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Sammanfattning 
Betydelsen av att ha ett arbete är något som ofta betonas i samhället men ändå finns det 

många som står utanför arbetsmarknaden, bland annat funktionshindrade. Forskning visar att 

av alla funktionshindrade är de med psykiskt funktionshinder de som har lägst 

sysselsättningsgrad. Psykiskt funktionshindrades förutsättningar till arbete/sysselsättning blir 

därför en central utgångspunkt i denna studie. Denna C-uppsats är en kvalitativ deskriptiv 

studie som syftar till att beskriva och analysera hur verksamheter på lokal nivå utformat stöd- 

och hjälpinsatser för att stödja och hjälpa människor med psykiskt funktionshinder till att få 

delaktighet i arbetslivet. För att kunna besvara syftet med studien har studien avgränsats till 

att undersöka hur det ser ut i Örnsköldsvik. Inhämtat material baseras på semistrukturerade 

intervjuer som genomförts hos olika verksamheter i Örnsköldsvik som på olika sätt jobbar 

med att integrera människor med psykiska funktionshinder till arbete/sysselsättning. Inhämtat 

material har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultatet i studien visar att 

Örnsköldsvik är en stad som prioriterar psykiskt funktionshindrade och att det finns en hel del 

stöd- och hjälpinsatser som fungerar bra men att verksamheter många gånger styrs av de 

värderingar och fördomar som samhället konstruerat. En slutsats som kan dras utifrån denna 

studie är att psykiskt funktionshindrades möjligheter till arbete/sysselsättning i Örnsköldsvik 

prioriteras, samtidigt som bilden av målgruppen som avvikande upprätthålls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sökord/Nyckelord: psykiskt funktionshinder, sysselsättning, arbete 



 
 

Innehållsförteckning 
1. INLEDNING .......................................................................................................................... 1 

1.1 Problembakgrund ........................................................................................................ 1 

1.2 Syfte och frågeställningar ........................................................................................... 2 

1.3 Definitioner ................................................................................................................. 2 

2. METOD .................................................................................................................................. 2 

2.1 Urval ........................................................................................................................... 2 

2.2 Datainsamling ............................................................................................................. 3 

2.2.1 Litteratur .............................................................................................................. 3 

2.2.2 Intervjuer ............................................................................................................. 4 

2.3 Teoretisk förankring ................................................................................................... 3 

2.4 Analysmetod ............................................................................................................... 5 

2.5 Reliabilitet och validitet .............................................................................................. 6 

2.6 Forskningsetiska aspekter ........................................................................................... 6 

2.7 Ansvarsfördelning ....................................................................................................... 7 

2.8 Metodologiska reflektioner ......................................................................................... 7 

3. KUNSKAPSÖVERSIKT ....................................................................................................... 9 

3.1 Psykiskt funktionshinder ............................................................................................. 9 

3.2 Kommunens ansvar för psykiskt funktionshindrade................................................. 10 

3.3 Arbetsgivarens ansvar ............................................................................................... 11 

3.4 Arbete ........................................................................................................................ 11 

3.5 Sysselsättning ............................................................................................................ 12 

3.6 Arbete och arbetsrehabilitering ................................................................................. 12 

3.7 Samverkan ................................................................................................................ 14 

4. RESULTAT ......................................................................................................................... 15 

4.1 Presentation av de verksamheter som intervjuats ..................................................... 15 

4.2 Presentation av koder och kategorier ........................................................................ 16 

4.2.1 Situationen för psykiskt funktionshindrade ...................................................... 16 

4.2.2 Situationen i Örnsköldsvik ................................................................................ 17 

4.2.3 Arbetets betydelse ............................................................................................. 17 

4.2.4 Styrkor som ökar förutsättningar till arbete/sysselsättning ............................... 18 

4.2.5 Svagheter och utvecklingsmöjligheter .............................................................. 19 

4.2.6 Samverkan i Örnsköldsvik ................................................................................ 20 

4.2.7 Samhällets syn och påverkan ............................................................................ 20 

4.2.8 Krav för att få stöd ............................................................................................ 21 

4.2.9 Individanpassat arbete ....................................................................................... 21 

4.2.10 Förebyggande arbete ....................................................................................... 22 

5. ANALYS .............................................................................................................................. 23 

5.1 Stöd- och hjälpinsatser i Örnsköldsvik ..................................................................... 23 

5.2 Betydelsen av att ha en aktiv roll i arbetslivet .......................................................... 24 

5.3 Ökade förutsättningar till arbete/sysselsättning ........................................................ 25 

5.4 Styrkor respektive svagheter ..................................................................................... 26 

6. DISKUSSION ...................................................................................................................... 29 



 
 

Referenslista ............................................................................................................................. 32 

Bilaga 1 Infobrev 

Bilaga 2 Intervjuguide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. INLEDNING 
Under författarnas VFU-period fick författarna kunskap om att alla människor inte har samma 

förutsättningar till att vara delaktiga i arbetslivet av olika anledningar. Detta blev särskilt 

uppenbart när ett besök gjordes hos en verksamhet vid namn Startpunkten, som jobbar för att 

hjälpa människor till att vara delaktiga i arbetslivet. Startpunkten vänder sig till personer som 

har ett behov av stöd riktat mot arbetslivet, eftersom verksamheten tillämpar en så kallad 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Målet med verksamheten är att deltagarna genom olika slags 

aktiviteter ska utvecklas, motiveras och inspireras till att slutligen bli en del av den öppna 

arbetsmarknaden. Startpunktens förhoppning är att deltagarna i slutänden ska få ett mer 

meningsfullt liv. En utsatt grupp som Startpunkten jobbar med är människor med psykiska 

funktionshinder. Av besöket framgick att denna grupp har svårt att etablera sig på 

arbetsmarknaden, vilket skapade ett intresse till att undersöka detta närmre. 

 

1.1 Problembakgrund 

I dagens samhälle är lönearbete något som anses vara högt prioriterat i människors vardag. 

Tillgång till ett arbete bidrar till bättre psykisk hälsa och ett ökat välbefinnande. Ett arbete kan 

vara betydelsefullt av olika anledningar, exempelvis både när det gäller ekonomiskt men även 

ur ett socialt perspektiv. Den status ett arbete medför samt upplevelsen av att känna sig 

”normal” tycks också ha positiva effekter. Detta innebär att avsaknaden av ett arbete kan 

medföra en ökad risk för sämre hälsa, ostrukturerade dagliga rutiner, isolering samt bristfälligt 

engagemang (Bejerholm & Eklund, 2014). Människor med psykiskt funktionshinder upplever 

god hälsa när de kan identifiera sig med omgivningen utan att behöva känna sig 

stigmatiserade. När psykiskt funktionshindrade upplever sig vara stigmatiserade på grund av 

omgivningens fördomar och attityder kan det innebära negativa konsekvenser, exempelvis 

social isolering samt svårigheter att få bostad och arbete (Forsberg, 2009). Betydelsen av att 

ha ett arbete är något som betonas i samhället men ändå finns det många som står utanför 

arbetsmarknaden. Människor har olika förutsättningar för att klara av ett arbete och grupper 

som är speciellt drabbade är bland annat äldre, invandrare, lågutbildade och funktionshindrade 

(Sjöberg, 2002). Funktionshindrade är en stor utsatt grupp och de har svårt att uppfylla 

prestationskraven som samhället ställer i arbetslivet, exempelvis när det gäller utbildning, 

social kompetens samt förmågan att ta sig till arbetsplatsen och att väl där kunna vara 

tillgänglig. En anledning till att det kan vara svårt för funktionshindrade att uppfylla 

prestationskraven vad gäller exempelvis utbildning kan dels bero på svårigheter med inlärning 

men även att utbildningar inte är anpassade efter individen (Lindqvist, 2012). År 2013 var tio 

procent bland personer med någon form av funktionsnedsättning arbetslösa (Statistiska 

centralbyrån, 2014). De funktionshindrade som har svårast med att uppnå de arbetsvillkor 

som arbetsmarknaden ställer är människor med psykiska funktionshinder. Forskning visar att 

av alla funktionshindrade är de med psykiskt funktionshinder de som har lägst 

sysselsättningsgrad. Psykiskt funktionshindrades situation i förhållande till arbetslivet anses 

därför vara ett stort problem i dagens samhälle (Lindqvist, 2012). Enligt 7 § 5 kap. 

Socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden i varje kommun se till att människor som av 

psykiska skäl möter svårigheter i vardagen ska få möjlighet till delaktighet i samhället samt en 

meningsfull sysselsättning. 
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Psykiskt funktionshindrades bristande möjligheter till delaktighet i arbetslivet anses 

uppenbarligen vara ett stort problem i samhället. Utifrån detta har ett intresse skapats om att 

studera detta närmre och undersöka hur utbudet av stöd- och hjälpinsatser som kan öka 

möjligheterna till arbete/sysselsättning kan se ut på lokal nivå, vilket blir utgångspunkten för 

denna studie. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Målet med studien är att skapa en förståelse för hur verksamheter på lokal nivå engagerar sig 

och aktivt jobbar för att öka psykiskt funktionshindrades möjligheter till arbete/sysselsättning 

i samhället. Syftet med uppsatsen är således att beskriva och analysera hur verksamheter på 

lokal nivå utformat stöd- och hjälpinsatser för att stödja och hjälpa människor med psykiskt 

funktionshinder till att få delaktighet i arbetslivet. De frågeställningar som utformats och som 

studien har till syfte att besvara är: 

 

- Hur ser verksamheter på betydelsen av att människor med psykiska funktionshinder 

har en aktiv roll i arbetslivet? 

- Vad gör verksamheter för att öka förutsättningarna för att människor med psykiska 

funktionshinder ska få tillgång till arbete/sysselsättning? 

- Vilka styrkor respektive svagheter finns med den hjälp och det stöd som ges för att 

människor med psykiska funktionshinder ska sysselsättas och integreras i arbetslivet? 

 

1.3 Definitioner 

Psykiskt funktionshinder, arbete och sysselsättning är i denna studie centrala begrepp. Då 

dessa begrepp går att definiera på många skilda sätt presenteras i kunskapsöversikten 

varierande sätt att definiera begreppen utifrån litteratur och tidigare forskning. De definitioner 

som presenteras i kunskapsöversikten kompletterar varandra och ska ge läsaren en ökad 

förståelse om vad begreppen innebär samt en inblick i att begreppen kan förstås utifrån olika 

perspektiv.  

 

2. METOD 
Under denna rubrik redovisas den metod och det tillvägagångssätt som använts i denna studie. 

Här presenteras urval, datainsamling, teoretisk förankring, analysmetod, reliabilitet och 

validitet, forskningsetiska aspekter, ansvarsfördelning och slutligen metodologiska 

reflektioner. 

 

2.1 Urval 

För att kunna beskriva och analysera hur verksamheter på lokal nivå hjälper och stödjer 

psykiskt funktionshindrade till delaktighet i arbetslivet, har studien avgränsats till att 

undersöka hur det ser ut i Örnsköldsvik. Anledningen till att studien avgränsats till att 

beskriva hur det ser ut i Örnsköldsvik är för att kommunen är lättillgänglig för författarna 

eftersom att det är författarnas hemkommun. Detta gör att denna studie undersöker 

Örnsköldsviks kommun som ett ”case”, vilket går att likna med en fallstudie. En fallstudie tar 

utgångspunkt i exempelvis en särskild plats, verksamhet eller ett samhälle, där fokus ligger på 
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att skaffa fördjupad kunskap och förståelse om ett visst fall (Bryman, 2011). Örnsköldsvik är 

en mellanstor kommun som förhoppningsvis kan ge en överskådlig inblick i hur stöd- och 

hjälpinsatser är sammansatta på lokal nivå och som därmed kan ge en ökad kunskap om hur 

det kan se ut i en kommun i dagens samhälle. För att undersöka hur det ser ut i Örnsköldsvik 

har författarna valt att vända sig till sex olika verksamheter som arbetar för att hjälpa psykiskt 

funktionshindrade till att få ökade möjligheter till arbete/sysselsättning. Genom att ta del av 

Örnsköldsviks kommuns hemsida upptäcktes verksamheter och personer som ansågs vara 

väsentliga att kontakta med hänsyn till att de inriktar sig på olika områden. En del 

verksamheter inriktar sig mot arbete, andra mot sysselsättning och några verksamheter har 

som mål att öka målgruppens förutsättningar och villkor i samhället generellt sett. Detta gör 

att studiens urval av verksamheter täcker in skilda stöd- och hjälpinsatser som erbjuds för att 

hjälpa psykiskt funktionshindrade till delaktighet i arbetslivet. Det finns många andra 

verksamheter i Örnsköldsvik som hjälper människor med psykiskt funktionshinder, men där 

alla inte specifikt inriktar sig mot arbete/sysselsättning och anses därför inte vara relevanta för 

denna studie. På så sätt gjordes ett icke-sannolikhetsurval eftersom att verksamheter valdes ut 

via ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval görs genom att forskaren av bekväma skäl 

väljer forskningsdeltagare som för tillfället finns närvarande (Bryman, 2011). Studien har 

avgränsats till att endast undersöka verksamheters perspektiv och inte ur ett klientperspektiv. 

 

2.2 Datainsamling 

För att på bästa sätt kunna besvara studiens syfte och frågeställningar genomfördes en 

kvalitativ studie. Inhämtat material baseras på semistrukturerade intervjuer samt tidigare 

forskning.  

 

2.2.1 Litteratur 

Det första som gjordes efter att ämne valts för studien, var att sammanställa en 

kunskapsöversikt innehållande litteratur. Detta gjordes för att få kunskap om tidigare 

forskning men även för att sedan kunna dra slutsatser utifrån intervjuerna. För att hitta 

relevanta artiklar och avhandlingar ämnat för studien användes de databaser som 

finnstillgängliga via Umeå Universitet. De databaser som användes var Diva, SAGE Journals, 

Swepub, SocIndex, JSTOR och Taylor & Francis. De sökord som använts är psykiskt 

funktionshinder, psykisk funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, sysselsättning, arbete, arbetets 

betydelse, självkänsla, mental health samt functional disability. Utifrån de sökningar som 

gjordes uppkom ett stort antal träffar men vid en närmare granskning upptäcktes att en stor del 

av materialet inte var aktuell forskning och att alla artiklar inte var vetenskapliga. För att 

avgränsa sökningarna ytterligare tidsbegränsades sökningarna samt att endast referee 

granskade artiklar söktes. Sökningarna resulterade i många olika artiklar som först ansågs 

vara relevanta men vid en närmre granskning valdes många bort på grund av att de inte 

matchade syftet med studien. De böcker som använts i denna uppsats har inhämtats via 

Örnsköldsviks universitetsbibliotek under kategorin funktionshinder. Där finns ett stort utbud 

av aktuell forskning och vid en genomgång av den litteratur som finns uppmärksammades 

många författare som ansågs vara användbara för studien. Mycket tid lades på att gå igenom 

den forskning som finns och på grund av att en stor del av inhämtad forskning inte matchade 
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syftet med studien valdes dessa bort. Detta gör att det finns bra aktuell forskning som tyvärr 

inte kunnat användas på grund av att det inte går att koppla till denna studie.  

