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Abstract                                                                                                                     

Our aim of this study was to investigate barriers and opportunities for people with mental 

disorders getting in to the labor market. This from experiences by people whose daily job 

contains work rehabilitation for this group in particular. On the basis of five qualitative 

interviews the results showed that prejudices towards people with mental disorders are a 

barrier for them to get a wage labor. Furthermore the results showed that low self-esteem 

within the target group and also high educational demands becomes a barrier to a wage labor. 

The results also showed that to focus on the healthy aspects may serve as an opportunity for 

people with mental disorders to get in to the labor market and be able to have a paid job. 

Another opportunity for this particular group consists of getting a subsidized employment. An 

increased knowledge among employers about the difficulties and strengths people with mental 

disorders may have to execute a job, can also serve as an opportunity for them to get an 

employment.     

Keywords: Mental disorder, labor market, wage labor, work rehabilitation,  

 

 

 

http://en.bab.la/dictionary/english-swedish/barrier


 

 

”Tvärtom kan det gagna att vara bipolär. Kreativitet och sånt.”  

- En kvalitativ studie om hinder och möjligheter för personer med ett psykiskt funktionshinder 

att komma ut på den reguljära arbetsmarkanden 

 

Victoria Flood och Anneli Forsanker  

Högskolan i Gävle  

Akademin för hälsa och arbetsliv  

Avdelningen för socialt arbete och psykologi  

Socionomprogrammet 210 hp  

Examensarbete 15 hp  

VT 2014 

 

Sammanfattning 

Vi har haft som syfte att undersöka hinder och möjligheter för personer som har ett psykiskt 

funktionshinder att få tillträde på den reguljära arbetsmarkanden. Detta utifrån upplevelser 

hos personer vars arbetsroll har inslag av arbetlivssinriktad rehabilitering för vår undersökta 

målgrupp.  Studien grundade sig på fem stycken kvalitativa intervjuer och resultaten visade på 

att fördomar som finns mot personer med ett psykiskt funktionshinder kan utgöra ett hinder 

för dem att få ett lönearbete. Vidare kunde även hinder kopplas till låg självkänsla hos 

målgruppen samt ökade krav till högre utbildning för att kunna få ett lönearbete. Resultaten 

visade även på att ha fokus på det friska i sig kan utgöra en möjlighet till lönearbete för 

personer med ett psykiskt funktionshinder. En annan möjlighet för den här målgruppen 

utgjordes av att få en anställning med lönebidrag.  En ökad kunskap bland arbetsgivare om 

vilka svårigheter samt styrkor personer med ett psykiskt funktionshinder kan ha i förhållande 

till att utföra ett arbete, kan också utgöra en möjlighet för dessa personer att få en anställning.  

Nyckelord: Psykiskt funktionshinder, reguljära arbetsmarknaden, lönearbete, 

arbetslivsinriktad rehabilitering,  
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1. Inledning/ Problemformulering 

Alla människor har väl rätt att känna sig delaktiga, kunna känna att de bidrar i samhället och 

ges möjlighet att leva som andra? Detta är fortfarande inte så självklart för personer som lever 

med ett psykiskt funktionshinder. År 1995 infördes psykiatrireformen för att förbättra 

levnadsvillkoren för denna målgrupp, där målet var att öka möjligheterna till gemenskap och 

delaktighet i samhället för målgruppen (Socialstyrelsen, 2012, s.9, 11). En av grundstenarna 

som psykiatrireformen vilar på är sysselsättning, vilket befinner sig inom kommunens 

ansvarsområde. Sysselsättning bidrar till struktur och mening med vardagen för målgruppen 

och kan ses som en förutsättning för välmående (1: Schizofreniförbundet). En form av 

sysselsättning är att ha ett arbete att gå till, vilket kan bidra till social gemenskap och en 

känsla av att vara behövd utav sin omgivning. Ett arbete kan även ge de ekonomiska 

förutsättningarna som krävs för att leva som andra (2: Schizofreniförbundet). 

Dock kan det konstateras att arbetsmöjligheter för personer med ett psykiskt funktionshinder 

är ett område som är eftersatt bland flertalet kommuner i Sverige. Många gånger används 

sjukersättning/aktivitetsersättning som lösning på problemet med arbetsmöjligheter för denna 

målgrupp (2: Schizofreniförbundet). Insatsen daglig verksamhet som finns lagstiftad både i 

SOL och LSS finns till för att erbjuda en meningsfull sysselsättning till personer med ett 

psykiskt funktionshinder. Denna insats går ut på att erbjuda en sysselsättning i form av 

strukturerade dagliga aktiviteter snarare än att ha fokus på att hjälpa personen tillbaka in på 

den reguljära arbetsmarknaden.  I förarbetet till LSS uttrycks detta som problematiskt:  

 Det finns stora brister i den dagliga verksamhet som erbjuds personer som skulle 

kunna lönearbeta i någon form. Övergångarna till ett lönearbete, med eller utan 

subvention, är näst intill obefintliga (SOU, 2008:77, s.644). 

Enligt siffror ifrån SCB har endast en tredjedel av de personer som lever med ett psykiskt 

funktionshinder en sysselsättning (Statistiska centralbyrån, s.107). Begreppet sysselsättning 

utgår ifrån arbetsförmedlingens definition av vad som räknas som sysselsättning, vilket är 

studier, anställning med eller utan stöd eller någon typ av skyddad anställning (Svenska ESF-

rådet). Personer som har diagnosen Schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, där 

sjukdomen i sin tur har medfört ett funktionshinder, har visat sig vara den grupp som har 

betydligt sämre inkomstutveckling efter att de insjuknade. Detta i jämförelse med övriga i 

befolkningen. I Socialstyrelsens rapport (2012, s.12) framkommer att endast 10 % av denna 

grupp hade lyckats etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden. 
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Att stå utanför den reguljära arbetsmarknaden medför en risk för stigmatisering. Detta med 

anledning av att det finns förhärdade normer om att arbete är en förutsättning för full 

delaktighet i det svenska samhället (Furåker, 2010, s.131). Att stå utanför den reguljära 

arbetsmarknaden blir även ett hinder för denna målgrupp att nå visionen om full delaktighet i 

samhället och kunna leva ett liv som alla andra (2: Schizofreniförbundet). 

Vi tycker att det är problematiskt att personer med ett psykiskt funktionshinder i så stor 

omfattning står utanför den reguljära arbetsmarknaden, särskilt då denna grupp tenderar att 

öka (Svenska ESF-rådet).  

Vi vill därför i vårt examensarbete undersöka vad det är som gör att personer med ett psykiskt 

funktionshinder inte får tillträde till den reguljära arbetsmarknaden. Vi vill även undersöka 

vilka möjligheter det finns för dem att få tillträde. Vi har därför valt att intervjua informanter 

som arbetar med att hjälpa personer med ett psykiskt funktionshinder ut på den reguljära 

arbetsmarknaden. En av våra informanter representerar ett socialt företag som riktar sig till 

personer med någon typ av funktionshinder, dit psykiskt funktionshinder ingår. Två av våra 

informanter representanter en organisation som i sin verksamhet arbetar med bland annat att 

integrera personer med ett psykiskt funktionshinder ut på den reguljära arbetsmarknaden. De 

sista två informanterna är från två olika företag, som i sina arbetsroller hjälper målgruppen att 

hitta en arbetsplats som passar deras individuella förutsättningar och önskemål. Det ena av 

dessa företag arbetar specifikt med personer som har ett psykiskt funktionshinder, medan det 

andra vänder sig till personer i allmänhet som av någon anledning under en längre tid stått 

utanför den reguljära arbetsmarknaden. Vi tror att våra informanter, utifrån sin arbetsroll kan 

bidra med mycket kunskap om vilka möjligheter de ser för målgruppen att komma ut på den 

reguljära arbetsmarknaden. Detta utifrån sina egna verksamheters perspektiv. Vi tror även att 

våra informanter i en intervjusituation ges möjlighet att sätta ord på vad som de upplever stå i 

vägen för personer med ett psykiskt funktionshinder och ett lönearbete. Vi menar på att ha ett 

lönearbete är lika med att vara en del av den reguljära arbetsmarknaden.   

1.1 Syfte 

Vi vill i detta examensarbete undersöka hinder och möjligheter för personer som har ett 

psykiskt funktionshinder att få/återfå tillträde till den reguljära arbetsmarknaden. Detta 

undersöks utifrån upplevelser hos personer vars arbetsroll har inslag av arbetslivsinriktad 

rehabilitering för personer med ett psykiskt funktionshinder.  



 

3 

 

1.2 Frågeställningar 

Vilka hinder upplever våra informanter vara orsak till att personer med ett psykiskt 

funktionshinder står utanför den reguljära arbetsmarknaden?  

Vilka möjligheter upplever våra informanter att det finns för personer med ett psykiskt 

funktionshinder för att få/återfå tillträde till den reguljära arbetsmarknaden?    

1.3 Bakgrund 

Vanvett, besatthet, dårskap och sinnessjukdom är några av de ord som genom historien 

använts för att benämna personer med ett psykiskt funktionshinder. I och med att en del av 

dessa personer avviker från vad som i samhället ses som normalt, har de genom tiderna 

uppfattats både som skrämmande samt lockande att förstå sig på (Holgersson, 2005, s.21). 

Orsaksförklaringar till varför ett psykiskt funktionshinder finns har varierat över tid, därmed 

även förutsättningarna för att dessa personer ska kunna bli delaktiga i samhället (Lindqvist, 

Meeuwisse, Sunesson, 2010, s.432). 

Dårarna, som personer med något psykiskt funktionshinder tidigare kallades, vårdades bland 

annat på hospital. Denna form av anstalt fanns redan på medeltiden där även grupper som 

arbetslösa, fattiga och alkoholister stängdes in. Fler och fler av denna typ av anstalter 

upprättades utanför samhället med målet att gömma undan denna avvikelse och skydda 

samhällsmedborgarna. Fram till så sent som 1960 talet byggdes det fortfarande institutioner i 

Sverige (Lindqvist, Meeuwisse, Sunesson, 2010, s.433). 

Under 1960 talet upphörde nya institutioner att byggas och anledningen till detta var bland 

annat att ett mer humanistiskt tankesätt utmärkte sig. Detta tankesätt förespråkade individers 

rätt att komma till tals, frihet samt självbestämmanderätt (Lindqvist, Meeuwisse, Sunesson, 

2010, s.440). Dessa tankar ledde fram till psykiatrireformen som började gälla 1995 och 

syftade till att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan kommuner och landsting angående 

personer med ett psykiskt funktionshinder. Målet var att dessa personer skulle kunna leva som 

alla andra ute i samhället. Sedan dess har kommunen ansvaret för sysselsättningen och boende 

för gruppen med ett psykiskt funktionshinder (Lindqvist, Meeuwisse, Sunesson, 2010 s.449). 

Utöver de offentligt styrda insatserna spelar frivilligorganisationer en stor roll i 

förbättringsarbetet av livsvillkoren för målgruppen, inte minst när det kommer till möjligheten 

att få ett arbete. Många frivilligorganisationer kämpar för att målgruppen själva ska få vara 
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med och definiera vad som är ett problem för dem och hur detta ska avhjälpas (Lindqvist, 

Meeuwisse, Sunesson, 2010, s.455).  

1.4 Relevans för socialt arbete 

Som framtida socialarbetare spelar vi en central roll då det gäller att uppmärksamma samt 

eliminera det stigma som oftast förknippas med  ett psykiskt funktionshinder. Socialarbetare 

kan sägas vara förespråkare för rättvisa, jämlikhet samt inkludering av utsatta grupper i 

samhället vars röster inte är hörda.  Till dessa utsatta grupper kan personer med ett psykiskt 

funktionshinder räknas (Rovinelli Heller & Gitterman, 2011, s.21). Mot bakgrund av detta är 

vårt examensarbete relevant för socialt arbete då vi vill undersöka vilka hinder som 

målgruppen personer med ett psykiskt funktionshinder möter i förhållande till den reguljära 

arbetsmarknaden. Därmed uppmärksammar vi denna målgrupp. Vi undersöker även vilka 

möjligheter det finns för målgruppen att tillgå då det gäller att få tillträde till den reguljära 

arbetsmarknaden och på så sätt visar vi på hur personer med ett psykiskt funktionshinder 

bättre kan inkluderas i samhället. 

1.5 Disposition 

Detta arbete är indelat i sex olika kapitel och vi kommer här kort presentera vad dessa 

innehåller: Kapitel 1 innehåller först inledning/problemformulering till vårt examensarbete för 

att sedan övergå i syfte, frågeställningar, bakgrund samt relevans för socialt arbete inom det 

ämne vi har valt. Här definieras även viktiga begrepp för denna studie. I kapitel 2 har vi 

förklarat hur sökprocessen har gått till samt så redogör vi för tidigare forskning som gjorts 

inom området kopplat till vårt syfte. I kapitel 3 beskriver vi varför vi har valt att använda oss 

av de teorierna vi har valt, samt hur dessa ska användas. Därefter redogör vi för teoriernas 

huvudsakliga innehåll och begrepp. I kapitel 4 beskriver vi vår vetenskapsfilosofiska 

utgångspunkt, val av metod, tillvägagångsätt för studien, analysverktyg, vår förförståelse och 

uppsatsens trovärdighet. I kapitlet redogörs även etiska ställningstaganden. I kapitel 5 följer 

en presentation av informanterna, samt en redovisning av resultat och analys av det insamlade 

materialet. I kapitel 6 finns en sammanfattning av vårt examensarbete vilken innefattar de 

huvudsakliga resultaten av studien. En diskussion förs även angående studiens resultat, vald 

teori och forskning samt vald metod. Till sist ges förslag på vidare forskning. 
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1.6 Begreppsförklaringar 

Under denna rubrik kommer vi definiera vad vi menar med de olika begreppen som vi 

återkommer till i olika sammanhang under detta examensarbete. Att få en förståelse för vad vi 

menar med begreppen är av stor betydelse för att på ett konstruktivt sätt kunna ta del av 

analysen och resultaten utav denna studie. 

1.6.1 Psykisk funktionshinder 

För att benämna målgruppen som vi vill studera finns många olika begrepp som används 

parallellt. En del av dessa begrepp lever kvar sen gammalt och kommer till uttryck i våra 

intervjuer. 

En modern och officiell benämning av målgruppen idag är personer med en psykisk 

funktionsnedsättning och definieras av socialstyrelsen på följande sätt: 

En funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd eller förvärvad skada. 

