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Abstrakt 
Inom arbetsmarknaden har personer som drabbats av psykisk sjukdom ofta en försvagad 

position och är även den grupp i samhället som har lägst sysselsättningsgrad. Syftet med 

denna studie var att belysa hur personer med en psykisk funktionsnedsättning och olika 

företrädare för myndigheter upplever möjligheten till arbete för personer med psykisk 

funktionsnedsättning. Metoden var av kvalitativ ansats där personliga intervjuer utfördes med 

representanter vid Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Kommun och ordförande vid RSMH 

samt två av deras medlemmar. Studien visade ur myndighetsperspektiv att möjlighet till 

arbete påverkades till stor del av personens egna förutsättningar men även av faktorer som 

ekonomi, brist av arbetsplatser och handledare samt olika synsätt som fanns myndigheter 

emellan. Ur individperspektiv framkom att personliga svårigheter, höga krav på 

arbetsmarknaden och generation var avgörande faktorer som påverkade deras möjlighet till 

arbete. Studien visade även att den yngre generationen med psykiska funktionsnedsättningar 

ökar i samhället och där andra krav ställs på myndigheter än av den äldre generationen som 

uppfattades funnit sig i sin situation. 
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Abstract 
People who suffer from a mental illness often have a weakened position on the labor market   

and they are a part of the group that has the lowest degree of employment within the society. 

The purpose of this study was to illuminate how people with mental disabilities and 

representatives of different parts of the government feel about the possibilities for people with 

mental disabilities to obtain employment. The method was a qualitative approach, in which 

individual interviews with representatives of the employment agency, the social insurance 

office, the municipality, the chairman of RSMH and two of their members, were performed. 

The study revealed, from an authority perspective, that the possibility to obtain employment is 

greatly influenced by person’s own conditions, but also by other factors such as economy, 

shortage of employment possibilities and supervision, as well as differences in approach 

between authorities. It came to light, from an individual perspective, that factors such as 

personal difficulties, high requirements on the labor market, and generation have decisive 

influence on their possibility to obtain employment. The study also revealed that the younger 

generation of people with mental disabilities is increasing which results in a new demand for 

attention from authorities. This was never an issue with previous generations whom seemed to 

have settled in their situation.     
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Förord 
Ett stort tack vill vi rikta till alla underbara personer som vi intervjuat och som 
därmed gjort denna studie möjlig att genomföra. Slutligen vill vi tacka våra 
familjer som haft överseende med att vi ofta vart upptagna med våra studier.  
 
Linda Berglund & Marie Kemi 
Januari, 2008 
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Inledning 

Möjligheten till meningsfull daglig sysselsättning eller arbete är en viktig faktor i 

rehabiliteringen av personer med psykiska funktionsnedsättningar. Arbete kan ur 

rehabiliteringssynpunkt vara en viktig faktor för långsiktiga förbättringar hos personen med 

avseende på psykiatriska symptom, självkänsla, social funktion, ekonomiskt oberoende och 

livskvalitet (Hansson & Eklund, 2005). Vidare menar författarna att bristen på arbete bidrar ur 

social synpunkt till en marginalisering för dessa människor i samhället, vilket förhindrar den 

normalisering och integration som är en av de överordnade principerna för det 

samhällsbaserade psykiatriska vård och stödsystemet. Socialstyrelsen (2007) visar i en 

utvärdering att ett av de områden som regeringen ansåg som viktiga att utveckla var arbete 

och sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Dock saknas det 

återkommande uppföljningar som beskriver om dessa människor har en meningsfull 

sysselsättning i sin vardag. Enligt Socialstyrelsen (2005) påverkas personens möjlighet till 

arbete eller annan meningsfull sysselsättning i hög grad av samverkande myndigheter som 

Kommun, Försäkringskassa och Arbetsförmedling.  För att kunna tillgodose den enskildes 

individuella behov krävs att de olika myndigheterna tar ett gemensamt ansvar och utvecklar 

former för samverkan för att bemöta dessa människors behov på arbetsmarknaden. 

Arbetsmarknadens krav har förändrats vilket gjort att möjligheterna att försörja sig genom 

arbete har minskats för personer med psykiska funktionsnedsättningar.   

 

Inom arbetsmarknaden har personer med psykiska funktionsnedsättningar ofta en försvagad 

ställning där även annan typ av daglig sysselsättning saknas för många och personer med 

psykiska funktionsnedsättningar är den grupp i samhället som har lägst sysselsättningsgrad 

(SOU 2006:100). Enligt Socialstyrelsen (2007) har en av de största utmaningarna för 

samhällets insatser för dessa människor varit att skapa meningsfull sysselsättning och 

rehabilitering till arbete.  

 

Syftet med denna studie är att belysa hur personer med en psykisk funktionsnedsättning och 

företrädare för olika myndigheter upplever möjligheten till arbete för personer med psykisk 

funktionsnedsättning.  
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De forskningsfrågor studien fokuserar på är: 

• Hur upplever den enskilde möjligheterna att få ett arbete utifrån dennes behov?  

• Hur beskriver representanter för olika myndigheter möjligheterna för personer med en 

psykisk funktionsnedsättning att få ett anpassat arbete?   

 

Bakgrund 
Under 1500 - talet och framåt byggdes hospital upp i samhället och var avsedda att fungera 

som uppsamlingsplatser och förvaring av personer med psykisk sjukdom, syftet var att 

”skydda” samhället från dessa personer (Andersson, 1994). Ett stort steg framåt skedde under 

1900 - talet då politiker och andra beslutsfattare började inse att personer med psykisk 

sjukdom var sjuka människor och inte ”dårar” (Grunewald, 2000). Under 1950 - talet inleddes 

en första avinstitutionaliseringsprocess, vilket innebar en avveckling av mentalsjukhusen som 

hospitalen nu kom att kallas för till förmån för andra boendeformer som eget boende. En av 

orsakerna till avvecklingen av mentalsjukhusen var att den vetenskapliga utvecklingen gick 

snabbt framåt och nya mediciner blev tillgängliga. En annan bidragande orsak var den kritik 

som riktades mot de missförhållanden som förekom på mentalsjukhusen och upptäckten att 

personer med psykisk sjukdom tog skada av att leva instängda och isolerade från det 

omgivande samhället (Markström, 2003). På 1960 - talet började samhället uppmärksamma 

dessa personers medborgerliga rättigheter och diskussioner fördes om frågor som livskvalitet 

och frihet. Under 1970 - talet inleddes på allvar avinstitutionaliserings processen av 

mentalsjukhusen och det genomfördes en rad statliga utredningar1 rörande psykiatriområdet, 

1980 - och 1990 - talen var förändringarnas tid för psykiatrin, sektoriseringen genomfördes 

och slutenvårdsplatserna minskade markant (ibid.).  

Psykiatriutredningen 

År 1989 tillsattes en psykiatriutredning som hade till uppgift att ge förslag på förbättringar 

inom psykiatriområdet (Markström, 2005). Genom att vårdplatserna hade minskats och 

mentalsjukhusen i princip försvunnit uppstod stora oförberedda förändringar i samhället, 

exempelvis hade kommunerna svårt att ge det stöd och hjälp som denna grupp människor var 

i behov av (Printz, 2004). Tillsättandet av psykiatriutredningen skulle enligt Markström 

(2003) inriktas på att överväga och föreslå åtgärder gällande ansvarsfördelning och 

                                                 
1 Exempel:  
Socialstyrelsen (1973). Den psykiatriska vårdens målsättning och organisation. Rapport från expertgrupper. 
Stockholm: Socialstyrelsen.  
Spri (1977). Psykiatri i omvandling. Spri-rapport 12/77.  
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organisation av stöd, vård samt kartlägga och förbättra livssituationen för personer med 

psykiska funktionsnedsättningar. Psykiatriutredningen skulle även utreda former för 

samverkan mellan berörda aktörer och utvärdera hur avinstutionaliseringen inom psykiatrin 

hade påverkat individ och samhälle (ibid.).  

 

Psykiatriutredningens arbete resulterade i tio delbetänkanden inklusive ett slutbetänkande, där 

man bland annat försökte beskriva livssituationen för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar. Utredningen visade att dessa personer hade det betydligt sämre än 

andra grupper i samhället och att deras rättsliga ställning var svag.  Det visade sig även att det 

fanns mycket små möjligheter att kunna påverka sitt eget liv (SOU 1992: 73). Psykiatri 

utredningen ledde till införandet av psykiatrireformen (Printz, 2004). 

Psykiatrireformen 

Psykiatrireformen trädde i kraft 1995 och syftade till att förbättra livssituationen för personer 

med psykiska funktionsnedsättningar samt att öka deras möjligheter till gemenskap och 

delaktighet i samhället (prop. 1993/94:218). Den betonade att dessa personer ska ha lika 

rättigheter, värde och skyldigheter som alla andra samhällsmedborgare. Service, stöd och vård 

ska anpassas till personens individuella behov och förutsättningar samt att individens egna val 

och prioriteringar ska vara utgångspunkten för insatserna som ges av samhället. Insatserna ska 

även ges i så normaliserande och öppna former som möjligt och utformas så att de stödjer den 

enskildes oberoende, integritet och välfärd (Lundin & Ohlsson, 2002).  Genom att 

psykiatrireformen genomfördes fördelades ansvaret för vården och omsorgen av personer med 

psykiska funktionsnedsättningar mellan Kommun och Landsting. Kommunen fick därmed det 

övergripande och yttersta ansvaret för att initiera, planera och samordna alla insatser i form av 

service, stöd och vård för den enskilde.  Den enskilde ska få tillgång till stöd och hjälp med 

sysselsättning, boende samt att Kommunen fick ansvar för den enskildes sociala anpassning 

till samhället (ibid.). Kommunerna skulle även ägna sig åt att begränsa konsekvenserna av 

funktionsnedsättningarna som uppstått till följd av sjukdomen (Gustafsson & Häggberg, 

1994). Landstingets ansvar blev att förebygga, utreda och behandla psykiska sjukdomar i 

öppna eller slutna vårdformer. Personerna skulle få ett kvalificerat stöd av olika 

yrkeskategorier inom vårdområdet (Nationell psykiatrisamordning, 2006a).  