 

2.2.2 Intervjuer 

Som tidigare nämnts baseras studien på semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad 

intervju bygger på att intervjuguiden utformas med ett antal teman och därtill passande frågor. 

Tanken är att vid intervjun utgå från intervjuguiden men att också ha möjligheten att ställa 

följdfrågor samt ställa frågorna i den ordning som passar. Vidare ges även intervjupersonen 

möjlighet till att svara på frågorna på ett individuellt sätt eftersom samtalsledaren ställer 

öppna frågor (Bryman, 2011).  

 

De yrkesverksamma som kontakt togs med är verksamma inom Riksförbundet för social och 

mental hälsa (RSMH), Arbetsförmedlingen, Samhall och Örnsköldsvik kommun 

(Biståndshandläggare, Utvecklingsledare och avdelningschef för Arbetsmarknadsenheten). 

Detta resulterade i sammanlagt sex intervjupersoner. Kontakt med dessa togs via telefon för 

att fråga om deltagande samt för att boka in tid för intervju. Därefter skickades ett 

informationsbrev (se bilaga 1)ut via mejl till de som samtyckt till att delta i studien. Den 

fördjupade och skriftliga informationen om studien användes för att ge intervjupersonerna 

möjlighet att återigen ta ställning till samtycket. Intervjupersonerna fick inte tillgång till 

intervjufrågorna i förväg för att undvika att de på förhand skulle ha möjlighet till att 

konstruera svaren. Intervjuerna genomfördes i de lokaler som intervjupersonerna hade tillgång 

till i deras verksamheter. Intervjuerna utgick ifrån den intervjuguide (se bilaga 2) som på 

förhand konstruerats men frågorna anpassades även utifrån varje enskild person som 

intervjuades. Intervjuerna spelades in med diktafon och pågick mellan 30-60 minuter. Efter 

avslutad intervju gavs intervjupersonerna information om möjligheten att höra av sig om det 

eventuellt skulle dyka upp några frågor eller funderingar.  

 

2.3 Teoretisk förankring 

Denna studie är deskriptiv i sin karaktär, vilket innebär att den är beskrivande. I en deskriptiv 

studie ges detaljerade beskrivningar, av något som antingen redan skett eller av något som 

förekommer just nu, av det fenomen som valts att studeras. Dessa beskrivningar kan göras för 

att exempelvis visa på samband mellan olika fenomen (Patel & Davidson, 2011).  

 

Studiens vetenskapliga ansats grundar sig i en hermeneutisk tradition. Patel och Davidsson 

(2011) förklarar att hermeneutiken har fokus på tolkning, studerande och förståelse av olika 

företeelser som exempelvis kultur, handlingar och språk. Vidare menar författarna att den 

mänskliga verkligheten är något som går att förstå genom språket. Detta innebär att det går att 

förstå andra människor genom det skrivna och talande språket men även genom tolkning av 

människors ageranden. Med ett hermeneutiskt förhållningssätt närmar sig forskaren 

forskningsändamålet med hjälp av den förförståelse denne har. Inom hermeneutiken, menar 

Patel & Davidson, att förförståelsen kan vara till hjälp för att tolka och förstå det som 

undersöks. Tolkning och förståelse sker genom att regelbundet växla mellan del och helhet 

och kallas inom hermeneutiken för den hermeneutiska spiralen. Vid tolkning av en text ska 
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forskaren få en helhetsbild av innehållet men också fördjupad kunskap om olika delar av 

texten. 

 

En relevant teori för denna studie är socialkonstruktivism. Socialkonstruktivism fokuserar på 

hur människor i samspel med varandra skapar olika regler, positioner, sociala fenomen och 

kategorier. Människor skapar vetande i interaktion med varandra, vilket ständigt förändras i 

och med att vi får nya lärdomar. Den sociala verkligheten skapas utifrån samhällets 

konstruktion och sker genom människors interaktioner (Bryman, 2011). Vad som anses vara 

lämpligt och passande är enligt Bourdieu något som konstrueras utifrån de värderingar och 

normer som finns i samhället. Dessa sociala konstruktioner avgör vad som uppmuntras av 

omgivningen och att forskaren måste bilda en egen uppfattning om hur saker och ting hänger 

samman i den sociala verkligheten (Bourdieu, Chamboredon & Passeron, 1991).  

 

Att studien har en deskriptiv karaktär upplevs vara självklart då syftet är att beskriva hur 

verksamheter på lokal nivå hjälper och stödjer människor med psykiskt funktionshinder till att 

få delaktighet i arbetslivet. Ett hermeneutiskt perspektiv blir den vetenskapliga ansatsen med 

hänsyn tagen till att i studien försöka tolka och förstå det material som inhämtats. Vidare 

anses ett hermeneutiskt förhållningssätt vara passande eftersom växlandet mellan del och 

helhet är något som ständigt görs i denna studie när författarna studerar varje enskild 

verksamhet men även verksamheterna tillsammans, samt när författarna granskar 

verksamheterna i förhållande till tidigare forskning. Anledningen till att studien tar 

utgångspunkt i socialkonstruktivism är för att författarna till denna studie är av uppfattningen 

att bland annat fenomen, relationer och problem är något som är socialt konstruerat och som 

ständigt förändras i samband med de samhällsförändringar som sker. Likaså vad gäller 

exempelvis att synen på psykiskt funktionshindrade också är socialt konstruerat. Även om 

utgångspunkten i analysen är socialkonstruktivistisk är författarna också medvetna om att det 

är omöjligt att inte påverkas av egna definitioner och den egna förförståelsen av sociala 

fenomen.  

 

2.4 Analysmetod 

Efter avslutade intervjuer genomfördes transkribering av dessa för att därefter kunna koda och 

kategorisera det material som inhämtats, detta eftersom författarna valt att analysera 

materialet med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Enligt Bryman (2011) är målet vid 

användning av kvalitativ innehållsanalys att försöka hitta underliggande teman i texten som 

ska analyseras, detta görs efter kodning och kategorisering av materialet. Innan det är möjligt 

att koda och kategorisera en text föreslår Graneheim och Lundman (2003) att meningsbärande 

enheter ska märkas ut och är det textinnehåll som författaren anser vara intressant och 

relevant för studien. Meningsbärande enheter är sammanställningar av ord eller uttalanden 

som uttrycker samma centrala betydelse som det innehåll som finns i en kodningsenhet, de 

meningsbärande enheterna sammanställs slutligen till koder. Vidare förklarar Graneheim och 

Lundman att de koder som formulerats ska placeras in i olika kategorier och varje kategori 

ska innehålla koder med gemensamt innehåll. Nästa steg är att skapa ett tema och det är ett 

sätt att länka samman de underliggande betydelserna bland de kategorier som finns och blir 

den röda tråden genom texten. Detta innebär enligt Graneheim och Lundman att kvalitativ 
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innehållsanalys handlar om att både förhålla sig till den manifesta och latenta nivån, det vill 

säga både till det som informanter tydligt uttrycker men även det mer dolda budskapet dessa 

förmedlar. Tolkning är centralt, å ena sidan är det omöjligt för forskaren att inte utgå från ett 

visst perspektiv när en text studeras, samtidigt som det å andra sidan är viktigt att forskaren 

låter texten tala. Tillförlitlighet är viktigt att tala om i kvalitativ innehålls analys, menar 

Graneheim och Lundman, eftersom att en text alltid innefattar flera betydelser och att det 

alltid finns en grad av tolkning när analysering sker av en text.  

 

Efter att intervjuerna i denna studie transkriberats, gick författarna tillsammans igenom dessa 

för att se till så att något inte glömts och om materialet uppfattats på samma sätt. Därefter togs 

meningsbärande enheter ut utifrån den information som ansågs vara av betydelse i förhållande 

till frågeställningarna. Sedan jämfördes de meningsbärande enheterna med varandra och de 

enheter som hade likande information fick samma kod. Detta resulterade slutligen i ett antal 

koder som sedan placerades in i olika kategorier som författarna själva skapat. Detta 

resulterade i tio olika kategorier samt ett övergripande tema.  

 

2.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i en studie. Begreppet berör huruvida resultaten i en 

studie skulle bli densamma om den skulle genomföras igen eller om det finns tillfälligheter 

som påverkat resultatet. Reliabilitet handlar också om hur pass pålitligt resultatet är eftersom 

att det ofta finns risk för att forskare blandar in sina egna värderingar och tolkningar. Validitet 

handlar däremot om forskaren mäter det som studien syftat till att undersöka. Vidare handlar 

validitet om det är så att data överensstämmer med de slutsatser forskaren kommer fram till 

eller inte, exempelvis huruvida resultaten kan generaliseras eller inte (Bryman, 2011).  

 

I denna studie går det inte att förhålla sig till tillförlitlighet vad gäller data som har att göra 

med siffror. Istället går det att förhålla sig till tillförlitligheten om studiens resultat skulle bli 

densamma vid upprepat genomförande. Tillvägagångssättet har därför beskrivits så tydligt 

som möjligt vid hur genomförandet av studien gått till. Tydliga beskrivningar har även gjorts 

för att förklara hur material inhämtats och anledningen till varför det inhämtats. Detta har 

gjorts för att öka studiens replikerbarhet. Författarna har också i resultatet försökt att återge så 

fylliga beskrivningar som möjligt av de verksamheter som ingår i studien för att läsaren lätt 

ska få en förståelse för i vilka sammanhang materialet kan användas. När det gäller validitet 

har reflektioner gjorts över betydelsen av hur olika begrepp definieras och att de kan 

definieras olika. Hade andra definitioner använts hade det antagligen påverkat studien.  

 

2.6 Forskningsetiska aspekter 

Enligt Vetenskapsrådet ska hänsyn tas till forskningsetiska principer vid humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning.  De forskningsetiska principerna är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Det innebär kortfattat att dessa 

krav berör hur forskaren behandlar och förhåller sig till en deltagare i en undersökning. Detta 

handlar bland annat om att forskaren ska informera, be om samtycke, behandla uppgifter med 
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konfidentialitet och endast nyttja erhållen data till forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 

2015).  

 

Alla intervjupersoner har informerats om syftet med studien och vad inhämtad data kommer 

att användas till. Stor vikt har lagts vid samtyckeskravet och det har varit frivilligt att delta i 

studien. Inhämtat material har endast nyttjats till forskningsändamål, vilket deltagarna fått 

kännedom om. Deltagarna är anonyma genom hela studien och personuppgifter och övrig 

information har inhämtats och hanterats med hänsyn till konfidentialitetskravet. Med 

anledning av att Örnsköldsvik är en liten stad samt att verksamheter och intervjupersoner valts 

ut via ett bekvämlighetsurval, anses det vara särskilt viktigt med anonymitet. Syftet är inte att 

”peka ut” en viss verksamhet utan att beskriva och analysera de stöd- och hjälpinsatser 

verksamheter på lokal nivå erbjuder generellt sett. Hänsyn har därför tagits till 

Personuppgiftslagen (PUL). Enligt 1 § PUL ska människors integritet skyddas vid hantering 

av personuppgifter. Intervjupersonerna har också samtyckt till inspelning av intervjuerna och 

de har fått kännedom om att inspelningarna endast kommer att användas till studiens syfte. De 

har också informerats om att inspelningarna kommer att raderas när studien är avslutad.  

 

2.7 Ansvarsfördelning 

I denna uppsats har båda författarna varit lika delaktiga genom arbetets gång. Intervjuerna 

bokades in gemensamt och resulterade i att var och en bokade tre stycken intervjuer var på 

egen hand, efter att tillsammans ha valt ut sex verksamheter som kontakt togs med. Båda två 

har varit lika delaktiga vid alla intervjuer och transkribering av dessa har därefter skett 

gemensamt. Hanterandet av intervjuerna gjordes genom kodning och kategorisering vilket 

också gjordes tillsammans.  

 

Sökandet och inhämtning av litteratur och tidigare forskning genomfördes också tillsammans. 

Båda har tagit del av allt inhämtat material men läsningen delades upp på så vis att 

fördjupning skett i olika delar av litteraturen. Därefter har det mest relevanta av den litteratur 

som lästs presenterats för varandra för att båda två skulle få en inblick i hur kunskapsläget ser 

ut inom det valda forskningsämnet. Tillsammans sammanställdes sedankunskapsöversikten. 

Resterande del av arbetet, så som resultat, analys samt diskussion, har fortlöpande skrivits 

tillsammans.  

 

2.8 Metodologiska reflektioner 

Utifrån syftet och de frågeställningar studien har till syfte att besvara anses detta 

tillvägagångssätt vara lämpligt. Syftet med studien är som ovan nämnts att skapa en förståelse 

av hur det ser ut på lokal nivå för människor med psykiskt funktionshinder och deras 

möjlighet till arbete/sysselsättning och är något som nu anses vara besvarat. Eftersom 

intervjuer genomförts bland verksamheter som på olika sätt jobbar med denna utsatta grupp, 

har en tydlig uppfattning skapats om vad det finns för stöd och hjälp att få. I efterhand har 

dock insikten om att saker och ting skulle kunna göras annorlunda väckts, exempelvis vad 

gäller urval. Ett slumpmässigt urval hade istället kunnat göras genom lottning av vilka 

verksamheter som skulle besökas, detta betyder dock inte att studien hade blivit mer 
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tillförlitlig men resulterat i ett helt annat material. Ett icke-slumpmässigt urval var alltså något 

som gjordes och kan ha inneburit att det material som inhämtats styrts av eget intresse. En 

annan reflektion är att det skulle ha varit intressant att göra en jämförande studie. På så vis 

hade en tydlig bild skapats om eventuella skillnader i olika städer. Dock hade detta antagligen 

inte varit genomförbart med tanke på den tid som funnits till förfogande.  

