligheten att få jobb innan 

projektet och under projektets tid? 

 

 Upplever du några negativa/positiva effekter med att du fått jobb? 

 

 Hur upplever du delaktigheten i beslut som fattats från kommun, AF, socialtjänst & 

landsting gällande dig? Har du fått varit med och bestämt hur du vill ha det? 

 

 Hur upplever du att du mår nu, om det är eller om det blivit någon skillnad mot för 

innan du hade jobb. 

 

 Hur upplever du din fritid? 
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Bilaga 3 

Projektbeskrivning 
 

 