Sådana skador, tillstånd eller sjukdomar kan vara av bestående eller övergående 

natur (1: Socialstyrelsen). 

Många av våra informanter använder sig av begreppet psykisk ohälsa, vilket även är ett 

begrepp som används av försäkringskassan. Begreppet utgår från den diagnos som det 

bedömts att den enskilde uppfyller utifrån diagnossystemet ICD 10. Psykisk ohälsa kan ses 

som ett samlingsbegrepp som avser alla personer som har en psykiatrisk problematik. 

(Nationell psykiatrisamordning, 2003, s.25). Även begreppet funktionshinder är ett vanligt 

begrepp bland våra informanter och definieras av socialstyrelsen på följande sätt:  

Begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till 

omgivningen (1: Socialstyrelsen). 

Våra informanter rör sig även med begreppet handikapp. Detta begrepp har socialstyrelsen 

tidigare använt sig av, men de avråder nu från att använda detta begrepp. Tidigare 

definierades handikapp utav dem på följande sätt: 

Med handikapp avses förlust eller begränsning av möjligheterna för en person med 

funktionshinder att delta i samhällslivet på samma sätt som andra. Ett handikapp är 

inte en egenskap hos en individ utan beskriver förhållandet mellan individen och 

omgivningen (1: Socialstyrelsen). 



 

6 

 

Vi väljer i detta arbete att använda oss av begreppet funktionshinder, då vi delar 

socialstyrelsens uppfattning om att vad som begränsar en individ, exempelvis i vårt fall att 

komma ut på den reguljära arbetsmarknaden är kopplat till att samhället inte är anpassat för 

alla personer snarare än betydelsen av begreppet handikapp som syftar till att individen själv 

utifrån sin psykiska diagnos ses som orsak till, att i vårt fall stå utanför den reguljära 

arbetsmarknaden.  

Anledningen till att begreppet handikapp förekommer under resultat (enbart i citaten) trots 

socialstyrelsens rekommendation att inte använda detta begrepp är för att vi respekterar våra 

infomanters vilja att röra sig med andra begrepp än det begrepp vi har valt.  

1.6.2 Reguljära arbetsmarknaden 

Med den reguljära arbetsmarknaden menas den ”vanliga” arbetsmarknaden. Begreppet syftar 

till att göra en skillnad mellan arbete inom en skyddad verksamhet och ett ”vanligt” arbete 

som skulle kunna sökas av vilken person som helst, med eller utan funktionshinder (Karlsson, 

2008, s. 9).  

1.6.3 Lönearbete 

Med ett lönearbete menas ett arbete som resulterar i att personer får betalt från arbetsgivaren 

för det arbete de utför. Ett lönearbete ska ge en person möjlighet till att kunna bidra till den 

egna försörjningen och inte endast bli en meningsfull sysselsättning (Karlsson, 2008, s.68). 

1.6.4 Arbetslivsinriktad rehabilitering 

Enligt socialstyrelsens definition har rehabilitering betydelsen: 

Insatser som ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån 

dennes behov och förutsättningar, återvinner eller behåller bästa möjliga 

funktionsförmåga och skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt 

deltagande i samhällslivet (Socialstyrelsen, 2010, s.9). 

 Arbetslivsinriktad rehabilitering syftar till att förbättra livskvalitet och funktionsförmågan för 

den enskilde och att hjälpa individen att självständigt och aktivt ta del i arbetslivet. Målet är 

att övervinna psykiska hinder som kan stå i vägen för att kunna vara aktiv och självständig i 

sitt deltagande i samhällslivet (Kunskapsguiden). 
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2. Kunskapsläget 

2.1 Litteratursökning 

Med sökorden “psykiskt funktionshinder arbetslivsinriktad rehabilitering” fick vi 4 träffar på 

databasen Libris. En av dessa träffar var boken Arbetsinriktad rehabilitering vid psykiska 

sjukdomar skriven av Magnus Karlsson år 2008. Denna bok dök också upp som en av de 

första träffarna efter att ha sökt på ”arbetsinriktad rehabilitering och psykiskt funktionshinder” 

på sökmotorn Google. Därför valde vi att använda denna bok för få en inblick i ämnet. I 

Karlssons bok hittade vi information om en speciellt utvecklad metod inom arbetslivsinriktad 

rehabilitering vid namn IPS (Indvidual placement and support). IPS är en metod som syftar 

till att hjälpa personer med ett psykiskt funktionshinder ut i arbete. En förutsättning för att 

personer ska få hjälp genom denna metod är att de själva måste ha viljan att få ett arbete samt 

vara delaktiga i att söka det (Misa). 

En grundläggande tanke inom IPS är att om en person med ett psykiskt funktionshinder 

misslyckas på en arbetsplats är detta inte kopplat till den diagnos personen har utan att 

arbetsplatsen, arbetsuppgifterna eller det stöd personen fått inte har anpassats till individens 

behov (Nygren, 2012, s.23). En möjlighet med IPS är att den hjälper individen att få pröva 

olika arbetsmiljöer. Den ger även individen tid att tillsammans med en person som ger stöd få 

reflektera över vad de har lärt sig (ibid, s.54). Denna metod rekommenderas även av 

socialstyrelsen som lämplig för:  

Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som önskar och har 

en motivation till ett arbete med lön (2: Socialstyrelsen). 

Vidare gjordes en sökning i Libris med sökorden ”Individual placement and support” och 

totalt resulterade detta i 11 träffar. Valet blev att endast titta på avhandlingar, eftersom vi då 

är försäkrade om att det rör sig om vetenskapliga verk, som var fyra stycken. Utav dessa 

valdes Individual placement and support (IPS) i en socialpsykiatrisk kontext: en väg till 

arbete för personer med psykiskt funktionshinder? skriven av Ulla Nygren år 2012. Denna 

ansåg vi var relevant för vårt syfte efter att ha läst sammanfattningen. 

Vidare användes sökorden “arbetslivsinriktad rehabilitering och psykiskt funktionshinder 

magnus karlsson” på Google för att se om Magnus Karlsson hade publicerat något mer som 

skulle kunna vara relevant i vårt examensarbete. Det framkom genom denna sökning att han 

publicerat en avhandling år 2007 vid namn Vänskap och arbete: en dokumentation och 
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utvärdering av Fountain House i Stockholm.  Vi sökte på titeln på denna avhandling på Libris 

och hittade den där.  Efter att ha läst på om vad Fountain House Stockholm var för slags 

rörelse ansåg vi att denna avhandling ägde relevans för oss i vårt examensarbete.  Fountain 

House Stockholm är en rörelse som vänder sig till personer som lever med psykisk ohälsa. 

Deras mål är att personer med psykisk ohälsa ska få möjlighet till social gemenskap samt även 

få kontakt med den reguljära arbetsmarknaden (Karlsson, 2007, s.3). Detta är väl förenligt 

med vårt syfte.  

Sökningen fortsatte sedan på databasen Discovery med sökorden “work rehabilitation” AND 

“mental illness”. Sökningen begränsades till att vara ”peer reviewed”, innehålla fulltext samt 

vara publicerade från 2012 och framåt. Detta resulterade i 957 träffar. Efter att ha rangordnat 

dem efter relevans hittade vi bland träffarna på sida ett en artikel i Australian & New Zeeland 

Journal Of Psychiatry artikeln Severe mental illness and work: What can we do to maximise 

the employment opportunities for individuals with psychosis? från 2013 av Samuel B Harvey, 

Matthew Modini, Helen Christensen och Nicholas Glozier.  Den kändes relevant trots att den 

är skriven i en Australiensk och Nya Zeeländsk kontext, då vi, liksom författarna själva 

skriver i artikeln ser likheter i situationen för denna målgrupp mellan olika utvecklade länder 

dit Sverige räknas. 

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Hinder för personer med ett psykiskt funktionshinder att få/återfå tillträde till den 

reguljära arbetsmarknaden 

Ulla Nygren hade med sin avhandling från 2012 Individual placement and support (IPS) i en 

socialpsykiatrisk kontext: en väg till arbete för personer med psykiskt funktionshinder? som 

syfte att se vad IPS kan betyda för personer med olika typer av psykiskt funktionshinder och 

hur metoden fungerar när den används av verksamheter inom socialtjänsten (Nygren, 2012, 

s.32). 

På individnivå beskriver Ulla Nygren att omfattningen av hur den psykiska sjukdomen har 

påverkat kognitiva nedsättningar kan anses vara ett hinder för personen att komma ut i arbete. 

De kognitiva nedsättningar och omfattningen av dessa kan inte kopplas till specifika 

diagnoser, då de skiljer sig markant ifrån person till person. Med kognitiva nedsättningar 

menar forskaren nedsättningar i personens förmåga att vid en given tidpunkt ta emot och 

bearbeta information. Detta kan ta sig uttryck i förmågan till att fokusera på en viss uppgift, 
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problemlösning, upprätthålla motivation och energi under en längre tid. En annan viktig 

aspekt som kan ses som ett hinder på individnivå är en ökad känslighet för stress. Om en 

arbetsplats och de arbetsuppgifter som finns medför en stor stress för individen kan dennes 

sårbarhet leda till nya perioder av omfattande bieffekter av sjukdomen (Nygren, 2012, s.27, 

50). 

De hinder på en samhällsnivå som Nygren lyfter fram i sin avhandling är kopplade till 

okunskap, fördomar och diskriminering av målgruppen. Dessa faktorer brukar räknas in under 

begreppet stigma. I begreppet stigma finns även det som forskaren kallas internaliserat 

stigma, som syftar till att individen införlivar dessa fördomar i sig själv och ser på sig själv ur 

andras ögon. Detta i sin tur leder till svårigheter för individen att bygga upp sitt 

självförtroende och se sin potential i att klara av ett arbete. Detta kan minska individens 

motivation till att ens försöka arbeta (Nygren, 2012, s.28). Ett annat hinder som lyfts fram av 

Nygren på en samhällsnivå är de brister som i dagläget finns i samverkan mellan olika 

aktörer, då personer med ett psykiskt funktionshinder ofta behöver stöd som involverar både 

psykiatriska och sociala bitar (ibid, s.55). 

I avhandlingen Vänskap och arbete: en dokumentation och utvärdering av Fountain House i 

Stockholm, publicerad 2007 har Magnus Karlsson som syfte att dokumentera och utvärdera 

Fountain House i Stockholm. Utvärderingen skedde under en längre tid och fokus låg på att 

förstå organisationen Fountain House i Stockholm samt resonera kring fördelar samt 

nackdelar med den organisationen (Karlsson, 2007, s.12). 

I Magnus Karlssons avhandling framkommer det att personer som lever med psykisk ohälsa 

har bristande möjligheter att få tillträde till den reguljära arbetsmarknaden. En anledning 

anses bland annat vara att yrken som inte kräver någon utbildning blir färre och det leder i sin 

tur personer med psykisk ohälsa får det svårt att ta sig in på den reguljära arbetsmarknaden 

(Karlsson, 2007, s.149). 

I artikeln Severe mental illness and work: What can we do to maximise the employment 

opportunities for individuals with psychosis? skriver Samuel B Harvey m.fl. om vad som är 

anledning till arbetslösheten bland personer med psykossjukdomar och vad som kan göras åt 

det. 

Harvey m.fl. (2013,s. 421) menar på att anledningen till att så många personer med ett 

psykiskt funktionshinder står utanför den reguljära arbetsmarknaden grundar sig att 



 

10 

 

sjukdomen oftast bryter ut under ungdomsåren vilket är en kritisk tid för utbildning och 

övergång till arbetslivet. Studier i Australien och Nya Zeeland visar på att endast en tredjedel 

av de personer som har en psykossjukdom slutför high school och visar på en betydlig sämre 

förutsättning när det kommer till utbildningsnivå för denna målgrupp. 

Liksom i Nygrens avhandling menar Harvey m.fl. på att stigmatiseringen som finns ute på 

arbetsplatserna utgör ett hinder. En undersökning som gjorts visade på att 50 % av 

arbetsgivarna aldrig eller sällan skulle anställa en person som de visste hade ett psykiskt 

funktionshinder (Harvey m.fl., 2013, s.421). En liknande studie har genomförts av hjärnkoll 

år 2012 i Sverige och visar på likartade resultat beroende på vilka variabler som tas med (1: 

Hjärnkoll). Hjärnkoll är en kampanj som bedrivs nationellt i Sverige och verkar för att 

människor i samhället ska börja prata öppnare om psykisk ohälsa. De arbetar även för att 

personer med psykisk ohälsa ska få samma möjligheter som alla andra i samhället (2: 

Hjärnkoll).   

2.2.2 Möjligheter för personer som lever med ett psykiskt funktionshinder att få/återfå 

tillträde till den reguljära arbetsmarknaden 

Resultaten i Nygrens avhandling visade på att ca 70 % av deltagarna i studien när denna 

avslutades hade en sysselsättning sedan olika lång tid tillbaka i form av studier, anställning 

eller arbetsträning (Nygren, 2012, s.49). IPS som metod sågs som en möjlighet att komma ut i 

arbete, då de gav deltagarna möjlighet att prova olika arbetsmiljöer i sin egen takt. Detta utan 

att riskera att vid ett misslyckande på en viss arbetsplats missa chansen att få ett arbete hos en 

annan arbetsgivare. Detta gav en trygghet för deltagarna att våga försöka. Dessutom att få tid 

att bearbeta alla sina intryck framkom vara en nödvändig bit. Oftast sågs detta inte som 

värdefullt förrän efter att en anställning avslutats och tid för reflektion blivit möjlig (Nygren, 

2012, s.54). 

I Karlssons (2007, s.141) avhandling framkommer att ett utav ledorden för Fountain House i 

Stockholm är arbete. Det arbete som verksamheten bedriver för att nå dit kan sägas vara 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Med arbetslivsinriktadrehabilitering avses här att arbeta för 

att personer som lever med psykisk ohälsa ska få större möjligheter att få tillträde till den 

reguljära arbetsmarknaden. 

Karlsson (2007, s.75) visar även i sin avhandling på att Fountain House Stockholm fokuserar 

på det friska hos sina deltagare. “Den arbetsinriktade dagen” är deras sätt för att nå målet med 
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att personer som lever med psykisk ohälsa ska få tillträde eller återinträde till den reguljära 

arbetsmarknaden. Tanken med “den arbetsinriktade dagen” är att det ska bidra till att 

vardagen blir strukturerad samt meningsfull. Detta i sin tur bidrar till ökad social kompetens. 

