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Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att genom en litteraturöversikt beskriva erfarenheter hos personer med 

psykisk ohälsa av att delta i Supported Employment och dess betydelse för dem. Designen 

innebär ett systematiskt urval av vetenskapliga artiklar som analyserats och presenterats och 

metoden valdes då författaren hade för avsikt att kartlägga aktuellt kunskapsläge inom 

området. Data insamlades genom sökning i databaser samt genom citation tracking. 11 

kvalitativa artiklar valdes ut att ingå i litteraturöversikten. Artiklarna analyserades vilket 

resulterade i 4 huvudkategorier: behov av förberedande praktiskt stöd i att söka arbete, 

arbetsmiljöns inverkan på arbetsförmågan, vikten av individanpassat stöd samt betydelsen av 

arbete för det psykiska välmåendet. Resultatet visar på vikten av att deltagaren får rätt stöd 

och medel för att möjliggöra anställning. Resultatet speglar även deltagarnas erfarenheter av 

arbetsmiljöns inverkan på arbetsförmågan samt vikten av att deltagarna fick individanpassat 

stöd av specialisten. Slutligen visade resultatet på arbetets betydelse för det psykiska 

välmåendet för deltagarna. Slutsatsen var att arbetsterapeuter med sin unika kompetens om 

aktivitet är lämpliga kandidater för titeln supported employment specialist men att mer studier 

behöver göras för att tydligare koppla ihop arbetsterapi med Supported Employment. 

 

Nyckelord: mental disorders, individual placement and support, supported employment 
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Abstrakt 
 

The purpose of this literarure review was to describe the experiences of persons with mental 

disorders participating in supported employment and its importance to them. The design 

involves a systematic selection of scientific articles, analyzed and presented and the method 

was chosen because the author intended to map the current state of knowledge in the area. 

Data was collected by searching in databases as well as citation tracking. 11 qualitative 

articles were selected to be included in the literature review. The articles were analyzed, 

which resulted in 4 main categories: the need for preparatory practical support in seeking 

employment, the impact of the work environment on the work ability, the importance of 

individual support, and the importance of work for mental health. The result shows the 

importance of the participant receiving the right support and means for enabling employment. 

The result also reflects the participants' experiences of the work environment's impact on the 

workforce as well as the importance of the participants receiving individualized support from 

the specialist. Finally, the results showed the importance of work for the mental well-being of 

the participants. The conclusion was that occupational therapists with their unique 

competence in activity are suitable candidates for the title supported employment specialist, 

but that more studies need to be done to more clearly link occupational therapy with 

Supported Employment. 

 

Keywords: mental disorders, individual placement and support, supported employment 
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Introduktion 

 

Personer med psykisk ohälsa är ofta arbetslösa i högre grad än personer utan psykisk ohälsa 

(Kinoshita et. al., 2013). Dessa personer har eller kan få svårigheter att finna och behålla 

arbete eftersom arbetsgivarna i vissa fall ser dem som mindre produktiva. Vidare, för att 

behålla arbete kan dessa personer vara i behov av långvarigt stöd (Europeiska Unionen, 

2002). Enligt Kielhofner (2008) är arbete ett viktigt aktivitetsområde som bidrar till att 

människan känner delaktighet i samhällslivet, meningsfullhet och får en känsla av att ha makt 

över sitt eget liv (Kielhofner, 2008). Arbete kan även bidra till förbättring av psykiska 

symptom, ökad självkänsla, självförverkligande, egenmakt, livskvalitet, ekonomiskt 

oberoende och delaktighet i samhället vilket är centralt i arbetsterapeutiskt arbetssätt 

(Sveriges arbetsterapeuter, 2010). Forskning inom området har visat på att Supported 

Employment [SE] är en användbar metod i arbetet med att hjälpa personer med psykisk 

ohälsa att komma ut på den öppna arbetsmarknaden (Marino & Dixon, 2014; Campbell, 

Bond, Drake, 2011; Luciano, Drake, Bond & Becker, 2014; Hefferman & Pilkington, 2011; 

Kinoshita et. al., 2013). Det är av intresse för arbetsterapeuter att få en mer samlad bild av 

deltagarnas erfarenheter av SE då detta är en arena för arbetsterapi. Det är även av intresse att 

se hur metoden kan hjälpa personer att komma ut på arbetsmarknaden. Därför behövs studier 

som beskriver hur kunskapsläget ser ut rörande deltagarnas erfarenheter av SE och dess 

betydelse för denna klientgrupp. 

 

Bakgrund 

 

Aktivitetsområdet arbete 

Arbete är viktigt ur många aspekter och ger mening åt livet under förutsättning att det finns en 

balans mellan aktivitet och vila (Wilcock, 2015; Kielhofner, 2008). Det är viktigt för 

individen att engagera sig i tillfredsställande och roliga aktiviteter, så som arbete (Nygren, 

Sandlund, Bernspång & Fisher, 2013). Arbete är centralt för en persons identitet och känsla 

för kompetens samt har särskild mening och värde för personen. Arbete är dessutom relaterat 

till ett ökat välbefinnande och delaktighet (Kielhofner, 2008) och att inte ha ett arbete leder 

till en upplevelse av utanförskap, begränsningar och förlust av meningsfulla aktiviteter 

(Jakobsen, 2004). 
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Arbete skapar en känsla av normalisering och integration vilket i sin tur kan ha en positiv 

inverkan på självkänslan. Det är viktigt att känna sig värdefull på arbetsplatsen för den man är 

och inte bara för det arbete man utför då detta skapar en social tillhörighet på arbetsplatsen 

och det sociala stödet kan öka möjligheterna att kunna utföra ett arbete (Gustafsson, 2014). 

Enligt Isaksson & Ahlgren (2004), som i sin studie undersökte underlättande faktorer för 

återgång till arbete hos arbetslösa med funktionshinder, har individens motivation att arbeta 

inte att göra med det specifika arbetet utan snarare att arbete är en aktivitet som har ett socialt 

värde och som ger en känsla av att vara en duktig och effektiv medborgare. Att ha varit ifrån 

arbete kan sänka en individs självförtroende och göra att de känner misstro till sin förmåga att 

klara av ett nytt jobb (Isaksson, Ahlgren, 2004).  

 

Psykisk ohälsa och arbete 

Personer med psykisk ohälsa har visat sig ha svårare att känna sig delaktiga i samhället, sköta 

sin hälsa, dagliga livsföring [ADL] och att hantera sociala relationer. En personens 

svårigheter beror dock inte enbart på den psykiska ohälsan utan kan även påverkas av hinder i 

miljön då dessa personer ofta lever i en utsatt situation där de inte har ett fungerande boende 

eller får tillgodosett meningsfull sysselsättning, så som arbete (Socialstyrelsen, 2012). Vid 

psykisk ohälsa har en anställning ofta positiva effekter såsom förbättring vad gäller psykiska 

hälsa, högre livskvalitet och mindre inläggningar på psykiatrin (Luciano, Drake, Bond & 

Becker, 2014). Arbetet främjar även egenmakt (empowerment) och självförverkligande samt 

ökar självkänslan vid psykisk ohälsa (Lexén, Hofgren, Bejerholm, 2013). Arbete har även 

visat sig kunna fungera som en distraktion och hantering av symptom som personer med 

psykisk ohälsa har då arbete erbjuder struktur och dagliga rutiner (Lexén et. al., 2013). 