 

Kvalitativ innehållsanalys kändes som en relevant analysmetod att använda, dock innebär den 

mycket egen tolkning av inhämtat material. Detta innebär att en annan analysmetod eventuellt 

medfört ett mer objektivt resultat av studien. Vid tolkning och analys av materialet har social 

konstruktivism varit en central teori, detta gör att denna teori till stor del påverkat resultatet 

och slutsatser i studien. En annan teori hade kunnat påverka utfallet annorlunda. Vid 

inhämtning av material till studien upplevdes intervjuer vara ett självklart val eftersom att 

studien är deskriptiv. För att resultatet skulle bli mer tillförlitligt hade fler intervjuer kunnat 

genomföras, dock fanns inte tid och utrymme för detta. Även vad gäller avgränsning av 

studiens forskningsämne hade detta kunnat göras annorlunda. Istället för att titta på psykiskt 

funktionshinder rent generellt hade detta eventuellt kunnat begränsas mer eftersom att det är 

ett sådant brett och svårdefinierat begrepp. Det skulle exempelvis i denna studie varit möjligt 

att endast inrikta sig mot neuropsykiatriska diagnoser, men precis som psykiskt 

funktionshinder upplevs även detta begrepp vara svårdefinierat. En annan reflektion som kan 

göras i efterhand är att kunskapsöversikten skulle kunna innehålla mer ny och aktuell 

forskning vilket skulle ha inneburit mer kunskap att utgå ifrån samt att det eventuellt skulle 

gjort resultat ännu mer tillförlitligt. 

 

Under studiens gång har författarna försökt att inte låta sina egna värderingar och tolkningar 

styra slutsatserna i studien allt för mycket, men tolkningen är dock något centralt och som 

behövs med hänsyn till det hermeneutiska perspektivet som denna studie förhåller sig till. 

Även om studien inte skulle ha utgått från ett hermeneutiskt förhållningssätt så är tolkning 

antagligen oundvikligt eftersom att alla människor har en viss förkunskap om saker och ting. 

Antagligen har även egna värderingar och förutfattade meningar omedvetet funnits 

närvarande genom studien och som till en viss del kan ha påverkat utfallet av studien. Trots 

att detta har funnits i åtanke har strävan efter att vara så objektiva som möjligt funnits. Hade 

denna studie genomförts av några andra hade resultatet eventuellt kunnat tolkas annorlunda 

med tanke på olikheter i den förkunskap som alla individer har och bär med sig. 

 

Resultatet i denna studie kan eventuellt ha påverkats av att intervjupersonerna kan ha varit 

lojala gentemot sina egna verksamheter, vilket kan ha begränsat svaren genom en rädsla av att 

sprida negativ information om verksamheterna. Detta kan eventuellt bero på att de som 

intervjuats vill tala gott om sina verksamheter för att inte riskera att bli illa omtyckta efter 

deltagande i studien, vilket kan innebära att intervjupersonerna inte alltid svarat ärligt. 

Resultatet i denna studie går endast att generalisera till Örnsköldsvik eftersom att studien 

genomförts i Örnsköldsvik, men resultatet i studien kan eventuellt även ge ökad förståelse om 

hur det kan se ut i andra kommuner också. Samhall och Arbetsförmedlingen är båda statliga 

verksamheter, vilket gör att dessa verksamheter antagligen arbetar likadant överallt i Sverige. 
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De kommunala verksamheter som finns bör även likna varandra runt om i Sverige eftersom 

det finns lagar och riktlinjer som kommunerna har till uppgift att följa, bland annat enligt SoL. 

 

Genomgående i denna studie har både begreppen verksamheter och intervjupersoner använts 

för att presentera inhämtat material från forskningsdeltagarna och det finns både för- och 

nackdelar med detta. Syftet är inte att beskriva vad varje enskild verksamhet gör utan syftet är 

att få en helhetsbild angående den hjälp och det stöd som erbjuds i Örnsköldsvik. Därför anses 

det inte vara relevant att benämna varje enskild verksamhets åsikt i alla sammanhang. En 

annan orsak till detta är att intervjupersonerna ibland uttalat sina personliga åsikter och ibland 

talat för hela verksamheten. En nackdel med att blanda benämningarna intervjupersoner och 

verksamheter vid presentationen av resultatet är att intervjupersonerna inte alltid representerar 

hela verksamheternas åsikter eftersom att de är singulära röster från verksamheterna. Deras 

uttalanden är inte alla gånger representativa för hela verksamheten och kan minska 

tillförlitligheten av resultatet i studien utifrån det sätt resultatet och analysen valt att 

presenterats. 

 

3. KUNSKAPSÖVERSIKT 
I följande kapitel presenteras en överblick av kunskapsläget och tidigare forskning som berör 

studiens ämnesområde. 

 

3.1 Psykiskt funktionshinder 

Psykiskt funktionshindrade är inte en homogen grupp och upplevs av många vara en 

svårdefinierad grupp. Det finns varierande sätt att möta detta begrepp beroende på vilket 

perspektiv som styr. Vissa perspektiv betonar det medicinska medan andra kan betona miljö 

och omgivningens betydelse, vilket gör att det finns delade uppfattningar om vad ett psykiskt 

funktionshinder är (Abrahamsson, 2002). Utifrån den sociala modellen anses funktionshinder 

inte vara en utmärkande egenskap som fastställs en individ, utan något som bland annat kan 

uppstå som en konsekvens av omgivningens utformning. Den medicinska modellen betonar 

istället att funktionshinder är ett problem som uppstår på grund av att en individ har en skada 

eller sjukdom (Socialstyrelsen, 2007). 

 

Ett vanligt sätt att definiera psykiskt funktionshinder, enligt Hillborg (2010), är att 

funktionshindret uppstår som en följd av effekter av vad en psykisk sjukdom medför i en 

människas liv genom olika nedsättningar, begränsningar och omgivningens attityder. Även 

Clevesköld, Lundgren och Thunved (2012) beskriver att psykisk funktionsnedsättning uppstår 

som en konsekvens av en psykisk sjukdom eller annat tillstånd. Vidare definierar även 

Folkhälsomyndigheten (2013) psykisk funktionsnedsättning som en följd av en sjukdom, och 

att funktionshinder är något som uppstår när den enskilde stöter på begränsningar i 

förhållande till omgivningen. Det som olika definitioner har gemensamt, menar Abrahamsson 

(2002), är att de berör de svårigheter som människor med psykiskt funktionshinder har 

angående bland annat behov av stöd, en aktiv roll inom arbetslivet samt socialt samspel. 

Konsekvenserna av en psykisk sjukdom medför att människor med psykiskt funktionshinder 

har andra förutsättningar till att klara vardagen, bland annat svårigheter med att klara av ett 
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arbete.  

 

Synen på psykiskt funktionshindrade har varierat genom historien. Tidigare levde människor 

med psykiskt funktionshinder instängda på institutioner, avskärmade från omvärlden, till att 

efter avinstitutionaliseringen leva ett liv mer som andra i samhället (Printz, 2004). 

Funktionshindrade ses ofta som avvikande utifrån samhällets konstruktion av vad som anses 

vara normalt. Vad som är normalt är något som är föränderligt och som kan skilja sig åt 

mellan olika kulturer. Detta kan påverkas av samhällsförändringar men funktionshinder har 

hittills alltid setts som avvikelse (Lindqvist, 2012). Psykiskt funktionshindrade har mer 

rättigheter och mer att säga till om när det gäller boende och levnadssätt i och med den 

avinstitutionalisering som skett (Printz, 2004). Synsättet på gruppen har förändrats, från att 

samhället först ansett att funktionshindret orsakats av individen själv snarare än omgivningen, 

till att sedan se funktionshinder som ett fenomen som uppstår till en följd av olika bidragande 

faktorer. Detta innebär att funktionshinder är något som samhället konstruerar och anses 

uppstå hos individen när denne möter samhället och de begränsningar som då framträder. 

Vidare har en förändring skett vad gäller ansvaret för människor med psykiskt 

funktionshinder. Tidigare ansågs personer med psykiskt funktionshinder vara vårdens ansvar, 

till att sedan även anses vara kommunens och socialtjänstens ansvar (Hydén, 2005). 

 

Denna förändring av de psykiskt funktionshindrades villkor i samhället inträffade i samband 

med införandet av Psykiatrireformen år 1995. Psykiatrireformen syftade bland annat till att 

människor med psykiskt funktionshinder skulle bli mer delaktiga, få utökad gemenskap i 

samhället samt bättre villkor generellt (Brusén, 2005). Grunden till upprättandet av 

Psykiatrireformen var att psykiskt funktionshindrade ansågs ha sämre levnadsförhållanden än 

övriga medborgare i samhället (Printz, 2004). Trots de förbättringar som Psykiatrireformen 

medfört för de psykiskt funktionshindrade i samhället, finns än idag uppfattningar om att 

psykiskt funktionshindrade inte är ”som alla andra” (Björkman & Lundberg, 2014). 

Människor med psykiskt funktionshinder anses fortfarande vara avvikande och har inte 

samma villkor och förutsättningar i samhället som de som anses vara ”normala”.  De har inte 

samma möjligheter till att vara delaktiga i samhället på grund av en mängd faktorer, 

exempelvis förutfattade meningar, fördomar och okunskap (Sandlund, 2005). Synen på vad 

som är normalt och icke-normalt är något som samhället själv skapat utifrån en social 

konstruktion, något som även präglar synen på funktionshinder (Lindqvist, 2012). 

 

3.2 Kommunens ansvar för psykiskt funktionshindrade 

I och med införandet av Psykiatrireformen i det svenska samhället förtydligades framförallt 

kommunens ansvar, men även andra myndigheters och verksamheters ansvar gentemot 

människor med psykiskt funktionshinder förtydligades. I grunden kom SoL att bli den lag 

som i huvudsak reglerar rättigheter och skyldigheter samhället har gentemot människor med 

psykiska funktionshinder (Brusén, 2005). Enligt 1 § 2 kap. SoL är det kommunen som har det 

övergripande ansvaret för att medborgarna ska få det stöd och den hjälp som de är i behov av. 

Vidare ska kommun och landsting enligt 8 a § 5 kap. SoL och 8 a § Hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL) ha en uppgörelse om samarbete angående personer med psykisk funktionsnedsättning. 

Tanken med detta samarbete är att man ska urskilja de sammanhang där det är viktigt med ett 
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gemensamt ansvar för den vård och de stödinsatser som ges till personer med psykisk 

funktionsnedsättning (Clevesköld, Lundgren &Thunved, 2012).Det finns ingen specifik 

definition i SoL som rör funktionshinder men det framgår att socialnämnden ska ge personer 

med fysiskt och psykiskt funktionshinder möjlighet till att delta i samhället på samma villkor 

som andra (Lindqvist, 2012). Det kan finnas tillfällen då det enbart inte räcker med SoL. 

Lagen om stöd och service (LSS) kan ses som en utfyllnad till SoL när det gäller människor 

med psykiskt funktionshinder och vilka rättigheter dessa har. LSS är en viktig lag för 

människor med funktionshinder vad gäller det stöd och den hjälp dessa har rätt till. Det finns 

en risk att människor med psykiskt funktionshinder inte uppfyller kriterierna för vilken 

målgrupp som LSS riktar sig mot, detta kan då innebära att de inte har rätt till insatser som de 

egentligen kanske är i behov av (Brusén, 2005).  

 

3.3 Arbetsgivarens ansvar 

Enligt 2 st. 1 § 2 kap. Arbetsmiljölagen (AML) har arbetsgivaren ett ansvar att se till att 

arbetsförhållanden passar den enskilde arbetstagaren och att arbetsuppgifterna är lämpliga 

med hänsyn till den enskildes förutsättningar. Arbetsgivaren har ett ansvar att erbjuda 

arbetstagarna rehabilitering om det krävs (Printz, 2004). Särskild hänsyn till detta ska tas om 

arbetstagare har någon form av funktionsnedsättning. Detta innebär bland annat att psykisk 

ohälsa ska uppmärksammas vid förebyggande av god arbetsmiljö (Lindqvist, 2012). 

Arbetsgivaren har ett ansvar gentemot arbetstagarna och deras förutsättningar, ändå anpassas 

arbetsförhållanden inte alltid fullt ut till den enskilde, speciellt när det gäller arbetstagare med 

funktionsnedsättningar. Arbetsgivare har ofta låga förväntningar på den gruppen och på vad 

de klarar av. Vidare framgår att arbetsgivare många gånger undviker att anställa personer med 

psykisk ohälsa, vilket ofta kan bero på rädsla, okunskap och fördomar om det som anses vara 

avvikande (Abrahamsson, 2002). En arbetsgivare får inte bemöta sina arbetssökande och 

arbetstagare olika beroende på att de harskilda förutsättningar, bland annat funktionshinder. 

Arbetsgivare får därför inte behandla en anställd med psykiskt funktionshinder annorlunda 

bara för att den har en nedsatt arbetsförmåga (Lindqvist, 2012).  

 

3.4 Arbete 

Det finns olika förhållningssätt till och sätt att benämna begreppet arbete. Begreppet arbete 

kan användas på varierande sätt samt inom olika områden. Ett sätt att definiera arbete är att 

det främst är ett sätt för människor att tjäna pengar och försörja sig, men även ett sätt för 

människor att vara delaktig i samhället. Tillgång till arbete innebär också att få erfarenhet av 

något som kan vara värt att föra vidare, vilket kan göra att människor känner sig 

betydelsefulla (Sjöberg, 2002). Arbete går att förstå och beskriva som lönearbete och grundar 

sig i en social relation mellan parterna arbetsgivare och anställd. Arbete kan beskrivas på 

olika sätt och det finns i olika former, men det blir inte ett lönearbete förrän den enskilde utför 

en viss aktivitet utifrån positionen anställd. För att kunna kallas lönearbetare ska lön betalas 

för den tid den anställde arbetar samt att denne befinner sig i en underordnad ställning i 

förhållande till sin anställning hos arbetsgivaren (Karlsson, 2013).  

 

I dagens samhälle används begreppet ”det goda arbetet” och ett gott arbete innebär 
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exempelvis att människor på sin arbetsplats stimuleras, utvecklas, får bekräftelse samt känner 

sig trygga och säkra. Allt detta är något som bör eftersträvas, men detta har visat sig vara svårt 

att uppfylla i förhållande till de krav som arbetsgivaren har gällande exempelvis produktivitet 

och lönsamhet (Härenstam, 2010). Arbetets betydelse tar sig uttryck på skilda sätt bland annat 

genom att det ger vardagen struktur samt att arbetet stärker människors identitet och 

självkänsla. Det har visat sig att människor som har arbete känner sig mer tillfredsställda med 

sin livskvalité än människor som inte har ett arbete, vilket även visat sig stämma hos 

människor med psykisk ohälsa. Det faktum att som människa ha en strukturerad daglig 

aktivitet har visat sig vara något av det viktigaste för ett gott välmående bland människor med 

psykisk ohälsa och att det ökar möjligheten till bättre livskvalité (Eklund, 2009).  