 

Enligt Markström (2003) påverkar psykiatrireformen inte bara Kommunerna och Landstingen 

eftersom personerna ofta har insatser och hjälp från flera aktörer i samhället som exempelvis 
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Försäkringskassa, Arbetsförmedling och ideella organisationer2 (ibid.). Målet med samhällets 

insatser är att de ska samordnas utifrån den enskildes behov och utifrån ett helhetsperspektiv 

(prop. 1993/94:218).   

Psykisk ohälsa 

Socialstyrelsen (2003) menar att uppkomst av psykisk sjukdom kan bero på sårbarheten och 

stresskänsligheten hos människan. Varje enskild individ är olika känslig för att utveckla 

psykisk sjukdom vid fysiska och psykiska påfrestningar. Sårbarheten gör att en del människor 

är mer känsliga och mottagliga för svåra upplevelser eller har svårare att hantera vissa 

situationer än andra. Bakgrunden för sårbarhet kan bero på genetiska faktorer, hjärnskador 

under foster och nyföddhetsperioden samt störningar i hjärnans utveckling. Även fysiologisk 

överbelastning som till exempel sömnbrist eller näringsbrist kan vara stressfaktorer som ökar 

risken för sjukdom, andra utlösande faktorer kan vara alkohol eller drogmissbruk. Ett första 

insjuknande kan ha föregåtts av traumatiska upplevelser, till exempel sexuella övergrepp, 

någon närstående avlider eller andra smärtsamma erfarenheter. 

 

Lundin och Ohlsson (2002) menar att psykisk sjukdom utmärks av störningar i personens 

verklighetsuppfattning och är ofta förknippad med en stark ångest. Efter att ha drabbats av 

psykisk sjukdom kan kognitiva störningar uppstå, vilket innebär en oförmåga att tolka sociala 

och känslomässiga sammanhang. Personen kan även till följd av sjukdomen, drabbas av 

processtörningar vilket resulterar till en oförmåga att bearbeta och planera händelser samt 

intryck. Även svårigheter med att ta egna initiativ kan uppstå och en avsaknad av planering 

eller organisationsförmåga. Personen kan uppleva det svårt att skapa motivation, upprätthålla 

uppmärksamhet, fokusera och värdera sina egna prestationer eller det egna agerandet.  Oftast 

påverkas hela personligheten av psykisk sjukdom. Enligt Nationell Psykiatrisamordning 

(2006b) har en person en psykisk funktionsnedsättning om denne har väsentliga svårigheter 

att genomföra aktiviteter på viktiga livsområden och att de begränsningarna har funnits eller 

kan antas komma att bestå under en längre tid. Viktiga livsområden handlar om människans 

basala liv i samhället såsom boende, sysselsättning, social gemenskap/relationer och fritid.  

 

En psykisk funktionsnedsättning kan visa sig på många olika sätt hos individen, i olika 

kombinationer och omfattningar med inslag av exempelvis likgiltighet, ångest, bristande 
                                                 
2 Exempel på en Ideell organisation är Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) som är en 
intresseorganisation för människor som har en psykisk ohälsa. Organisationen har byggts upp av personer som 
har egen erfarenhet av psykisk ohälsa (Broström et al., 2000).  
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initiativförmåga, depressioner, tillbakadragenhet, isolering och kognitiva funktionsstörningar. 

Vilket i sin tur kan ge svårigheter för personen att möta vardagen (Sandlund, 2000). Printz 

(2004) menar att när en person med en psykisk funktionsnedsättning själv ska beskriva sin 

problematik är det ofta handlingsförlamning och apati som nämns först. 

Funktionsnedsättningen handlar om att det finns en bristande förmåga att utföra vardagliga 

saker, exempelvis att stiga upp på morgonen, klä på sig och möta omgivningen.  

Betydelsen av arbete och sysselsättning 

Vanligt förekommande är att personer med psykiska funktionsnedsättningar lever ett socialt 

isolerat liv. Att vara oförmögen att ta kontakt med människor i omgivningen i kombination 

med en ökad sårbarhet resulterar i att personerna kan uppleva en övergivenhet, ensamhet och 

en oduglighet (Brusén, 2000). Att stå utanför arbete eller sysselsättning kan upplevas svårt för 

personen eftersom arbetslösheten i sig ökar upplevelsen av och medvetenheten om sin egen 

funktionsnedsättning (Johansson, 2000). Bejerholm och Eklund (2005) menar att avsaknaden 

av ett arbete för dessa människor innebär en nedbrytning av det dagliga aktivitetsmönstret och 

skapar en mental ohälsa. Arbetslösheten kan vara början till en ond cirkel av bristande 

engagemang och ett undandragande från världen runtomkring.  

 

De övergripande handikappolitiska målen är att samhällets insatser till dessa personer ska leda 

till en full delaktighet i samhällslivet, en jämlikhet i levnadsvillkor samt bidra till en 

samhällsgemenskap med mångfald som grund. Dessa insatser gäller inom alla 

samhällssektorer i vårt samhälle. En viktig insats för att nå dessa mål är möjligheten att kunna 

delta i arbetslivet och att kunna försörja sig själv genom eget arbete (prop. 1999/2000:79). I 

vår kultur är arbete högt värderat och det har visat sig att trivsel med sin arbetssituation 

medför tillfredställelse i andra viktiga områden i livet exempelvis fritiden (Bejerholm & 

Eklund, 2005). Författarna menar också att personer med psykiska funktionsnedsättningar 

som har sysselsättning i sin vardag har en bättre situation i livet gällande psykiatriska 

symptom, hälsa och välbefinnande. Vidare beskrivs att de olika positiva följderna av arbete är 

att det kan möjliggöra kontakter med andra och att arbetet i sig har en organiserande karaktär 

samt att arbete i överlag har en status och symboliskt värde i vårt samhälle. Genom att erhålla 

en känsla av mening med det arbete personen utför, kan han eller hon betrakta sig själv som 

kapabel och utveckla en roll som inte är relaterad till den stigmatiserande ”sjukrollen”.  
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Vidare menar Bejerholm och Eklund (2005) att arbete skapar möjligheter för personen att 

lära, få erfarenheter, utveckla färdigheter samt bygga upp en självkänsla. Det personen uträttar 

genom arbetet och som upplevs som meningsfullt, bidrar till en organisation av det egna 

beteendet och ger tiden struktur. Arbetet i sig kan möjliggöra en integration med samhället 

och kan för den enskilde ge tillfälle att bemästra och upptäcka omgivningen. Sysselsättning 

och arbete ger också ett kollektivt värde och kan indirekt bidra till en persons egenvärde. 

Även Jahoda (1982) menar att delaktighet och medverkan i arbetslivet har en stor psykosocial 

betydelse för integration i samhället. Arbete skapar en självständighet hos personen och kan 

göra att livet uppfattas som meningsfullt och innehållsrikt utifrån den enskildes perspektiv.  

 

Brusén (2000) visar på arbetets betydelse för det sociala nätverket för den enskilde. Ett bra 

socialt nätverk bidrar enligt författaren till en bättre hälsa och menar att möjligheten att leva i 

ett socialt sammanhang är en källa till livskvalitet för personer med en psykisk 

funktionsnedsättning. En av de främsta mötesplatserna för nätverkskontakter är arbetet, vilket 

ofta leder till umgänge utanför arbetstid. I och med att relationer uppstår genom arbetslivet 

kan en större trygghet och säkerhet skapas hos personen vilket leder till ett större oberoende. 

Enligt Brunt (2005) kan det sociala nätverket ha en skyddande inverkan mot psykiska 

sjukdomstillstånd som kan uppstå vid svåra och påfrestande situationer i livet. En av 

orsakerna till ensamhet och isolering för personer med psykiska funktionsnedsättningar kan 

vara en begränsad ekonomi (Kihlström, 2000). Ur ett ekonomiskt perspektiv kan ett 

lönearbete stärka självkänslan och lönen kan möjliggöra för personen att unna sig saker i livet 

samt ge möjlighet att skapa viktiga och meningsfulla kontakter i vardagen (Brunt, 2005). 

 

Lundin och Ohlsson (2002) menar att genom att ta vara på individens individuella resurser 

kan de flesta personer med psykiskt funktionsnedsättning klara av någon form av arbete eller 

sysselsättning (ibid.). Dock kan det ”normala arbetslivet” i samhället utgöra en alltför hög 

tröskel, men i en rätt miljö och utifrån den enskildes individuella förutsättningar så kan även 

en person med en psykisk funktionsnedsättning vara mycket produktiv (RFV 1999). 

Samhällets ansvar för rehabilitering till arbete 

Ansvaret för rehabilitering till arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning är 

uppdelat mellan fyra olika aktörer i samhället. Kommunen är den aktör som har ansvaret för 

den enskildes sociala rehabilitering och i den sociala rehabiliteringen ingår även 

sysselsättningsåtgärder. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är två aktörer som delar 
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på ansvaret för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen för dessa personer (RFV 1999). 

Rehabiliteringsåtgärderna utgår utifrån den såkallade arbetslinjen, vilket menas att aktiva 

insatser ska genomföras för att hjälpa människor tillbaka i arbetslivet. Dessa åtgärder ska 

genomföras även om det på kort sikt kan kosta mer än den ersättning som ges för försörjning. 

Syftet är att så många personer som möjligt ska kunna försörja sig själv genom arbete (ibid.). 