  

Enligt Gustafsson (2014) är funktionsnedsättning, så som psykisk funktionsnedsättning, i sig 

ingen anledning att inte klara av ett arbete utan det kan ses som miljörelativt och 

arbetsförmedlingen (2011a) rapporterar att “arbetsförmåga bestäms av egenskaper hos en 

individ, en specifik arbetsuppgift och arbetsmiljö i samspel” (s. 3). Den miljö individen 

befinner sig i kan således antingen stödja eller hindra deltagande i arbete (American 

Occupational Therapy Association [AOTA], 2002; Kielhofner, 2008; Prior, Maciver, Forsyth, 

Walsh, Meiklejogn & Irvine, 2013). Genom att bedöma arbetsmiljöns karaktär och hur denna 

påverkar individen kan anpassningar göras i arbetsmiljön för att reducera 
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funktionsnedsättningen (Gustavsson, 2014; Kielhofner, 2008) och stöd kan ges för att 

möjliggöra fortsatt anställning (Gustafsson, 2014). 

 

Personer med psykisk ohälsa kan ha svårigheter i vissa situationer i arbetsmiljön såsom vid 

interaktion med andra, initiera arbetsuppgifter, passa tider eller att följa och komma ihåg 

instruktioner. Dessa svårigheter är ofta orsakade av personens kognitiva, emotionella och 

sociala begränsningar som är en konsekvens av psykisk sjukdom (Lexén et. al., 2013) eller att 

uppgifterna och miljön inte är anpassade utifrån deras förmåga (Gustafsson, 2014). Ofta är 

personer med psykisk ohälsa involverade i arbete och studier som inte är anpassade till deras 

intressen eller som inte är tillräckligt utmanande (Goldberg et. al., 2008). Trotts att arbete har 

en positiv inverkan på livet kan arbete vara tungt i början och innebära utmaningar i och med 

att den psykiska ohälsan ofta påverkar arbetsförmågan (Lexén et. al., 2013). 

 

Supported Employment 

Särskilt introduktions och uppföljningsstöd (SIUS) är en insats som erbjuds av 

arbetsförmedlingen och som innebär att en enskild arbetssökande med funktionsnedsättning, 

som ger nedsatt arbetsförmåga, har möjlighet att få ett särskilt individuellt stöd. Detta stöd ges 

inför och under en anställning av en arbetsförmedlare som via arbetsförmedlingen är 

internutbildad i metoden SE (Arbetsförmedlingen, 2011b; Gustafsson 2014). SIUS 

konsulenter, eller som det benämns i forskningen Supported Employment specialist, har 

varierande utbildningsmässig bakgrund, däribland arbetsterapeutexamen. Enligt Sveriges 

arbetsterapeuter (2010) skapar SE nya vägar i arbetslivet för arbetsterapeuter och ger tillgång 

till titeln arbetscoach eller arbetsspecialist. Arbetsterapeuter besitter kunskap som ger 

utmärkta förutsättningar inom detta yrke då balans i dagliga aktiviteter, exempelvis arbete, är 

centralt för arbetsterapeuter. SE används ofta synonymt med Individual placement and 

support (IPS) och är metoder som används för att hjälpa individer med funktionsnedsättning 

att komma ut i arbete. SE och IPS är effektiva metoder för att personer med psykisk ohälsa 

ska komma ut i arbete (Marino & Dixon, 2014; Campbell et. al., 2011; Luciano et. al., 2014; 

Hefferman & Pilkington, 2011; Kinoshita et. al., 2013). 

  

SE är ett sätt att möjliggöra för personer, som har behov av extra stöd för att nå, att få och 

behålla en anställning (Leach, 2002; Gustafsson, 2014). SE metoden bygger på att klienten 

har en stödperson, en supported employment specialist, vars syfte är att ge stöd till klienten 

och dennes arbetsgivare när personen ska komma in i på arbetsmarknaden. Det stöd 
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specialisten erbjuder ska säkra en anställning men det ska även skapa möjligheter för en social 

inklusion på arbetsplatsen. Klienten bestämmer själv vilket behov av stöd denne har och hur 

stödet ska utformas för att förstärka egenmakt (Gustafsson, 2014). SE erbjuder en tjänst som 

menar att alla som vill jobba kan jobba om de får rätt stöd och det är viktigt att varje person 

stöds att utveckla sin fulla potential (Leach, 2002). 

  

SE metoden bygger på fem faser. Sökandeanalys, ackvirering, arbetsanalys, introduktion och 

uppföljning. I sökandeanalysen sker omfattande intervju med klienten för att kartlägga 

exempelvis dennes behov av stöd, intressen, erfarenheter, vilka arbeten som kan vara aktuella 

att söka. Vid ackvireringen utgår man från sökandeanalysen för att hitta ett lämpligt arbete för 

klienten. När lämpligt arbete hittats genomförs en arbetsanalys där en bedömning görs 

rörande vilka önskemål och krav som ställs på det arbete som ska göras ex kunskap, 

erfarenhet, social talang och fysisk förmåga och hur väl individen uppfyller dessa krav. 

Därefter görs en bedömning kring om och hur arbetet och kraven kan justeras för att personen 

ska klara av arbetet. Arbetsanalysen ska alltid ses som “a work in process” som ständigt 

behöver uppdatering (Arbetsförmedlingen, 2011b; Leach, 2002). I introduktionsfasen 

befinner sig klienten på arbetsplatsen och klienten får det stöd som planerats tillsammans med 

hen, specialisten och arbetsgivaren. Vid den femte och sista fasen får klienten 

uppföljningsstöd av specialisten i syfte att förebygga eller åtgärda bakslag i syfte att kunna 

behålla anställningen (Arbetsförmedlingen, 2011b). 

  

Vid SE används ett klientcentrerat arbetssätt (Kostick, Whitley & Bush, 2010). Genom att 

använda sig av ett klientcentrerat arbetssätt kan information insamlas för att förstå vad som är 

viktigt och meningsfullt för klienten samt samla in information om tidigare erfarenheter och 

intressen som kan skapa förståelse för aktuella frågor och problem. Under denna 

informationsinsamling får klienten hjälp att identifiera prioriteringar och önskade resultat 

(AOTA, 2002; Kostick, Whitley & Bush, 2010). Leach (2002) menar att det är viktigt att ta 

hänsyn till att de som har funktionsnedsättning vet vad som är bäst för dem och att det stöd de 

får måste reflektera deras insatser, ambitioner och drömmar. Alla SE tjänster ska fokusera på 

att ge möjligheten till individuella val och att ge korrekt information om jobb och alternativ 

för stöd. Genom detta kan individen få kraften att ta beslut men även att ta ansvaret för att 

försöka uppnå sina mål (Leach, 2002). Det är av vikt i SE att personen får en meningsfull 

anställning där de upplever sig ha kontroll över arbetsförhållandena (Gustafsson, 2014). 
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Tidigare kvantitativa litteraturöversikter och kvantitativ forskning på SE och IPS har 

undersökt utfall såsom dagar i sysselsättning, jobb varaktighet och intensitet, stabilitet, 

globala hälsotillstånd, förbättrad mental och social funktion, livskvalitet, tillfredsställelse, 

utnyttjande av psykiatrisk vård och kostnadseffektivitet vilket har visat på positiva resultat 