 

3.5 Sysselsättning 

På liknande sätt som arbetets betydelse poängteras, är daglig sysselsättning också något som 

anses vara meningsfullt, speciellt för människor med psykiskt funktionshinder. I daglig 

sysselsättning ges möjlighet att delta i verksamheter och sysselsättning, vilket skapar 

förutsättningar för att bygga upp självkänsla och identitet, menar Bejerholm och Eklund 

(2014). Det finns olika sätt att definiera sysselsättning. En definition menar att vara sysselsatt 

innebär att personer minst en timme i veckan har utfört något slags arbete, detta som en 

avlönad anställd eller egen företagare, eller som oavlönad arbetstagare/medhjälpare. Exempel 

på personer som också tillhör gruppen sysselsatta är de som är anställda med lönebidrag, de 

som har arbete via Samhall samt personer som har det som kallas skyddat arbete (Göranson, 

2002). Sysselsättning kan å ena sidan vara av rehabiliterande karaktär med ökade 

förutsättningar till delaktighet i samhällslivet och ökade möjligheter till personlig utveckling 

som mål, å andra sidan vara ett sätt för att få ökade möjligheter till kontakt med andra 

människor och en strukturerad vardag (Socialstyrelsen, 2014). Sysselsättning som insats via 

Arbetsförmedlingen ska utformas utifrån individens behov på ett sådant sätt att de är 

gynnsamma för utveckling och förutsättningar för att kunna få delaktighet på den öppna 

arbetsmarknaden (Arbetsförmedlingen, 2015).   

 

Hammell (2004) poängterar att meningsfull daglig sysselsättning måste förstås utifrån olika 

aspekter. Dessa är bland annat vikten av att ha något att göra och vara sysselsatt på dagarna, 

känna att man bidrar med något och att det finns ett bestämt syfte med de aktiviteter som 

utförs. Genom studier har Leufstadius, Erlandsson, Björkman och Eklund(2008) kommit fram 

till att meningsfull daglig sysselsättning har betydelse för människor med psykisk ohälsa på 

många olika sätt. Det har visat sig vara viktigt eftersom att det innebär att den enskilde tar 

hand om sig själv och den egna hälsan samt att det skapar en vardag med rutiner och struktur. 

Genom daglig sysselsättning skapas också möjligheter till kontakt med andra människor och 

känslan av att vara betydelsefull.  

 

3.6 Arbete och arbetsrehabilitering 

Vid psykisk ohälsa eller sjukdom kan en funktionsnedsättning uppstå och som kan leda till ett 

liv vid sidan av det moderna samhället, eftersom det innebär svårigheter med att leva upp till 

de krav som samhället ställer (Bejerholm & Eklund, 2014). Kraven som ställs på 
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arbetsmarknaden gällande vem och vilka som anses uppfylla kraven för vissa uppgifter och 

arbeten har hårdnat sedan 1990-talet, vilket gör det svårt för psykiskt funktionshindrade att få 

ett arbete (Abrahamsson, 2002). Det finns en risk att felaktiga bedömningar görs av individers 

arbetsförmåga. Arbetsförmågan ska beskriva möjligheten att kunna utföra vissa 

arbetsuppgifter och i förhållande till skada eller sjukdom finns en stor risk att bedömningen 

görs att arbetsförmågan är begränsad (Söderström & Rehn, 2008). En stor andel människor 

med funktionshinder har god kompetens och kunskap för att vara aktiv på den ordinarie 

arbetsmarknaden, men får enbart arbete eller sysselsättning via stöd och insatser 

(Abrahamsson, 2002). Det finns också forskning som visar att det finns frågetecken angående 

om ett arbete på den öppna arbetsmarknaden verkligen är det bästa för människor med 

psykisk ohälsa och om det är vad som ska eftersträvas. Det kan vara tillräckligt att sträva efter 

daglig verksamhet eller annan daglig aktivitet. Det viktigaste är att en individuell bedömning 

görs utifrån varje enskild individ för att få en uppfattning om vad som är bäst för just denne 

eftersom detta kan vara individuellt (Eklund, 2009).  

 

Enligt 7 § 5 kap. SoL har kommunerna ett ansvar att ha kännedom om gruppen psykiskt 

funktionshindrade. Vidare har kommuner till uppgift att främja en skälig levnadsnivå för 

människor med psykiskt funktionshinder, detta görs bland annat genom boendestöd, 

arbetsmarknadsinriktade arbetsrehabilitering och sysselsättning (Lindqvist, 2002). Det finns 

en mängd kommunala insatser när det gäller människor med psykiska funktionshinders 

möjligheter till att komma ut i arbetslivet och ha arbete/sysselsättning (Markström, 2005). 

Bland annat genom praktik, lönebidragsanställning, offentligt skyddat arbete och anställning 

vid Samhall. För att psykiskt funktionshindrade ska ha rätt till kommunens insatser finns vissa 

krav. Vid arbetsmarknadsprogram krävs viss arbetsförmåga och förmågan att kunna arbeta ett 

visst antal timmar per vecka.  Uppfylls inte de krav som ställs, finns risk att psykiskt 

funktionshindrade blir utan hjälp (Lindqvist, 2002). De krav som ställs på medborgare visas 

även i det som benämns som Arbetslinjen, vilket den svenska arbetsmarknaden styrs mycket 

av. Arbetslinjen innebär att medborgare som behöver stöd får det via olika åtgärdsprogram, 

samtidigt som det finns ett antal rättigheter och skyldigheter som reglerar detta, exempelvis 

hos Arbetsförmedlingen finns kriterier som individer måste uppfylla för att ha rätt till vissa 

insatser. Det framgår att det finns en risk för att människor med psykiskt funktionshinder ska 

utsättas för överkrav på ett negativt sätt och att dessa krav kan upplevas som ”hot” (Hillborg, 

2010). Samtidigt visar forskning på att de krav som ställs vid arbete, arbetsträning och 

arbetsmarknadsprogram kan vara något positivt och att det inte alls skadar de 

funktionshindrade (Nygren, Markström & Sandlund, 2009). 

Det sociala arbete som professionella och gräsrotsbyråkrater har till uppgift att utföra 

angående rehabilitering och arbetsmarknadsprogram gentemot psykiskt funktionshindrade 

grundas mycket på handlingsutrymme. Professionella känner ofta att de har en begränsad 

möjlighet att vara anpassningsbar och flexibel vid beslutsfattande i varje enskilt fall. Ramar 

och riktlinjer är till hjälp, samtidigt som det begränsar arbetet och det visar sig att 

professionella många gånger känner sig handfallna på grund av att de inte kan hjälpa 

människor med psykiskt funktionshinder. Vikten av en helhetssyn poängteras och vikten av 

att inte bara titta på arbete/sysselsättning utan även människor med psykiska funktionshinders 

liv i övrigt när professionella ska hjälpa dem ut i arbetslivet. Forskning visar att professionella 
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ser de förutsättningar och behov klienter har men kan ändå inte alltid ge den hjälp de önskar 

på grund av att det bryter mot ramarna som de har till uppgift att följa. Professionella befinner 

sig i en kontext som regelbundet förändras, nya metoder ska användas, samtidigt som 

utmaningar som nedskärningar och besparingar finns närvarande, vilket påverkar arbetet som 

ska utföras. Professionellas handlingsutrymme krymper samtidigt som begäran om att snabba 

beslut ska tas ökar (Hillborg, 2010). 

 

Det stöd och den hjälp som samhället ger till människor med psykiskt funktionshinder ska 

grundas på individens möjligheter till att vara delaktig vid utformning av insatserna. Det 

handlar inte bara om att myndighetspersoner ska ha kännedom om ramar och lagar, utan även 

kunskap om den individ som ska hjälpas. Det är av vikt att människor med psykiskt 

funktionshinder blir behandlade utifrån de unika individer de är och att myndighetspersoner 

har god kännedom om individernas behov, förutsättningar och livssituationer(Brusén, 2005). 

En metod som kan påverka psykiskt funktionshindrades möjligheter till att må bättre och bli 

delaktiga i samhället är Individual Placement and Support (IPS). IPS är en 

interventionsmodell utformad för människor med psykisk ohälsa och är en del av Supported 

Employment. Utgångspunkten med IPS är att se på ”misslyckanden” ur ett annat perspektiv. 

Istället för att lägga skulden på individens funktionshinder och nedsättning, finns istället fokus 

på omgivande faktorers påverkan, till exempel arbetsplatser (Nygren, 2012). Samhall är en 

viktig organisation som ger arbetsmöjligheter till bland annat psykiskt funktionshindrade, som 

är den mest utsatta gruppen på arbetsmarknaden. Det har visat sig att mycket av arbetet som 

psykiskt funktionshindrade utför vid Samhall kan upplevas som förnedrande, stigmatiserande 

och bidra till en sämre psykisk hälsa. Detta kan förstärka känslan av att vara funktionshindrad 

(Holmqvist, 2009).  

 

3.7 Samverkan 

Införandet av psykiatrireformen innebar ett ökat krav på att kommuner och socialtjänst ska 

samarbeta med andra berörda myndigheter. Bland annat krävs samverkan mellan 

socialtjänsten, vården, arbetsförmedlingen och andra arbetsmarknadsinriktade verksamheter 

för att människor med psykiskt funktionshinder ska få rätt stöd gällande arbete och 

sysselsättning (Brusén, 2005). 

 

Människor med psykiskt funktionshinder har ofta behov av kontakt med flera myndigheter 

och verksamheter samtidigt, där dessa verksamheter kan erbjuda stöd på olika sätt. När det 

gäller arbete och arbetslivsinriktad rehabilitering är det i nuläget utformat på ett sätt som 

kräver samverkan mellan olika aktuella myndigheter. Vid samverkan ska myndigheter sträva 

mot samma mål, men risken finns att det uppstår problematik kring vem som har huvudansvar 

för vad och att rätt hjälp inte ges. Vidare finns risk för att människor med psykiskt 

funktionshinder får träffa olika myndigheter och olika personer som dessa inte har någon 

relation till (Hillborg, 2010). Enligt 7 § 2 kap. SoL och 3 f § HSL ska kommun tillsammans 

med landsting upprätta en individuell plan när en enskild individ har behov av insatser från 

både socialtjänst och hälso- och sjukvård. En samordnad individuell plan (SIP) är en vårdplan 

som innehåller och förklarar de insatser och åtgärder som en individ måste ha från både 

socialtjänst och hälso- och sjukvård. Målet med en SIP är att få ett helhetsperspektiv kring 
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individens situation, individens möjlighet till ökad delaktighet angående insatser samt ett 

förbättrat samarbete mellan myndigheter (Socialstyrelsen, u.å.). SIP ska endast inrättas om 

den enskilde behöver det för att behoven ska tillgodoses på bästa sätt, prövning om SIP är 

nödvändigt ska prövas i varje enskilt fall. Initiativ till upprättandet av SIP kan tas från 

myndigheter men även från individen själv eller dennes anhöriga (Clevesköld, Lundgren 

&Thunved, 2012).  

 

Genom PRIO-satsning vill regeringen förebygga psykisk ohälsa samt förbättra insatserna för 

de som drabbats av psykisk ohälsa. PRIO-satsningen är en överenskommelse mellan alla 

kommuner och landsting i Sverige som bland annat ska förbättra samverkan och 

verksamheters huvudansvar när verksamheter ger stöd och hjälp till människor som drabbats 

psykisk ohälsa (Regeringskansliet, 2012). 

 

4. RESULTAT 
Inledningsvis ges i denna del en kort beskrivning av de verksamheter där 

forskningsintervjuerna genomfördes. Detta för att ge en klar och tydlig bild av de 

forskningsobjekt som varit aktuella i studien samt att det för läsaren ska vara lätt att följa och 

förstå det resultat som presenteras. Därefter redovisas de koder och kategorier intervjuerna 

utmynnat i.  

 

4.1 Presentation av de verksamheter som intervjuats 

Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) i Örnsköldsvik är en brukarstyrd förening 

med psykiskt funktionshindrade som målgrupp. RSMH strävar efter att skapa gemenskap 

genom aktiviteter och verksamhetens café. Tanken med verksamheten är att ge goda 

förutsättningar till ett bättre liv. RSMH ska vara ett forum för psykiskt funktionshindrade där 

de ska få känna sig delaktiga i ett socialt sammanhang.  

 

Biståndshandläggare på kommunens Omsorgsenhet har som uppgift att handlägga ärenden 

som rör personer med psykiskt funktionshinder. Exempel på insatser som kan ges till denna 

målgrupp är boendestöd, kontaktperson och sysselsättning i olika former. Ansökning om 

insatser är frivilligt och kan sökas av både enskilda individer men även av andra i dennes 

närhet. Biståndshandläggaren gör bedömningen om insatser ska sättas in eller inte. För att 

psykiskt funktionshindrade ska ha rätt till en del insatser krävs att dessa har 

aktivitetsersättning eller sjukersättning via Försäkringskassan, medan andra insatser grundas 

på individuella bedömningar. 

 

Utvecklingsledaren med inriktning mot psykisk hälsa i Örnsköldsviks kommun jobbar med 

psykisk hälsa och ohälsa i Örnsköldsvik och arbetar med att förbättra situationen för dessa. 

Utvecklingsledaren söker efter de utvecklingsmöjligheter som finns för god psykisk hälsa och 

hur Örnsköldsvik ska kunna arbeta för att hjälpa de med psykisk ohälsa på bästa sätt. En 

arbetsuppgift för att hjälpa de med psykisk ohälsa är att företräda patient-, brukar- och 

anhörigorganisationer, utvecklingsledaren ska också utveckla de verksamheter som möter de 

med psykisk ohälsa.  
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Arbetsmarknadsenheten jobbar med de som står långt ifrån arbetsmarknaden av olika 

anledningar, exempelvis på grund av psykisk ohälsa. Den största uppgiften är att hjälpa dessa 

människor mot arbete och arbetsrehabilitering och är insatser som kan sökas både via bistånd 

och service.  

 

Samhall ägs av staten och deras uppdrag är att genom arbete utveckla personer med någon 

form av funktionsnedsättning eller funktionshinder. De som anställs hos Samhall blir det via 

anvisning från Arbetsförmedlingen. Målet med anställningen är att så småningom lämna 

Samhall och istället få anställning på den öppna arbetsmarknaden.  

 

Arbetsförmedlingen är en statlig myndighet som på olika sätt jobbar med att öka 

förutsättningarna och hjälpa människor vidare till ett arbete via olika slags insatser. Det finns 

olika sätt att komma i kontakt med Arbetsförmedlingen. För de med funktionsnedsättning 

finns särskild hjälp att få, exempelvis via arbetsrehabilitering.  

 

4.2 Presentation av koder och kategorier 

Utifrån de koder som skapats har tio kategorier formulerats och är följande underrubriker i 

detta kapitel.  

 

4.2.1 Situationen för psykiskt funktionshindrade 

I denna kategori ingår bland annat koderna psykisk ohälsa ökar, strävan efter att vara normal 

samt isolering. Något som alla intervjupersoner poängterar är att den psykiska ohälsan ökar, 

vissa menar att detta är ett växande problem hos framförallt unga. Alla intervjupersoner pratar 

också om att psykiskt funktionshindrade är en svårdefinierad grupp. Personen som 

intervjuades på Arbetsförmedlingen förklarar att deras verksamhet har tydliga definitioner på 

vad funktionshinder är, bland annat psykiskt funktionshinder. Övriga intervjupersoner 

förklarar att deras verksamheter inte har någon speciell definition på psykiskt funktionshinder. 