“Den arbetsinriktade dagen” syftar i längden på att göra deltagarna redo för 

övergångsanställningar och slutligen den reguljära arbetsmarknaden. Övergångsanställningar 

innebär att det inte är deltagaren som får en anställning utan avtalet sluts mellan klubbhuset 

och den arbetsplats som är aktuell. Klubbhuset garanterar därmed att arbetet blir utfört, även 

om den som skulle ha utfört arbetet blir sjuk (Karlsson, 2007, s.107,109). 

Harvey m.fl. lyfter fram att den insats som visat sig vara mest effektiv till att hjälpa personer 

som lider av psykossjukdomar att få en anställning är metoden IPS (Individual placement and 

support). Denna metod menar författarna utgår ifrån filosofin att alla är kapabla till att få ett 

arbete på den reguljära arbetsmarknaden baserat på att möjlighet ges att identifiera lämplig 

arbetsplats med rätt typ av stöd (Harvey m.fl., 2013, s.422). 

2.2.3 Diskussion av tidigare forskning 

Resultaten som tidigare forskning har kommit fram till och som vi redogjort för i detta kapitel 

har en tydlig koppling till vilka hinder samt möjligheter det finns för personer med ett 

psykiskt funktionshinder att få ett arbete. Detta går i linje med vad vi vill undersöka i vårt 

examensarbete. Vi tänker använda oss av dessa resultat i vårt examensarbete i Kapitel 5 

Resultat/analys, där vi kommer koppla tidigare forskningsresultat till de resultaten vi kommit 

fram till i vår studie. 

3. Teorianknytning 

Vi kommer i detta kapitel redogöra för stigma och KASAM, som är de teorier vi har valt att 

använda oss av.  

Anledningen till att vi har valt att använda oss av stigma är för att vi anser att stigma kan 

belysa de hinder som personer med ett psykiskt funktionshinder möter på vägen ut till den 

reguljära arbetsmarknaden. Stigma belyser hur fördomar uppkommer mot de som på något 

sätt avviker från vad som i samhällets ögon ses som normalt och accepterat (Goffman, 2011, 

s.10). 

Vi har även valt att använda oss av teorin KASAM för att vi anser att denna teori är bra vid 

analys av de möjligheter som finns för personer med ett psykiskt funktionshinder gällande att 
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få tillträde till den reguljära arbetsmarknaden.  Denna teori har fokus på det friska hos varje 

individ (Antonovsky, 2011, s.9). Att se det friska hos personer som har ett psykiskt 

funktionshinder tror vi utgör en grund för att se potentialen hos varje individ., istället för att 

endast se de begräsningarna som en psykisk diagnos skulle kunna medföra. 

3.1 Stigma  

Stigma syftar till egenskaper som i samhällets ögon inte är önskvärda och kan delas in i tre 

olika grupper, där ”fläckar på den personliga karaktären” är en av dessa. Till denna typ av 

stigma räknas psykiskt funktionshinder, vilket Erving Goffman själv i detta sammanhang 

refererar till som “psykiska rubbningar” (Goffman, 2011, s.12).  

Varje samhälle bestämmer hur människor ska delas in i kategorier och vilka egenskaper som 

ska anses vara vanliga och accepterade. Att i ett samhälle ha vissa gemensamma normer är 

grundstommen för det sociala livet (Goffman, 2011, s.138). Varje social miljö i sin tur hjälper 

människor att kunna göra en preliminär bedömning av vilken kategori av människor man 

sannolikt kommer att möta. Oftast räcker ett kort möte, den första anblicken, för att tilldela 

den vi möter en viss kategori och därmed vissa egenskaper (ibid, s. 9). Dessa kategorier gör 

att vi automatiskt har vissa förväntningar på individen och därmed ställer vissa krav. Dessa 

krav är vi inte medvetna om förrän individen inte lever upp till dem. Det är när vi 

uppmärksammar egenskaper som inte passar in, som vi placerar in personen i en annan 

kategori. I denna process menar Goffman på att den andra personen reduceras i vårt 

medvetande från att ses som en vanlig människa till att bli utstött. Detta är grunden i vad 

stigma är, men stigma kan även i vissa sammanhang ersättas med begreppet handikapp (ibid, 

s. 10). Att bära på ett stigma medför ofta att andra människor dömer personens handlingar 

utifrån detta (Angelöw & Jonsson, 2012, s.159). 

3.1.1 Virituell och faktisk social identitet 

När vi ger en individ vissa egenskaper tilldelar vi även personen en social identitet som syftar 

till vilken status en person får i ett samhälle (Goffman, 2011, s.9). De tillskrivna (skenbara) 

egenskaper vi ger en individ kallar Goffman den virituella sociala identiteten medan de 

egenskaper individen faktiskt visar sig ha kallas den faktiska sociala identiteten (ibid, s.10). 
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3.1.2 Miskreditabel 

När det föreligger skillnader mellan den virituella och den faktiska sociala identiteten kan 

detta i vissa fall tidigt uppmärksammas av personer som inte är stigmatiserade, exempelvis 

om stigmat är synligt i form av att personen exempelvis är rullstolsburen. Även om ”de 

normala” i det läget kommer göra vad de kan för att bortse från personens avvikelser, så är 

personen automatiskt miskrediterad (Goffman, 2011, s.51). 

När det kommer till psykiska funktionshinder är det svårare för ”de normala” att upptäcka 

detta stigma och individen ges andra möjligheter om huruvida denne vill dela denna 

information om sig själv eller försöka dölja den genom att spela teater eller att ljuga. Detta 

benämner Goffman istället som att personen är miskreditabel. Det handlar i detta läge om att 

hemlighålla allt som gör att andra kan se att man faktiskt är annorlunda. Personen kan hantera 

detta genom att förklara en stigmatiserande egenskap som tecken på en annan icke 

stigmatiserad egenskap (Goffman, 2011, s.105). Även om en person som bär på ett stigma kan 

låtsas vara “normal” och komma undan med detta så ställer detta enorma krav på denne, inte 

minst för att individen riskerar att utsättas för obehagliga situationer, när andra människor 

säger vad de egentligen tycker om ett visst stigma (ibid, s.94). Detta leder många gånger till 

att sociala situationer blir ångestfyllda (ibid, s.26). 

3.1.3 Självstigma 

Tidigare delar i detta kapitel har beskrivits utifrån Goffmans teori om stigma, men det finns 

fler dimensioner av begreppet stigma. Patrick Corrigan (2004, s. 617) har i artikeln How 

Stigma Interferes With Mental Health Care valt att dela in stigma dels i ett samhälleligt 

betingat stigma (Public stigma), som syftar till att förklara fördomar, social utestängning och 

diskriminering och självstigma som syftar till de processer (medvetna eller omedvetna) där 

personer som bär på ett stigma tar till sig omgivningens fördomar och införlivar dem som sina 

egna. Detta leder till att individen nedvärderar sig själv. 

Även Goffman beskriver processen inom Corrigans begrepp “självstigma” där han menar på 

att individer som bär på ett stigma inte möts med respekt och hänsyn. Detta kan i längden bli 

naturligt för personen att återspegla i sig själv och individen kan komma att koppla denna 

brist på respekt och hänsyn till sina personlighetsdrag (Goffman, 2011, s.16). För att uttrycka 

det annorlunda: Finns fördomen om att en individ kommer att missköta sitt arbete, eller ses 

som opålitlig kan detta beteende också bli en konsekvens av ett så kallat ”självstigma”. 
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Goffman försöker förklara detta agerande som att det ligger nära till hands för stigmatiserade 

individer att använda sitt stigma som ursäkt för motgångar i livet (ibid, s.18). 

3.2 KASAM 

Aaron Antonovsky har myntat begreppet KASAM (känsla av sammanhang) och redogör för 

denna teori i sin klassiska bok Hälsans mysterium. En central del inom denna teori, som är 

relevant för oss i vårt examensarbete, är det salutogena perspektivet (Antonovsky, 2005, s.10-

11). Förutom detta perspektiv består KASAM av tre kärnkomponenterna; begriplighet, 

hanterbarhet samt meningsfullhet. Samtliga av dessa begrepp kommer här att redogöras.  

3.2.1 Ett salutogent perspektiv 

För att bäst beskriva vad ett salutogent perspektiv innebär är ett citat från Aaron Antonovskys 

bok ”Hälsans mysterium” på sin plats. Han skriver följande: 

Vi kommer alla att dö. Och vi är alla, så länge det finns det minsta liv i oss, i 

någon bemärkelse friska. (Antonovsky, 2005, s.28) 

Att ha ett salutogent perspektiv innebär med andra ord att fokusera på det friska och att ta 

hänsyn till varje individs hela livssituation. Detta leder, till skillnad från det patogena 

synsättet där fokus ligger på det sjuka, till att en djupare förståelse för orsaker till en individs 

hälsotillstånd kan uppnås (Antonovsky, 2005, s.28-29). 

Ett salutogent perspektiv vill få svar på frågan varför vissa, mot alla odds, klarar av att hålla 

sig friska (Antonovsky, 2005, s.9). Svaret på denna fråga är känsla av sammanhang (KASAM) 

(ibid, s.40), vilket innebär att tillvaron görs begriplig, hanterlig samt meningsfull (ibid, s.9). 

KASAM ses som en viktig beståndsdel för att vidmakthålla sin nuvarande hälsa/ohälsa och 

även då förflyttning mot det friska ska påbörjas (ibid, s.42). 

3.2.2 Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

Med begriplighet menas att om en människa som utsätts för ett visst stimuli, vilka kan vara 

både i form av inre och yttre, finner dessa rationella eller inte (Antonovsky, 2005, s.44). 

Stimuli kan översättas med ordet påfrestningar och syftar till olika saker som människor 

tvingas att hantera. Exempelvis kan detta handla om att en person får en sjukdom eller blir 

arbetslös.  Då en människa har en hög känsla av begriplighet så hanterar denne förväntade 
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liksom oväntade stimuli genom livet på ett bra sätt med utgångspunkten i att dessa går att 

förklara (ibid, s.44).  

Hanterbarhet innebär i vilken grad en individ anser att denne har tillräckligt med resurser för 

att kunna hantera de följder som olika stimuli som personen utsatts inneburit för dem. 

Resurserna som kan tillgås utgörs både av sådana som är under den egna kontrollen, men kan 

även vara resurser som kontrolleras av andra. Hög känsla av hanterbarhet hos en individ 

kännetecknas av en medvetenhet om att det mesta är hanterbart, även när olyckliga saker 

händer (Antonovsky, 2005, s.45).  

Sista komponenten i KASAM är begreppet meningsfullhet. Meningsfullhet understryker 

vikten av att som individ själv vara delaktig vid strävandet efter att få en sammanhängande 

tillvaro (Antonovsky, 2005, s.9, 45). Vidare innefattar detta begrepp en motivationsdel vilket 

innebär att motivation måste finnas för att något ska bli meningsfullt. Denna motivation 

hämtas från de områden i livet som en människa själv anser ha ett värde för dem och med det 

följer ett engagemang (ibid, s.45-46). Om en människa har en hög nivå av meningsfullhet så 

upplevs krav och problem som denne utsätts för genom livet som utmaningar att ta sig an och 

att finna meningen med dessa står i fokus (ibid, s. 46). 

Alla tre komponenter i KASAM är behövliga, men kan graderas som olika viktiga. Hög 

meningsfullhet anses vara viktigast, med anledning av att varken hög begriplighet eller hög 

hanterbarhet skulle hålla i sig särskilt länge om det i grunden saknades en mening för detta. 

Om det finns en meningsfullhet att utgå från så kan alltid förståelse (begriplighet) och resurser 

(hantebarhet) skaffas senare. På andra plats efter hög meningsfullhet kommer hög 

begriplighet med förklaringen att denna komponent är en förutsättning för hög hanterbarhet, 

för om du inte har en förståelse, vet du inte heller vad det är du ska hantera. Hög hanterbarhet, 

även om det kommer på tredje plats här, är även det mycket viktigt. Detta med anledning av 

att om du inte tror att du har resurser för att hantera en situation avtar motivationen till att 

göra det och därmed även meningsfullheten (Antonovsky, 2005, s.50).  

Slutligen bör sägas; för att på bästa möjliga sätt kunna genomföra en lyckad problemlösning 

är KASAM i sin helhet en nödvändighet (Antonovsky, 2005, s.50). 

3.3 Tillämpning av teorier   

Utifrån teorin stigma kommer vi att använda oss av begreppen "virituell och faktisk social 

identitet", "miskreditabel" samt "självstigma. Från teorin KASAM kommer vi att använda oss 
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av begreppen ”ett salutogent perspektiv” och ”begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet”. 

Dessa begrepp kommer användas i analysen då vi tolkar våra utvalda citat och därmed ges 

citaten en bredare innebörd och ett högre värde än om teorianknytning uteblivit. Teorierna 

stigma och KASAM hjälper oss att tolka det våra informanter har framfört. Detta för att vi ska 

kunna få en djupare förståelse för det fenomen som vi studerar på ett sätt som inte hade varit 

möjligt annars.  

4. Metod 

4.1 Vetenskapsfilosofisk utgångspunkt 

Den vetenskapsfilosofiska utgångspunkten som vi har haft under insamlingen av vårt material 

är fenomenologisk. I ett fenomenologiskt perspektiv läggs fokus på informantens upplevelse 

eller livsvärld och undersökarens förförståelse om fenomenet som ska studeras tonas ner 

(Larsson, 2005, s.93). Vi tycker att denna vetenskapsfilosofiska ansats lämpade sig bra som 

vägvisare i våra intervjuer. Anledningen till detta var att vi ville fokusera på att låta våra 

informanter ge uttryck för sin livsvärld och undvika i största möjliga mån att styra svaren i en 

viss riktning.  

Under analysen har vi däremot valt att använda hermeneutiken som vägvisare. Detta eftersom 

detta perspektiv ger oss möjlighet till att tolka meningen i texten. Texten i detta fall utgörs av 

de transkriberingar som intervjuerna har resulterat i. Här ges även möjlighet till att väga in 

den förförståelse som vi har med oss (Larsson, 2005, s.93).  

4.2 Val av metod 

Vi har valt att utgå från en kvalitativ ansats i vårt examensarbete. En kvalitativ ansats passar 

bra då den fokuserar på att uppnå kunskap om olika fenomen genom hur en individ själv 

sätter ord på och ger uttryck för sina upplevelser (Larsson, 2005, s.92). Detta går i linje med 

vårt syfte då vi vill skapa oss en förståelse av våra informanters upplevelser av vilka hinder 

samt möjligheter som det finns för att personer som har ett psykiskt funktionshinder ska 

kunna få/återfå tillträde till den reguljära arbetsmarknaden.  