Genom psykiatrireformen kom arbetslinjen även att gälla för personer med psykisk 

funktionsnedsättning (prop.1993/94:218). Den fjärde aktören som kan påverka den enskildes 

förutsättningar till arbete eller annan sysselsättning är Landstinget som ska främja att den 

enskilde återfår bästa möjliga funktionsförmåga samt ett fysiskt och psykiskt välbefinnande. 

Aktören kan genom sina insatser skapa förutsättningar för den enskilde att möta arbetslivet 

(Nationell psykiatrisamordning, 2006a).   

Försäkringskassa  

Försäkringskassan är den myndighet som har det övergripande ansvaret för att rehabilitering 

genomförs och har ansvaret för att utarbeta en rehabiliteringsplan (Nationell 

psykiatrisamordning, 2006a). Ansvaret att upprätta en rehabiliteringsplan omfattar alla 

försäkrade, både för de personer som har en anställning och de som saknar en. Planens syfte 

är att personen får den rehabilitering som behövs för att möjliggöra återgång till arbete 

(Försäkringskassan, 2004).  

 

Enligt lag om allmän försäkring (SFS 1962:381) är det Försäkringskassan som är den 

myndighet som samordnar och utövar tillsyn över de insatser som behövs för rehabilitering. 

Ett särskilt ansvar som Försäkringskassan har, är att samordna insatser med övriga aktörer och 

samverka med Arbetsförmedling, arbetsgivare och hälso- och sjukvård med målet att hjälpa 

människor tillbaka i arbete. Enligt Nationell psykiatrisamordning (2006a) är det 

Försäkringskassan som har det övergripande ansvaret om den enskilde har behov av och 

förutsättningar av rehabilitering. Den ska enligt Försäkringskassan (2004) syfta till att 

personen som drabbats av sjukdom ska få sin arbetsförmåga tillbaka och sina förutsättningar 

att försörja sig själv genom arbete. Utgångspunkten för Försäkringskassans rehabilitering till 

arbete är att arbetsförmågan ska vara nedsatt på grund av sjukdom. Dock säger lagen att om 

det finns andra skäl till att en person inte kan arbeta så finns inte möjlighet till rehabilitering 

enligt lag om allmän försäkring. Därför tar rehabiliteringsbegreppet enbart sikte på 

möjligheten att återfå förmågan till arbete. Insatser att i övrigt stärka förmågor och resurser att 

kunna leva ett normalt liv är fram för allt Socialtjänstens och Landstingets uppgifter.  
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Arbetsförmedling 

Via Arbetsförmedlingen erbjuds särskilda program med syfte att underlätta återgång till 

arbetsmarknaden för exempelvis personer med psykiska funktionsnedsättningar (AMS, 

2006a). Enligt Nationell psykiatrisamordning (2006a) är de viktigaste programmen för dessa 

personer följande; 

 

Arbetspraktik 

Genom Arbetsförmedlingen kan arbetslösa som fyllt 20 år, unga med psykiska 

funktionsnedsättningar och den som har arbetslöshetskassa möjlighet att få en arbetspraktik. 

Praktiken innebär att personen får möjlighet att arbeta på en arbetsplats utan att arbetsgivaren 

betalar ersättning (Nationell psykiatrisamordning, 2006a). Programmet syftar till att stärka 

möjligheterna för personen att få ett arbete samt att via programmet få en yrkesorientering, 

yrkespraktik eller arbetslivserfarenhet. Kontakten med arbetslivet genom arbetspraktik kan 

öka deltagarens kompetens och möjligheter till ett reguljärt arbete (AMS, 2006a). Enligt 

Nationell psykiatrisamordning (2006a) syftar även praktiken till att ge upplysningar om vilken 

funktionsförmåga personen har eller kan uppnå genom arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Arbetspraktik kan anordnas via privata, offentliga arbetsgivare eller ideella organisationer.  

Lönebidrag 

En arbetsgivare som anställer en person med nedsatt arbetsförmåga genom 

Arbetsförmedlingen kan under fyra år kompenseras genom lönebidrag (Nationell 

psykiatrisamordning, 2006a). Syftet med bidraget är att öka anställningsmöjligheten för 

personer med funktionsnedsättningar genom en lönesubvention, det vill säga arbetsgivaren 

kompenseras ekonomiskt för den enskildes nedsatta arbetsförmåga (AMS, 2006b). 

Lönebidrag kan lämnas till anställningar på den reguljära arbetsmarknaden (AMS, 2006a) och 

målet med lönebidragsanställningen är att den ekonomiska kompensationen som ges till 

arbetsgivaren minskas allt eftersom den anställdes arbetsförmåga ökar (AMS, 2006b).    

Offentligt skyddat arbete 

Med offentligt skyddat arbete menas att en offentlig arbetsgivare eller Samhall AB3 kan få en 

lönesubvention genom att anordna ett skyddat arbete för personer som är arbetslösa (AMS, 

2006b). Personer med socialmedicinsk funktionsnedsättning4, arbetslösa som är berättigade 

                                                 
3 Samhall AB är ett statligt bolag och bedriver affärsmässig verksamhet inom industri, service samt 
tjänstesektorn (AMS, 2006b). 
4 Socialmedicinsk funktionsnedsättning kan till exempel innebära missbruksproblem (AMS, 2006b). 
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till insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) eller 

arbetslösa med en psykisk funktionsnedsättning är personer som kan beredas arbete genom 

offentligt skyddat arbete. Insatsen syftar till att arbetstagaren får ett rehabiliterande inslag 

under anställningen vilket ska bidra till att personens möjligheter till en anställning på den 

reguljära arbetsmarknaden stärks (AMS, 2006b). Enligt AMS (2006a) är anställda i offentligt 

skyddat arbete framförallt personer med så nedsatt arbetsförmåga där behoven inte kan 

tillgodoses med andra insatser.  

Nya program för personer med funktionsnedsättning 

Två nya program som Arbetsförmedlingen utvecklat för personer med funktionsnedsättningar 

är trygghetsanställning och utvecklingsanställning. Trygghetsanställning syftar till att 

personer med nedsatt arbetsförmåga som har ett särskilt behov av stöd ska ges möjligheter till 

arbete över hela arbetsmarknaden.  Trygghetsanställningen är ett alternativ till skyddat arbete 

hos Samhall och kan lämnas till alla andra arbetsgivare än Samhall som anställer en person 

med funktionsnedsättning som har ett stort behov av stöd i arbete (AMS, 2006b). Vidare ska 

det andra programmet, utvecklingsanställning, ge möjlighet för arbetssökande med 

funktionsnedsättning som står långt ifrån arbetsmarknaden att genom arbete i en kombination 

med andra insatser öka sin arbetsförmåga och anställbarhet. Ett ekonomiskt stöd lämnas till 

alla kategorier av arbetsgivare vid en utvecklingsanställning. 

Kommun 

Genom psykiatrireformen från 1995 fick kommunerna ansvar för att planera och samordna de 

insatser som personer med psykiska funktionsnedsättningar behöver samt ansvar att utveckla 

boendeformer och verksamheter för sysselsättning. Därmed fick kommunerna skyldighet att 

göra sig väl förtrogna med dessa personers levnadsförhållanden och att planera olika insatser 

för dessa människor (prop. 1993/94:218).  

 

Enligt Socialstyrelsen (2005) regleras till stora delar kommunernas verksamhet för personer 

med psykiska funktionsnedsättningar genom ramlagsstiftning5, där målen för verksamheten 

anges men ger dock inte mer detaljerade bestämmelser för hur kommunerna ska handla. I 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) anges kommunernas skyldighet att planera sin verksamhet 

för personerna samt även deras skyldighet att samverka med andra samhällsorgan och 

organisationer. Socialnämnden i kommunen ska enligt 5 kap. 7 § Socialtjänstlagen (SoL) 

                                                 
5 Kommunallagen (SFS 1991:900). 
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verka för att personerna ges möjlighet att delta i samhällets gemenskap och får en möjlighet 

att leva som andra. Vidare ska socialnämnden medverka till att personen får en meningsfull 

sysselsättning i sin vardag. Personer med psykisk funktionsnedsättning som är i behov av stöd 

i sin livsföring har rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL om behovet inte kan tillgodoses på 

annat sätt. Den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv ska stärkas och personen ska 

genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 

Kommunernas skyldighet till arbete/sysselsättning 

Enligt 3 kap. 6 § SoL (SFS 2001:453) bör socialnämnden genom dagverksamhet underlätta 

för dessa människor att ha kontakt med andra. Norström och Thunved (2004) menar att 

skyldigheten att anordna dagverksamheter även innefattar dagcentraler och andra 

verksamheter för sysselsättning, gemenskap och rehabilitering.  I SoL 5 kap. 7 § betonas att 

socialnämnden skall medverka till att individer med en psykisk funktionsnedsättning får en 

meningsfull sysselsättning i sin vardag. En särskild uppgift socialnämnden har för personer 

med en psykisk funktionsnedsättning är att verka för att dessa individer får arbete och en 

meningsfull sysselsättning.      