(Kinoshita et. al., 2013; Marino & Dixon, 2014; Luciano et. al., 2014; Nygren, Markström, 

Svensson, Hansson, Sandlund, 2011). Ytterligare kvantitativa litteraturöversikter och 

kvantitativ forskning visar på att IPS hade bättre yrkesutfall än vad kontroller hade och att IPS 

därmed är mer effektiv än annan arbetslivsinriktad rehabilitering (Campbell et. al., 2011; 

Hefferman & Pilkington, 2011; Gustafsson, 2014; Arbesman & Logsdon, 2011; Bejerholm, 

Larsson & Johanson, 2016). En litteraturöversikt av Luciano et. al. (2014) visar på att 

evidensen för överlägsna konkurrenskraftiga sysselsättningsresultat i IPS är robust och 

konsekvent. IPS deltagare får arbete flera månader fortare än vad personer under andra villkor 

får och att de arbetar dubbelt så många veckor och tre gånger så många timmar per år än vad 

personer i andra arbetsrehabiliteringsprogram gör (Luciano et. al., 2014; Arbesman & 

Logsdon, 2011). En meta-analys av Campbell et. al. (2011) visar på att personer utan 

arbetslivserfarenhet har större fördel av IPS men att de har lägre fördel vad gäller antal veckor 

i anställning och arbetsbesittningsrätt (job tenure).  Forskning visar alltså på att SE och ISP är 

effektiva metoder som ökar möjligheterna att få och behålla arbete för personer med psykisk 

ohälsa. Den visar på positiva yrkesutfall och kostnadseffektivitet men även på positiva utfall 

vad gäller icke-yrkesutfall så som livskvalitet och tillfredsställelse. I jämförelse med andra 

metoder för återgång till arbete ger SE och IPS personerna möjlighet att fortare komma ut på 

arbetsmarknaden. Däremot visar en sökning av aktuell forskning att det saknas en översikt 

över deltagarnas erfarenheter av SE och dess betydelse för dessa personer. 

  

SE har en viktig och betydande roll för att personer med psykisk ohälsa ska komma ut på 

arbetsmarknaden. SE innebär en arbetsmarknad för arbetsterapeuter då arbetsterapeuter med 

sin kunskap och professionella inriktning mot aktivitet har mycket att tillföra inom området. 

Det finns mycket forskningen inom området men det saknas en sammanställning av den 

kvalitativa forskningen vad gäller erfarenheterna hos personer med psykisk ohälsa av att delta 

i SE och dess betydelse för dem. Av den anledningen behövs en litteraturstudie för att 

tydliggöra erfarenheterna av SE, vilka stöd som underlättar samt betydelsen av dessa för 

klienten ska få och behålla ett arbete. Sådan kunskap anses viktig för att kunna ge individen 

optimalt stöd. Med denna bakgrund önskar författaren bredda kunskapsområdet gällande 

erfarenheterna hos personer med psykisk ohälsa som deltar i SE och vilken betydelse det har 
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för dem då detta kan vara av intresse för arbetsterapeuter som önskar arbeta med metoden. En 

vetenskaplig litteraturöversikt över kvalitativa studier anses kunna bidra med ytterligare 

kunskap. 

 

Syfte 

Syftet var att genom en litteraturöversikt beskriva erfarenheter hos personer med psykisk 

ohälsa av att delta i SE och dess betydelse för dem. 

Metod 

 

Design 

Författaren valde att göra en litteraturöversikt i syfte att söka kunskap inom det valda 

problemområdet. Genom att använda sig av en litteraturöversikt kan man inom ett specifikt 

område kartlägga kunskapsläget via tidigare forskning (Friberg, 2012). Då författaren hade 

för avsikt att undersöka kunskapsläget rörande erfarenheter hos personer med psykisk ohälsa 

som deltog i SE valde författaren enbart att inkludera artiklar av kvalitativ metod. Enligt 

Friberg (2012) kan kvalitativ forskning användas om författaren har för avsikt att få en ökad 

förståelse för individens upplevelse och erfarenheter. 

 

Datainsamling 

Att göra en litteraturbaserad studie innebär att söka data i form av olika typer av litterära 

dokument. I denna litteraturöversikt samlades data in via vetenskapliga artiklar och de artiklar 

som valdes svarade mot studiens syfte. Litteratursökningen genomfördes i tillgängliga 

databaser via Luleå tekniska universitetsbibliotek. De databaser som användes var pubmed 

och psycINFO då deras ämnesområde bedömdes stämma överens med denna studies syfte. 

För att göra litteratursökningen valdes lämpliga sökord. De sökord som kom att användas var: 

mental disorders, supported employment och individual placement and support. Författaren 

valde att använda thesaurus (MeSH termer) vilket enl. Forsberg & Wengström (2015) och 

Friberg (2012) är ett sätt att söka genom att utgå från en databas ämnesordlista. De MeSH 

termer som användes i denna litteraturöversikt var Supported employment och mental 

disorder. ”Individual placement and support” användes som fritt sökord då det inte fanns 

tesaurus för denna. Se bilaga 1 för sökordskombinationer, antal träffar och valda artiklar. De 

booleska sökorden ”AND” och ”OR” användes för att avgränsa sökresultatet så att det blir 
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mer relevant och specifikt. Enligt Friberg (2012) kan booleska sökord användas för att 

bestämma sambanden mellan de olika sökorden. För att avgränsa och få så få relevanta 

artiklar som möjligt valdes inklusionskriterier (Friberg, 2012). För att inkluderas i denna 

studie krävdes det att studierna skulle handla om supported employment eller individual 

placement and support samt beröra psykisk ohälsa. Studierna skulle vara publicerade de 

senaste tio åren, vara skrivna på engelska och använt kvalitativ metod. Övriga studier 

exkluderades. 

 

Urval 

Vid urval ett valdes artiklarna ut genom att läsa deras titlar. Därefter lästes abstrakt vid urval 

två och vid tredje urvalet lästes artiklarna i deras helhet. Detta i enlighet med Friberg (2012). 