Den kvalitativa metod som vi har använt oss av är en halvstrukturerad livsvärldsintervju. 

Denna form av intervju utgår från en intervjuguide och i den ska det finnas vissa teman samt 

eventuellt förslag till frågor. Även om intervjuguiden ska utgå från vissa teman och frågor, så 
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finns även möjlighet till att utveckla dessa om något oväntat dyker upp under intervjuens gång 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s.43).  

En annan anledning till att vi valde att intervjua grundar sig i vår vilja att möta människor. Vi 

tror även att den situation som uppstår under en intervju kan ge kunskaper både till oss som 

undersökare men även till våra informanter. Detta med anledning av att informanterna i 

frågesituationen kan reflektera över sitt förhållningssätt och sina upplevelser kopplat till i vårt 

fall personer med ett psykiskt funktionshinder. Att reflektera över vad som görs per automatik 

kan i sig ha ett värde och går i linje med vår vilja att öka kunskapen om denna målgrupp. 

Steinar Kvale & Svend Brinkmann (2009, s. 34) uttrycker detta på följande sätt:  

Att intervjua är en aktiv process där intervjuaren och intervjupersonen 

producerar kunskap genom sin relation. Intervjukunskapen konstrueras i ett 

samtalsförhållande. 

4.3 Tillvägagångssätt 

Under detta avsnitt kommer vi att redogöra för hur urvalet samt genomförandet sett ut för 

denna studie.  

4.3.1 Urval 

Vi har använt oss av ett strategiskt urval för att välja ut informanter till vår studie.  Ett 

strategiskt urval går ut på att hitta informanter som bär på mycket information avseende 

studiens syfte (Patton, 2002, s.230). För att hitta dessa informationsrika informanter till vår 

studie började vi med att söka efter verksamheter på Google som hade inslag av 

arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med ett psykiskt funktionshinder. Vi hittade här 

en fristående organisation som vänder sig till målgruppen vi valt att studera, och har fokus på 

att hjälpa personerna tillbaka till arbete. Detta när det är möjligt och efterfrågas av individen 

själv.  För att hitta övriga informanter tog vi hjälp av listan över företag som har avtal med 

arbetsförmedlingen genom RESA projektet.  Vi valde att söka i tre olika storstäder. RESA 

projektet syftar till att via arbetsförmedlingen erbjuda: 

 ”Sysselsättningsplatser med rehabiliterande inslag för personer med psykiskt 

funktionshinder.” (1: Arbetsförmedlingen) 

Vi läste om våra tänkbara informanter på deras hemsidor för att försäkra att de kunde anses ha 

inslag av arbetlivsinriktad rehabilitering i sin verksamhet för vår målgrupp. Detta utgjorde 
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vårt första urvalskriterium. Vi gjorde i detta läge bedömningen att det viktiga inte låg i 

huruvida de själva använde sig av begreppet ”arbetslivsinriktad rehabilitering” för att beskriva 

sin verksamhet, då detta inte är vårt syfte. Vi ansåg att det räckte med att de praktiskt arbetade 

med att på olika sätt hjälpa personer med ett psykiskt funktionshinder att ta del i arbetslivet. 

Utifrån detta ansågs de i våra ögon ha inslag av arbetslivsinriktad rehabilitering. Att ta del i 

arbetslivet tolkade vi som en möjlighet till att senare komma ut på den reguljära 

arbetsmarknaden. Vi ansåg därför att detta urvalskriterium utgjorde en god grund i val av 

informanter. Detta för att kunna få in detaljerad information som svarar upp mot vårt syfte. Vi 

menar på att det är viktigt att få med perspektiv ifrån både den reguljära arbetsmarknaden men 

även ifrån mer skyddade verksamheter, för att kunna få en bredare bild av fenomenet vi 

studerar. 

Via telefon redogjorde vi för vilka vi var samt syftet med vår undersökning och frågade sedan 

om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Två informanter tackade ja direkt, medan 

två ville fundera över om och när de hade tid. Till samtliga skickade vi ut ett informationsbrev 

om undersökningen via mail som läsaren kan hitta under Bilaga 1.  

Ett annat kriterium som våra informanter skulle uppfylla var att det skulle finnas en vilja hos 

dem att prata om ämnet. Vi bedömde att denna vilja fanns hos våra informanter när de tackade 

ja till att bli intervjuade. Vi ansåg att detta skulle öka kvaliteten på det material vi samlade in 

och ur vårt perspektiv även bidra till en högre kvalitet på studien i sin helhet.  

För övrigt skulle de även ha tid att ta emot oss för en intervju senast under vecka 18.  Med 

anledning av detta föll två informanter bort eftersom de inte kände att de hade tid att ta emot 

oss inom denna utsatta tidsram. Detta ledde i sin tur till att två nya informanter blev aktuella 

från RESA projektet. Vi bedömde att de passade in efter att ha läst om dem på deras 

hemsidor, men även utifrån det faktum att de har avtal med arbetsförmedlingen med syftet att 

vara en verksamhet som erbjuder sysselsättning med habiliterande inslag (till arbete i vår 

tolkning). I övrigt gick vi tillväga på samma sätt som vi tidigare gjort med kontakt samt 

information via telefon och mail.  

Sammanfattningsvis utgick vi från tanken att dessa informanter skulle ha en stor kunskap om 

vilka hinder och möjligheter som finns för personer med ett psykiskt funktionshinder gällande 

att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden. För mer information om våra informanter 

hänvisar vi till Resultat/Analys under Kapitel 5 i detta arbete 
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4.3.2 Genomförande 

För att samla in empiri till vårt examensarbete har vi valt att intervjua totalt fem 

representanter ifrån fyra olika verksamheter/företag.     

Vi utformade först en intervjuguide med fem olika teman som hade underfrågor. Denna 

använde vi oss av under vår första intervju. Efter denna intervju blev vi varse om att 

intervjuguiden var för omfattande och därför modifierade vi den och resultatet blev en ny 

intervjuguide. Denna modifierade intervjuguide använde vi i de tre nästkommande 

intervjuerna. Den nya intervjuguiden innehöll mer preciserade samt färre frågor. För läsarens 

information finns båda intervjuguiderna att läsa under Bilaga 2 och Bilaga 3. En kritisk 

diskussion om hur detta kan ha påverkat studiens reliabilitet och validitet förs under avsnitt 

6.4 Diskussion av vald metod.  

De fyra olika intervjuerna som genomfördes hölls i respektive informants lokaler i tre olika 

storstäder i Sverige. Vid den första intervjun deltog både informant ett och två. Denna intervju 

tog ca 1 timme, vilket är mer omfattande än övriga intervjuer i tidsomfång. Detta dels med 

anledning av, som tidigare beskrivits i detta avsnitt, att en mer omfattande intervjuguide 

användes, men även att vi hade två informationsrika informanter i en och samma intervju. 

Övriga intervjuer tog ca 35 minuter. Under samtliga intervjuer deltog båda vi undersökare 

aktivt. När den ena ställde frågor utifrån intervjuguiden, lyssnade den andra mer intensivt och 

kompletterade med spontana frågor. Detta alternerades mellan oss undersökare under 

intervjuns gång. Detta för att vi båda skulle få utrymme att ställa spontana frågor, men även 

för att vi samtidigt kunde säkra att vi täckte in de huvudsakliga teman vi hade för avsikt att få 

med. Vi ansåg att detta upplägg hjälpte oss att dra nytta av de fördelar som en 

halvstrukturerad livsvärldsintervju erbjuder i form av öppenhet och struktur. 

En av fördelarna vi såg med att använda en halvstrukturerad livsvärldsintervju var att det gav 

en bra förutsättning till struktur för att få med nödvändiga frågor. En annan fördel som vi såg 

var kopplat till öppenheten. Att när vi under intervjuerna kom i kontakt med nya begrepp så 

fanns utrymme för oss att komplettera med frågor som uppkom. Detta för att nå en djupare 

förståelse av våra informanters upplevelser och kunna besvara vårt syfte.  

Nackdelen med denna form av undersökningsinstrument var att vi som undersökare i vår 

nyfikenhet, speciellt under vår första intervju, tappade fokus på vad som faktiskt var syftet 
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med undersökningen och lade för mycket fokus på sidospår. Detta skulle också kunna vara en 

förklaring till att vår första intervju var dubbelt så lång mot övriga intervjuer.  

4.4 Analysverktyg 

Arbetsgången för att kunna bearbeta vårt insamlade material inleddes efter intervjuernas 

genomförande. Vi transkriberade två intervjuer var och satt sedan tillsammans och gick 

igenom transkriberingarna. Vi valde att göra transkriberingarna så identiska med vad som 

framkom i det inspelade materialet som möjligt. Detta innebar att alla mellanljud som ”Ehm”, 

”Eh”, ”Ah” och ”Mm” har redogjorts.  Kvale och Brinkman (2009, s.197) menar på att det 

inte finns ett uteslutande rätt svar för hur transkriberingen ska genomföras utan valet görs 

utifrån vilken avsikt undersökaren har när det kommer till att använda det transkriberade 

materialet. Vi ansåg att genom att transkribera ordagrant kunde vi fånga upp eventuella 

omtolkningar, exempelvis om informanten sa en sak och sedan en annan.  Detta skulle kunna 

leda till att den tidigare tolkningen gavs en alternativ tolkning, Detta är kunskap som annars 

skulle kunna gå förlorad. 

Kvaliteten på inspelningen var hög, så vi hade inga större svårigheter att höra vad som sades. 

Däremot blev det bitvis lite rörigt när vi själva eller våra informanter påbörjade en mening, 

men mitt i valde att omformulera den. Vi vill dock att läsaren ska veta att samtalet har 

återgivits så exakt som vi har kunnat.  Kvale & Brinkman (2009, s.194) skriver att all 

transkribering präglas av den som transkriberar och kan aldrig anses identiskt kunna återge 

det ursprungliga samtalet. Vi upptäckte när vi lyssnade genom våra transkriberingar 

tillsammans att vi automatiskt till och från hade tolkat det informanten sa med ett synonymt 

ord. Detta korrigerades dock. 

Vi valde från det transkriberade materialet ut citat som vi ansåg skulle kunna hjälpa oss att 

besvara vårt syfte. Dessa citat valde vi dock att strama upp, där vi plockade bort upprepningar 

och mellanljud som vi ansåg onödiga. Detta för att resultat/analysen skulle få ett bättre flyt 

och bli mer läsarvänligt, men också av hänsyn till våra informanter. Vi är medvetna om att 

talspråket och skriftspråket skiljer sig åt. När en transkribering görs med målet att återge 

talspråket, som i vårt fall, kan det lätt bli en chock för informanten att läsa detta och det kan 

upplevas som sårande (Kvale & Brinkmann, 2009, s.204).  
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Redan under själva transkriberingen valde vi att anonymisera våra informanter, vilket innebar 

att vi i vissa fall fick ta bort meningar om vi inte på ett bra sätt kunde omformulera dessa så 

att det säkrade anonymiteten för våra informanter (Kvale & Brinkmann, 2009, s.204). 

4.4.1 Hermeneutisk meningstolkning 

Ur ett hermeneutiskt perspektiv menar man på att det är omöjligt att tolka en text helt 

oförutsättningslöst (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 227). Vi som undersökare anser inte heller 

att vi i detta stadium av arbetet helt kommer att kunna kliva utanför vår egen förförståelse, 

även om vi kommer försöka sätta den åt sidan.  Detta val av analysverktyg kräver att 

texttolkningsprocessen mer liknar en spiral, att titta på olika delar var och en för sig, 

exempelvis genom att plocka ut mindre citat, men sedan koppla dem till intervjun som helhet 

(ibid, s, 227). 

Vår analys kan liknas vid en spiral. Vi har tittat igenom hela materialet och bedömt vilka delar 

som återkommer och dessa har då fått utgöra våra olika teman i resultat/analysen. Utifrån 

dessa teman har vi valt ut citat som i detta fall har fått utgöra delarna. Dessa har vi sedan 

tolkat som en helhet under respektive tema. Därmed kan sägas att vi under analysen rört oss 

mellan delarna och helheten.  

Ett viktigt råd som framförs (Lilja, 2005, s.276) är att undersökarna som använder sig av en 

hermeneutisk tolkning ska försöka vara empatiska. Med detta menas att genom att försöka 

sätta sig in i informantens tankevärld och sociala situation underlätta en tolkning av vad 

informanten egentligen menade i det som sades under intervjun. 

Vi har under hela arbetet försökt att vara empatiska och förstående inför att våra informanter 

talar utifrån sin upplevelse, därmed inte sagt att de som individer står bakom och förespråkar 

allt som framkommer i den rena texten som transkriberingen resulterat i. Transkriberingen 

kan för att förtydliga vad vi menar, inte ordagrant i sig själv utgöra underlag för analysen, 

utan kontexten som informanten talar utifrån måste tas med i beräkning. Vi har en positiv syn 

på att alla våra informanter gemensamt delar en vilja att förbättra livssituationen för vår 

undersökta målgrupp.  

Självklart räcker det inte vara empatisk för att kunna presentera en “sann” tolkning, vilket inte 

heller är vad som eftersträvas inom hermeneutik. Hermeneutik handlar istället om att 

presentera en tolkning, utan anspråk på att vara allmängiltig eller den enda sanningen (Lilja, 

2005, s. 276, Kvale & Brinkmann, 2009, s.233). 
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Alla tolkningar som görs kan leda till att nya perspektiv upptäcks och har därmed ett enormt 

värde. John Lilja (2005, s .276) menar dock på att alla tolkningar inte är lika “rimliga”. Det 

kan exempelvis handla om vilken hänsyn undersökaren tar till den kontext som en informant 

befinner sig i, för att tolkningen i sig ska bli mer eller mindre rimlig. 

Detta är också anledningen till att vi har valt att förklara lite om den kontext våra informanter 

befinner sig i för att läsaren tydligare ska förstå vad vi haft med i åtanke och därmed kunna 

öka rimligheten i den analys vi väljer att presentera. 

4.4.2 Förförståelse 

Vi som skriver har olika erfarenheter av psykiskt funktionshinder och har kommit på oss 

själva med att vi tenderar att se vissa mönster i vissa diagnoser. Detta har gjort oss medvetna 

om att kunskaper om ett ämne inte automatiskt är en garanti för att man aldrig stigmatiserar. 

Detta vill vi ha med i vår förförståelse för att försöka hålla ett öppet sinne inför möjligheterna 

till arbete för alla människor.  