 

Kommunernas sysselsättningsverksamheter består enligt Socialstyrelsen (2005) av 

dagverksamheter med inriktning mot daglig och meningsfull sysselsättning enligt 3 kap. 6 § 

SoL samt rehabiliteringsverksamheter i samverkan med andra huvudmän enligt 2 kap. 6 § 

SoL. I kommunernas dagverksamheter finns två inriktningar som kan urskiljas, öppen 

verksamhet och strukturerad verksamhet. Den öppna verksamheten erbjuder en typ av 

”mötesplats”, dit personerna kan göra besök, utan krav, för att få social samvaro med andra 

människor. Den andra dagverksamheten, strukturerad verksamhet, erbjuder en mer 

strukturerad sysselsättning som kan bestå av kaféverksamhet eller matservering, försäljning 

och reparation av begagnade saker med mera. Det kan även i den strukturerade verksamheten 

finnas arbetsgrupper med olika teman, till exempel sömnad, data och trädgårdsskötsel. Den 

tredje sysselsättningsverksamheten, rehabiliteringsverksamhet, är enligt Socialstyrelsen 

(2007) en verksamhet som har ett rehabiliterande innehåll och syfte. Arbete som utförs i dessa 

verksamheter kan vara tillverkning av olika produkter. Målsättningen är att personerna ska 

utvecklas mot bättre färdigheter och därför ska det i sådan verksamhet även upprättas 

individuella rehabiliteringsplaner för de personer som arbetar där.   
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Metod 
Syftet med denna studie är att belysa hur personer med en psykisk funktionsnedsättning och 

företrädare för olika myndigheter upplever möjligheten till arbete för personer med psykisk 

funktionsnedsättning. För att uppnå detta har vi utgått från en kvalitativ metod i form av 

personliga intervjuer. Kvale (1997) menar att då man vill beskriva individers upplevelser ger 

den kvalitativa intervjun en möjlighet för intervjupersonen att förmedla sin situation till andra 

med sina egna ord och ur sitt eget perspektiv.  

Urval/Intervjupersoner 

För att uppnå syftet och få svar på frågeställningarna valde vi att kontakta representanter vid 

Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Kommun. Kriterierna för representanterna vid 

respektive myndighet var att de skulle ha goda kunskaper om personer med psykiska 

funktionsnedsättningar och deras behov. Vi valde även att ta kontakt med 

intresseorganisationen RSMH för att kunna skapa oss en generell syn av personer med 

psykiska funktionsnedsättningars upplevelser av möjlighet till arbete. Genom kontakten med 

intresseorganisationen hade vi en önskan om att få möjlighet att intervjua två av deras 

medlemmar.  Kriterierna vi hade för medlemmarna var att de skulle kunna tänkas vara 

arbetsförmögna. 

Tillvägagångssätt 

Telefonkontakt togs med områdeschefen för handikappomsorgen och cheferna för 

Arbetsförmedling samt Försäkringskassan i den kommun vi valt att utföra studien i. För dessa 

chefer presenterades syftet med studien och vi gavs därefter samtycke till att kontakta berörda 

handläggare på respektive myndighet för en förfrågan om deltagande i intervju. Utifrån 

kontakten med cheferna för myndigheterna fick vi information om vilken person vi skulle 

kontakta och som var relevanta för studien. Av områdeschefen för handikappomsorgen i 

kommunen, hänvisades vi till enhetschefen för den dagliga verksamheten och av chefen vid 

Försäkringskassan blev vi ombedda att kontakta den ansvariga handläggaren på myndigheten. 

Slutligen via chefen för Arbetsförmedlingen blev vi hänvisade att kontakta den 

psykolog/utredare som arbetar med personer med psykiska funktionsnedsättningar. 

Telefonkontakt togs därefter med berörda personer för respektive myndighet där muntlig 

information gavs om studiens syfte och utifrån informationsbrevet (se bilaga 1), som 

överlämnades personligen eller skickats via e – post innan genomförandet av intervjuerna. 

Vid dessa telefonsamtal bokades tid och plats för den kommande intervjun.  Kontakten med 
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intresseorganisationen RSMH skedde genom ett personligt besök hos ordförande, där syftet 

med studien presenterades och informationsbrev (se bilaga 1) överlämnades.  

Datainsamling 

Intervjuerna med informanter på myndigheterna genomfördes vid respektive informants 

kontor och intervjun med RSMH: s ordförande skedde vid intresseorganisationens kontor.  

Intervjun med representanter för Arbetsförmedlingen genomfördes i form av en gruppintervju 

med psykologen/utredaren och en arbetsförmedlare då önskemål fanns från deras sida att båda 

skulle delta för att kunna förmedla en god bild av Arbetsförmedlingens arbete med personer 

med psykiska funktionsnedsättningar. Intervjuerna med handläggaren vid Försäkringskassan, 

enhetschefen för den dagliga sysselsättningsverksamheten vid kommunpsykiatrin och 

intervjun med RSMH: s ordförande har utförts som tre enskilda intervjuer. Intervjuerna med 

myndigheterna har genomförts med stöd av en intervjuguide (se bilaga 4) och spelats in med 

hjälp av bandupptagning efter godkännande av respektive informant. Bell (2006) menar att en 

ljudbandinspelning kan bidra till att säkerställa att eventuella anteckningar blir riktiga då 

forskaren kan ägna sin uppmärksamhet åt vad intervjupersonen säger.  Dock har det vid 

intervjun med RSMH:s ordförande inte utförts någon ljudupptagning efter informantens 

önskemål, istället har anteckningar gjorts av de svar som framkom utifrån intervjuguide (se 

bilaga 5).  

 

Efter avslutad intervju med RSMH: s ordförande blev vederbörande tillfrågad om denne 

kunde vidarebefordra informationsbrev (se bilaga 2) till två medlemmar i 

intresseorganisationen som kunde tänkas delta i studien. Vi fick möjligheten att intervjua en 

kvinna och en man på plats som var positivt inställda till att medverka i en intervju. Intervjun 

genomfördes i form av en gruppintervju efter önskemål från medlemmarna själva. Innan 

påbörjandet av intervjun med medlemmarna gavs informanterna, som vid de tidigare 

genomförda intervjuerna, både muntlig och skriftlig information (se bilaga 2) om studien där 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet förklarades 

för informanterna. Informanterna blev tillfrågade om intervjun kunde spelas in med hjälp av 

bandupptagning men de avböjde. Med anledning av detta gjordes anteckningar av svaren 

utifrån de frågor som ställdes med hjälp av intervjuguiden (se bilaga 3). Genomförandet av 

intervjun skedde på RSMH:s kontor där endast en av författarna medverkade, med syfte att 

under intervjutillfället försöka skapa en sådan avslappnad stämning som möjligt mellan 

informanterna och författare.  
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Analys av data 

Efter intervjuerna har inspelat material lyssnats av och dokumenterats ordagrant. Vid analys 

av data har vi läst igenom materialet ett flertal gånger för att sedan läsa det rad för rad. 

Innehållet i texten har därefter kategoriserats och där vi fick fram tre kategorier samt sex 

underkategorier. Hartman (2004) menar att vid analys av intervjuer ska insamlat material 

reduceras, organiseras samt kategoriseras och görs i två steg. Först ska forskaren finna de 

begrepp i texten som uppfattas finnas intressanta, och vidare finna kategorier som hjälper 

forskaren att tolka samt förstå de fenomen han eller hon är intresserad av.   

 

Metoddiskussion 

Intervjun med Arbetsförmedlingens representanter och medlemmarna i RSMH genomfördes i 

form av gruppintervju vilket vi insåg var både för och nackdelar. Fördelen med 

genomförandet av gruppintervju med Arbetsförmedlingen var att det skapades en bra dialog 

där båda informanterna deltog aktivt. Nackdelarna med intervjun var att vid avlyssning av 

bandupptagning blev det svårt att höra vad informanterna sa där ena informanten talade lågt 

och blev stundvis överröstad av den andra informanten.  Vid intervjun med medlemmarna vid 

RSMH upplevdes dock inga svårigheter med genomförande av gruppintervju utan tid fanns 

för att skriva ner det informanterna sa, gruppintervjun verkade i det fallet vara ett bra 

alternativ. Genomförandet av intervjun med medlemmarna i RSMH genomfördes direkt efter 

avslutad intervju med ordförande vid RSMH vilket gör att vi kan undra om informanterna 

hade behövt mer tid för att förbereda sig inför intervjun. Dock var informanterna positivt 

inställda och hade önskan om att intervjun skulle genomföras som tidigare nämnts. Utifrån 

deras önskemål valdes därför att genomföra intervjun med de två medlemmarna.  

 

Vid samtliga intervjuer har en intervjuguide används som stöd till oss författare och av de svar 

som uppkommit av informanterna har naturliga följdfrågor ställts till informanterna, vilket en 

del av det materialet har används i vår analysdel. Material som framkommit av dessa 

följdfrågor ansåg vi var relevanta för vår analys och därför har vi valt att inte utesluta den 

informationen.    

 

 

 

 



 18

Analys 
Under denna rubrik presenteras den tolkning som gjorts av den data som genererats från 

intervjuerna. Analysen är uppdelad i följande tre huvudkategorier; förutsättningar och 

möjligheter till arbete, begränsningar att ge anpassade arbeten samt medlemmarnas upplevelse 

av att få arbete, två av dessa har underkategorier. 

Förutsättningar och möjligheter till arbete 

Av samtliga myndighetsrepresentanter framkommer att möjligheten till arbete styrs till stor 

del av individens egna förutsättningar. Men även upprättandet av de individuella planerna och 

utredningarna som genomförs från myndigheternas sida är av stor vikt för den enskildes 

möjligheter att få ett arbete. Dock kan man uppfatta att det finns en viss problematik kring 

funktionsnedsättningen samt personens möjligheter och önskan att få ett arbete. Vilket kan 

belysas med följande citat, en av informanterna vid Arbetsförmedlingen uttryckte sig som 

följer;  

Att få möjlighet till arbete beror på individen och hur svår störningen är 
men det är stor skillnad på psykiska funktionshinder […] Psykiska 
funktionshinder kan ju vara väldigt olika exempelvis ett intellektuellt 
handikapp, fysiskt handikapp och det kan också vara hela spektrat.   
 

Vi uppfattar att Arbetsförmedlingens arbete med att hjälpa dessa personer med att finna arbete 

är komplext på grund av hur funktionsnedsättningen yttrar sig och påverkar människan vilket 

till stor del styr personens möjlighet till arbete. Av citatet kan tolkas att det är av betydelse att 

inte generalisera dessa människor till en grupp funktionsnedsättning utan se till deras 

individuella förutsättningar. Men även att möjligheterna till arbete begränsas i större eller 

mindre utsträckning på grund av funktionsnedsättningen. Topor (2004) visar på liknande 

tankegångar där han menar att människan ska ses för den unika person han eller hon är. 