Sammanlagt fick författaren 642 resultat i de två olika databaserna. 153 dubbletter uteslöts 

från psycINFO då de förekom i båda databaserna. Vid första urvalet valdes 152 artiklar ut 

baserat på relevanta titlar som svarade på studiens syfte och som inte var RCT studier då detta 

var grund för exklusion. Vid andra urvalet eliminerades 104 artiklar efter att ha läst artiklarnas 

abstrakt då sammanfattningen inte ansågs svara mot studiens syfte. Efter att ha läst de 

kvarstående artiklarna i dess helhet vid tredje urvalet kvarstod 9 artiklar som ansågs svara på 

studiens syfte och inklusionskriterier. Av dessa 9 artiklar återfanns 8 i pubmed och 1 i 

psycINFO. Författaren valde även att inkludera 2 artiklar efter att ha studerat de inkluderade 

artiklarnas referenslistor då databassökningen gav ett begränsat urval. “Citation tracking” är 

enligt Taylor (2015) ett användbart arbetssätt för att identifiera nya forskningsartiklar eller 

andra artiklar som inte dök upp via litteratursökningen. Metoden innebär att författaren går 

igenom referenslistor på redan funna artiklar. Denna metod är ett användbart sätt inte enbart 

för att inte missa artiklar utan även pga. att det möjliggör att hitta viktiga studier inom 

studieområdet (Taylor, 2015). Sammanlagt inkluderades således 11 artiklar i studien. För att 

kontrollera varje artikels enskilda kvalitet har en kvalitetsgranskning genomförts i enlighet 

med de frågeställningar Taylor (2015) presenterar för granskning av kvalitativa studier. 

Beroende på hur välgjord en studie är kan de få låg, medelhög eller hög studiekvalité. Med 

studiekvalitet menas den enskilda studiens vetenskapliga kvalitet och dess förmåga att på ett 

tillförlitligt sätt besvara en viss fråga. Detta ska dock inte växlas ihop med en 

evidensgradering av studier. Av de inkluderade studierna hade ingen låg kvalitet, 8 artiklar 

hade medelhög kvalitet och 3 artiklar hade hög kvalitet (figur 1).  
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Analys av data 

Det insamlade materialet analyserades i enlighet med Friberg (2012) version av analys. Enligt 

Friberg (2012) kan man identifiera likheter och skillnader i studierna genom att sortera in 

bearbetat material i kategorier. Bearbetningen går till så att författaren läser igenom vardera 

artikeln flertalet gånger i syfte att få en helhetsbild av innehållet. På detta sätt identifieras 

nyckelfynd och för att få en överblick över det som ska analyseras görs en sammanställning 

av vardera artikels resultat. När detta är gjort identifieras likheter och skillnader av studiernas 

resultat genom att plocka ut meningsbärande enheter som svarar mot studiens syfte. Detta 

genom understrykningar i texten. Exempel på meningsbärande enheter var ”det tog tid att 

bilda förtroende för de deltagare som tog upp det”, ”De flesta deltagarna upplevde deras 

symptom som en signifikant barriär i arbetssökandet” samt ”historia av psykisk ohälsa och 

stigma har varit de största barriärerna”. Författaren kondenserar därefter de meningsbärande 

enheterna, gör om dessa till koder och därefter kategorier (jämför Friberg, 2012). Analysen av 

deltagarnas erfarenheter ledde fram till fyra huvudkategorier som visar deras behov av 

förberedande praktiskt stöd i att söka arbete, arbetsmiljöns inverkan på arbetsförmågan, 
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vikten av individanpassat stöd samt betydelsen av arbete för det psykiska välmåendet. En 

sammanställning av studierna gjordes för att få en översikt över de 11 artiklarna (bilaga 2).  

 

Analysen av det insamlade materialet resulterade i fyra huvudkategorier samt 5 

underkategorier som beskriver deltagarnas erfarenheter av SE (tabell 1). I resultatets första 

kategori redovisas deltagarnas erfarenhet av det förberedande praktiska stöd som deltagarna 

fick från sin Supported employment specialist för att ta sig vidare i arbetssöknings processen. 

I den andra kategorin behandlas deltagarnas erfarenheter av hur arbetsförmågan påverkades 

av arbetsmiljön och hur specialisten hjälpte deltagarna att övervinna hinder i arbetsmiljön. I 

den tredje kategorin redovisas deltagarnas erfarenheter av vikten av att få ett individanpassat 

stöd, ett stödjande förhållande till specialisten samt att de fick motivation och uppmuntran. I 

den fjärde och avslutande kategorin redovisas deltagarnas erfarenheter av att få ett arbete 

genom SE och hur detta påverkar det psykiska välmåendet. 

 

 

Etiska överväganden 

Enligt Medicinskavetenskapsrådet (2002) finns det fyra huvudkrav för individskydd. Dessa är 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, informationskravet och nyttjandekravet. Deltagare i 

studier ska ha fått information om studiens syfte, lämnat samtycke, fått information om att 

uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och att de kan avbryta sitt deltagande när som 

helst (Medicinskavetenskapsrådet, 2002). I studier framkommer inte dessa krav särskilt 

tydligt men det är av vikt att ha dem i åtanke för att etiskt korrekt behandla artiklarna på rätt 

sätt. Vid kvalitetsgranskning av artiklarna undersöks artiklarnas etiska överväganden som en 
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del i kvalitetsgranskningen då en av de frågeställningar som används vid granskning av 

kvalitativa studiers kvalitet berör etiska överväganden (Taylor, 2000). Författaren försökte 

under hela urvalsprocessen vara objektiv i syfte att inte missa eller välja bort artiklar som 

kunde besvara studiens syfte.  

 

Resultat 

Elva artiklar inkluderades i studien. Samtliga artiklar har en kvalitativ design och beskriver 

deltagarnas erfarenheter av SE. I studierna intervjuades ett varierande antal deltagare, mellan 

6–182 informanter och studierna genomfördes i USA (2st), Storbritannien (4st), Australien 

(1st), Sverige (2st) och Canada (2st). En av de inkluderade artiklarna berörde deltagare med 

psykisk sjukdom och hemlöshet och en annan studie deltagare med psykisk sjukdom och med 

bakgrund i kriminalitet (se bilaga 2).  

Efter analys av det insamlade materialet framgår det i resultatet av denna studie att deltagarna 

hade erfarenhet av att behöva hjälp av supported employment specialisten i att komma vidare 

i sitt arbetssökande genom praktiskt stöd att skriva CV, fylla i ansökningsblanketter och träna 

inför arbetsintervjuer. Deltagarna upplevde även att faktorer i den fysiska och sociala 

arbetsmiljön påverkade arbetsförmågan och att specialisten kunde hjälpa dem att övervinna 

hinder i miljön. Vidare visar resultatet på de positiva och negativa erfarenheterna deltagarna 

hade av att delta i SE samt det stöd specialisten gav och avslutningsvis visar det på 

deltagarnas känsla av att få ett arbete och hur arbete påverkar deltagarnas liv och den psykiska 

hälsan. 

 

Behov av förberedande praktiskt stöd i att söka arbete 

Denna kategori beskriver hur deltagarnas erfarenheter visade på ett behov att stöd vad gäller 

att komma vidare i sitt arbetssökande genom att få förberedande praktiskt stöd vid utformning 

av CV, hjälp att fylla i ansökningsblanketter och träning inför arbetsintervjuer. Deras 

erfarenheter speglade att detta praktiska stöd gavs av en supported employment specialist. 