Anneli har flera års erfarenhet av att arbeta med personer som lever med en 

schizofrenisjukdom på ett HVB-hem och Victoria har ett brukarperspektiv på uni- och 

bipolära sjukdomar. Trots, men även med anledning av vår bakgrund, är vi väl medvetna om 

att ha en psykisk sjukdom leder till problem för vissa, men inte alla. Det är lätt att med en 

diagnos tillskriva individen förutbestämda nedsättningar, vilket lätt kan leda till att endast se 

hinder istället för möjligheter för personer med någon typ av psykiskt funktionshinder att 

kunna arbeta. Det är precis denna stigmatisering vi i detta arbete vill motverka, men är 

ödmjuka inför svårigheterna det medför att hantera detta. 

Vi har under intervjuerna fokuserat på att sätta vår förförståelse åt sidan och låta våra 

informanter som har kunskap ur ett helt annat perspektiv än vi har få uttrycka sina 

upplevelser. Vår bakgrund har ändå i viss mån påverkat en del av de spontana frågor vi ställt 

under våra intervjuer. Dock har vi undvikit att använda oss av citat där vår fråga har kunnat 

ses som ledande. Vi har hållit kvar vid vår uppfattning att våra informanter har en vilja att 

hjälpa personer med ett psykiskt funktionshinder ut på den reguljära arbetsmarknaden och 

denna inställning har fått ligga till grund för vår tolkning av materialet. Vårt mål har aldrig 

varit och kommer aldrig bli att detta arbete enskilt ska peka ut någon informant för att 

stigmatisera någon annan. För vi anser liksom Goffman skriver (2011, s. 149) att:  
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Ett visst stigma inte så mycket berör ett antal konkreta individer som delas upp i två 

läger, de stigmatiserade och de normala, utan att det istället bör betraktas som en 

tvåpolig överallt närvarande process, inom vilken varje individ spelar med i båda 

rollerna. 

4.5 Uppsatsens trovärdighet 

4.5.1 Validitet och reliabilitet 

Begreppet validitet innebär att en undersökning mäter det som den beskriver att den ska mäta 

och begreppet reliabilitet innebär att sättet vi mäter på är tillförlitligt (Elofsson, 2005, s.66). 

Då det gäller validitet och reliabilitet i kvalitativ forskning har frågor ställts om det 

överhuvudtaget är möjligt att påvisa validitet respektive reliabilitet i denna metod (ibid, 

s.115). Detta med anledning av att denna metods resultat inte utmynnar i siffror som kan 

mätas utan i människors subjektiva upplevelser av olika fenomen (Kvale & Brinkmann, 2009, 

s.264). 

Vi menar dock på, liksom Sam Larsson (2005, s. 117) skriver, att för att kunna uppnå hög 

validitet och hög reliabilitet i kvalitativ forskning krävs ett annat fokus än i kvantitativ 

forskning. För att kvalitativ forskning ska ha hög validitet ligger mycket ansvar på forskaren 

som ska se till att läsaren får en klar bild av det som studeras. Detta görs genom så tydlig 

presentation av det studerade fenomenet som möjligt samt tillvägagångsättet i forskningen 

(ibid, s.117). Våra tankar kring hur vår forskning ska uppnå hög validitet är att lägga ner tid 

på att göra vår undersökning så genomskinlig som möjligt för läsaren. Det gör vi bland annat 

genom detaljerade beskrivningar av forskningsprocessen under detta kapitel. 

Reliabiliteten i kvalitativ forskning kan försäkras på flera sätt, ett exempel är att vara två 

undersökare, liksom vi har varit i vårt examensarbete. I och med att vi båda har deltagit i 

intervjuerna, gått igenom det transkriberade materialet samt analyserat tillsammans anser vi 

att detta har ökat kvalitén på studien (Larsson, 2005, s.117). Detta förfarande i vetenskapliga 

sammanhang kallas för undersökartriangulering (Larsson, 2005, s.34). Vidare har vi för att nå 

en hög reliabilitet försökt att utforma en intervjuguide som kan besvara undersökningens 

frågeställningar på bästa sätt.   
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4.5.2 Generaliserbarhet 

Att kunna generalisera sina forskningsresultat är en väsentlig del inom forskning (Elofsson, 

2005, s.63). Generalisering innebär att kunna uttala sig om det allmängiltiga (Esaiasson,  

m.fl., 2012, s.27). I kvalitativ forskning är urvalen oftast små och undersökningarna utgår från 

ett givet syfte. Därför kan det med denna metod vara svårt att uttala sig om det allmängiltiga i 

statistisk mening (Larsson, 2005, s.118). Därmed säger vi inte att en generaliserbarhet inte är 

möjlig i en kvalitativ studie, bara att detta måste göras med en annan målsättning.  

Möjligheten till att generalisera resultaten från intervjuforskning, som för oss är relevant, 

handlar om huruvida det finns en möjlighet att det resultat som framkommit i studien skulle 

kunna omvandlas till att vara gällande även i andra situationer (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

280). De resultat som vårt examensarbete har utmynnat i skulle kunna vara användbara för att 

förklara liknande situationer (Larsson, 2005, s. 118).  Exempelvis skulle det kunna tänkas att 

en del av de hinder och möjligheter som lyfts fram i detta arbete skulle kunna beröra andra 

utsatta grupper eller personer med andra typer av funktionshinder. De upplevelser som våra 

informanter har lyft fram skulle kunna tänkas vara förekommande i andra kontexter än den vi 

har studerat.  

4.6 Etiska ställningstagande 

Det finns fyra etiska huvudkrav inom forskningsetiken. Dessa huvudkrav är kraven på 

information, samtycke, konfidentialitet samt nyttjande (Vetenskapsrådet, s.6). 

Informationskravet går ut på att forskaren på ett tydligt sätt ska informera informanten om 

studiens syfte. Vidare innebär detta krav att deltagandet är frivilligt och informanten kan när 

som helst avbryta sitt deltagande (ibid, s.7). Vi har i vår undersökning gett våra informanter 

nödvändig information om undersökningen som eventuellt skulle kunna ha påverkat deras 

vilja till att delta.  Vi valde därför att i samband med att första kontakten togs med 

informanterna över telefon även be om en mailadress och maila över ett informationsbrev 

innehållande syftet med studien, etiska ställningstagande, kontaktuppgifter till oss samt länk 

till diva där studien kommer att publiceras. 

Det andra etiska kravet handlar om samtycke och innebär att informantens samtycke krävs för 

att de ska kunna delta i studien (Vetenskapsrådet, s.9). Vi har delvis inhämtat samtycke i form 

av att boka en intervju, men sedan även på plats innan intervjun påbörjats där vi bett om deras 
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samtycke igen, dels till att delta i intervjun samt att få spela in den. När forskning, som i vårt 

fall involverar människor, ska alltid ett informerat samtycke inhämtas (Codex). 

Konfidentialitetskravet innebär att material av känslig natur såsom exempelvis 

personuppgifter bör hanteras med varsamhet under studiens gång (Vetenskapsrådet, s.12). I 

vår studie har vi hela tiden haft konfidentialitetskravet i åtanke. Ett första val med tanke på 

konfidentialiteskravet vi gjorde var att föra över våra inspelningar till datorn och ta bort 

inspelningarna ifrån inspelningsutrustningen, där de på datorn har varit lösenordsskyddade. Vi 

har även valt att helt avidentifiera namn på informanten, namnet på det företag/verksamheten 

informanterna arbetar för och även staden där våra intervjuer har genomförts. Detta för att vi 

ville kunna hålla våra informanter anonyma. Vi ville säkerhetsställa att den information som 

framkom under intervjuerna inte skulle komma att orsaka negativa konsekvenser för våra 

informanter i sin arbetsroll eller att våra informanter skulle behöva känna en oro över att det 

som framkom under intervjun kunde speglas tillbaka mot verksamheten. Vissa av våra 

informanter ville gärna citeras med verksamhetsnamnet i vår analys, men då vi bedömde att 

en del av den informationen som framkom under intervjuerna var känslig, kunde vi inte välja 

att presentera vissa av våra informanter och avidentifiera andra. 

Det sista forskningsetiska kravet rör nyttjande. Detta krav innebär att det insamlade materialet 

endast får användas för forskningens syfte (Vetenskapsrådet, s.14). För att göra 

nyttjandekravet gällande i vårt examensarbete ska vi när examensarbetet är slutfört ta bort de 

inspelade filerna ifrån datorn. 

5. Resultat/Analys 

5.1 Bakgrundsinformation om intervjupersonerna 

Våra informanter var fördelade på två kvinnor och tre män med olika bakgrund. Några hade 

bakgrund inom arbetsförmedlingen, någon hade arbetat som lärare, vissa hade en 

socionomutbildning medan en annan hade erfarenhet utifrån ett brukarperspektiv. Vårt fokus 

har dock legat på den roll de har idag och därför kommer vi inte specifikt att redogöra för 

vilken informant som har vilken bakgrund.  

Alla arbetar de i dag i en roll som involverar arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med 

ett psykiskt funktionshinder. Våra informanter svarar utifrån sin egen upplevelse, men 

representerar också en organisation eller verksamhet. 
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 Informant 1 och 2 är anställda genom en stiftelse som erbjuder sysselsättning och möjligheter 

till arbete för personer som lever med en psykisk ohälsa (Verksamhetens valda uttryck av 

målgruppen vi valt att studera). 

 Informant 3 är anställd som arbetscoach i den en del av företaget som speciellt inriktad sig på 

psykisk ohälsa (Verksamhetens valda uttryck av målgruppen vi valt att studera). 

 Informant 4 arbetar som verksamhetsledare på ett socialt företag som vänder sig till personer 

som har någon typ av funktionshinder. 

 Informant 5 är anställd som konsult på ett företag som arbetar med att hitta nya arbeten för 

personer som står utanför den reguljära arbetsmarknaden eller vid uppsägning riskerar att 

hamna i arbetslöshet. 

5.2 Resultatredovisning och analys 

I denna del av arbetet presenterar vi vårt insamlade material. Vi utgår från våra två 

frågeställningar och har valt ut citat som vi anser besvarar dessa. Därmed svarar vi även upp 

mot vårt syfte. Under våra frågeställningar framkommer olika teman som det insamlade 

materialet har resulterat i. De teman under frågeställningen som berör hinder för personer med 

ett psykiskt funktionshinder för att få tillträde till den reguljära arbetsmarknaden är följande: 

fördomar, ökat krav på utbildning och låg självkänsla. Valda citat under dessa teman kommer 

anlyseras utifrån stigmas begrepp ”Virituell och faktisk social identitet”, ”miskreditabel” och 

”självstigma”. 

Teman som framkommit under frågeställningen som fokuserar på möjligheter för personer 

med ett psykiskt funktionshinder att få tillträde till den reguljära arbetsmarknaden är: fokus på 

det friska, anställning med lönebidrag och ökad kunskap. Valda citat under dessa teman 

kommer anlyseras utifrån KASAMs begrepp ”ett salutogent perspektiv” och ” Begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet.” 

Vidare kommer även analysen innehålla koppling till vår valda tidigare forskning. 
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5.3 Vilka hinder upplever våra informanter vara orsak till att personer med ett psykiskt 

funktionshinder står utanför den reguljära arbetsmarknaden?  

5.3.1 Fördomar 

Ett mönster som framträdde i vårt insamlade material visar på att fördomarna som finns ute i 

samhället mot personer med ett psykiskt funktionshinder utgör ett hinder för målgruppen att 

få tillträde till den reguljära arbetsmarknaden. Informant 3 berättade följande: 

… det är inte så många som vill att man ska vara öppen med att dom har någonting 

(Informant syftar till en psykisk diagnos) utan de vill att man ska klä det med andra 

ord då och det kan man ju göra. Då får du ju fråga hur den här personens fobi eller 

funktionshinder yttrar sig rent konkret. Då får man ju förklara dom yttringarna för 

arbetsgivaren, istället för att börja prata en massa medicinska termer som innehåller 

ord som psykos, schizofreni, ångest och såhär…(Informant 3). 

I följande citat beskrev informant 4 hur fördomar kan skapa hinder för målgruppen: 

Jag skulle bara vilja trycka på det här att inte generalisera. Att inte ha en rubrik för 

den gruppen med psykisk funktionsnedsättning, dom ser så olika ut i gruppen och dom 

har så olika förutsättningar och det är alltid individens förmåga kopplat till det arbete 

som ska utföras som avgör vilken grad av arbetshinder man har. Han är ju inte 

handikappad förrän han sätts i jobb och prövas mot nånting som han har svårt att 

göra. Det är skillnaden, det är inte givet att man har en funktionsnedsättning bara för 

att man har en diagnos (Informant 4). 

Informant 5 gav uttryck för att fördomarna i samhället kan leda till att personer med ett 

psykiskt funktionshinder bemöts med misstänksamhet och rädsla:  

För att dom är svåra… deras diagn… alltså vi är okunniga kring det. Det finns en 

liten rädsla för psykiatriska diagnoser i samhället och hos arbetsgivarna förstås. Det 

är mycket lättare och mer förutsägbart att ta emot och anställa en person med fysiskt 

handikapp… för du kan bygga om trösklarna, du kan fixa till sånt och anpassa. Det 

finns någon sån här överdriven rädsla för dom psykiatriska diagnoserna och det är 

ganska varierande också över tid. Många av dom här diagnoserna varierar så mycket 

från månad eller vecka eller dag, och det gör ju att det är svårt åh… det är inte 

förutsägbart…(Informant 5). 
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Utifrån begreppen virituell och faktisk social identitet (Goffman, 2011, s.9,10) kan citaten 

tolkas som att den virituella sociala identiteten är vad som utgör ett hinder för personer med 

ett psykiskt funktionshinder att få tillträde till den reguljära arbetsmarknaden. Det läggs ingen 

vikt vid att ta reda på vem individen faktiskt är och vad denne faktiskt kan. Detta innebär att 

individen inte får en chans att kunna presentera sin faktiska sociala identitet.   

Vi tolkar det som att om inte varje enskild individs förmåga till arbete prövas, går det inte att 

uttala sig om vilka hinder denne har. Vad individen kan ha svårt för behöver inte alls ha att 

göra med de problem som arbetsgivaren eventuellt har föreställt sig. Prövas inte individens 

förmåga till arbete så menar vi på att det är den virituella sociala identiteten som används i 

bedömningen om en person ska anställas eller inte. Den virituella sociala identiteten för en 

person med ett psykiskt funktionshinder kan ha en mycket negativ prägel hos många 

arbetsgivare och är kopplad till de fördomar som finns om vad vissa grupper har för 

egenskaper. Det framkom även att personer med ett psykiskt funktionshinder har en sämre 

virtuell social identitet kopplad till sig än en person med ett fysiskt funktionshinder. Detta kan 

tolkas som att det människor inte ser oftast är svårare att hantera.  