Gemensamt för intervjupersonerna är uppfattningen att psykiskt funktionshindrade anses vara 

avvikande. Några intervjupersoner menar att är en person avvikande och behöver söka olika 

slags stöd- och hjälpinsatser, kan det innebära att den personen känner stress och press inför 

de krav som ställs.  

 

/…/det är ju mycket krav som ställs och det kan ju vara nog svårt för någon som inte har 

ett psykiskt funktionshinder att få ett jobb, det blir ju ännu svårare för den här 

gruppen/…/då blir det för stressat och pressat och kravfyllt. – Biståndshandläggare  

 

Intervjupersonerna berör också på ett eller annat sätt att psykiskt funktionshindrade på olika 

sätt påverkas negativt i sin vardag i och med att de ofta förknippas med att vara avvikande. 

”/.../om du har psykisk ohälsa, så är du nog ganska ensam och övergiven./.../du sitter 

hemma/.../ledsen, deprimerad, har en tung psykisk diagnos och isolerar 

dig”(Utvecklingsledare).  

 

Vissa intervjupersoner berättar att detta många gånger leder till isolering och ensamhet och 
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andra menar att det också kan leda till känslor av skuld och skam. I resultatet framgår att alla 

intervjupersoner uppfattar det som att något som psykiskt funktionshindrade har gemensamt 

är en strävan efter att vara normal. En del intervjupersoner anser att psykiskt 

funktionshindrade är en prioriterad grupp i dagens samhälle medan andra menar att de är en 

grupp som saknar språkrör och som är vana att bli bortglömda.  

 

4.2.2 Situationen i Örnsköldsvik 

Fler vet att hjälp finns att få, ungdomssatsning och förespråkar service är exempel på koder i 

denna kategori. Det framgår tydligt via intervjuerna att verksamheterna i studien är 

engagerade för att på olika sätt hjälpa människor med psykiskt funktionshinder till delaktighet 

i samhällslivet. En del intervjupersoner berättar att de vill lyfta olika frågor för att 

uppmärksamma denna utsatta grupp i samhället. Detta görs bland annat genom att varje år 

anordna något som kallas Psykeveckan och Suicidpreventionsdagen. Några av 

intervjupersonerna upplever att det idag är fler som vet att hjälp finns att få och att 

informationen om den hjälp som finns sprids muntligt. Även om en del intervjupersoner 

förklarar att fler vet att hjälp finns, menar andra att det fortfarande finns ett stort antal som 

inte vet vilken hjälp och stöd som finns att få. De menar också att det finns okunskap om vad 

vissa verksamheter gör för att hjälpa de med psykiskt funktionshinder. Utifrån samtliga 

intervjuer framgår att alla på något sätt berör betydelsen av att nå ut till unga med psykiskt 

funktionshinder och att ungdomssatsning är något som görs i Örnsköldsvik. ”/…/men vi riktar 

oss mycket mot ungdomar idag för att det är ett stort problem överhuvudtaget i samhället med 

ungdomsarbetslösheten bland unga med funktionshinder” (Samhall). 

 

Det framgår tydligt att det görs ungdomssatsningar men ändå finns ingen förening riktad till 

just ungdomar med psykiskt funktionshinder. Att intervjupersonerna förespråkar öppna 

verksamheter med service insatser är något som framgår av några intervjuer och att fler kan få 

stöd om insatser inte alltid baseras på bistånd. Insatser via bistånd kräver utredningar och 

bedömningar medan insatser via service inte kräver det.  

 

Skulle det ha funnits mer öppna verksamheter, då skulle man ju inte behöva ansöka på 

samma sätt utan mer komma utifrån att man själv skulle vilja gå på någonting då, då blir 

det ju inte bistånd så, just utifrån det skulle det kanske underlätta.– Biståndshandläggare 

 

4.2.3 Arbetets betydelse 

Exempel på koder i denna kategori är: identitet skapas utifrån arbete samt gemenskap och 

delaktighet. Att arbete är viktigt för personer med psykiskt funktionshinder är något alla 

intervjupersoner betonar. Hur intervjupersonerna betonar arbetets betydelse varierar beroende 

på verksamheternas fokus och kan exempelvis vara att människor genom arbete utvecklas och 

att alla som kan bör arbeta. 

 

Alla som är ute och jobbar och försörjer sig själv är en vinst. Varje människa som går ut 

och jobbar är en vinst. Om man säger för samhället. /…/Alla som kan arbeta behöver 

komma ut och jobba. Därför att det är ju ekonomi i det också. Det är därför vi finns. För 

att fånga upp och hitta arbetsförmåga hos människor. – Arbetsförmedlingen 
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Vidare belyses vikten av att ha ett arbete/sysselsättning eftersom detta kan medföra en känsla 

av gemenskap, delaktighet, ökat självförtroende/självkänsla samt att psykiskt 

funktionshindrade har något att göra på dagarna. ”/…/ att få en struktur på vardagen, fasta 

rutiner och det här med självkänsla och självförtroende, alltså att, ett arbete har ju stor 

betydelse” (Biståndshandläggare). 

 

Två av intervjupersonerna förklarar också att identitet många gånger skapas utifrån ett arbete, 

vilket därför gör ett arbete särskilt viktigt. ”/…/ man är ju en person mycket via sitt arbete på 

något vis, det har ju blivit mycket så att vi svenskar frågar mycket ”ja vad gör du” och 

sådär” (Biståndshandläggare). Vidare menar den andra intervjupersonen: ”/…/eftersom att [i] 

vårat samhälle /…/ så är våra jobb våran identitet. Alltså har du inget jobb är du ingen. Och har du 

då dessutom psykiskt funktionshinder på det ja då är du /…/ långt bak i kön” (RSMH). 

 

4.2.4 Styrkor som ökar förutsättningar till arbete/sysselsättning 

Följande kategoriinnehåller exempelvis koderna: fokus på det friska, färdig för arbete samt 

arbetsgivarens acceptans avgörande. Utifrån intervjuerna skapades i denna kategori många 

olika koder som berör faktorer som ökar förutsättningar till arbete/sysselsättning. Motivation 

och framsteg tillsammans med uppmuntran och stöttning ger, enligt några intervjupersoners 

uppfattning, ökad möjlighet till arbete/sysselsättning. Det handlar både om att individen själv 

måste vara motiverad och vilja samt att individen från andra får den hjälp och stöttning som 

krävs för att klara av att ha ett arbete/sysselsättning. Exempel på stöd och stöttning kan vara 

motiverande samtal samt uppmuntran. Detta betonas särskilt av en intervjuperson som anser 

detta vara viktigt eftersom att psykiskt funktionshindrade många gånger har en bristande tro 

på sig själva. En annan faktor som alla intervjupersoner anser vara en styrka är när fokus finns 

på individens förmågor snarare än de begränsningar denne har. Detta framhåller särskilt en 

intervjuperson genom att säga att det är viktigt att fokusera på det friska hos individer med 

psykiskt funktionshinder, i dagens samhälle finns för mycket fokus på de hinder och 

nedsättningar människor har. Även om fokus ska ligga på det friska menar denna 

intervjuperson att det också är viktigt att varje enskild individ är redo för arbete och allt det 

medför. ”Om man tittar på anvisningen till oss är ju att man ska vara färdigrehabiliterad, 

alltså medicinskt färdigrehabiliterad/…/När man kommer hit då ska man ju vara färdig/…/.” 

(Samhall).  

 

Personen som intervjuades på Arbetsförmedlingen menar att människor med psykiskt 

funktionshinder ibland behöver ytterligare vård och stödinsatser innan ett arbete kan vara 

aktuellt. 

 

Däremot så finns det personer där vi gör bedömningen att det är inte arbetsmarknaden 

som är för dig just nu. /…/arbetsmarknaden som den ser ut idag, /…/ vi kan inte se att det 

finns ett jobb som skulle passa just nu/…/ Det kanske är daglig sysselsättning som behövs 

för vissa. – Arbetsförmedlingen 

 

Förutom att det är viktigt att fokusera på det friska menar en del intervjupersoner även att 
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arbetsgivarens acceptans till det funktionshinder som finnsär avgörande. Finns en acceptans 

hos arbetsgivaren kan det öka förutsättningarna hos den enskilde individen till att få ett 

anpassat arbete/sysselsättning.”Men arbetsgivaren har en större acceptans för din 

begränsning. Det är okej att du inte kan producera lika mycket eller att det är okej att du 

kanske inte kan göra vissa saker, det är helt okej” (Utvecklingsledaren). 

 

En annan styrka som ger ökade förutsättningar är, enligt en av intervjupersonerna, när 

möjlighet för verksamheter finns att erbjuda hjälp genom att söka upp de som har behov av 

det. Intervjupersonen berättar också att deras verksamhet har den möjligheten, vilket gör att 

de lättare kan nå målgruppen och på så vis erbjuda den hjälp och stöd som behövs.  

 

4.2.5 Svagheter och utvecklingsmöjligheter 

Hemmasittare, begränsad budget/resurser samt verksamheters anpassning efter målgruppen 

är exempel på koder i denna kategori. Alla intervjupersoner kan på ett eller annat sätt nämna 

svagheter och/eller utvecklingsmöjligheter med deras verksamheter. Alla styrs på något sätt 

av utbud och resurser vilket påverkar och begränsar den hjälp och stöd som ges. Det framgår 

från intervjupersonerna att det bland annat behövs mer tid till individerna för att de ska få den 

hjälp de har behov av samt att intervjupersonerna många gånger önskar större budget. En 

annan begränsning är det mörkertal som finns och de som kallas hemmasittare.  

 

Ja men det är ju alltid så att det finns ju ungdomar, det har ni väl hört talas om, de här 

hemmasittare som finns i Sverige som sitter och spelar dator på nätterna och sover på 

dagarna. Bor hemma och föräldrarna betalar. De vet vi ju inget om. Så att det finns ju ett 

mörkertal alltid. – Arbetsmarknadsenheten  

 

Detta gör att verksamheter inte når ut till alla som är i behov av hjälp på det sätt som önskas. 

Av intervjuerna framgår att det inte bara är hemmasittare som är svår att nå utan ungdomar 

med psykiskt funktionshinder rent generellt. Detta beror bland annat på att verksamheter inte 

alltid är anpassade till alla. 

 

/.../som ska vara tänkt för ungdomar/.../så har man sett att de här sidorna är för uppenbart 

utformade av vuxna. Vuxenspråkbruk och vänder sig till andra vuxna./.../Inte heller är 

alla hemsidor anpassade med sökord som passar för ungdomar och ungdomars språk. 

Man måste anpassa mer. – Utvecklingsledare  

 

Även om verksamheter når en del av de som är i behov av hjälp och ger dem rätt hjälp så kan 

det ibland ändå finnas brister. Vid den intervju som genomfördes på Samhall framgår att den 

livstidsanställning anställda har möjlighet till hos dem ibland kan innebära att individer blir 

för bekväma, eftersom att anställda inte kan sägas upp hur som helst, om inte särskilda skäl 

föreligger. Detta kan då leda till att personerna slutar utvecklas genom arbete samt att de inte 

har något behov av att komma in på den öppna arbetsmarknaden eftersom att de redan har 

anställning hos Samhall.  
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4.2.6 Samverkan i Örnsköldsvik 

Koderna slussa vidare vid behov, samhällsekonomiskt tänk och samverkansgruppingår i 

denna kategori. Alla intervjupersoner önskar mer samarbete men samtidigt framgår också att 

verksamheternas samarbete har förbättras genom åren. Utifrån intervjuerna framgår att 

samarbetet i Örnsköldsvik fungerar bra och att detta mycket beror på den samverkansgrupp 

som finns. Samverkansgruppen består av olika representanter från olika verksamheter och 

myndigheter i Örnsköldsvik och där gruppen tillsammans samarbetar för att på bästa sätt 

kunna möta utsatta grupper i samhället, bland annat personer med psykisk ohälsa. Utifrån 

intervjuerna framgår att samarbete är något som anses vara viktigt i Örnsköldsvik utifrån ett 

samhällsekonomiskt tänk, både med hänsyn till varje enskild individ men också ur ett 

samhällsperspektiv. Utvecklingsledaren betonar särskilt betydelsen av att ha ett 

samhällsekonomiskt tänk och att vara insatt i andra verksamheters uppgifter för att kunna 

arbeta så effektivt som möjligt, men också för att varje individ ska få rätt hjälp vid rätt 

tillfälle.  

 

Om man ska hjälpa människor så blir det samhällsekonomiskt lönsamt om vi gör det 

tillsammans. Vi måste förstå vad vi gör själv men också vad andra samhällsaktörer 

gör/.../Man måste lära sig hur hela samhället fungerar och vad olika aktörer gör för att 

man tillsammans ska kunna göra något bra för en individ. Om man gör det ensam så blir 

det ju bara fjuttigt. – Utvecklingsledare 

 

Vidare menar utvecklingsledaren att PRIO-satsning är något som görs för att öka samverkan 

och det innebär att staten betalar ut bidrag till verksamheter som samarbetar bra och använder 

SIP. Det framgår att satsningen ska förbättra vården och förebygga psykisk ohälsa, bland 

annat genom samordnat utvecklingsarbete. ”PRIO-satsning, där man vänder sig till kommun 

och landsting och sen kan kommun och landsting vara med och prestera vissa saker och sen 

får man prestationsmedel. Man får pengar i efterhand, efter att man har presterat” 

(Utvecklingsledare).  

 

Det framgår också utifrån intervjuerna att det finns en rädsla bland psykiskt funktionshindrade 

till att ha allt för många kontakter med olika verksamheter samtidigt. Av resultatet går det att 

urskilja att ett bra samarbete kan minska antalet onödiga kontakter samt att psykiskt 

funktionshindrade snabbare kan få rätt hjälp. Även om de flesta intervjupersoner upplever att 

god samverkan råder i Örnsköldsvik framgår att RSMH önskar ökat samarbete, exempelvis 

med Arbetsförmedlingen för att kunna erbjuda mer stöd till de psykiskt funktionshindrade 

som står utanför arbetsmarknaden.  

 

4.2.7 Samhällets syn och påverkan 

I denna kategori återfinns följande koder: fördomar, betydelsen av att verksamheter får synas 

i samhället och medias påverkan. Gemensamt för alla intervjupersoner är att de berör 

samhällets syn på psykiskt funktionshindrade. De flesta intervjupersoner förklarar att det finns 

många fördomar om psykiskt funktionshinder som många gånger grundar sig i den okunskap 

som finns om den gruppen. Några av intervjupersonerna menar också att medias bild 

förstärker bilden av psykiskt funktionshindrade som avvikande och att detta i sin tur påverkar 
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samhällets bild.”Vi formar samhället och samhället formar oss. /.../Vi samhället kan ju vara 

hinder många gånger också/.../” (Utvecklingsledare). 