Fem av de inkluderade studierna visade sig beröra förberedande praktiskt stöd (Boyce et. al., 

2008; Boycott, Akhtar, Schneider, 2015; Jonsson et. al., 2009; Koletsi et. al., 2009; Tschopp, 

Perkins, Wood, Leczycki, Oyer, 2011). 
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Deltagarnas erfarenheter visar på svårigheter rörande att veta hur och var man söker arbete 

(Koletski et.al., 2009; Tschopp et. al., 2011) samt svårigheter rörande arbetsförberedelser så 

som att skriva CV, arbetssökande och ansökningsprocessen (Boyce et. al., 2008; Boycott et. 

al., 2015; Johnson et. al., 2009; Koletski et. al., 2009; Tschopp et. al., 2011). Deltagarna 

upplevde att arbetssökandet var en tidskrävande och komplicerad process (Koletski et. al., 

2009). I Boyce et. al. (2008) studie visade det sig att deltagarna inte hade tidigare 

arbetslivserfarenhet alternativt att de hade luckor i sina CV. Dessa deltagare hade erfarenhet 

av att få hjälp av specialisten att hitta konstruktiva sätt att hantera dessa luckor. 

 

Koletski et. al. (2009) redovisar att några deltagare hade erfarenhet av att få hjälp att 

förbereda sig för arbete och på så vis få ökad självkänsla, få stöd och guidning, stöd i att hitta 

realistiska mål och att arbeta med sina rädslor medan andra deltagare inte hade detta behov. 

Även Johnson et. al. (2009) visar på deltagarnas erfarenhet av att få hjälp av specialisten att 

bygga upp självförtroendet. Det framkom även att deltagarna upplevde ett antal barriärer vad 

gäller arbete (Koletsi et. al., 2009; Boycott et. al., 2015). Koletsi et.al. (2009) rapporterade att 

rädsla för stigma, ålder och att inte ha en anställning eller bristande arbetslivserfarenhet var en 

upplevd barriär för många deltagare vad gäller arbete. Andra barriärer kunde vara oro, 

bristande självförtroende och oro för att inte passa in bland kollegorna (Boycott et. al., 2015). 

Via specialisten kunde deltagarna få hjälp att hitta medel att överbygga denna rädsla och på så 

sätt förbereda sig inför arbete (Koletsi et.al., 2009; Boycott et. al., 2015). 

 

Fyra studier visade på deltagarnas erfarenhet av att få hjälp av specialisten med 

intervjuförberedelser (Boycott et. al., 2015; Johnson et. al., 2009; Koletski et. al., 2009; 

Tschopp et. al., 2011). Tschopp et. al. (2011) redogör vidare för deltagarnas erfarenheter av 

att träna inför arbetsintervju genom rollspel och att specialisten hade haft möjlighet att följa 

dem på riktiga arbetsintervjuer för att ge stöd. 

 

I Johnson et. al. (2009) studie upplevde en tredjedel av deltagarna att det praktiska stöd de fått 

hade varit till hjälp. Sådant stöd inkluderade ekonomiskt stöd, hjälp med arbetsförberedelse, 

arbetssökande och ansökningsprocessen. Deltagarna värderade specialistens kunskap och 

skicklighet. Arbetsförberedelserna innebar att deltagarna tvingades lämna hemmet och följa 

en rutin samt vara ute bland folk och ha ”mänsklig kontakt”. Detta förbättrade den psykiska 

ohälsan och förberedde dem för arbete. Deltagarna fick möjlighet att bredda sina sociala 
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nätverk och de fick information och stöd av specialisten genom att få veta exempelvis var 

man söker arbete, hur man söker och så vidare vilket upplevdes som positivt. 

 

Arbetsmiljöns inverkan på arbetsförmågan 

Denna kategori beskriver hur deltagarna upplevde att deras arbetsförmåga påverkades av olika 

faktorer i den fysiska och sociala arbetsmiljön och hur deltagarna med stöd av specialisten 

fick hjälp att övervinna hinder så som höga arbetskrav eller rädsla för stigmatisering. Sex 

artiklar visade sig beröra sådana faktorer (Areberg, et. al. 2012; Boyce et. al., 2008; Huff, 

Rapp, Campbell, 2008; Koletsi et. al., 2009; Lexén, et. al. 2013; Tschopp et. al., 2011). 

 

Att möta arbetslivets krav 

Resultatet visar på att deltagarna erfarenheter av svårigheter då deras förmågor inte matchade 

arbetslivets krav och att de hade behov av stöd i anpassning från specialisten (Lexén et. al., 

2013; Boyce et. al., 2008; Koletsi et. al., 2009; Tschopp et. al., 2011; Huff et. al., 2008). Det 

framkom att faktorer i arbetsmiljön kunde upplevas som både hindrande och möjliggörande 

för deltagarna (Lexén et. al., 2013) och i de fall deltagarna upplevde miljön som hindrande 

berodde detta på otillräcklig träning vid start av arbete, motstridiga krav och höga arbetskrav 

med avsaknad av arbetsbeskrivning (Boyce et. al., 2008). Några deltagare beskrev 

otillfredsställelse eller svårigheter pga. deras psykiska ohälsa och upplevde oro för att bli 

övervakade, att de inte presterade tillräckligt, hade social oro eller oro över av att ta ledigt 

från jobbet (Boyce et. al., 2008). 

 

Lexén et. al. (2013) visar på att deltagarna i vissa fall upplevde att det var svårt att möta 

kraven på arbetsuppgifter och arbetskrav utifrån deras funktionshinder. Det framkom att om 

specialisten hjälpte dem att hitta strategier för att hantera kraven i arbetsmiljön kunde dessa 

hinder minskas eller elimineras. Sådana strategier kunde vara att lära sig hantera sin psykiska 

sjukdom, ha rätt attityd på arbetet, planera och organisera aktiviteter samt lära sig balansera 

sociala strategier så som att besluta sig för att avslöja sin psykiska ohälsa eller inte (Lexén et. 

al., 2013). Koletsi et. al. (2009) redovisar att några deltagare upplevde svårigheter att behålla 

arbetet pga. närvaron av den psykiska ohälsan och en rädsla för att inte kunna utföra arbetet 

korrekt. Faktorer så som attityder och beteenden samt att skynda sig för att hinna med i 

arbetstakten var betydelsefulla faktorer när det gällde att behålla sin anställning (Tschopp et. 

al., 2011). 

 



17 
 

I Boyce et. al. (2008) studie av deltagarnas erfarenheter visade det sig vara viktigt med rätt 

balans för individen vad gäller arbetskrav och tillräckliga utmaningar samt en känsla av att 

prestera och att använda och utveckla arbetsfärdigheter. I studien av Huff et. al. (2008) 

rapporterade de deltagare som valde att stanna på arbetet att utmaning och variation på 

arbetsuppgifter var faktorer som gjorde arbetet mer engagerande. De som avslutade sin 

anställning däremot rapporterade att arbetet var tråkigt, monotont och att det fanns en känsla 

av dysterhet över arbetet. Nivån av kompetens och självförtroende i arbetet var viktigt och 

arbetslivserfarenhet, stöd från andra och träning gav ökat självförtroende (Huff et. al., 2008). 