Harley m.fl. (2013, s.421) menar på att ett stort hinder för att personer med ett psykiskt 

funktionshinder ska komma ut på den reguljära arbetsmarknaden ligger i de fördomar som 

finns hos arbetsgivare. Harvey m.fl. menar vidare på att statistiken tydligt visar på en ovilja 

hos arbetsgivare att anställa en person med ett psykiskt funktionshinder. Vi tolkar det som att 

Harvey m.fl. menar på att fördomar bland arbetsgivarna grundar sig i okunskap. Samma 

okunskap som gör att personer med ett psykiskt funktionshinder tilldelas en identitet som 

innefattar egenskaper som gör att de inte efterfrågas av arbetsgivaren. 

5.3.2 Låg självkänsla 

Något som också har framkommit under våra intervjuer är att låg självkänsla bland personer 

med ett psykiskt funktionshinder kan vara en faktor som hindrar deras deltaktighet på 

arbetsmarknaden. Vissa av våra informanter menade på att en låg självkänsla kan leda till att 

individen nedvärderar sig själva. Informant 3 beskrev det såhär: 

… personerna kan ju ha låg självkänsla… har varit inne i vården ganska länge, då 

blir man ju ganska… man har blivit väldigt omhändertagen hela tiden … att man är 

ovan att man själv sen plötsligt ska gå ut och göra nånting, ta ansvar…(Informant 3). 

Informant 1 beskrev denna låga självkänsla för målgruppen på följande sätt: 
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 Rädsla för att misslyckas, rädsla för att inte passa in rädsla för att inte haja grejen, 

rädsla för att inte vara tillräckligt bra (Informant 1). 

Informant 4 berättade om följande händelse: 

Vi har haft två kvinnor här som har varit helt enormt duktiga […]de har gjort helt 

fantastiska jobb. De har det i händerna, hantverket och man tänker att “gud om vi 

kunde hitta på något så vi kunde anställa dem på stört […]”. Man hinner inte mer än 

att tänka tanken så är de borta. Då är de hemma sjukskrivna, för de orkar inte, då är 

det fullständigt utmattade. Den här ojämnheten… Så är det med bipolära, så är det för 

schizen. Det är det som gör att det så problematiskt för gruppen. Det blir så osäkert. 

(Informant 4). 

Utifrån begreppet självstigma kan citaten tolkas som att fördomar i samhället om vilka 

egenskaper en individ ska ha påverkar hur individen ser på sig själv.  

Nygren lyfter i sin avhandling fram begreppet internaliserat stigma, som hon menar på kan 

utgöra ett hinder på samhällsnivå för vår undersökta målgrupp att få tillträde på den reguljära 

arbetsmarknaden. Nygren menar på att individen införlivar fördomar som finns i samhället 

om dennes stigma och ser på sig själv med samma kritiska ögon som omgivningen. Detta kan 

leda till att individen möter svårigheter i att bygga upp sin självkänsla (Nygren, 2012, s. 55). 

Nygrens begrepp internaliserat stigma tolkar vi ha samma betydelse som vad Corrigan (2004, 

s.617) menar med självstigma. 

Utifrån begreppet självstigma menar vi på att om en individ under sitt liv blivit 

omhändertagen, exempelvis genom att ha haft många vårdkontakter, skulle detta kunna leda 

till att individen ser sig själv som oförmögen ”att ta ansvar”. Detta med anledning av att 

omhändertagandet påminner personen om att denne inte klarar av att ta hand om sig själv. 

Vårdkontakter skulle exempelvis kunna utgöras av inläggning på en psykiatrisk avdelning. 

Självstigma skulle även kunna ta sig uttryck i form hög frånvaro från jobbet, då individen 

tagit till sig de fördomar som finns kopplade till att ha ett psykiskt funktionshinder. ”Jag 

kommer inte orka med arbetsuppgifterna för den här diagnosen gör att jag inte klarar det och 

det”. Detta skulle kunna komma att blir en självuppfyllande profetia för individen och därmed 

faktiskt orsaka hög sjukfrånvaro.  Den negativa självbilden som självstigma skapar kan handla 

om att individen inte tror sig passa in på en arbetsplats eller att ens se en mening i att försöka 
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sig på att söka ett arbete, då de ändå inte tror sig ha kunskap att klara av jobbet. Detta tolkar vi 

som ett hinder för målgruppen att få tillträde till den reguljära arbetsmarknaden. 

Nygren lyfter även fram en annan aspekt, nämligen att personer med ett psykiskt 

funktionshinder har en ökad känslighet för stress. Om en arbetsplats och arbetsuppgifterna 

medför en stor stress för individen, där stresströskeln inom gruppen skiljer sig mycket åt, 

skulle dennes sårbarhet leda kunna leda till nya sjukdomsperioder (Nygren, 2012, s.27,50). Vi 

tolkar detta som att Nygren menar på att individens sjukdom kan vara en orsak till att deras 

stresströskel är lägre och som framgår i våra citat tvingas sjukskriva sig. En alternativ 

tolkning är att hela tiden som individen nedvärderar sig själv, eller försöker passa in, ställer 

detta enorma krav på denne.  Vi menar på att självstigma skulle kunna förklara vad informant 

4 beskriver som ”samma ojämlikhet” i helt skilda diagnoser. 

 Även om en arbetsuppgift för någon annan kan tyckas vara lätt och inte det minsta 

stressfylld, så är det inte bara uppgiften i sig individen behöver klara av att lösa, utan även gå 

emot sin negativa självbild, ta sig till jobbet och varje dag bevisa för sig själv att den negativa 

självbild de har inte stämmer. Nygren väljer att belysa detta hinder som att vara kopplat till 

individen, men vi menar utifrån vår tolkning på att hindret kan utgöras av samhället i form av 

fördomar och stigmatisering. 

5.3.3 Ökat krav på utbildning 

Ett annat mönster som vi har kunnat urskilja och som skulle kunna utgöra ett hinder för 

personer med ett psykiskt funktionshinder är de höga kraven på utbildning som finns i 

samhället idag. Detta i form av att arbetstagaren ska kunna påvisa att denne har uppnått en 

viss utbildningsnivå. Informant 1 gav uttryck för detta på följande sätt: 

[…] det finns jätte mycket fördomar och jag tycker att arbetsmarknader bara blir mer 

och mer specialiserad.  Och vi har ett system att du ska ha dina behörigheter och ditt 

betyg och sen kan annan arbetslivserfarenhet vara mycket svår att tillgodogöra sig… 

jag tycker inte att människors livserfarenheter tas tillvara på arbetsmarknaden 

(Informant 1). 

Informant 4 uttryckte att kraven över lag som ställs ute på den reguljära arbetsmarknaden på 

hur människor ska vara, inte minst på vilken utbildning en individ förväntas ha blir ett hinder 

för målgruppen. Följande citat belyser detta: 
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Där det ställs så oerhörda krav på människors förmågor för att komma i jobb. Man 

ska vara välutbildad, man ska klara av att jobba fort och vara social och man ska ju 

bidra när man är i jobb. Det är en stor grupp människor som inte klarar av att leva 

upp till… Det finns inget utrymme, det finns ingenstans där man får fäste. Man har 

låtit en arbetsmarknad växa fram som segregerar människor (Informant 4). 

Informant 5 uttryckte problemtiken kring att inte uppfylla de krav som ställs på vad en 

arbetstagare bör kunna: 

Så det är tuffare rent generellt, så upplever jag att… att få jobb i Sverige, så fort man 

är lite avvikande, så fort man inte platsar in, i dom här färdiga yrkes-fårorna 

(Informant 5). 

En tolkning utifrån begreppet miskreditabel kan vara att kravet på utbildning utgör en grund 

för huruvida en person kan dölja sitt stigma eller inte. När fler arbetsgivare ställer krav på att 

individen ska vara välutbildad eller att de ska passa in i de färdiga yrkesfårorna, så skapar 

detta hinder för alla dem som av någon anledning inte kunnat slutföra en viss utbildning. 

Detta i sin tur tvingar individen att få sin miskreditabla position granskad av arbetsgivaren 

och bli stigmatiserad. När fler och fler arbeten kräver utbildning så växer en reguljär 

arbetsmarknad fram, liksom informant 4 säger, som segregerar människor.  

Harvey m.fl. (2013, s. 421) menar på att anledningen till att så många personer med ett 

psykiskt funktionshinder står utanför den reguljära arbetsmarknaden grundar sig i att 

sjukdomen många gånger bryter ut under den period i livet när utbildning och etablering på 

den reguljära arbetsmarknaden är som viktigast. Detta tolkar vi som om att det hänger ihop 

med varför det ökade kravet på utbildning blir ett hinder för vår undersökta målgrupp, just för 

att som Harvey skriver, skulle sjukdomen för vissa kunna göra att en viss utbildningsnivå inte 

är möjlig att nå. 

Karlsson (2007, s.149) menar på yrken som inte kräver någon utbildning blir färre, vilket 

utgör ett hinder för personer med ett psykiskt funktionshinder att få tillträde till den reguljära 

arbetsmarknaden. Detta tolkar vi som att det finns ett behov för personer med ett psykiskt 

funktionshinder att kraven på utbildning sänks. Den reguljära arbetsmarknaden behöver 

öppnas för dem som inte har specifika betyg eller utbildningar att visa upp, och istället i större 

utsträckning börja värdesätta människors livserfarenheter. Dessa livserfarenheter som 
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människor har kan vara minst lika värdefulla som en utbildning när det kommer till att kunna 

utföra ett arbete.  

5.4 Vilka möjligheter upplever våra informanter att det finns för personer med ett 

psykiskt funktionshinder för att få/återfå tillträde till den reguljära arbetsmarknaden?    

5.4.1 Fokus på det friska 

Något som vi har uppfattat som en gemensam nämnare under våra intervjuer och som kan 

utgöra en möjlighet för personer med ett psykiskt funktionshinder, att få tillträde till den 

reguljära arbetsmarknaden, är att utgå från de resurser som finns hos dessa personer. Detta 

kommer till uttryck i följande citat: 

 [...] det inte är så viktigt att veta vad personen har för diagnoser eller så, utan hit 

kommer man för att fokusera på det friska.[…] Inte för att man bara ska göra det men, 

det finns vård, det finns psykiatrin, det finns mediciner och läkare och så vidare och 

det är jätteviktigt men det finns ju. Det som det inte finns så mycket av det är få ha sin 

psykiska ohälsa men också fokusera på de friska. (Informant 1). 

 Informant 4 uttryckte sig på följande vis:  

[…]Du är inte din sjukdom, du är så mycket annat. […] (Informant 4). 

Vidare berättar informant 3 följande:  

[…] Jag tänker att man krånglar till det lite i onödan tror jag runt dom här 

personerna […]. Våga satsa på dom, ge dom en insats som innebär att man kan ge 

dom det här lilla extra stödet. Att dom känner sig bekräftade, känner sig sedda och 

trodda på och att man frågar kring vad de har för resurser. Vad dom tänker och vad 

dom har för intressen. Vad dom vill med livet framåt istället för att titta så mycket 

bakåt och problematisera och sitta åh oja sig över deras funktionshinder. Jag tror att 

det är lite nyckeln till att komma vidare med dom här känns det som… det är min 

erfarenhet i alla fall, jag stannar sällan vid deras sjukdom… aldrig nästan. (Informant 

3) 

Slutligen på frågan som vi ställde till informant 5 angående vad som skulle kunna utgöra ett 

drömscenario för att öka delaktigheten för personer med psykiskt funktionshinder svarade 

informanten följande:  
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Ja men det är ju på arbetsgivarsidan vi måste prata, alla jobb skapas ju av 

arbetsgivarna. Så är det ju. Åh, då är det ju arbetsgivarna som behöver… förstå… 

att… fördelen med att ta emot, att anställa personer med psykiatriska arbetshinder. 

(Informant 5). 

Utifrån teorin om KASAM kan dessa citat tolkas som om att ett salutogent perspektiv 

genomsyrar de olika verksamheterna som informanterna representerar. Detta innebär, liksom 

framgått i tidigare redogörelse av begreppet, att fokus ligger på det friska hos varje individ 

(Antonovsky, 2005, s.28). Sjukdomen, diagnosen, som en individ har blir då bara en del av 

och inte allt individen är. Citaten visar även tydligt på att avstånd tas från det patogena 

synsättet, där fokus ligger på det sjuka (Antonovsky, 2005, s.29).   

Att ha fokus på det friska ligger även i linje med vad Karlsson (2007, s.75) visar på i sin 

avhandling om Fountain House Stockholm.  Tonvikten inom deras organisation ligger på det 

friska hos deras deltagare.  

Vi tolkar det som om att då en verksamhet utgår från ett salutogent perspektiv så utgör det 

perspektivet i sig en möjlighet för de personer som kommer i kontakt med dem. Våra 

informanter arbetar inom olika verksamheter, men har det gemensamt att de arbetar för att 

personer med ett psykiskt funktionshinder ska kunna få tillgång till den reguljära 

arbetsmarknaden. Om fokus inom deras verksamheter hade legat på det sjuka, diagnoserna, 

som personer har så hade troligen endast en massa hinder blivit synliga. Men genom att 

fokusera på det friska så aktualiseras även de möjligheter som finns för målgruppen.  

Sista citatet från informant 5 som handlar om att arbetsgivarna behöver förstå fördelen med 

att anställa personer med ett psykiskt funktionshinder tolkar vi, utifrån ett salutogent 

perspektiv, som om att arbetsgivarna måste fokusera på det friska och det som funkar hos 

målgruppen istället för det som inte gör det. Detta skulle i sin tur kunna leda till att personer 

med psykiska funktionshinder skulle få fler möjligheter till att kunna komma in på den 

reguljära arbetsmarknaden.  