Personen ska inte endast reduceras till symptom, problem och tillkortakommanden men att 

svårigheterna kan ha en mer eller mindre dominerande roll i deras liv. Det framkommer 

genom intervjun med representanter på Arbetsförmedlingen att personer med psykiska 

funktionsnedsättningar är begränsade att söka arbete på egen hand i samhället samt att deras 

funktionsnedsättningar hämmar deras möjligheter att få ett arbete. En av informanterna vid 

Arbetsförmedlingen menar att; Det är många som vill ha arbete, men de som 

Arbetsförmedlingen kommer i kontakt med har ibland inte så stora förutsättningar att få ett 

arbete. Problematiken som informanten nämner kan jämföras med Försäkringskassans 

uttalande om personens förutsättningar och önskan till arbete. Informanten säger; Det måste 
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finnas realistiska mål och titta på den arbetsmarknad som finns samt vad den enskilde klarar 

av, vill man bli sjökapten kanske man inte kan bli det. Vi uppfattar utifrån deras uttalanden att 

det kan finnas en önskan och vilja av personerna med psykisk funktionsnedsättning att få ett 

arbete och en vilja från myndigheterna att hjälpa dessa personer. Men att myndigheterna 

begränsas och styrs av arbetsmarknadens verklighet och där kraven kan vara alldeles för stora 

för personer med psykiska funktionsnedsättningar.   

 

Ordförande vid RSMH uttrycker liknande uppfattning om arbetsmarknadens verklighet och 

krav men även ytterligare ett problem som kan uppstå på grund av personens 

funktionsnedsättning. Informanten säger; Det är brist på arbete i samhället och man måste 

tänka på att det är en svårmotiverad grupp att motivera och hitta lämpliga arbeten till.  

Förutom att det är brist av arbete i allmänhet för alla människor med eller utan 

funktionsnedsättning så verkar även motivation vara en annan faktor som kan påverka 

möjligheterna till arbete. Det är rimligt att anta att det skapar ytterligare svårigheter för 

myndigheter att finna ett anpassat arbete på arbetsmarknaden om personen har en viss brist av 

motivation till arbete. Vi får den uppfattningen att myndigheternas bemötande och agerande 

kan vara av stor vikt för dessa personer genom att ge förhoppningar om möjlighet till arbete 

samt skapa en tro hos personen att klara av ett arbete. Erdner et al., (2002) har liknande 

tankegångar och menar att personer med psykiska funktionsnedsättningar kan vara medveten 

om vad de behöver göra för att förändra sin situation. Men att de samtidigt kan ha en 

bristande motivation vilket gör att de hindras att förändra sin situation. Även Lundin och 

Ohlsson (2002) menar att öka motivationen hos en person med psykisk funktionsnedsättning 

kan vara problematiskt. Men att det kan vara av stor betydelse för personen att inse att de 

föreslagna lösningarna kan vara till fördel för att åstadkomma en positiv förändring av 

livssituationen.  

 

Det framkom vid intervjun med informanterna från Arbetsförmedlingen att en viktig insats 

och den allra vanligaste insatsen till arbete för personer med psykiska funktionsnedsättningar 

är någon form av arbetsprövning som är en del av programmet arbetspraktik. Personen ska 

genom praktik ges en möjlighet att pröva på ett arbete eller arbetsuppgifter där en uppfattning 

om personens arbetsförmåga kan skapas. Det framkommer vidare att praktiken inte alla 

gånger är den lämpligaste lösningen på grund av funktionsnedsättningen personen har. En av 

informanterna på Arbetsförmedlingen menar; 
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Det är inte alltid säkert att det är ett arbete som personen ska ha eller 
kan utföra, utan i vissa fall kan det vara mer lämpligt med en daglig 
sysselsättning, för att senare gå ut i arbetslivet.  

 
Av ovanstående uttalande uppfattas att det är av vikt att se till personens förutsättningar till 

arbete som råder här och nu. Men samtidigt att personens förutsättningar och även dess 

möjligheter till arbete på den reguljära arbetsmarknaden kan förändras med tiden. Vilket gör 

att i ett senare skede kan Arbetsförmedlingens insatser vara den insats som behövs utifrån 

personens individuella behov som råder då och dess förutsättningar till arbete. Topor (2004) 

visar på liknande tankegångar där han menar att göra mindre en period i livet för en människa 

med psykiska funktionsnedsättningar behöver inte betyda att avstå från allt. Det är inte heller 

så att en lägre aktivitetsnivå behöver vara permanent för resten av livet. Liknande tankar 

framkommer även från kommunens representant, som menar att den dagliga verksamheten 

och de externa arbetsplatserna kan i vissa fall vara lämpade för en kortare period för att senare 

kunna möjliggöra återgång till den reguljära arbetsmarknaden. Ur intervjun med informanten 

från kommunen framkommer det att den dagliga verksamheten och de externa arbetsplatserna 

ska utgöra en stabil grund för personerna. Vilket kan innebära så enkla saker som att börja 

träna sin förmåga att till exempel stiga upp varje morgon och passa tider. Verksamheten utgår 

från personens egna förutsättningar, vilket kan belysas med följande uttalande; Man tittar mer 

på vad Kalle eller Lisa kan göra och utgår från deras hälsa och behov.  Vi uppfattar att 

representanterna från Arbetsförmedlingen och kommunen har båda som gemensamt mål att 

personerna ska ges möjlighet till arbete på den reguljära arbetsmarknaden. En tolkning kan 

vara att det kan finnas en problematik med att personen kan bli kvar i den dagliga 

verksamheten eller de externa arbetsplatserna. Det är därför rimligt att anta att ett stort ansvar 

ligger på kommunens handläggare att kontinuerligt genomföra uppföljningar av den enskildes 

förutsättningar till sysselsättning och arbete. Det med anledning av att funktionsnedsättningen 

kan förändras med tiden hos personen och där behovet av anpassat arbete kanske bättre 

tillgodoses med annan insats än den kommunen erbjuder. Vilket även styrks av Lundin och 

Ohlsson (2002) som menar att en psykisk funktionsnedsättning inte alltid är stabil hos 

personen utan varierar med tiden vilket kräver en kontinuitet och samverkan mellan 

myndigheterna.  
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Begränsningar att ge anpassade arbeten  

Det framkommer att samhällsekonomin är en faktor som begränsar Arbetsförmedlingen i 

deras arbete att ge personer med psykisk funktionsnedsättning en möjlighet till arbete. Vilket 

kan belysas med följande uttalande;  

 

Det finns många program hos Arbetsförmedlingen, men hur vi ska 
arbeta med personer med psykisk funktionsnedsättning bestäms och 
styrs bland annat utifrån den ekonomi vi får från regeringen varje år. 
Ekonomin sätter ramarna för arbetet. 

 

Vi tolkar att grunden och förutsättningarna för myndigheten att kunna hjälpa personer med 

psykiska funktionsnedsättningar att få anpassade arbeten är att det finns ekonomiska resurser 

tillgängliga för att myndigheten ska kunna möta behoven. Även Tranqvist (2001) menar att 

myndigheternas ekonomiska resurser påverkar det som är möjligt att göra samt att de 

ekonomiska resurserna är knutna till de aktiviteter som man ska leverera till personerna 

(ibid.). Det framkommer att de ekonomiska medlen som tilldelats i samband med att de nya 

programmen startades i januari 2007 tog slut redan i maj månad samma år. Anledningen till 

detta är enligt en av informanterna på Arbetsförmedlingen; Det har gått väldigt lätt att få ut 

de psykiskt funktionshindrade på arbetsmarknaden, mycket tack vare företagens positiva 

inställning. Utifrån Arbetsförmedlingens uttalande kan det uppfattas som att det finns 

möjlighet till anpassade arbeten men att behovet är större än vad de ekonomiska resurserna 

tillåter. För att myndigheten ska kunna skapa möjligheter till arbete krävs att resurser finns 

tillgängliga. En av informanterna på Arbetsförmedlingen visar på deras möjlighet att 

tillgodose behoven av arbete till personer med psykiska funktionsnedsättningar och säger; 

 

Regeringen skulle behöva ge ut mera och fler ”verktyg” och pengar för 
personer med psykiskt funktionsnedsättning. För kraven har blivit 
hårdare och reglerna likaså. Man kräver att personer som är riktigt 
sjuka ska arbeta men man drar in verktygen för dem. Man kan inte dra 
in resurser som finns och behövs i samhället och tro att alla kan arbeta.  

 
Vi tolkar att det kan innebära en stor frustration hos myndighetens handläggare att veta vad 

som krävs och behövs för att kunna tillgodose de individuella behoven men att inte kunna 

genomföra det, när ekonomin sätter gränser för det egna arbetet. Vi uppfattar att den 

problematik Arbetsförmedlingen nämner om hårdare krav och regler är att politiker inte har 

samma kunskaper och medvetenhet om problematiken som finns för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar att få arbete på arbetsmarknaden som Arbetsförmedlingen möter på i 
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sitt arbete. Nedsättningen personen har och de krav arbetsmarknaden ställer begränsar 

personernas möjlighet till arbete och även Arbetsförmedlingens förutsättningar och 

möjligheter att finna arbete till dessa personer när de ekonomiska resurserna inte är 

tillräckliga för att möta behoven. 