 

Arbetsgivare och kollegors betydelse för arbetsförmågan 

Deltagarnas erfarenheter visar på att det upplevda stödet från arbetsgivare och kollegor 

bedömdes vara en viktig faktor vad gäller arbetsmiljön (Areberg et. al., 2012; Boyce, 2008; 

Huff et. al., 2008; Koletsi et. al., 2009; Lexén et. al., 2013). Koletsi (2009) studie visade på att 

det upplevda stödet i miljön var viktigt och att en del deltagare upplevde att deras 

arbetsförhållanden hade hjälpt dem att behålla sitt arbete. 

 

Areberg et. al. (2012) redogör för att deltagarna föredrog en arbetsgivare som visade god 

vilja, var öppensinnad och hade positiva attityder. De kände sig ofta mer komfortabla på 

arbetet om arbetsgivaren gav dem stöd och feedback samt anpassningar på arbetet (Areberg, 

et. al.2012). Att ha en arbetsgivare som var förstående, omtänksam och stödjande var en 

anledning till att stanna på arbetsplatsen. En sådan arbetsgivare uppmärksammade deltagarnas 

försök och berättade för dem när det gick bra samt behandlade den anställde som alla andra 

(Huff et. al., 2008). Lexén et. al. (2013) uppmärksammade dock att vissa deltagare upplevde 

arbetsgivaren som krävande och kontrollerande och att detta påverkade deltagarens 

arbetsförmåga negativt. En annan studie visade på att deltagarna upplevde att arbetsgivaren 

hade en maktposition som i vissa fall kunde upplevas som skrämmande (Areberg et. al., 

2012). 

 

Även det upplevda stödet av kollegor visade sig vara en viktig faktor för att stanna på arbetet 

(Huff et. al., 2008). Ett sämre klimat bland kollegorna, orsakade av för lite personal och ökad 

arbetsbelastning som gav stress och skapade konflikter bland kollegorna, hade negativ 

inverkan. Deltagarna angav att de då inte vågade be om hjälp. Om kollegorna istället var 

positiva, öppensinnad, glada och trevliga gav detta en positiv atmosfär bland kollegorna 

(Lexén et. al., 2013). 
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Det var inte en självklarhet att kollegor och arbetsgivare fick kännedom om deltagarnas 

psykiska ohälsa. Det framkom att det fanns en viss rädsla hos deltagarna att avslöja sin 

psykiska ohälsa för kollegor och arbetsgivare pga. rädsla för stigmatisering och negativa 

attityder (Koletsi et. al., 2009; Boyce et. al., 2008; Tschopp et. al., 2011; Boycott et. al., 

2015). Boyce (2008) menade på att ett avslöjande av den psykiska ohälsan gjorde att 

deltagarna fick förståelse för de problem de mötte i arbetslivet. Det visade sig dock att enbart 

tre deltagare fick möjlighet att diskutera anpassningar på arbetsplatsen som ett resultat av 

avslöjandet (Boyce et. al., 2008). Tschopp et. al. (2011) redogör för att specialistens stöd och 

guidning var nyckeln till framgång och specialisten coachade deltagarna hur de skulle 

beskriva sin psykiska ohälsa och kriminella bakgrund för arbetsgivaren genom att säga ex 

“jag åt inte mina läkemedel” 

 

Vikten av individanpassat stöd 

Denna kategori beskriver de positiva och negativa upplevelser och erfarenheter deltagarna har 

av att delta i SE och det stöd de fick från specialisten. Den beskriver vikten av ett 

individanpassat stöd, betydelsen av motivation och uppmuntran samt deltagarnas erfarenheter 

av hur ett stödjande förhållande med specialisten kan bildas. Nio artiklar bedömdes beröra 

sådana områden (Areberg et. al., 2012; Boycott et. al., 2015; Huff et. al., 2008; Johnson et. al., 

2009; Koletsi et. al., 2009; Lexén et. al., 2013; Liu et. al., 2007; Poremski et. al., 2016; 

Tschopp et. al., 2011). 

 

Motivation och uppmuntran till arbete 

Deltagarna visade på positiva erfarenheter av IPS (Areberg et. al., 2012; Lexén et. al., 2013). 

De upplevde sig vara i centrum av en process som gav hopp och mening (Areberg et. al., 

2012) och ofta minskade deltagarnas begränsningar från den psykiska ohälsan gradvis (Lexén 

et. al., 2013). För vissa fanns dock bestående begränsningar eller begränsningar som 

försämrades och det var därför av vikt att specialisten tog hänsyn till deltagarnas 

begränsningar (Lexén et. al., 2013). En studie av Liu et. al. (2007) visar på att erfarenheterna 

av att delta i arbete inte var en direkt faktor av SE utan snarare en produkt av kombinationen 

av att ta bort barriärer för deltagarna och att deltagarna dels var redo för att söka arbete och 

dels på deltagarnas ansträngning i själva arbetssökandet. 
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Johnson et. al. (2009) visade på att de deltagare som fick arbete eller som fortsatte vara 

anställda var mer positiva till det stöd de fick än de som förlorade anställning eller som inte 

fick arbete. Det var dock ingen skillnad i det stöd de fick från specialisten. Majoriteten av 

deltagarna i Boycott et. al. (2015) studie var nöjda med det stöd de fick av specialisten och 

hade därmed positiva erfarenheter. De uppskattade det personliga stöd de fått med 

uppmuntran och att kunna använda specialisten som bollplank. De tre som inte var nöjda med 

stödet nämnde orsakerna att de önskat sig en mer fast struktur på stödet, att de enbart haft 1–2 

sessioner med specialisten eller att de upplevt att de fått göra det mesta arbetet själv (Boycott 

et. al., 2015). Det framkom i Huff et. al. (2008) studie att det förutom stödet från specialisten 

även var viktigt med stöd från jobb coach, familj och vänner. 

 

Det stöd deltagarna fick möjliggjorde att de kunde hålla sig fokuserade, gav dem en känsla av 

mening i livet och att det hjälpte dem att gå vidare. Stödet var en väsentlig del i deltagarnas 

liv och de upplevde att det gav dem struktur i det dagliga livet. Den regelbundna kontakten 

med specialisten uppmuntrade dem att koncentrera sig på sina arbetsproblem (Johnson et. al., 

2009). Deltagarna upplevde att den uppmuntran och det stöd de fick gav en känsla av att 

arbete var ett uppnåeligt mål trots den kamp de utsätts för i deras dagliga liv (Areberg et. al., 

2012). 

 

Bygga förtroende för specialisten 

I Poremski et. al. (2016) studie, där deltagarna förutom att ha psykisk ohälsa även var 

hemlösa, visade deltagarnas erfarenheter på att det var svårt att bygga upp ett förtroende för 

specialisten. Detta berodde ofta på erfarenheter av hemlöshet och psykisk ohälsa då detta kan 

skapa en känsla av främlingskap som gör det svårt att lita på andra. En av deltagarna visade 

på att specialisten kan överkomma denna känsla genom att visa på empati, vara förstående 

och visa respekt. De deltagare som kunde lita på sin specialist hade även diskuterat sina roller 

och sina ansvar i arbetssökandet såväl rollen och ansvaret som specialisten hade. Att lita på 

specialisten ledde till möjligheter som deltagaren inte hade varit villig att undersöka tidigare 

samt möjligheten att diskutera vad det innebär att förlora ett arbete. 