 

I resultatet framgår att detta i sin tur också kan resultera i att de med psykiskt funktionshinder 

ibland avstår från att ta emot hjälp och stöd trots att det finns ett behov.”För nämner man 

Samhall så ”nej nej, aldrig”/…/för man vill absolut inte bli förknippad med Samhall” (Samhall). 

 

Några intervjupersoner menar också att anledningen till detta är att psykiskt 

funktionshindrade inte vill vara annorlunda, tackar de ja till viss hjälp kan de automatiskt få 

stämpeln som avvikande. Därför menar några intervjupersoner att det är viktigt att deras 

verksamheter ska synas mer i samhället för att på så vis också kunna motverka de fördomar 

som finns. Samtidigt framgår det också av intervjuerna att det ibland kan vara bra att vissa 

verksamheter inte syns allt för mycket eftersom att det kan underlätta för personer att ta emot 

hjälp om de vet att det finns en liten risk till att bli upptäckt. 

 

4.2.8 Krav för att få stöd 

Denna kategori innehåller exempelvis koderna: styrs av lagstiftning, lättare få stöd med 

diagnos och krångligt system för att få hjälp. Av intervjuerna framgår att alla verksamheter på 

ett eller annat sätt regleras av olika riktlinjer och att vissa insatser kan vara lagstyrda beroende 

på verksamheternas utformning. För att få rätt till vissa insatser måste vissa krav uppfyllas 

och av intervjuerna framkommer att psykiskt funktionshindrade ibland lättare får rätt till stöd 

och insatser om fastställd diagnos finns. ”/.../man måste kvalificera sig och uppfylla krav "du 

är inte tillräckligt sjuk för det här, du uppfyller inte kriterier för detta”/.../” 

(Utvecklingsledare).  

 

Utvecklingsledaren menar att det system som idag finns för att få rätt till stöd och insatser är 

krångligt och kan ibland vara ett hinder för de som är i behov av hjälp. Vidare menar 

utvecklingsledaren att detta system kan skrämma individer från att söka hjälp, de vill inte bli 

biståndsbedömd och stämplad.  

 

/.../ska man ha viss annan hjälp då måste man ha en utredning, social utredning, beviljas 

bistånd och sen ska det verkställas./.../För det är liksom ett litet hinder för en hel del 

personer att de upplever att de får "stämpeln i pannan”. – Utvecklingsledare 

 

4.2.9 Individanpassat arbete 

Denna kategori består exempelvis av koderna: kärnan med problemet viktigt, viktigt att få tid 

samt arbete inte alltid lösningen. Gemensamt för alla verksamheter är att de på olika sätt 

försöker jobba individanpassat och erbjuda stöd och hjälp som passar den enskilde. Några av 

intervjupersonerna framhäver betydelsen av att det är viktigt att komma fram till den 

underliggande orsaken till att psykiskt funktionshindrade behöver stöd och hjälp. Detta är 

viktigt för att veta vilka insatser som en individ är i behov av men också för att kunna 

underlätta den begränsning som ett psykiskt funktionshinder medför. Intervjupersonerna 

betonar också vikten av mänskliga möten när de möter människor i utsatta livssituationer. De 

menar att mänskliga möten behövs för att kunna reda ut vad varje enskild individ har för 



22 
 

möjligheter och hur dessa ska tas till vara på, men också för att kunna följa upp individen och 

ge bästa möjliga hjälp.  

 

Det kan ju vara jättesvårt för en Arbetsförmedlare som träffar den här personen en gång i 

halvåret att tala om att den här personen fixar det här, det är ju det som vi testar av. Så på 

två veckor får vi fram mer fakta än vad Arbetsförmedlingen får på två år egentligen. – 

Samhall 

 

En del intervjupersoner menar att det är viktigt att psykiskt funktionshindrade får testa på 

olika saker för att slutligen komma fram till vad som fungerar bra och inte för varje enskild 

individ. För att komma fram till de möjligheter varje individ har samt vad som fungerar bra 

behövs både tid och regelbunden uppföljning, menar en del av intervjupersonerna. Det 

framkommer också av intervjuerna att ett arbete inte alltid är den bästa lösningen för psykiskt 

funktionshindrade. 

 

Och där säger vi så här också att det är inte alla gånger ett jobb är det bästa utan kan vi få 

en mamma som har flera barn att orka va hemma, att hon kommer upp så i nivå att hon 

orkar vara hemma laga mat och läsa läxor med barnen. Då har man kommit långt, då 

räcker det, det kanske är nog. Det behövs inte att alla måste ut i något/…/. – 

Arbetsmarknadsenheten 

 

4.2.10 Förebyggande arbete 

I den avslutande kategorin återfinns bland annat följande koder: motverka fördomar, vikten av 

att hjälpa tidigt och steget före hjälp/stöd. De allra flesta intervjupersoner berör betydelsen av 

att rätt hjälp ska ges så tidigt som möjligt. Några intervjupersoner förespråkar betydelsen av 

att redan i skolan fånga upp och hjälpa de som har det svårt och redan då ge dem rätt stöd och 

insatser, vilket också kan underlätta för framtiden. Framförallt avdelningschefen på 

Arbetsmarknadsenheten samt intervjupersonen på Arbetsförmedlingen pratar om betydelsen 

av att hjälpa tidigt i skolan men även svårigheten med detta. Många gånger uppmärksammas 

inte ungdomars svårigheter förrän de gått ut skolan, vilket kan ge en svår start till vuxenlivet. 

 

/…/att man snabbt kan hitta åt de här som har både problem och behöver stöd så att det 

inte går så långt/…/Det börjar ju redan i skolan. /…/Vi har ju börjat med att vi tar ju de 

som är på väg att hoppa av gymnasiet, det är ju en del i förebyggande. – 

Arbetsmarknadsenheten 

 

Något annat som de flesta intervjupersoner anser vara förebyggande arbete är att minska de 

fördomar som finns om människor som har psykiskt funktionshinder men även minska de 

fördomar som finns om vissa verksamheter som jobbar med denna grupp. Intervjupersonen 

från RSMH menar att ett stort arbete handlar om att försöka minska den okunskap som finns i 

samhället och att detta kan leda till minskade fördomar. I resultatet framgår att detta är viktigt 

för att fler ska våga söka och ta emot hjälp utan att känna sig avvikande och bli skrämd av de 

fördomar som finns.  
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/.../föräldrar som tycker att "mitt barn ska vara normalt och ska gå den normala 

skolvägen"/.../Men om man redan tidigt kan konstatera att det här är ett barn eller 

ungdom som har särskilda behov/.../då kan samhället hjälpa och stötta bättre så att man 

snabbare får hjälp med sysselsättning eller faktiskt ett arbete, som är anpassat för dig och 

din förmåga. – Utvecklingsledare 

 

5. ANALYS 
Under detta avsnitt presenteras en analys utifrån det resultat som inhämtat material utmynnat 

i. Utifrån vårt insamlade material har koder och kategorier formulerats som så småningom 

resulterat i ett övergripande tema. Det tema som formulerats är: Psykiskt funktionshindrades 

möjligheter till arbete/sysselsättning i Örnsköldsvik prioriteras, samtidigt som bilden av 

målgruppen som avvikande upprätthålls. Följaktligen blir detta studiens röda tråd.   

 

5.1 Stöd- och hjälpinsatser i Örnsköldsvik 

Det syfte som ligger till grund för studien är att beskriva och analysera hur verksamheter på 

lokal nivå på olika sätt hjälper och stödjer människor med psykiska funktionshinder till att få 

delaktighet i arbetslivet. Det framgår tydligt utifrån intervjuerna att verksamheterna i 

Örnsköldsvik, som studien grundar sig på, hjälper och stödjer människor med psykiskt 

funktionshinder till arbete/sysselsättning på många olika sätt. Hur verksamheterna hjälper 

dem varierar dock stort beroende på deras syfte och mål. Vissa verksamheter inriktar sig på 

arbete och den öppna arbetsmarknaden medan andra istället fokuserar på sysselsättning, 

arbetsrehabilitering, stöd och gemenskap. Det faktum att olika verksamheter hjälper och 

stödjer på varierande sätt med fokus på skilda områden kan tänkas vara orsaken till att 

verksamheter också har åtskilda sätt att se på funktionshinder. Socialstyrelsen (2007) menar 

att det bland annat går att se på psykiskt funktionshinder utifrån antingen den sociala eller 

medicinska modellen och att det går att se på uppkomsten av funktionshindret på olika sätt. 

Utifrån detta går det möjligen att dra slutsatsen att utformandet av de stöd- och hjälpinsatser 

verksamheter har gör att de ser på psykiskt funktionshindrade olika. Vidare menar Hydén 

(2005) att psykiskt funktionshinder inte längre anses vara något som är den enskildes fel utan 

att det har att göra med många andra bidragande faktorer. Denna förändrade samhällssyn på 

psykiskt funktionshinder kan antas vara en av orsakerna till att det idag finns en mängd olika 

hjälp- och stödinsatser som finns för att förbättra denna grupps livsvillkor. En metod som 

upplevs öka förutsättningarna för denna grupp är IPS. Nygren (2012) talar om IPS som en 

metod där psykiskt funktionshindrade ska få chans till ett bättre mående genom att inte se på 

sina misslyckanden som en orsak av funktionshindret utan att istället fokusera på omgivande 

faktorer som påverkar. Om det via stöd- och hjälpinsatser går att få psykiskt 

funktionshindrade till att inte känna skuld över sitt funktionshinder och få dem att förstå att 

funktionshindret inte alltid är orsaken till misslyckanden, kan det vara ett sätt att hjälpa denna 

grupp till ett bättre mående. 

 

Gemensamt för verksamheterna i studien är att de på olika sätt hjälper denna utsatta grupp 

men att de snarare kompletterar varandra än konkurrerar med varandra. Alla verksamheter 

upplever idag ett förbättrat samarbete och att samverkan i allmänhet fungerar bra. En tanke 

som väckts utifrån inhämtat material är om det förbättrade samarbetet mellan verksamheterna 
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i Örnsköldsvik kan ha att göra med den PRIO-satsning som görs. Det går att fundera på om 

det förbättrade samarbetet beror på en vilja till att tjäna pengar på det ur ett ekonomiskt 

perspektiv, eftersom verksamheterna kan få bidrag av staten vid god samverkan med andra, 

eller om det grundar sig i att verksamheterna verkligen vill hjälpa varje enskild individ på 

bästa sätt. Målet med en SIP är enligt Socialstyrelsen (u.å.) bland annat att öka individens 

delaktighet och inflytande för att få bästa möjliga hjälp. Om det förbättrade samarbetet 

orsakas av att verksamheter vill tjäna pengar på samverkan så kan det antas gå emot det 

egentliga målet med SIP. Trots att några intervjupersoner upplever att samarbetet förbättrats 

mellan verksamheter i Örnsköldsvik, går det i resultatet att urskilja en del brister i det 

samarbete som finns verksamheterna emellan. Det tycks finnas ett behov om ökad kunskap 

hos verksamheterna om vad andra verksamheter gör för att vid behov kunna slussa vidare rätt 

på en gång. Hillborg (2010) belyser vikten av att verksamheter ska sträva mot samma mål för 

att god samverkan ska kunna uppstå men att det finns en risk att rätt hjälp inte ges på grund av 

oklarheter kring ansvarsområden bland verksamheterna. Utifrån detta går det att dra slutsatsen 

om att god kunskap om andra verksamheter kan resultera i att verksamheters huvudansvar 

förtydligas och att rätt hjälp ges. 

 

Vidare framgår tydligt att verksamheterna därför kan hjälpa personer olika i förhållande till 

hur livssituationen ser ut samt vilka förutsättningar den enskilde har. Några intervjupersoner 

påstår att det i stort sett är ett krav att människor med psykiskt funktionshinder måste vara 

”redo” och färdigbehandlad för att kunna klara av ett arbete och för att kunna få den hjälp 

verksamheten erbjuder. Det faktum att vara ”redo” för ett arbete eller inte tycks utifrån 

resultatet vara en bedömning som görs av myndighetspersoner och där det ibland fastställs att 

arbetsmarknaden inte är aktuell för alla individer. Precis så som några intervjupersoner, menar 

även Eklund (2009) att ett arbete inte alltid är det bästa för människor med psykiskt 

funktionshinder. Eklund menar också att det är viktigt med en enskild bedömning för att ta 

reda på om det är en annan daglig aktivitet som istället kan vara aktuellt. Det tycks alltså vara 

ett krav hos vissa verksamheter att psykiskt funktionshindrade måste vara redo för ett arbete 

medan andra istället arbetar för att psykiskt funktionshindrade ska bli redo för arbete. Via 

olika slags stöd och insatser försöker verksamheter att motivera och bygga upp individer till 

att slutligen bli redo för ett arbete och allt vad det medför. 

 

5.2 Betydelsen av att ha en aktiv roll i arbetslivet 

En av studiens frågeställningar är att besvara hur verksamheterna ser på betydelsen av att 

psykiskt funktionshindrade har en aktiv roll i arbetslivet. Alla intervjupersoner har poängterat 

arbetets betydelse men hur de betonat betydelsen skiljer sig åt. Det visas tydligt att 

Arbetsförmedlingen och Samhall har liknande åsikter angående arbetets betydelse och som 

delvis grundas i ett samhällsperspektiv. De menar att det för samhället är en vinst ekonomiskt 

sett och att deras uppgift är att hjälpa individen att upptäcka arbetsförmågor.  