Arbetsplatser  

Det framkommer av informanterna vid Arbetsförmedling och Försäkringskassa att deras 

möjligheter att ge anpassade arbeten begränsas av tillgången av arbetsplatser. En av 

Arbetsförmedlingens representanter betonar bristen på platser vid Samhalls verksamhet och 

säger; Man skulle behöva bygga ut Samhall, det behövs fler platser. Nu köar människor för 

att få komma dit och det kan dröja innan man får någon plats. Det framkommer också av 

informanterna på Arbetsförmedlingen att på Samhall arbetar även de med att arbetstagarna 

ska ges möjligheter till arbete på den reguljära arbetsmarknaden och tanken är att det ska bli 

en rundgång mellan Samhall och Arbetsförmedlingen. Även Försäkringskassans representant 

talar om att det är platsbrist på Samhall, och visar även på kompetensen som finns i 

verksamheten. Informanten säger; Samhall är en bra arbetsgivare för de kan, har erfarenhet 

och förstår funktionsnedsättningen mycket mer än vad en vanlig arbetsplats gör många 

gånger. Dock kan man anta av följande uttalande att Samhalls verksamhet inte bara är av 

godo, informanten vid Försäkringskassan säger; Man ska ut i samhället för att få vanliga 

arbeten men man blir oftast kvar i Samhall. På så sätt är det egentligen bättre att få dem in 

på en vanlig arbetsplats. Vår tolkning av Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans 

uttalanden om bristen av platser vid Samhall är att det finns ett stort behov av att få anpassade 

arbeten som exempelvis Samhalls verksamhet.  Dock uppfattar vi att den rundgång 

Arbetsförmedlingen talar om inte fungerar, eftersom det framkommer att personer med 

psyksiska funktionsnedsättningar inte kommer vidare från Samhall och ut på den reguljära 

arbetsmarknaden. En tolkning kan vara att den kompetens som Samhall besitter kanske inte 

går att uppnå på en vanlig arbetsplats och att det är en av anledningarna till varför 

Arbetsförmedlingen bereder plats på Samhall för dessa personer samt till varför de inte 

kommer vidare från verksamheten och ut på den reguljära arbetsmarknaden. I en av statens 

utredningar (SOU 2003:56) framkommer det att dagens arbetsmarknadspolitiska insatser 

behöver bli fler, utvecklas och förbättras för att uppfylla de behov som personerna behöver för 

att dessa ska kunna ta sig in på arbetsmarknaden. Det finns många människor i samhället som 

med rätt stöd och hjälp skulle kunna aktiveras på arbetsmarknaden.  
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Handledare 

Samtliga informanter vid myndigheterna talar om att det finns en stor brist på handledare som 

kan hjälpa och stötta personerna som ska ut i arbetslivet och på arbetsmarknaden. Informanten 

vid Försäkringskassan talar om bristen av handledare och även om handledarrollen och säger;  

 

Det behövs många fler handledare som ska stötta och följa upp, som har 
tid för dessa personer. En handledare ska finnas där när behovet finns, 
för dessa personer är väldigt sköra, och då är det extra viktigt att man 
får rätt stöd för att komma ut i samhället. 
 

Uppfattningen vi är att det är av stor vikt att det finns handledare tillgängliga för att 

myndigheter ska kunna ge personerna möjlighet till anpassade arbeten och för att kunna 

möjliggöra en återgång till arbete. Men det verkar även vara en viktig faktor att rätt 

kompetens finns på olika arbetsplatser för att kunna bemöta personens individuella behov 

samt stöd av handledning. Även Petersson och Vahlne (1997) betonar vikten av rätt 

kompetens för en god handledning till dessa individer. De menar att det är viktigt att 

handledaren kan leva sig in i hur personen tänker och känner inför sin arbetsuppgift samt vara 

kunnig inom det område som funktionsnedsättningen utgör och de arbetsuppgifter som ska 

utföras. Även informanten på kommunen påtalar att det behövs fler handledare i deras 

verksamhet vid de externa arbetsplasterna. Vilket kan belysas med följande citat; Vi kan inte 

erbjuda handledare till alla, och vi hade kunnat få ut så många fler om vi hade haft 

handledare […] många arbeten kan utföras av dessa personer med rätt inskolning och 

handledning. Utifrån informantens uttalande kan tolkas att handledning och handledare är en 

förutsättning för att personerna ska kunnas ges möjlighet till plats på de externa 

arbetsplatserna i kommunens verksamhet. Det kan finnas en förutsättning hos personen att 

klara av ett arbete men att kommunen inte kan möta behovet att ge anpassade arbeten på 

grund av brist på handledning.  Vi kan utifrån citatet undra huruvida det är ekonomiska 

begränsningar eller en kompetens brist av lämpliga handledare som ligger till grund för 

kommunens bristande möjligheter att erbjuda handledare och tillgodose behovet av anpassat 

arbete.  

Olika synsätt hos myndigheter 

Det framkommer vid intervjutillfällena med myndighetsrepresentanter för Arbetsförmedling 

och Försäkringskassa att det finns en problematik kring de olika synsätten myndigheterna har 

då de utgår och bedömer utifrån olika lagar och riktlinjer. Nilsson och Wadeskog (1999) 
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menar även de att myndigheter har helt olika perspektiv på de problem som ska lösas. 

Myndigheterna har olika riktlinjer och tankesätt som kan leda till svårigheter med andra 

aktörer samt att varje myndighet tolkar verkligheten genom de ”glasögon” som den egna 

professionen och organisationen utgör. En av informanterna på Arbetsförmedlingen menar att; 

De är många i dag som anser att de är inte mitt bord så det rör inte mig, jag behöver inte bry 

mig.  Informanten vidareutvecklar problematiken kring de olika synsätten som kan uppstå 

myndigheter emellan och säger;  

 

Ett problem som finns är att myndigheter inte har samma syn på 
exempelvis arbetsförmåga, det kan leda till att personer hamnar i kläm 
mellan myndigheterna. Vi skulle alla behöva ha samma riktlinjer eller 
en samsyn, för som det är nu så stämmer det inte överens och 
personerna kanske inte får rätt hjälp. 

 

Föregående uttalande kan ställas i kontrast till Försäkringskassans bedömning av 

arbetsförmåga och handläggaren vid Försäkringskassan menar;  

 

Försäkringskassan bedömer inte utifrån arbetsförmedlingens regler, vi 
bedömer utifrån våra egna regler […] Finns det en arbetsförmåga ska 
man arbeta…  

 

Sjukpenningen och sjukpensionen är enligt informanten på Försäkringskassan bara grundad 

på det medicinska perspektivet, det vill säga att bara medicinska skäl gäller och därför är 

synsättet väldigt olika myndigheterna emellan. Det framkommer av en av informanterna på 

Arbetsförmedling att en person kan ha en viss arbetsförmåga men visar även på 

problematiken att det inte är säkert att personen är anställningsbar på arbetsmarknaden. 

Informanten säger;  

 

Det kan vara väldigt svårt att hitta något företag som kan tänka sig att 
ge en anställning på 25 %, sjuka människor ska konkurrera med friska 
människor på arbetsmarknaden, vem tror ni en arbetsgivare väljer i 
dagens samhälle? 
  

Problemet som uppstår menar informanterna på Arbetsförmedlingen är att Försäkringskassan 

tar bort sjukpenningen och bedömer att personer kan arbeta till en viss del eller fullt ut. Det är 

vid sådana tillfällen som dessa personer kontaktar Arbetsförmedlingen i hopp om att få arbete, 

problemet är att de oftast har en så grav funktionsnedsättning att de inte klarar av att arbeta. 

Arbetsförmedlingen ser att dessa personer inte klarar av att arbeta och försöker genom 
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utredningar bevisa att de inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande. Informanterna menar 

att detta leder till en hopplöshet hos personen med funktionsnedsättning där denne inte får 

några inkomster och socialtjänsten blir i slutändan den enda utvägen.  

 

Enligt Nationell psykiatrisamordning (2006a) är det vanligt att myndigheter är engagerade, 

kunniga och angelägna att personerna ska få hjälp. Men när de inom ramen för den egna 

organisationen gjort vad de har kunnat uppstår en maktlöshet och frustration över systemet 

när personen inte får den hjälp de behöver. Utifrån myndigheternas uttalanden kan sägas att 

de olika synsätten och riktlinjerna som finns kan skapa en frustration där Arbetsförmedlingen 

upplevs ha svårigheter att bemöta Försäkringskassans bedömningar om personens 

förutsättningar till arbete. Utifrån den problematiken som uppstår tolkas att 

Arbetsförmedlingens arbete med att finna arbete till dessa personer begränsas än mer när 

funktionsnivån hos personen är lägre genom att arbetsmarknaden ställer allt för höga krav om 

arbetsförmåga. Förutom att funktionsnedsättningen i sig minskar möjligheterna på 

arbetsmarknaden verkar en lägre funktionsnivå i kombination med nedsättningen bli en större 

problematik för Arbetsförmedlingens möjligheter att finna ett arbete. Det framkommer därför 

att det kan uppstå situationer där personer med psykiska funktionsnedsättningar hamnar i en 

gråzon där ingen myndighet tar ansvaret, vilket gör att personen inte får den hjälp denne 

behöver och socialtjänsten får ta det yttersta ansvaret när behovet inte kan tillgodoses. Vi kan 

ställa oss undrande till om myndigheter kan bemöta personernas individuella behov om det 

inte finns en helhetssyn av människan och dess hjälpbehov vilket även styrks av 

Arbetsförmedlingen tankar kring gemensamma riktlinjer och en samsyn.  

Medlemmarnas upplevelse av att få ett arbete 

Båda informanterna är sedan länge medlemmar i RSMH, båda är äldre och haft en psykisk 

funktionsnedsättning sen början 1990 - talet. De har tidigare varit yrkesverksamma men de 

har idag sysselsättning i form av daglig verksamhet i kommunens regi.  