 

Tschopp et. al. (2011) visar på att deltagarna upplevde att specialisten hade en positiv attityd. 

Specialisten var engagerad och dedikerad i deras arbetssökande och hade en optimistisk och 

positiv attityd och tillförlitlighet även efter att arbete hittats. Deltagarna upplevde att 

specialisten trodde på dem. Detta stämmer väl överens med Areberg et. al. (2012) som även 
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redogör för att stödet var anpassat utifrån den enskilda individen och att fokus låg på 

lösningar. Att specialisten hade kunskap kring hur man bäst stödjer personer med psykisk 

ohälsa gjorde det enklare för deltagarna att skapa ett band med specialisten och bygga upp ett 

förtroende. Detta möjliggjorde för deltagarna att komma med sina egna erfarenheter av sin 

psykiska ohälsa och att själv kunna säga vad som kan bli ett hinder på en arbetsplats (Areberg 

et. al., 2012). Deltagarna upplevde att genom att inte byta specialist, utan ha samma hela 

tiden, möjliggjorde det ett formande av ett stödjande förhållande med specialisten och tillät 

specialisten att förstå kundens behov (Johnson et. al., 2009). 

 

Deltagarnas erfarenheter visade att om specialisten lyssnade till deltagaren, förstod vad de sa, 

utforskade deras styrkor och svagheter samt var medveten om deras behov var detta av vikt 

för att matcha dem mot lämpliga arbeten. I vissa fall upplevdes detta som bristande och några 

specialister rapporterades av deltagarna vara olämpliga för detta arbete. Deltagarna ville ha 

hjälp att sätta realistiska mål och tänka på vad som var uppnåeligt. Att få sina intressen och 

förmågor igenkända möjliggjorde effektiv diskussion kring val av arbete och karriärval 

(Johnson et. al., 2009). Poremski et. al. (2016) studie visade på att dålig kommunikation, 

otillfredsställelse och upprepade negativa erfarenheter kunde innebära att förtroendet för 

specialisten upphörde. De deltagare som var kritiska över specialistens förmåga berodde på 

att de inte upplevde att specialisten lyssnade till deltagarnas mål eller deras åsikter. Några 

upplevde att specialisten inte uppskattade deltagarens arbetssökningsförmågor och att 

specialisten inte gjorde de uppgifter som förväntades av denne. Detta visade sig ofta bero på 

dålig kommunikation vid uppsättandet av mål och ansvar. 

 

Tillgängligheten till stöd samt stödets individanpassning 

Deltagarna i Areberg et. al. (2012) studie upplevde det som positivt att specialisten var fysiskt 

närvarande på arbetsplatsen. Tschopp et. al. (2011) redogör för att alla deltagarna i studien 

fick stöd från specialisten på varierande nivå utifrån dennes behov. Många deltagare 

uppmärksammade ett behov av fortsatt emotionellt stöd från specialisten och andra i deras 

omgivning för att kunna behålla anställningen (Tschopp et. al., 2011). Detta stämmer väl 

överens med Johnson et. al. (2009) som menar på att deltagarna, genom att veta att någon var 

där för dem, skapade en känsla av välbefinnande, tröst och säkerhet och att detta var speciellt 

viktigt för de deltagare som befann sig i arbete. Det fanns dock deltagare som upplevde att de 

inte träffade sina specialister tillräckligt ofta och att de hade uppskattat telefonkontakt mellan 

mötena. Några hade föredragit mer organiserade och regelbundna möten (Johnson et. al., 
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2009). Huff et. al. (2008) redogör för att några deltagare som valde att avsluta sin anställning 

berättat att orsaker var att de antingen inte fick tillräckligt med stöd, otydliga instruktioner 

eller att de var arga. Även Koletsi et. al. (2009) redogör för att det fanns deltagare som hade 

önskat mer stöd från specialisten. Dessa deltagare var de som inte hade hittat arbete och de 

hade önskat sig en mer frekvent kontakt samt att de hade önskat sig stöd även på 

arbetsplatsen. 

 

Johnson et. al. (2009) redogör för vikten att deltagarna erbjuds lämpligt stöd i rätt takt. Den 

största kritiken från deltagarna kom från de som inte fått ett tillräckligt intensivt stöd. Dessa 

deltagare hade önskat få ett stöd som var mer direkt och aktivt.  

 

Betydelse av arbete för det psykiska välmåendet 

Denna kategori beskriver deltagarnas känsla av att få ett arbete genom att delta i SE program 

och vilken inverkan arbete kan ha på deltagarnas liv och psykiska hälsa. Sju av de inkluderade 

studierna berörde detta område (Areberg, Björkman, Bejerholm, 2012; Boyce et. al., 2008; 

Boycott et. al., 2015; Koletsi et. al., 2009; Lexén Hofgren, Bejerholm, 2013; Liu, Hollis, 

Warren, Williamson, 2007; Tschopp et. al., 2011; Ulrik & Lentin, 2010). 

 

Att ha ett arbete visade sig i ett antal studier ha både positiv och negativ inverkan på 

deltagarnas upplevelse av livet, livskvaliteten och det psykiska välmåendet (Areberg et. al., 

2012; Boyce et. al., 2008; Boycott et. al., 2015; Koletsi et. al., 2009; Lexén et. al., 2013; Liu 

et. al., 2007; Tschopp et. al., 2011; Ulrik & Lentin, 2010). Att ha ett arbete gav en känsla av 

att ha ett motiv i vardagen och något meningsfullt att göra. Arbete fick deltagarna att må 

bättre, känna sig involverade, det fick tiden att gå och gav en känsla av normalisering 

(Areberg et. al., 2012). Vidare var arbete stimulerande, gav en sysselsättning, bröt isolering 

och var socialt, det gav struktur och erbjöd en utveckling av färdigheter samt gav 

arbetslivserfarenhet (Lexén et. al., 2013). Arbete identifierades som en aktivitet med värderad 

roll som hade potential att influera på deltagarnas identitet, livscykel samt hälsa och 

välbefinnande. Genom att arbeta utvecklade deltagarna en känsla av självkänsla och mening i 

det dagliga livet samt gav hopp för framtiden (Ulrik & Lentin, 2010). Genom arbete blev 

deltagarna mer medvetna om sina behov och men även om sina begränsningar vilket gjorde 

att de fick lättare att anpassa sig (Koletsi et. al., 2009). Dessa positiva erfarenheter stämmer 

väl överens med vad som framkommit i andra studier (Boyce et. al., 2008; Boycott et. al., 

2015; Koletsi et. al., 2009; Tschopp et. al., 2011; Ulrik & Lentin, 2010). 
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Lexén et. al. (2013) uppmärksammade dock att det fanns deltagare som ansåg att arbete kunde 

ha både positiva och negativ inverkan på livet. Den negativa inverkan kunde bero på huruvida 

de kände sig accepterade eller inte av kollegor eller om de nådde framgång eller motgång på 

arbetet. En del deltagare upplevde även att arbete hade både positiv och negativ inverkan på 

fritiden (Lexén et. al., 2013) vilket även framkommer i Koletsi et. al. (2009) studie där arbete 

upplevdes ha viss negativ effekt på fritiden då de inte han lika mycket. Koletsi et. al. (2009) 

studie visade även på erfarenheter av att arbete kunde ge ökad nivå av stress, trötthet och 

minskad uthållighet. Boyce et. al. (2008) rapporterade att de mindre positiva erfarenheterna av 

arbete var diskriminering, arbetsförhållanden och inverkan av den psykiska ohälsan på 

arbetet. Det fanns deltagare som upplevde sig isolerade på arbetsplatsen och att arbetet var 

som monotont och tråkigt.  