 

Det framgår att majoriteten av de verksamheter som ingår i studien betonar vikten av att alla 

som kan ska arbeta eftersom att det bidrar till en mängd positiva effekter. Enligt 2 st. 1 § 2 

kap. AML har arbetsgivaren ett ansvar att utforma lämpliga arbetsuppgifter utifrån den 

enskildes förutsättningar, Lindqvist (2012) menar att särskild hänsyn till detta ska tas när det 
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hos en individ förekommer en funktionsnedsättning. Av intervjuerna går det att tyda att det är 

viktigt med arbetsgivarens acceptans eftersom att det kan underlätta förutsättningarna till att 

klara av ett arbete bland psykiskt funktionshindrade. Samtidigt menar Abrahamsson (2002) att 

arbetsgivare vid vissa tillfällen undviker att anställa personer med psykisk ohälsa, vilket 

grundar sig i rädsla och okunskap om det som tycks vara avvikande. Frågan blir då om det är 

bättre för psykiskt funktionshindrade att nämna sitt funktionshinder för arbetsgivaren eller om 

det är bättre att avstå? För att få ett arbete kan det anses vara bättre att inte berätta om sitt 

funktionshinder men för att i längden få behålla arbetet bör arbetsgivaren vara medveten om 

de nedsättningar som finns. Det framstår tydligt att samhällssynen påverkar psykiskt 

funktionshindrades möjligheter till att kunna få ett arbete. Abrahamsson (2002) förklarar att 

det finns människor med funktionshinder som har tillräckligt med kompetens för att kunna 

vara på den öppna arbetsmarknaden men som istället har arbete eller sysselsättning via stöd 

och insatser. Det Abrahamsson funnit leder till en fundering; Beror detta på att felaktiga 

bedömningar vanligen görs eller är det samhällets bild av psykiskt funktionshindrade som 

påverkar utfallet? Ytterligare en fundering som då väcks är; Finns det i Örnsköldsvik psykiskt 

funktionshindrade som inte är, men som skulle kunna vara verksamma på den öppna 

arbetsmarknaden om de hade bedömts annorlunda? Att det finns en risk för felaktiga 

bedömningar har Söderström och Rehn (2008) uppmärksammat. Oavsett om rätt bedömningar 

görs eller inte så framgår i resultatet att arbete inte alltid är lösningen för alla psykiskt 

funktionshindrade. Andra intervjupersoner i studien förespråkar istället att psykiskt 

funktionshindrade ska få möjlighet till delaktighet och utveckling men också tillgång till en 

meningsfull vardag.  

 

5.3 Ökade förutsättningar till arbete/sysselsättning 

Förutom att undersöka hur verksamheterna ser på betydelsen av ett arbete/sysselsättning 

undersöker studien även om verksamheterna gör något för att öka psykiskt funktionshindrades 

förutsättningarna till att få arbete/sysselsättning, vilket blir studiens andra frågeställning att 

besvara.  Psykiskt funktionshindrade tycks på olika sätt vara en prioriterad grupp bland de 

verksamheter som ingår i studien. Det framgår av intervjupersonerna att verksamheterna på 

olika sätt försöker öka förutsättningar till arbete/sysselsättning bland annat genom att jobba 

individanpassat, hur detta görs verkar dock skilja sig åt verksamheterna emellan. Även om 

alla tycks arbeta individanpassat verkar det som att verksamheterna gör det mer eller mindre 

bra utifrån deras arbetssätt och de förutsättningar som finns. Även Brusén (2005) betonar 

betydelsen av individanpassat arbete och att myndighetspersoner inte bara har god kännedom 

om lagar och regler utan också om individens behov och förutsättningar. Trots att 

verksamheterna i denna studie jobbar individanpassat och poängterar vikten av mänskliga 

möten framgår att alla verksamheter på olika sätt saknar tid och resurser. Utifrån detta går det 

att ställa sig frågan; Hur kan verksamheter jobba individanpassat om det finns för lite tid och 

resurser? Några intervjupersoner belyser vikten av att få tid för att hitta kärnan med problemet 

för att kunna ge rätt stöd och hjälp. En fundering som uppstår utifrån detta, ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv, är om det finns en risk att verksamheter inte 

uppmärksammar varje individs behov och istället låter samhällsbilden styra vad som anses 

vara individens problem? En del intervjupersoner menar att upptäcks den underliggande 
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orsaken till ett problem, är det lättare att ge rätt hjälp eller att slussa vidare för att rätt hjälp 

ska kunna ges.  

 

Vidare framgår att verksamheterna agerar olika för att öka förutsättningarna för människor 

med psykiskt funktionshinder i Örnsköldsvik, både till arbete/sysselsättning men också till 

delaktighet och gemenskap. De verksamheter som upplevs öka förutsättningarna till 

arbete/sysselsättning är Samhall, Arbetsförmedlingen, Omsorgsenheten och 

Arbetsmarknadsenheten. Detta skiljer sig ifrån RSMH och Utvecklingsledaren som istället 

upplevs sträva efter att öka psykiskt funktionshindrades förutsättningar till att få delaktighet 

och gemenskap i samhället generellt sett, eftersom att de inte inriktar sig specifikt mot 

arbetslivet. Istället framstår de som språkrör som kämpar för gruppens rättigheter och 

delaktighet i samhället. Detta görs för att det bland verksamheterna finns en vilja till att ändra 

samhällets bild av psykiskt funktionshindrade och avdramatisera psykisk ohälsa. Sandlund 

(2005) menar också att psykiskt funktionshindrade fortfarande förknippas som avvikande och 

att de inte har samma möjligheter till delaktighet i samhället som övriga människor. Lindqvist 

(2012) poängterar också att psykiskt funktionshindrade är avvikande och att detta är något 

som skapas utifrån sociala konstruktioner. Det Lindqvist talar om går att tolka utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv eftersom det är samhället som skapat synen på psykiskt 

funktionshinder som avvikande. RSMH och Utvecklingsledaren påstår att en förändrad syn på 

psykiskt funktionshinder skulle kunna leda till en minskad rädsla hos dem till att synas i 

samhället. Särskilt RSMH anser att det skulle öka möjligheten till en känsla av delaktighet i 

ett socialt sammanhang.  

 

Utifrån resultatet uppfattas det som att RSMH och Utvecklingsledaren också delvis kan öka 

förutsättningarna till arbete/sysselsättning eftersom att deras mål är att få fler att visa upp sig 

och delta i samhällslivet, vilket slutligen kan möjliggöra arbete/sysselsättning. Det går av 

intervjuerna att urskilja att identitet kan skapas genom ett arbete, vilket går att koppla till 

socialkonstruktivism eftersom att det är samhället som skapat synen på vad olika arbeten är. Å 

andra sidan verkar, som tidigare nämnts, ett arbete inte alltid vara något att sträva efter och att 

det inte alltid är den bästa lösningen beroende på hur livssituationen ser ut.  

 

5.4 Styrkor respektive svagheter 

Den sista frågeställning studien syftar till att besvara är att ta reda på de styrkor respektive 

svagheter som finns med den hjälp och det stöd som ges för att människor med psykiska 

funktionshinder ska sysselsättas och integreras i arbetslivet. Som tidigare nämnts verkar fokus 

på det friska och individens förmågor vara något som eftersträvas och är exempel på styrkor i 

den hjälp som ges bland alla verksamheter. Även om detta uppfattas vara något som fungerar 

bra och anses vara viktigt, kan det å andra sidan upplevas vara ett hinder för att psykiskt 

funktionshindrade ska få ta del av vissa stöd- och hjälpinsatser. Detta går att likna med det 

som Lindqvist (2002) säger om att det ibland finns en risk att psykiskt funktionshindrade blir 

utan hjälp om de inte uppfyller de krav som ställs. Hillborg (2010) menar att dessa krav kan 

upplevas som ”hot”, medan Nygren m.fl. (2009) å andra sidan förklarar att krav ibland kan 

vara positivt. Det faktum att det finns krav som ställs för att få rätt till viss hjälp menar även 

några intervjupersoner, då det ibland finns krav på en uttalad diagnos eller nedsättning för att 
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en insats ska bli aktuell.  Detta gör till en viss del att verksamheterna säger emot sig själva 

genom att fokusera på det friska samtidigt som det ibland krävs en uttalad nedsättning eller 

diagnos. Det faktum att en del verksamheter ibland kräver en viss diagnos eller nedsättning 

tycks vara något som upprätthåller bilden av psykiskt funktionshindrade som avvikande.  

 

Vetskapen om att fördomar finns ger vissa intervjupersoner uttryck för genom att deras 

verksamheter på olika sätt försöker minska de fördomar som finns om psykiskt 

funktionshindrade. Det handlar om att öka samhällets kunskap och förståelse för gruppen men 

även kunskap om verksamheterna och vad de gör. Det visar sig via Holmqvist (2009) att de 

arbetsuppgifter som utförs på Samhall kan av de anställda upplevas vara kränkande och 

stigmatiserande, vilket kan stärka känslan av att vara funktionshindrad. Det som Holmqvist 

talar om går att se ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv eftersom att vi i samhället skapar 

förutfattade meningar som påverkar bilden av hur funktionshindrade ser på sig själva. Därför 

kan det vara viktigt att samhället generellt är medveten om de förutfattade meningar som 

finns samt hur det påverkar de funktionshindrade.  

 

Vissa intervjupersoner i studien uppger att det är viktigt att verksamheter både ska visa upp 

sig offentligt men även i media för att minska de fördomar som finns och för att öka 

kunskapen om psykiskt funktionshindrade. RSMH berättar att de har svårt att värva nya 

medlemmar men att de fick fler medlemmar efter att ha varit med i en lokal tidningsartikel där 

de berättade om sin verksamhet. Anledningen till att de har svårt att värva fler medlemmar 

kan bland annat antas bero på att verksamheten ”syns för mycket” eftersom att de ligger mitt i 

centrum. Hade verksamheten istället placerats mer avskilt hade antagligen fler haft modet att 

söka sig dit. Detta kan ha att göra med de fördomar som samhället skapat och att psykiskt 

funktionshindrade är rädd att någon ska se att de går till RSMH och därmed bli stämplad som 

avvikande. Samtidigt som det är viktigt för verksamheter att synas, kan det också vara viktigt 

att inte synas allt för mycket eftersom att det kan vara ett hinder för psykiskt 

funktionshindrade att söka hjälp. Trots att resultatet ger intryck av att verksamheterna är 

medvetna om att det finns fördomar och okunskap visas också att denna samhällssyn är på 

väg att vända. Fler i omgivningen uppmärksammar psykisk ohälsa och fler vet att hjälp finns 

att få.  

 

Vidare uttrycker intervjupersonerna en önskan om mer öppna verksamheter och fler 

serviceinsatser. Skulle fler öppna verksamheter finnas och om fler insatser gick att söka via 

service, tror en del intervjupersoner att fler skulle söka hjälp och stöd eftersom att det idag 

ibland är komplicerat att söka hjälp via bistånd. Detta tycks vara en särskilt stor rädsla bland 

unga men även hos psykiskt funktionshindrade generellt sett. Skulle fler serviceinsatser finnas 

skulle antagligen fler söka hjälp och förhoppningsvis skulle verksamheterna nå ut till fler, 

vilket hade varit positivt enligt intervjupersonerna eftersom att psykiskt funktionshindrade 

idag är en svår grupp att nå. Enligt 2 § 2 kap. SoL är det kommunens ansvar att ge stöd och 

hjälp till de medborgare som är i behov av det. Därför går det att ställa sig kritisk till varför 

inte fler insatser sker via service eftersom att några intervjupersoner tror att det kan resultera i 

att fler väljer att söka hjälp, eftersom att kommunen har ett ansvar att se till att alla får den 

hjälp de behöver. Beror det på att kommunen fastnat i gamla vanor eller är det ramar och 
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riktlinjer som styr och begränsar verksamheter? Oavsett vad det beror på kan det tänkas vara 

viktigt att fundera på, speciellt med tanke på att Arbetsmarknadsenheten sett en uttalad rädsla 

för Socialtjänsten bland unga. Vidare menar intervjupersoner att det saknas ett forum för 

ungdomar med psykiskt funktionshinder i Örnsköldsvik, vilket kan anses vara märkligt med 

tanke på att RSMH i andra städer har ungdomsföreningar.  

 

Även om Örnsköldsvik saknar ungdomsföreningar visar det sig ändå att verksamheterna 

prioriterar unga genom olika slags ungdomssatsningar. Det går i resultaten att lägga märke till 

att Örnsköldsvik är en stad som starkt satsar på ungdomar. Detta kan ha att göra med en 

socialt konstruerad värdering om att ungdomar anses vara viktigt för samhället men också 

viktigt för framtiden. Satsning på ungdomar kan tolkas vara viktigt men enligt 7 § 5 kap. SoL 

har kommuner ansvar att se till att alla med psykiskt funktionshinder uppnår en skälig 

levnadsnivå. Frågan blir då om ungdomssatsningen i Örnsköldsvik påverkar den resterande 

gruppen med psykiskt funktionshinder? Trots att det görs mycket ungdomssatsningar menar 

några intervjupersoner att det kan vara svårt med ungdomssatsning när det handlar om att 

upptäcka problem hos ungdomar i skolan. Detta eftersom att det kan vara svårt för en enda 

lärare att ha koll på och uppmärksamma alla sina elever på en och samma gång. Föräldrar har 

också en viktig roll i att uppmärksamma problem hos sina barn men av resultatet går det 

urskilja att föräldrar många gånger väljer att blunda för problemen, de vill inte se sina barn 

som annorlunda och avvikande. Om det inte funnits en mängd negativa fördomar om psykiskt 

funktionshindrade hade kanske föräldrar varit mer motiverade till att söka hjälp till sina barn. 

Det visas i resultatet att föräldrarna tror att de gör barnen en tjänst genom att undanhålla 

problemen så att barnen slipper bli utsatt för utredningar och stämplingar.  

 

Resultaten visar också att det är svårt med ungdomssatsning av den orsaken att det många 

gånger är svårt att nå ut till unga på grund av ett stort mörkertal som till stor del består av det 

som kallas hemmasittare. Av resultatet framgår att det är flera intervjupersoner som nämner 

hemmasittare som ett stort problem i och med att det är en stor andel ungdomar som inte får 

rätt hjälp. Utifrån detta går det att ställa sig frågan, vad beror det på? Är det ungdomarnas fel 

eller är det samhällets konstruktion och utformning av stöd- och hjälpinsatser som är orsaken? 

Den rädsla som finns hos ungdomar angående exempelvis Socialtjänsten kan kanske vara en 

av orsakerna till att många inte söker hjälp och blir hemmasittare. Kan detta bero på att många 

insatser inte är utformade och anpassade efter ungdomar? Bör verksamheter som riktar sig till 

människor i utsatta livssituationer i olika åldrar anpassa sig mer till alla i sin målgrupp så att 

de kan bemötas på bästa sätt? Om verksamheter anpassar sina insatser på ett bättre sätt skulle 

det förhoppningsvis medföra att fler vågar söka hjälp, att mörkertalet sjunker och att 

verksamheter på så vis skulle kunna nå ut till fler.  

 

Avslutningsvis går det i resultatet att tyda att Örnsköldsvik är en stad som prioriterar psykiskt 

funktionshindrade och att det finns en hel del stöd- och hjälpinsatser som fungerar bra men att 

verksamheter många gånger styrs av de värderingar och fördomar som samhället konstruerat. 

Detta leder till att den slutsats som kan dras utifrån denna studie är att psykiskt 

funktionshindrades möjligheter till arbete/sysselsättning i Örnsköldsvik prioriteras, samtidigt 

som bilden av målgruppen som avvikande upprätthålls. 
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6. DISKUSSION 
Syftet med studien är att beskriva och analysera hur verksamheter på lokal nivå på olika sätt 

hjälper och stödjer människor med psykiska funktionshinder till att få delaktighet i arbetslivet. 