Personliga svårigheter 

Markström (2005) menar att det ställs alltför höga krav på arbetsmarknaden för personer med 

psykiska funktionsnedsättningar. Detta framkommer även vid intervjun med de båda 

informanterna som upplever att de inte skulle kunna klara av ett arbete på den öppna 

arbetsmarknaden. Den ena informanten menar att arbetssituationen har förändrats i samhället, 

det ställs högre krav samt att tempot har ökat vilket leder till en högre stressnivå i arbetslivet. 
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En av informanterna upplever även att denne har varit borta för länge ifrån arbetsmarknaden 

för att klara av ett arbete. Informanten uttrycker sig på följande vis; Man får vara glad i alla 

fall för att man har kläder på kroppen, mat i magen och tak över huvudet varje dag. Av citatet 

framkommer att vederbörande har accepterat situationen personen befinner sig i och har inte 

några större förhoppningar om att få eller klara av ett arbete och därmed förändra sin 

livssituation. Hansson (2005) menar också att vid långvariga sjukdomstillstånd anpassar sig 

personen till sin livssituation, ambitioner och förväntningar minskar vilket gör att personens 

perspektiv på den egna livssituationen förändras. Vidare menar författaren att personens 

bedömning av livskvalitet uppstår mellan den nuvarande livssituationen och de ambitioner, 

krav och förväntningar personen har på sin framtid. Ju större skillnad det är mellan dessa, 

desto sämre livskvalitet upplever personen att denne har. 

 

Den andra informanten upplever sig inte orka eller klara av att arbeta men då av andra skäl 

som trötthet och alla biverkningar av medicineringen. Informanten säger; Har 14 tabletter på 

morgonen och 6 stycken på kvällen, det gör att jag bara vill sova. Vidare beskriver 

vederbörande att denne sällan besöker den dagliga verksamheten på grund av hälsotillståndet 

men skulle gärna vilja vara mer aktiv om det inte vore på grund av tröttheten. Uttalandet av 

informanten tyder på betydelsen av att få rätt medicinering samt rätt dos för att kunna 

möjliggöra en daglig aktivering. Vi får den uppfattningen att informanten till följd av 

medicineringen begränsas rätten att uppnå en meningsfull daglig sysselsättning. Vilket även 

styrks av Topor (2004) som menar att det är vanligt att medicinering för dessa personer ses 

som den enda hjälpen. Det finns en misstro att personer med psykisk sjukdom kan utvecklas 

och inte längre har behov av sin medicin, därför finns en ovilja att minska eller ta bort 

medicinering. 

Insatser och generation 

Av ordförande för RSMH uttrycks en dyster syn på möjligheter till arbete för personer med 

psykiska funktionsnedsättningar. Informanten upplever att ingen medlem i RSMH har fått 

sina individuella behov och önskemål uppfyllda när det gäller arbete men att samtliga 

personer har fått daglig sysselsättning beviljad genom kommunen. Dessa personer kommer 

enligt informanten att bli kvar i den dagliga sysselsättningen på grund av stor medicinering, 

orkeslöshet, isolering samt att de flesta medlemmarna är äldre personer. Vidare tror 

informanten att många av medlemmarna i intresseorganisationen anser att de aldrig skulle 

kunna klara av ett arbete på grund av de höga kraven, stressen att prestera och arbetstempot 
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ute i samhället. Även om det skulle finnas arbete för vissa är funktionsnedsättningarna väldigt 

stora och de personliga hindren för många att övervinna. Ordförande vid RSMH säger; 

Problemet med denna grupp att det tar alldeles för lång tid innan man 
får ett arbete eller sysselsättning, personerna har fått vänta alldeles för 
länge. Man får inte vänta för länge med stöd och hjälp samt insatser, det 
behövs sätta in mycket tidigare insatser! 

 

En jämförelse av informantens uttalande kring problematiken angående insatser som sätts in 

för sent är Försäkringskassans tankar kring den äldre och yngre generationen med psykiska 

funktionsnedsättningar. Informanten på Försäkringskassan säger; Psykiskt funktionshinder 

ökar i samhället ibland yngre människor men det är tur att de får hjälp tidigt och inte som 

tidigare att det väntades rätt länge, nu får de rätt mediciner och ärendena handläggs 

snabbare. Uttalandet visar på att det har skett positiva förändringar, där den yngre 

generationens behov uppmärksammas men att den äldre generationen kanske är och blir en 

bortglömd grupp i samhället. Det kan uppfattas som att myndigheterna kan ha gett upp den 

äldre generationen, samtidigt som man får den uppfattningen att många äldre har gett upp 

hoppet om sig själva, vilket vi anser framkommer av ordförande för RSMH och dess 

medlemmar. 

 

Enligt ordförande för RSMH finns det framtidsförhoppningar om att myndigheterna ändrar 

sitt arbetssätt bland de yngre personerna med psykiska funktionsnedsättningar som kommer 

att bli alltfler i samhället.  Informanten anser att det finns ett större hopp för den yngre 

generationen där andra krav ställs på samhället och dess insatser. Liknande tankar 

framkommer från kommun informanten som menar; 

 

Nu kommer det mer yngre in i den dagliga verksamheten. De har ett helt 
annat tänk och mycket större krav än de äldre som funnit sig i sin 
situation. De vill stå för mycket mer och det är bara bra för det ger ju 
mer att jobba på… 

 

De yngre personerna kan antas besitta en större vetskap om deras rättigheter i samhället samt 

vågar ta för sig på ett annat sätt än den äldre generationen. Man kan därför ställa sig frågande 

om kommunen är förberedd på den nya generationens krav, då de äldre inte uppfattas ställa 

några högre krav på verksamheten. Det kan vara rimligt att det kan bli en stor omställning i 

den dagliga verksamheten eftersom den ska anpassas till de båda generationerna samt de 

individuella behoven av arbete och sysselsättning personerna har. Även Printz (2004) menar 
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att om en sysselsättning ska upplevas som meningsfull av personen krävs att den anpassas 

utifrån den enskildes individuella behov och önskemål.  

 

Även en av informanterna på Arbetsförmedlingen säger sig uppfatta vissa signaler att antalet 

yngre personer med psykiska funktionsnedsättningar ökar i samhället. En problematik med 

den yngre generationen med psykisk funktionsnedsättning som Arbetsförmedlingen stöter på i 

sitt arbete kan visas genom följande citat; 

 Många yngre vill ha pengar och rättigheterna till ett arbete men förstår 
inte skyldigheterna. De som är äldre har en mera realistisk syn, de vet 
att de måste prestera för lönen.  

 

Det kan vara så att de yngre är medveten om sina rättigheter men har inte samma förståelse 

för vad ett arbete innebär som den äldre generationen kanske har genom tidigare 

arbetslivserfarenheter i livet. Troligen beror det på att unga personer med psykiska 

funktionsnedsättningar blir mer upplysta om sina rättigheter men att de skyldigheter som även 

finns kanske glöms bort att förmedlas. En tanke som uppstår är om detta bara berör de yngre 

med psykiska funktionsnedsättningar eller om det är generellt bland den yngre generationen 

överlag i samhället. Det framkommer i en av Statens offentliga utredningar (SOU 2006:100) 

att det ofta brister i informationen till personer med psykiska funktionsnedsättningar där 

många av dessa människor inte är medvetna om vilka skyldigheter och rättigheter de har.  

 

Slutdiskussion  
Syftet med denna studie är att belysa hur personer med en psykisk funktionsnedsättning och 

företrädare för olika myndigheter upplever möjligheten till arbete för personer med psykisk 

funktionsnedsättning. Det visade sig i denna studie att personer med psykiska 

funktionsnedsättningar har svårigheter att erhålla ett anpassat arbete vilket framkom både ur 

myndigheternas perspektiv och från medlemmarna vid RSMH.  

 

Studien visade i förhållande till forskningsfrågan; Hur beskriver representanter för olika 

myndigheter möjligheterna för personer med en psykisk funktionsnedsättning att få ett 

anpassat arbete, att det finns flera faktorer som påverkar deras möjligheter. En avgörande 

faktor visar sig utifrån Arbetsförmedlingens uttalanden vara funktionsnedsättningens 

omfattning och hur den yttrar sig och påverkar personen. Möjligheten att få ett arbete anser vi 

kan bero på hur synlig funktionsnedsättningen är hos personen. Vi får den uppfattningen att ju 
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mindre synligt funktionsnedsättningen är desto lättare är det att etablera ett arbete på 

arbetsmarknaden för dessa personer. Det kan bero på samhällets normer om vad som anses 

vara normalt eller inte. Vidare kan man fundera på om det är bristande kunskaper om 

funktionsnedsättningen i samhället som styr myndigheters möjligheter att ge arbete och 

därmed personernas möjligheter av att få ett arbete. 

 

Det framkom att de ekonomiska resurserna är en annan faktor som begränsar 

Arbetsförmedlingens möjligheter till att ge insatser till dessa personer. När samhällets 

ekonomi sätter gränser för vad myndigheten kan göra och inte göra kan man undra om det 

någonsin kommer att vara möjligt att möta de individuella behoven hos denna grupp? 

Problemet anser vi rimligtvis borde vara högre upp i samhällets hierarki, på regeringsnivå, 

som även en av informanterna ansåg. Studien visade även att avsaknaden av anpassade 

arbetsplatser och handledare var ett problem som begränsade myndigheternas i deras 

möjligheter att erbjuda arbeten. En tanke som väcks är att om sådana resurser som anpassade 

arbetsplatser och handledare är begränsade, hur kan då personer med psykiska 

funktionsnedsättningar rehabiliteras tillbaka till arbetslivet? Även här, anser vi, att 

problematiken bör ligga på en högre nivå i samhället.     

 

En annan faktor som visade sig skapa svårigheter för Arbetsförmedlingens möjligheter att 

finna arbete var olika synsätt och riktlinjer hos myndigheterna då den enskilde ses ur två olika 

perspektiv. Arbetsförmedlingen uppfattades ha svårigheter att bemöta Försäkringskassans 

bedömningar om personens förutsättningar att arbeta, problematiken som vi ser det är att den 

reguljära arbetsmarknaden inte är anpassad för personer med en nedsatt arbetsförmåga. 