5.4.2 Anställning med lönebidrag 

Anställning med lönebidrag kan även det vara en möjlighet för personer med ett psykiskt 

funktionshinder avseende att få ett lönearbete. En anställning med lönebidrag innebär att om 

en person har en försämrad arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning kan den 

arbetsgivare som anställer denna person få ett lönebidrag. Lönebidraget syftar till att 
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kompensera arbetsgivaren för de anpassningar, vad de gäller arbetsuppgifter samt arbetsplats, 

som behöver göras för att kunna anställa en person med nedsatt arbetsförmåga (2: 

Arbetsförmedlingen). Denna anställningsform utgör en trygghet för båda sidor, då den 

kompenserar arbetsgivaren ekonomiskt för eventuella nedsättningar av arbetsförmåga hos den 

anställde och ger den anställde en möjlighet att arbeta 100 % utifrån sin egen förmåga. 

Informant 1 berättade om sin uppfattning om lönebidrag på följande sätt:  

[…]Vi tänker att lönebidragsanställningar är ju väldigt bra. Då går man ju till 

en arbetsgivare, man har en nedsatt arbetsförmåga, arbetsgivaren anpassar 

arbetsplatsen, därför får de lite pengar av staten […] För att man ska anpassa 

arbetet […] Det är som en vanlig anställning. Man är skyddad. (Informant 1) 

Under intervjun med informant 3 framkom att en anställning med lönebidrag skulle kunna 

utgöra en trygghet för personer som har ett psykiskt funktionshinder om de skulle får ett 

lönearbete. Det skulle kunna utgöra en trygghet för de arbetsgivare som väljer att anställa 

personer ur denna målgrupp, vilket framkommer nedanstående citat:  

 […] Lönebidrag fungerar ju så att arbetsförmedlingen betalar en del, en viss 

procent av lönen till arbetsgivaren för den här personen och då… det är en 

trygghet kan man säga, då har ju personen råd att kanske… inte alltid komma i 

tid eller har råd att vara sjuk för då täcker arbetsförmedlingen upp den 

kostnaden för arbetsgivarna, så den tryggheten är ju bra för båda parter. 

(Informant 3) 

I intervju med informant 4 kom lönebidrag upp som en möjlighet för personer med ett 

psykiskt funktionshinder att tillgå för att kunna komma ut på den reguljära arbetsmarkanden. 

Denna åtgärd ansågs dock inte som riktad specifikt mot denna målgrupp. Detta uttryckte 

informant 4 på följande sätt: 

[…] Är man inskriven på arbetsförmedlingen vilket man ju bör vara då om man 

tänkt sig att komma ut i jobb. De har ju de resurser som är till för alla andra. 

Det finns ju inga särskilda åtgärder. Nej, det gör de inte utan det finns dom här 

olika typerna av lönestöd. (Informant 4) 

Under intervjun med informant 5 framkom det att lönebidrag skulle kunna utgöra en 

möjlighet för personer med ett psykiskt funktionshinder till att få ett lönearbete. Följande 

konversation ägde rum under denna intervju: 

http://www.arbetsformedlingen.se/
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  […]nu fokuserar jag på just den här målgruppen, vad finns det för åtgärder i 

samhället som kan hjälpa den här målgruppen in på den reguljära arbetsmarknaden? 

[…] 

Rent konkret så är det ju arbetsförmedlingens åtgärder, där får man stöd till 

arbetsgivaren egentligen då… att…(Informant 5) 

Bidrag tänker du då?  

Ja bidrag, lönebidrag… man kan få hjälp […] (Informant 5) 

Med utgångspunkt i teorin om KASAM kan möjligheten som en anställning med lönebidrag 

utgör för personer med ett psykiskt funktionshinder förstås utifrån begreppen begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 2005, s. 44-46). Vi tolkar det som om att då en 

person med ett psykiskt funktionshinder har en nedsatt arbetsförmåga skulle eventuellt en 

anställning med lönebidrag kunna kännas som det mest rationella för personen själv. Om 

denna typ av anställning känns som mest logisk för personen bidrar det i sin tur till att hög 

begriplighet kan uppnås (Antonovsky, 2005, s.44).  

Vidare tolkar vi det som om att en anställning med lönebidrag även kan bidra till en ökad 

känsla av hanterbarhet för personer med ett psykiskt funktionshinder. Vi tänker oss då 

hanterbarhet i form av att personerna i fråga då får tillräckligt med resurser, så att de känner 

att de skulle kunna klara av att tillhöra den reguljära arbetsmarknaden. Med hög känsla av 

hanterbarhet avses just att om en person känner att den har tillräckliga resurser för att hantera 

olika situationer. Vi tolkar detta som att tillräckliga resurser exempelvis kan utgöras av det 

extra stöd, för den anställde och arbetsgivaren, som en anställning med lönebidrag utgör 

(Antonovsky, 2005, s.45).    

Vi tolkar det även som om att en anställning med lönebidrag kan bidra till en ökad 

meningsfullhet för personer med ett psykiskt funktionshinder. Detta med anledning av att för 

att tycka att något är meningsfullt, så måste det finnas en motivation dessförinnan 

(Antonovsky, 2005, s.6). Vi anser att lönebidrag kan ses som just denna motivation eftersom 

arbetet och arbetsplasten då anpassas efter de individuella förutsättningar som en person har.  

Därmed blir det arbete som ska utföras mer meningsfullt eftersom det både kan kännas 

begripligt och hanterbart för personen, då arbetsuppgifterna utgår ifrån personens egna 

förutsättningar.   
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Utifrån den möjlighet som en anställning med lönebidrag kan sägas utgöra kan paralleller dras 

till artikeln skriven av Harvey m.fl. I denna artikel påvisas att IPS är den mest effektiva 

metoden för att personer med psykossjukdomar ska kunna få en anställning. Eftersom denna 

metod utgår från att alla är kompetenta nog att kunna ha ett arbete på den reguljära 

arbetsmarknaden, bara rätt stöd finns, så kan det tolkas som om att alla människor har resurser 

nog för att kunna blir delaktiga (Harvey m.fl. , 2013, s.422). Det rätta stödet, som här påtalas 

som en viktig del för att personer med ett psykiskt funktionshinder ska kunna bli delaktiga på 

den reguljära arbetsmarknaden, anser vi bland annat skulle kunna utgöras av en anställning 

med lönebidrag.   

5.4.3 Ökad kunskap 

Något som ytterligare har varit ett framträdande mönster i vårt insamlade material är att det 

finns dålig kunskap bland arbetsgivare avseende personer med ett psykiskt funktionshinder 

och deras möjligheter till arbete. Informant 1 och informant 2 berättade följande om hur de 

såg på förståelsen bland arbetsgivare för målgruppen:  

 […] Ja det finns absolut vissa därute som förstår. (Informant 1) 

Det finns också många arbetsgivare som inte förstår. Att vara för ärlig i sitt cv eller 

personliga brev har kostat många jobbet. (Informant 2) 

[…] Det är okunskap. Man kan ju inte säga att alla som är bipolära kommer bete sig 

såhär, eller de som är schizofrena… (Informant 1) 

Tvärtom kan det gagna att vara bipolär. Kreativitet och sånt. (Informant 2) 

Informant 3 berättade under intervjun vilka åtgärder som hen upplevde att det skulle behövas 

för att minska arbetslösheten för personer med ett psykiskt funktionshinder:   

[…] Mer upplysningskampanjer, ja vet inte, men arbetslivet måste väl också bli lite 

mer tolerantare och få lite mer kunskap om dom här grupperna […] (Informant 3) 

Som framkommer nedan beskrev informant 4 hur okunskap kan begränsa möjligheterna till 

lönearbete för personer med ett psykiskt funktionshinder: 

Det är fortfarande mer accepterat och enklare om du är en före detta 

missbrukare. Jag tror någonstans att det har att göra med att vi äger för dåliga 

kunskaper om vad det handlar om. […]Jag tycker att det har blivit bättre, men 
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fortfarande är det klart att det är lite utpekande… just det här med psykiskt. 

(Informant 4) 

Även informant 5 upplevde att okunskap var en faktor som begränsar möjligheterna till 

lönearbete för personer med ett psykiskt funktionshinder.  Informant 5 uttryckte sig på 

följande vis angående vad som är de bakomliggande orsakerna till att just denna målgrupp i så 

stor omfattning står utanför den reguljära arbetsmarkanden:  

 För att dom är svåra… […]alltså vi är okunniga kring det, det finns en liten 

rädsla för psykiatriska diagnoser i samhället och hos arbetsgivarna förstås. Det 

är mycket lättare och mer förutsägbart att ta emot och anställa en person med 

fysiskt handikapp… […] (Informant 5) 

I följande citat förtydligade informant 5 även att hen ansåg att ökad kunskap skulle kunna 

vara ett sätt för att öka arbetsmöjligheterna för personer med ett psykiskt funktionshinder:  

Ja det är en sak så att säga, att man inte är rädd och har överdrivna rädslor 

kring dom här olika diagnoserna kring personer med psykiatriska diagnoser, det 

tror jag.  (Informant 5) 

Med hänvisning till ovanstående citat tolkar vi det, liksom informant 1, 2 och 4 berättade, som 

om att okunskap utgör ett hinder för att personer med ett psykiskt funktionshinder, då det 

gäller att få ett lönearbete. Vi tolkar det därmed som om att en större kunskap hos 

arbetsgivarna om denna målgrupp skulle kunna utgöra en möjlighet för dem avseende ökad 

delaktighet på den reguljära arbetsmarknaden.  

Utifrån KASAM och begreppet begriplighet skulle denna ökade kunskap hos arbetsgivarna 

gällande personer med ett psykiskt funktionshinder, samt de olika uttrycken som dessa hinder 

kan ta, kunna förstås som om att arbetsgivarna då skulle få en hög begriplighet avseende 

denna målgrupp (Antonovsky, 2005, s.44).  Vi tolkar det som om att det är en förutsättning att 

arbetsgivarna har en förståelse för målgruppen, för att viljan om att anpassa arbetsplatsen 

samt att anställa dessa personer ska infinna sig. 

Även begreppet hanterbarhet kan här användas för att belysa hur ökad kunskap skulle kunna 

tjäna som en möjlighet för personer med ett psykiskt funktionshinder på deras väg till ett 

lönearbete. Hög hanterbarhet uppnås då en individ upplever att den har tillräckliga resurser 

för att kunna hantera en situation (Antonovsky, 2005, s.45). Vi tolkar det som om att ökad 
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kunskap hos arbetsgivare skulle kunna leda till en hög känsla av hanterbarhet för deras del då 

de då skulle kunna känna att de hade tillräckliga resurser för att kunna ta sig an målgruppen 

som utgörs av personer med ett psykiskt funktionshinder.    

Vi tolkar det även som om att ökad kunskap hos arbetsgivarna angående personer med ett 

psykiskt funktionshinder skulle kunna leda till en hög känsla av meningsfullhet för dem 

(Antonovsky, 2005, s.46). Vi tror att för att arbetsgivarna ska vilja ta sig an målgruppen och 

ge dem möjligheter till arbete, så måste en motivation till detta finnas. Denna motivation tror 

vi bland annat skulle kunna hämtas i att hög begriplighet samt hög hanterbarhet redan gjort 

sig gällande hos arbetsgivarna angående denna målgrupp. Om denna meningsfullhet i att 

anställa personer med ett psykiskt funktionshinder skulle infinna sig hos arbetsgivaran skulle 

målgruppen utgöra en utmaning för dem, snarare än något som är problematiskt (ibid, s.46). 

Något som ytterligare pekade på att en ökad kunskap om personer med ett psykiskt 

funktionshinder behövs, framgår i artikeln skriven av Harvey m.fl. (2013, s. 421). Denna 

artikel beskriver en undersökning som gjorts, vilken visade på att 50 % av arbetsgivarna 

aldrig eller sällan skulle anställa en person som de visste hade ett psykiskt funktionshinder. 

Att så många angav att de sällan eller aldrig skulle anställa en person med ett psykiskt 

funktionshinder tolkar vi som en stor brist på kunskap om målgruppen. Därför anser vi att 

ökad kunskap bland arbetsgivare skulle kunna utgöra en stor möjlighet, då det gäller tillträde 

till den reguljära arbetsmarkanden för personer med ett psykiskt funktionshinder.  

6. Diskussion 

6.1 Slutsatser/Sammanfattning 

Syftet i vårt examensarbete har varit att undersöka hinder och möjligheter för personer som 

har ett psykiskt funktionshinder att få tillträde på den reguljära arbetsmarknaden, utifrån 

upplevelser hos personer vars arbetsroll har inslag av arbetslivsinriktad rehabilitering för vår 

undersökta målgrupp.  

Vår vetenskapsfilosofiska utgångspunkt vid insamlandet av empirin till denna studie har varit 

fenomenologisk. Detta har inneburit att vi har haft fokus på våra informanters upplevelser och 

har försökt att sätta vår egen förförståelse åt sidan. Ansatsen i detta examensarbete har varit 

kvalitativ och den kvalitativa metoden vi har använt oss av för att samla in empiri har varit 

halvstrukturerade livsvärldsintervjuer. Vägledande för oss under våra intervjuer har därmed 
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varit en intervjuguide med teman och underfrågor. Totalt har vi genomfört fyra intervjuer med 

sammanlagt fem informanter.   

Analysen av vårt insamlade material har gjorts utifrån en hermeneutisk meningstolkning. 

Detta analysverktyg har hjälpt oss att ta ut delar, i form av citat, från våra genomförda 

intervjuer. Dessa delar har valts ut med anledning av vi utifrån materialet som helhet sett 

dessa som återkommande och relevanta för att kunna besvara vårt syfte med studien. 

För att analysera de hinder och möjligheter som har framkommit att det finns för personer 

med ett psykiskt funktionshinder att kunna få tillträde till den reguljära arbetsmarknaden har 

vi använt oss av teorierna stigma och KASAM.  

Utifrån syftet med studien formulerade vi två frågeställningar, vilka var: ”Vilka hinder 

upplever våra informanter som i sin arbetsroll hjälper personer med ett psykiskt 

funktionshinder ut på den reguljära arbetsmarknaden, att det finns för denna grupp att få ett 

lönearbete?” och ”Vilka möjligheter upplever våra informanter, som i sin arbetsroll hjälper 

personer med ett psykiskt funktionshinder ut på den reguljära arbetsmarknaden, att det finns 

för denna grupp att få ett lönearbete?”. 

Huvudresultaten som framkom av dessa frågeställningar visade bland annat på att fördomar 

som finns mot personer med ett psykiskt funktionshinder kan utgöra ett hinder för dem när det 

gäller att få ett lönearbete. Fördomarna utgörs bland annat av att många i samhället 

nedvärderar arbetsförmågan hos målgruppen i fråga. Fördomarna tar sig även uttryck i att 

personer som har ett psykiskt funktionshinder ses som en homogen grupp och individuella 

bedömningar av arbetsförmågan uteblir.  