Det som framkommit efter avslutad studie är att psykiskt funktionshindrade generellt sett är 

en utsatt grupp med begränsningar i förhållande till arbetsmarknaden, men i Örnsköldsvik är 

det en prioriterad grupp. Det framgår att Örnsköldsvik hjälper och stödjer människor med 

psykiskt funktionshinder till att få delaktighet till arbetslivet på olika sätt och att verksamheter 

inriktar sig på olika områden beroende på det syfte en verksamhet har med den hjälp och stöd 

som ges. Vissa verksamheter inriktar sig mot arbete/sysselsättning medan andra arbetar för att 

öka målgruppens förutsättningar och villkor i samhället generellt sett, dock är detta något som 

både stadens medborgare och verksamheter emellan verkar ha dålig koll på. Det framgår 

alltså att verksamheter har bristande kunskap i vad andra verksamheter gör, samtidigt framgår 

att det i Örnsköldsvik sker mycket samverkan mellan verksamheter på skilda sätt.  

 

Det faktum att olika slags stöd- och hjälpinsatser skiljer sig åt mellan verksamheterna är ett 

resultat som inte förvånande eftersom att det är förståeligt att olika stödinsatser är nödvändigt 

för att verksamheter ska kunna se till varje enskilds behov. Däremot, att samverkan är en stor 

del av det arbete som sker var istället något som var överraskande. Detta för att det inte i 

samhället märks att verksamheter arbetar och engagerar sig för denna utsatta grupp, men även 

på grund av att fördomar finns om att verksamheter styrs av egna ramar och riktlinjer och att 

det gör det problematiskt att samverka med andra. Utifrån det resultatet visar kan det 

uppfattas som att samverkan främst grundar sig i ett samhällsekonomiskt tänk utifrån den 

PRIO-satsning som görs, vilket delvis upplevs gå emot det egentliga syftet med 

verksamheternas samverkan. Det går att tolka detta som att verksamheterna ibland glömmer 

bort att använda samverkan för det som det är tänkt till, det vill säga att öka individens villkor 

för delaktighet och medverkan. Det upplevs som att PRIO-satsning kan vara styrande hos 

verksamheterna och att det finns en strävan till att få ta del av det bidrag staten delar ut till de 

som samverkar och använder SIP bra. Med utgångspunkt från detta går det att fundera kring 

vad det i så fall beror på. Kan det vara kommunen och samhället som ställer krav på 

verksamheter att vara återhållsamma med ekonomi och att resurser ska läggas på de som 

verkligen behöver det? Blir verksamheter påverkade av det samhällsekonomiska tänk som 

finns och låter det vara styrande i de insatser som erbjuds? Kan det också vara så att det är 

staten som sänder ut fel signaler till verksamheter genom att ge belöning till de som anses 

sköta samverkan bra och som blir orsaken till att verksamheter arbetar på fel sätt? Eftersom 

att PRIO-satsningen är en nationell satsning som riktar sig till alla kommuner och landsting 

(Regeringskansliet, 2012), går det att anta att det inte bara är Örnsköldsvik utan alla 

kommuner som kan påverkas av detta samhällsekonomiska tänk. Trots att kommuner styrs 

mycket av lagar och riktlinjer, kan det också till en viss del upplevas vara samhället som styr 

och påverkar hur kommuners verksamheter agerar och arbetar utifrån de normer och 

värderingar som finns i samhället. Dessa normer kan eventuellt se olika ut från kommun till 

kommun, men det kan även tänkas existera värderingar som ser densamma ut hos alla 

kommuner, exempelvis förhållningssätt som uppstår genom den PRIO-satsning som görs. 
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Vad gäller intervjupersonernas syn på betydelsen av att människor med psykiska 

funktionshinder har en aktiv roll i arbetslivet visar resultaten att alla mer eller mindre anser 

detta vara viktigt. Bejerholm och Eklund (2014) betonar betydelsen av ett arbete och de 

positiva effekter detta medför, både ekonomiskt och socialt. Detta går att likna med det 

intervjupersonerna pratar om då de också poängterar arbetets betydelse och allt vad det 

innebär. Vidare förklarar Eklund (2009) att arbete och tillgång till en strukturerad daglig 

aktivitet är något av det viktigaste för att personer med psykisk ohälsa ska få en bättre 

livskvalité. Även om både forskning och intervjupersonerna betonar betydelsen av att ha ett 

arbete, går det inte att undvika att fundera över varför det inte är fler människor med psykiskt 

funktionshinder som har ett arbete? Speciellt eftersom att intervjupersonerna också pratar om 

att det är en prioriterad grupp som står långt ifrån arbetsmarknaden.  

 

Även om utfallet av studien visar att verksamheterna på olika sätt försöker öka 

förutsättningarna för att människor med psykiskt funktionshinder ska få tillgång till 

arbete/sysselsättning, vilket var vår andra frågeställning, går det att diskutera om det som görs 

är rätt sätt att jobba på. Det går att hålla med resonemanget om att det bland annat är viktigt 

att jobba individanpassat, hitta kärnan med problemet, få tid samt att fokusera på det friska 

och att det är faktorer som ökar förutsättningarna till arbete/sysselsättning. Däremot går det 

utifrån resultatet att tolka att det borde satsas mer på att öka psykiskt funktionshindrades 

möjlighet till gemenskap och delaktighet i samhället generellt sett, eftersom att ett arbete inte 

alltid är det bästa för alla. Det går av resultatet att dra slutsatsen att för psykiskt 

funktionshindrade är arbete betydelsefullt eftersom att det kan öka känslan av att vara 

”normal”. Psykiskt funktionshindrade ska inte behöva ha ett jobb för att känna sig normal och 

delaktig i samhället, eftersom det kan upplevas vara ett orimligt krav. De ska inte behöva ha 

ett arbete för att känna sig normal utan ska kunna göra det ändå. Eklund (2009) förklarar att 

ett arbete inte alltid är att sträva efter för människor med psykiskt funktionshinder och att det 

kan vara tillräckligt att hitta någon form av daglig strukturerad aktivitet. Eklunds uppfattning 

delas av några av de intervjupersoner som ingår i denna studie och att det viktigaste av allt är 

att psykiskt funktionshindrade får tillhöra ett socialt sammanhang och känna sig 

betydelsefulla. Detta är något som går att koppla till Forsbergs (2009) slutsats om att psykiskt 

funktionshindrade upplever ett gott välmående när de kan likställa sig med övriga i 

omgivningen utan att behöva känna sig annorlunda.  

 

De verksamheter som ingår i studien fokuserar på det friska i mötet med psykiskt 

funktionshindrade, vilket kan antas vara en styrka i den hjälp och det stöd som ges till denna 

målgrupp. Ytterligare styrkor är bland annat att fler vet att hjälp finns att få, att omgivningen 

uppmärksammar mer, att det sker ungdomssatsning samt att det finns öppna verksamheter. 

Verksamheters fokus på det friska hos psykiskt funktionshindrade samt att det finns öppna 

verksamheter som inte ställer några särskilda krav och som ser till individens förmågor 

snarare än till de hinder och nedsättningar som finns, kan antas öka möjligheten till att få 

känna sig normal och betydelsefull. Öppna verksamheter och fokus på det friska är utifrån 

resultatet faktorer som ökar förutsättningar till arbete/sysselsättning, men i ett vidare 

perspektiv kan det tänkas vara faktorer som också ökar psykiskt funktionshindrades 
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möjligheter till att känna sig normal och delaktig. Detta betonar återigen att ett arbete inte 

alltid är att sträva efter.  

 

Vetskapen om att identitet skapas utifrån ett arbete upplevs vara en samhällssyn som är 

problematisk för psykiskt funktionshindrade. Anledningen till att samhället har en sådan bild 

kan tänkas orsakas av socialt konstruerade värderingar men också alla de fördomar och 

förutfattade meningar som finns. Detta kan i sin tur påverka de stöd- och hjälpinsatser som 

finns eftersom att det finns specifika krav för psykiskt funktionshindrade att uppfylla. Dessa 

krav kan tänkas bottna i samhällets värderingar och syn på vad psykiskt funktionshinder är för 

något och detta kan således bli nackdelar med den hjälp och det stöd som ges till psykiskt 

funktionshindrade. Likväl finns forskning som visar att dessa krav kan vara positiva för 

psykiskt funktionshindrade (Nygren m.fl., 2009). Det går delvis att hålla med om kraven kan 

vara positiva på så sätt att de insatser som finns visar att psykiskt funktionshindrade får hjälp 

och att det inte är en bortglömd grupp. Å andra sidan kan kraven vara negativa eftersom att så 

länge det finns krav på att psykiskt funktionshindrade ska uppfylla vissa kriterier för att få ta 

del av vissa insatser, förstärks bilden av dem som avvikande. Även om det finns verksamheter 

i Örnsköldsvik som pratar om att det finns fördomar och okunskap om psykiskt 

funktionshindrade, är de också till viss del med och upprätthåller bilden av dem som 

avvikande. Detta går slutligen att koppla till studiens tema om att psykiskt funktionshindrades 

möjligheter till arbete/sysselsättning i Örnsköldsvik prioriteras, samtidigt som bilden av 

målgruppen som avvikande upprätthålls. 

 

Det som sammanfattningsvis går att säga om resultatet i denna studie är att allt i grund och 

botten har att göra med samhällets sociala konstruktioner, som i detta fall påverkar synen på 

psykiskt funktionshindrade samt de förutsättningar de har. Detta är dock något som kan skilja 

sig från samhälle till samhälle och som förändras med tiden. Även om det framgår att synen 

på psykiskt funktionshinder har förändrats, går det utifrån resultatet att tolka att samhället 

ständigt är med och påverkar den. Utifrån denna studie går det att dra slutsatsen att 

samhällsbilden ytterligare behöver förändras för att psykiskt funktionshindrade ska få ännu 

bättre villkor när det gäller exempelvis arbetslivet men även i samhällslivet i sin helhet. 

Frågan blir då, och som skulle kunna studeras vidare, vad krävs för att psykiskt 

funktionshindrade ska få gemenskap och delaktighet i samhället utan att ett arbete krävs? 
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Bilaga 1 Infobrev 
Hej!  

 

Vi är två socionomstudenter som läser på socionomprogrammet termin 6 och ska nu påbörja 

vår C-uppsats. Vi är intresserade av att titta närmre på hur man i Örnsköldsvik på olika sätt 

hjälper och stödjer människor med psykiska funktionshinder till att få delaktighet i arbetslivet. 

Vi har tänkt genomföra en kvalitativ studie där vi vill få en uppfattning om hur man på olika 

sätt engagerar sig och aktivt jobbar för att öka denna grupps möjlighet till aktivitet och 

sysselsättning i samhället. Därför kommer vi att ta kontakt med verksamheter i Örnsköldsvik 

som på olika sätt jobbar med att integrera människor med psykiska funktionshinder till en 

sysselsättning. Genom korta intervjuer med personer från dessa verksamheter kommer vårt 

material att inhämtas. Intervjuerna kommer att ta cirka 30-45 minuter och för att underlätta 

vårt arbete kommer intervjuerna att spelas in.  

 

De frågeställningar som vi utformat och har till syfte att besvara är:  

 

- Hur ser verksamheter på betydelsen av att människor med psykiska funktionshinder 

har en aktiv roll i arbetslivet? 

- Vad gör verksamheter för att öka förutsättningarna för att människor med psykiska 

funktionshinder ska få tillgång till arbete/sysselsättning? 

- Vilka styrkor respektive svagheter finns med den hjälp och det stöd som ges för att 

människor med psykiska funktionshinder ska sysselsättas och integreras i arbetslivet? 

 

Det är frivilligt att delta i vår studie och om ni deltar förblir ni anonyma. Materialet kommer 

endast användas till att besvara syftet med studien och inte till något annat. Intervjuarna och 

övrigt inhämtat material kommer att hanteras med omsorg och efter att studien är klar 

kommer allt material att förstöras.    

 

Vi hoppas att intresse finns till att medverka i vår studie och att ni vill dela med er av era 

verksamheters arbeten. 

 

 

 

Har ni frågor eller funderingar kan ni höra av er till oss!  

 

 

Beatrice Bergström    Sofia Hallin  

0738493406     0722103614  

bebe0021@student.umu.se   soha0072@student.umu.se   

 

 

 

 



 

Bilaga 2 Intervjuguide 
Intervjuguide 

1. Presentation av oss  

2. Bakgrundsfakta   

3. Beskrivning undersökningens syfte och genomförande – finns frågor?  

4. Etiska principer  

5. Vår definition av psykiskt funktionshinder 

6. Frågor 

 

Beskrivning av verksamheten 

- Beskriv kort er verksamhet. 

- Varför möter ni psykiskt funktionshindrade? 

- Finns någon speciell definition av psykiskt funktionshinder inom er verksamhet? 

- Finns några särskilda krav för att ni ska kunna ge psykiskt funktionshindrade stöd och 

hjälp till sysselsättning/arbete? 

- Hur kommer de psykiskt funktionshindrade i kontakt med er? 

 

Verksamhetens hjälp/stöd till arbete/sysselsättning 

- På vilket sätt kan ni hjälpa människor med psykiskt funktionshinder vad gäller 

sysselsättning/arbete? 

- Ges samma stöd och hjälp till alla psykiskt funktionshindrade eller finns ett 

individanpassat synsätt inom er verksamhet? 

- Hur ser ni på betydelsen av att människor med psykiskt funktionshinder får möjlighet 

till sysselsättning/arbete? 

- Gör ni något för att öka förutsättningarna för att människor med psykiskt 

funktionshinder ska få möjlighet till sysselsättning/arbete? 

 

Uppfattning om läget i Örnsköldsvik 

- Hur ser det ut i Örnsköldsvik vad gäller psykiska funktionshindrades förutsättningar 

till sysselsättning/arbete? 

- Anser ni att det finns ett ökat behov av stöd och hjälp till psykiskt funktionshindrades 

delaktighet till sysselsättning/arbete? 

(Om ja, varför? Är detta en grupp som vuxit eller tror ni att fler vågar söka hjälp?) 

- Tycker ni att de med psykiskt funktionshinder får den hjälp och stöd de har rätt till i 

Örnsköldsvik? 

 

Styrkor och svagheter 

- Vad anser ni fungerar bra i den hjälp och det stöd ni ger till människor med psykiskt 

funktionshinder? 

- Finns det något som ni anses kan förbättras? 

- På vilket sätt skulle ni vilja hjälpa människor med psykiskt funktionshinder till 

sysselsättning/arbete på bästa möjliga sätt? 

- Skulle er verksamhet behöva förändras för att detta skulle kunna vara möjligt? 