Lundin och Ohlsson (2002) menar att det finns en komplexitet i dagens samhälle med olika 

riktlinjer och stora skillnader i myndigheternas regelverk. Om detta får ta över kan 

tendenserna bli att myndigheterna förlorar delvis sin humanistiska inställning till individen 

och tar istället en allt större hänsyn till vad regelverket tillåter. 

 

Som svar på den andra forskningsfrågan; Hur upplever den enskilde möjligheterna att få ett 

arbete utifrån dennes behov, visar att personliga svårigheter och deras egen vilja var faktorer 

som begränsade deras möjligheter att få arbete. Möjligheterna av att få arbete var enligt 

informanterna väldigt små då de ansåg att arbetslivets krav är alldeles för stora. En annan 

faktor som visade sig påverka möjligheterna var myndigheternas arbete med att följa upp 

personens behov och insatser. Vi anser att studien visar att åldern var den avgörande faktorn 
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för personernas möjligheter att få ett arbete utifrån dennes behov. Informanterna i denna 

studie, som var äldre personer, upplevde vi var tacksamma för det de hade och ställde inte 

några krav därav kommunens, beroende på hur man ser det, vilja eller ovilja att följa upp 

personens behov av anpassat arbete. Tanken som vi ser det med kommunens dagliga 

verksamhet är god. Men för att syftet med verksamheten ska uppfyllas krävs en lyhördhet och 

fingertoppskänsla av myndigheten att kontinuerligt genomföra uppföljningar av personernas 

behov av sysselsättning för att den enskilde ska kunna uppnå en meningsfull sysselsättning. 

Informanterna i vår studie, kan man anta, med rätt insats och rätt medicinering skulle kunna 

ges möjlighet att skapa förutsättningar att våga ta steget vidare och få ett arbete som stämmer 

överens med behovet. Vilket i sin tur skapar förutsättningar att uppleva en bättre livskvalitet.   

 

Vi anser att denna studie visar att möjligheten till anpassat arbete till dessa personer är ett 

problem som samtliga myndighetsrepresentanter är medveten om. Där två faktorer spelar in, 

personens funktionsnedsättning som kolliderar med samhällets krav och förväntningar på vad 

en människa ska klara av och inte. Att bryta ner dessa faktorer torde kräva ett större samarbete 

mellan myndigheter samt en större förståelse om psykiska funktionsnedsättningar i samhället 

och även högre upp i hierarkin där den största problematiken finns, eftersom det är där de 

övergripande besluten tas. För vidare forskning skulle det vara intressant att undersöka 

skillnaderna bland den yngre och äldre generationens krav på insatser och deras behov, 

eftersom det framkommer i studien att kraven hos den yngre generationen är större och de har 

en starkare medvetenhet om sina rättigheter.   
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Bilaga 1 
Luleå Tekniska Universitet 
Institutionen för arbetsvetenskap 
Sociala Omsorgsprogrammet     2007-11-12 
  

Informationsbrevet angående examensarbete 

 
Vi är två studenter på Sociala omsorgsprogrammet som ska skriva vårt examensarbete. Syftet 

med denna studie är att belysa hur personer med en psykisk funktionsnedsättning och 

företrädare för olika myndigheter upplever möjligheten till arbete för personer med psykisk 

funktionsnedsättning.  

 

Vi undrar om du är villig att medverka i en intervju angående dina erfarenheter kring studiens 

syfte. Det insamlade materialet kommer endast att nyttjas av oss och vår handledare och 

behandlas konfidentiellt. Det vill säga resultatet av studien kommer att presenteras så att 

ingen individ eller grupp kan identifieras och efter analysen kommer det insamlade materialet 

att förstöras. Medverkan i studien bygger på frivillighet, du kan när som helst välja att avbryta 

din medverkan, även under pågående intervju. Vi beräknar att intervjutiden kommer att vara 

omkring en timme. Det slutgiltiga examensarbetet kommer att finnas tillgängligt via 

universitetsbibliotekets hemsida http://www.ltu.se/depts/lib/ i januari/februari 2008. Vi 

kommer att ta telefonkontakt med dig inom några dagar för att bestämma tid och plats för en 

eventuell intervju. Under intervjun kommer båda författarna att medverka och efter 

godkännande av dig kommer intervjun att spelas in på band. Vi ser fram emot din medverkan! 

 

Med vänlig hälsning 

Linda Berglund  Marie Kemi 

Tfn:   Tfn:  

 

Handledare:  
Universitetsadjunkt Lena Widerlund,  
Institutionen för arbetsvetenskap,  
Luleå Tekniska Universitet. 
Tfn:  
 
 
 

http://www.ltu.se/depts/lib
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Bilaga 2 
Luleå Tekniska Universitet 
Institutionen för arbetsvetenskap 
Sociala Omsorgsprogrammet     2007-11-12 
  

Informationsbrevet angående examensarbete 

Vi är två studenter på Sociala omsorgsprogrammet som ska skriva vårt examensarbete. Syftet 

med denna studie är att belysa hur personer med en psykisk funktionsnedsättning och 

företrädare för olika myndigheter upplever möjligheten till arbete för personer med psykisk 

funktionsnedsättning.  

 

Vi undrar om du är villig att medverka i en intervju angående dina erfarenheter kring studiens 

syfte. Det insamlade materialet kommer endast att nyttjas av oss och vår handledare och 

behandlas konfidentiellt. Det vill säga resultatet av studien kommer att presenteras så att 

ingen individ eller grupp kan identifieras och efter analysen kommer det insamlade materialet 

att förstöras. Medverkan i studien bygger på frivillighet, du kan när som helst välja att avbryta 

din medverkan, även under pågående intervju. Vi beräknar att intervjutiden kommer att vara 

omkring en timme. Det slutgiltiga examensarbetet kommer att finnas tillgängligt via 

universitetsbibliotekets hemsida http://www.ltu.se/depts/lib/ i januari/februari 2008. Vid 

intresse att delta i studien ber vi dig ta telefonkontakt med oss senast (datum) för att 

bestämma tid och plats för en eventuell intervju. Under intervjun kommer endast en av 

författarna att medverka och efter godkännande av dig kommer intervjun att spelas in på band. 

Vi ser fram emot din medverkan! 

 

Med vänlig hälsning 

Linda Berglund  Marie Kemi 

Tfn:   Tfn:  

 
 
Handledare:  
Universitetsadjunkt Lena Widerlund,  
Institutionen för arbetsvetenskap,  
Luleå Tekniska Universitet. 
Tfn:  
 

 

http://www.ltu.se/depts/lib
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Intervjuguide - Brukare     Bilaga 3 

1. Beskriv vad du gör på dagarna. Har du någon regelbunden sysselsättning eller något 

arbete idag? Beskriv hur du upplever det och vad ett meningsfullt arbete/sysselsättning 

betyder för dig.  

2. Beskriv hur ditt liv påverkas av att ha ett arbete eller sysselsättning. (Berör endast de 

som har ett arbete). 

Nedanstående punkter är enbart som stöd för författarna: 

-     ur ett socialt perspektiv 

- ekonomiskt 

- självkänsla 

- livskvalitet 

- hälsa 

3. Beskriv ur ditt liv påverkas av arbetslöshet/sysslolöshet? (Berör endast de som inte har 

ett arbete). 

Nedanstående punkter är enbart som stöd till författarna: 

- ur ett socialt perspektiv 

- ekonomiskt 

- självkänsla 

- livskvalitet 

- hälsa 

4. Beskriv på vilket sätt du har fått hjälp att hitta arbete/sysselsättning och dina 

erfarenheter och upplevelser av olika myndigheter som FK, AF, kommunen eller 

andra. 

 

Intervjuguide – Myndigheter    Bilaga 4 

 

Kommun, Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan 

1. Beskriv vilka typer av arbete och sysselsättning ni erbjuder personer med en psykisk 

funktionsnedsättning? (Berör endast Kommun och Arbetsförmedling). 

2. Beskriv på vilka sätt de insatser till arbete/sysselsättning som ni erbjuder tillgodoser 

denna grupps behov? (Berör endast Kommun och Arbetsförmedling). 

3. Hur går ni till väga för att hjälpa och stödja, personer med en psykisk 

funktionsnedsättning, tillbaka till arbete? (Berör endast Försäkringskassan). 
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4. Beskriv på vilket sätt ni försöker tillgodose den enskildes individuella behov och, 

önskemål utifrån den enskildes funktionsförmåga till arbete.  

5. På vilka sätt samverkar ni med andra myndigheter för att tillgodose ovanstående 

behov.  

6. Hur tror ni att personer med psykisk funktionsnedsättning upplever sin livssituation 

med avseende på arbete. 

7. Vilka förändringar anser ni skulle behöva göras i samhället för att tillgodose behoven 

av arbete/sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning?  

 

Intervjuguide – RSMH     Bilaga 5 

 

1. Beskriv vad du anser om de möjligheter till arbete/sysselsättning som samhället 

erbjuder personer med en psykisk funktionsnedsättnings och om de motsvarar deras 

individuella behov och önskemål. 

2. Hur upplever du att individer med psykisk funktionsnedsättning får hjälp att hitta 

arbete/sysselsättning från olika myndigheter, som FK, AF och kommun eller andra. 

3. Beskriv hur du upplever de insatser som myndigheterna erbjuder, stämmer överens 

med de individuella behoven. 

4. Hur tror du att personer med psykisk funktionsnedsättning upplever sin livssituation 

med avseende på arbete? 

5. Vilka förändringar anser du skulle behöva göras för att tillgodose behoven av 

arbete/sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning?  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