Vidare kan även hinder till lönearbete för målgruppen kopplas till låg självkänsla hos dem. 

Denna låga självkänsla kan ses ha uppkommit genom att individerna i målgruppen har 

införlivat de fördomar som finns om dem i samhället. Detta skulle kunna ha lett till att de inte 

sett sig själva som tillräcklig kompetenta för att kunna delta på den reguljära 

arbetsmarknaden.  

Ett annat hinder som kan ses för personer med ett psykiskt funktionshinder och deras 

möjligheter till lönearbete är att det i samhället finns ett ökat krav på högre utbildning för att 

kunna få ett lönearbete. Anledningen till att detta utgör ett hinder för målgruppen kan ha att 

göra med att många av de personer som har ett psykiskt funktionshinder inte klarar av att 

möta dessa krav.  
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När det gäller möjligheter till lönearbete visar resultaten på att ha fokus på det friska i sig kan 

utgöra en möjlighet för att personer med ett psykiskt funktionshinder ska kunna få ett 

lönearbete. Anledningen till att detta kan ses som en möjlighet för målgruppen är att fokus då 

hamnar på de resurser som varje individ har till arbete istället för att bara se det individen inte 

klarar av. 

En annan möjlighet kan som ses är att få en anställning med lönebidrag. Detta har 

framkommit som något som skulle kunna vara positivt för personer med ett psykiskt 

funktionshinder samt för de arbetsgivare som väljer att anställa ur denna målgrupp. Denna 

anställningsform utgör en trygghet för både arbetsgivare som den anställde, då den 

kompenserar arbetsgivaren ekonomiskt för eventuella nedsättningar av arbetsförmåga hos den 

anställde och ger den anställde möjligheten till att arbeta utifrån sin egen förmåga. 

Ytterligare en möjlighet för personer med ett psykiskt funktionshinder att få ett lönearbete är 

att verka för en ökad kunskap bland arbetsgivare. Det framkommer i denna studie att våra 

informanter upplever att det finns en okunskap och en rädsla riktad mot målgruppen hos 

många arbetsgivare. Om ökad kunskap, exempelvis genom mer upplysningskampanjer, var 

riktade mot arbetsgivare skulle denna eventuella rädsla och okunskap som de har angående 

målgruppen kunna avhjälpas. Därmed skulle detta kunna leda till fler möjligheter till 

lönearbete för personer med ett psykiskt funktionshinder. 

6.2 Diskussion av resultat 

En kritik som skulle kunna riktas mot resultaten av denna studie är att de är påverkade av de 

teorier som vi har valt. En kritik som till viss del kan vara befogad. För redan i uppstarten av 

detta examensarbete var val av teorier en viktig del att ta ställning till. Resultaten hade 

möjligvis kunnat ha sett annorlunda ut om andra teorier hade använts vid analysen. Det går 

inte att komma undan att vi i vårt examensarbete har en teoretisk referensram att hålla oss 

inom, vilket för oss som undersökare både kan ha utgjort ett hinder, men även en möjlighet 

för att kunna besvara vårt syfte. I en hermeneutisk anda, så strävar vi inte efter att nå den enda 

sanningen, utan vi vill bidra med en del till helheten av kunskapen.    

Våra resultat kan även kritiseras för att vara färgade av synsätt kopplade till de olika 

verksamheterna som våra informanter representerar samt vilken position inom dessa som 

informanterna har. Vi hade bara en informant som var ekonomiskt ansvarig. Om vi hade haft 

flera med det ansvaret hade kanske lönebidraget inte setts som en möjlighet, vilket är ett av 
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våra huvudresultat. Detta eftersom lönebidraget då skulle kunna ha framställts som en 

otillräcklig lösning som kompensation för det arbetsbortfall som en person som har ett 

lönebidrag skulle kunna komma att medföra.  

6.3 Diskussion av vald tidigare forskning och teori 

Nu i efterhand kan vi se att vår valda forskning är väldigt präglad av just den kontext som den 

är skriven i. Kritik som skulle kunna riktas mot vår valda forskning är därför om den 

överhuvudtaget går att tillämpa i andra kontexter.  Forskningen utgick från ett 

brukarperspektiv, en organisation respektive en australiensk kontext. Detta skulle kunna anses 

medföra svårigheter för oss vid tillämpning av forskningens resultat i vårt examensarbete, då 

vår utgångspunkt tagit vid i en annan kontext. Vi anser dock att de delar vi har valt ut från den 

tidigare forskningen har haft ett stort värde för oss i vår studie. För även om det finns 

skillnader mellan vår studie och den tidigare forskningen så har vi det gemensamt att vi 

fokuserar på målgruppen personer med ett psykiskt funktionshinder kopplat till den reguljära 

arbetsmarknaden.   

Den kritik som skulle kunna riktas mot att använda stigma som teori för att analysera 

målgruppen personer med ett psykiskt funktionshinder är att det inte är något nyskapande 

över det. Det första som dök upp i våra huvuden var att stigma var en självklar teori att 

använda för att besvara en del utav vårt syfte. Detta kan vara kopplat till vår förförståelse av 

målgruppen. KASAM kan ses som en teori som främst fokuserar på individen. Det skulle 

därför kunna vara förståeligt om vissa skulle påstå att den inte är lämplig att använda för att 

belysa möjligheter på andra nivåer än just individnivån.  

6.4  Diskussion av vald metod 

De begränsningar vi kan se med vårt val av kvalitativa metod är att vi bara har den som 

metod. För att vi skulle kunna få en djupare förståelse för det fenomen vi har undersökt hade 

det optimala varit att använda sig av både en kvantitativ samt en kvalitativ metod.  Att 

använda två olika metoder kan ge både likartade som olikartade resultat och det leder i sin tur 

till en mer ingående förståelse för det som studeras (Elofsson, 2005, s.61) Av tidsmässiga skäl 

och utifrån examensarbetets omfattning har vi valt att istället göra några få intervjuer med väl 

utvalda informanter. 

Vidare skulle kritik kunna riktas mot att vi har använt oss av två olika intervjuguider, då detta 

skulle kunna anses ha påverkat svaren. Vi anser dock att detta inte har påverkat varken 



 

42 

 

reliabiliteten eller validiteten för denna studie. Detta med anledning av att intervjuguiden 

endast smalnades av för att innehålla de frågor som vi efter första intervjun bedömde vara 

tydligt formulerade. Bedömningen av vilka frågor vi skulle behålla gjordes utifrån hur 

respektive fråga togs emot av informant ett och två. I vår omgjorda intervjuguide slog vi även 

ihop teman som vi under intervjun upptäckte gick in i varandra. Vi menar även på att en 

intervjuguide är just en guide, vilket ger undersökaren en viss flexibilitet att förändra 

intervjuguiden. Denna förändring kan göras så länge kärnan för att besvara syftet inte ändras 

och att de förändringar som görs tydligt redogörs för i studien (Kvale & Brinkmann, 2009, 

s.43).   

Självklart ser vi själva begränsningar i att endast använda sig av informanter som inte själva 

uttalar sig i egenskap av brukare när det kommer till hinder och möjligheter för personer med 

ett psykiskt funktionshinder att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden. Vi tänker oss 

dock, i och med att våra informanter i sitt dagliga arbete jobbar för att komma över de hinder 

som finns samt skapa möjligheter för målgruppen att komma ut på den reguljära 

arbetsmarknaden, att dessa personer skulle kunna bidra med olika upplevelser och 

erfarenheter av detta fenomen. Dessa upplevelser och erfarenheter anser vi har hjälpt oss för 

att svara upp mot vårt syfte.  

Länge var målsättningen att inkludera både brukares och professionellas perspektiv i detta 

examensarbete, men på grund av tidsmässiga skäl gjordes valet att fokusera på de 

professionellas perspektiv. En annan anledning till att vi inte valde ett brukarperspektiv 

grundade sig i etiska skäl. En oro låg i att våra tolkningar skulle kunna ha orsakat mer 

psykiskt lidande för personen ifråga. I och med tidsomfattningen för detta examensarbete och 

vår begränsade erfarenhet som undersökare kunde heller inte eventuella konsekvenser 

förutses för individen när det kommer till att besvara frågor som rör deras utsatta situation. Vi 

vill dock tydligt understryka att vi ser att personer som lever med något psykiskt 

funktionshinder tillhör en mycket utsatt grupp i samhället och vars röster behöver bli hörda. 

6.5 Förslag till vidare forskning 

Som förslag på framtida forskning tycker vi att det skulle vara väldig intressant att studera hur 

arbetslöshetssiffrorna för personer med ett psykiskt funktionshinder skulle påverkas om 

lönebidraget höjdes upp till dagens rådande lönenivåer. Vi tror att detta skulle kunna utgöra 

en möjlighet för målgruppen att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden. Vi tror även att 

arbetsgivarna då skulle vara mindre rädda för att gå med förlust och kanske skulle fler 
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arbetsgivare våga ge personer med ett psykiskt funktionshinder möjlighet att visa vad de 

faktiskt är kapabla till. 
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Bilaga 1: Utskickat informationsbrev till våra informanter 

Information om forskningsprojekt 

Vi är två studenter på socionomprogrammet vid högskolan i Gävle, som fram till juni 2014 

skriver examensarbete inom ämnet socialt arbete. Detta brev skickas för att tydligare 

informera om studien vi nu arbetar med. 

 Vi har som syfte med studien att belysa upplevda hinder och möjligheter för personer med ett 

psykiskt funktionshinder att få återinträde/tillträde till den reguljära arbetsmarknaden, utifrån 

informanter som i sin tjänst arbetar mot detta mål. 

Deltagande i studien är helt frivilligt och kan närsomhelst avbrytas utan att en förklaring till 

detta behöver uppges. Denna studie kommer inte att inverka på arbetssituationen på något sätt 

och intervjun beräknas ta ca 1 timme. 

Intervjuerna önskar vi att få spela in, så att ingen information går förlorad. Inspelningarna 

kommer endast att avlyssnas av oss två studenter. Materialet kommer att behandlas 

konfidentiellt där alla namn och utmärkande uppgifter kommer tas bort för att ingen specifik 

person ska kunna bli identifierad. Förutom detta kommer inspelning förvaras inlåst efter 

genomförda intervjuer och sedan raderas efter att studien är slutförd 

Studien kommer att finnas tillgänglig för läsning på högskolan i Gävles hemsida 

http://hig.diva-portal.org 

Vid eventuella frågor eller byta av tid ber vi er kontakta oss! 

Med vänliga hälsningar 

Anneli Forsanker                               Victoria Flood                          Maja Lilja 

Student                                             Student                                   Handledare 

070-5116975                                      076-3458331                     

ofk11afr@student.hig.se                    bfk07fva@student.hig.se          maja.lilja@oru.se 
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Bilaga 2: Intervjuguide 1 

Organisationens utformning 

- Kan ni berätta om hur verksamheten är uppbyggd? 

- Hur skulle ni beskriva den målgruppen som ni arbetar med? 

- Hur kommer denna målgrupp  i kontakt med er? 

- Samverkar ni med några andra, exempelvis myndigheter, verksamheter etc.? 

- Om samverkan förekommer respektive inte förkommer vad är syftet/anledningen till 

detta?  

Arbetslöshet och psykiska funktionshinder 

- Vad upplever ni vara orsak till att personer med ett psykiskt funktionshinder i så stor 

omfattning som idag står utanför arbetsmarknaden? 

- Arbetar ni för att denna målgrupp bättre ska få möjligheter till att ha ett lönearbete och 

hur ser detta arbete i så fall ut?  

- Upplever ni att det är viktigt att ha ett lönearbete? 

- Hur upplever ni välfärdssamhällets insatser till denna målgrupp för att få samt behålla 

ett lönearbete?  

- Vilka åtgärder anser ni skulle krävas på en samhällelig nivå för att minska 

arbetslöshetssiffrorna bland personer med ett psykiskt funktionshinder?  

Konsekvenser av att så utanför arbetsmarknaden  

- Vilka konsekvenser upplever ni att arbetslöshet medför för personer med ett psykiskt 

funktionshinder? 

- Hur arbetar ni för att göra er målgrupp delaktiga i verksamheten? 

- Hur bidrar detta till ökad delaktighet i samhället för målgruppen? 

Hinder och möjligheter för tillträde till arbetsmarknaden 

- Vilka hinder upplever ni att det finns för att personer med ett psykiskt funktionshinder 

ska kunna få tillträde till den reguljära arbetsmarknaden utifrån en individnivå?  

- Vilka hinder för tillträde upplever ni att det finns för dessa personer utifrån en grupp 

samt samhällsnivå? 
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- Vilka möjligheter upplever ni att det finns för att målgruppen personer med ett 

psykiskt funktionshinder ska kunna få tillträde till arbetsmarknaden utifrån en 

individnivå?  

- Vilka möjligheter för tillträde upplever ni att det finns för dessa personer utifrån en 

grupp samt samhällsnivå? 
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Bilaga 3: Intervjuguide 2 

Inledning 

- Kan du kort beskriva den organisation du företräder/ditt arbete? 

- Hur definierar du målgruppen som ligger i fokus i organisationen/ditt arbete? 

Praktiskt arbete 

- Hur arbetar ni för att öka delaktigheten på arbetsmarkanden för personer med ett 

psykiskt funktionshinder? 

- Vilken betydelse upplever du att lönearbete har för denna målgrupp?  

- Samverkar ni inom organisationen/i ditt arbete med andra aktörer och i så fall på vilket 

sätt? 

- Vilka åtgärder kan ni erbjuda målgruppen för att de ska kunna få tillträde/återinträde 

på arbetsmarknaden? 

Hinder  

- Vad upplever du vara orsak till att personer med ett psykiskt funktionshinder i så stor 

omfattning som idag står utanför arbetsmarknaden? 

- Vilka attityder upplever du att det finns kring lönearbete för personer med ett psykiskt 

funktionshinder? 

-  Upplever du att dessa attityder påverkar målgruppens arbetsmöjligheter och i så fall 

på vilket sätt? 

Möjligheter 

- Vilka åtgärder finns det för personer med ett psykiskt funktionshinder att tillgå idag 

för att komma in på arbetsmarknaden?  

- Vilka åtgärder anser du skulle krävas för att minska arbetslösheten i målgruppen? På 

individnivå? På samhällsnivå?  

- Hur skulle drömscenariot se ut för att ge människor i målgruppen mer möjligheter att 

komma ut i arbetslivet?  

Avslutning 

- Är det något du vill tillägga?  