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att genom en litteraturöversikt av aktuell forskning beskriva 

erfarenheter hos personer med psykisk ohälsa av att delta i SE och dess betydelse för dem. 

Elva artiklar daterade mellan 2007 och 2017 ingick i denna litteraturöversikt. Resultatet visar 

på att förberedelse, matchning, individanpassat stöd och tillgänglighet är viktiga faktorer i 

processen vid SE. Deltagarnas erfarenheter visar på att SE på många sätt bidrog till ett bättre 

liv för personer med psykisk ohälsa men det visar även på vissa försämringar pga. den 

psykiska ohälsans påverkan på arbetsförmågan. 

 

Resultatet visar på att deltagarna ofta inte viste hur och var arbete söks och inte heller hur 

man gör arbetsförberedelser. Det visade sig att deltagarna hade möjlighet att få hjälp med 

detta från specialisten och majoriteten upplevde detta som positivt och att dessa 

arbetsförberedelser gjorde att de fick rutin och struktur på vardagen, ökat socialt nätverk och 

förbättrade den psykiska ohälsan. Enligt Machingura och Lloyd (2017) kan arbetsterapeuter 

hjälpa personer med psykisk ohälsa att få anställning genom att förbättra deras 

aktivitetsutförande relaterat till arbetssökande. Gustafsson (2014) menar på att personen själv 

bestämmer vilket stöd denne behöver och Leach (2002) belyser att rätt stöd är av vikt för att 

personen ska utveckla sin fulla potential. Resultatet visar således på att det är viktigt att lägga 

resurser på att hjälpa deltagarna med arbetsförberedelser och arbetssökande för att möjliggöra 
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för dem att ta sig vidare i processen att hitta ett lämpligt arbete vilket även bekräftas av 

forskning inom området. 

Deltagarnas erfarenheter visar på att de ofta upplevde barriärer vad gäller arbete. Sådana 

barriärer kunde vara rädsla för stigma, bristande arbetslivserfarenhet, oro, dåligt 

självförtroende eller oro för att inte passa in. Liknande kunde observeras av Prior et. al. 

(2013) som uppmärksammade att deltagarna hade nedsatta förtroende till sin egen förmåga att 

ha ett arbete och att de ofta trodde att deras psykiska ohälsa begränsade deras arbetsförmåga. 

Bejerholm och Björkman (2010) menar på att ökad nivå av egenmakt sänker nivån på den 

upplevda stigman men även symptomen på den psykiska ohälsan. Forskning har visat på att 

det kan vara av nackdel att informera arbetsgivarna om den psykiska ohälsan vad gäller att 

säkra sysselsättning (Brohan et. al., 2012). Resultatet i denna studie tyder däremot på att 

majoriteten av deltagarna upplevde det som positivt att berätta om sin psykiska ohälsa då de 

upplevde att de fick större förståelse på arbetsplatsen. 

Resultatet visar på att den fysiska och sociala arbetsmiljön deltagarna befann sig i hade stor 

betydelse för arbetsförmågan och denna kunde vara både hindrande och stödjande. Miljöns 

inverkan på individen har visat sig vara betydelsefull inom arbetsterapeutisk forskning och 

Harrison, Angarola, Forsyth och Irvine (2016) och Machingura och Lloyd (2017) menar på att 

miljön kan ses som en stor bidragsgivare till människors hälsa och välmående samt att det är 

av vikt för arbetsterapeuter att identifiera hinder och möjligheter i miljön för att underlätta 

aktivitetsdeltagande. Det framkom även i resultatet av denna studie att det upplevda stödet 

från kollegor och arbetsgivare var viktigt för deltagarna. Att vistas i en miljö där de möts med 

positiva attityder, omtänksamhet, får stöd och förståelse var faktorer som kunde avgöra om de 

kunde behålla sitt arbete. Fossey och Harvey (2010) visar på att uppmuntran, bekräftelse av 

ens styrkor och praktiskt stöd från arbetskollegor genererade i en känsla av att känna sig 

välkommen, respekterad och att de fick stöd på arbetet. Om miljön anpassas för att passa den 

enskilda individen kan detta öka personens möjligheter att hitta nya sätt att delta (Kielhofner, 

2008; Gustafsson, 2014; Harrison et. al., 2016; Machingura & Lloyd, 2017). Personer med 

psykisk ohälsa, som har svårt att få och behålla anställning, kan alltså gynnas av att vistas i en 

stödjande miljö då detta ökar personens välmående och ger motivation till att fortsätta kämpa. 

Författaren anser därför att arbetsterapeuter med sin kompetens om aktivitet och miljöns 

betydelse för aktivitetsutförande är mycket lämpliga kandidater vid utövande av SE. 
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Det framkom i resultatet erfarenheter av att specialisten genom sitt stöd till deltagaren kan ge 

motivation och uppmuntran. Det är dock viktigt att ta hänsyn till deltagarens begränsningar 

samt lyssna till deltagaren och dennes behov för att matchning mot arbete ska lyckas. Att 

anpassa stödet efter deltagarens behov visade sig vara positivt och många var i behov av stöd 

från specialisten även efter att de fått anställning. Det framkom även i resultatet att 

tillgängligheten till specialisten var av betydelse för deltagarna i SE processen och det var 

viktigt att specialisten var tillgänglig för deltagarna på individanpassad nivå. Att arbeta på 

detta sätt kallas att ha ett klientcentrerat bemötande vilket innebär att man skapar en relation 

och förståelse för individen och dennes liv och vad som är viktigt och meningsfullt för denne 

(Crepeau, Cohn & Schell, 2009; Kostick, Whitley & Bush, 2010). Detta överensstämmer även 

med Kielhofner (2008) beskrivning av klientcentrerat arbetssätt och en studie av Nygren, 

Markström, Bernspång, Svensson, Hansson och Sandlund (2013) visar på att deltagarna i 

deras studie hade en ökad nivå av egenmakt till följd av att IPS sätter stor vikt i deltagarnas 

egna val och preferenser. Författaren av denna studie drar således slutsatsen att de deltagare 

som var missnöjda över det stöd de fått upplevde att deras specialist inte arbetat 

klientcentrerat och att denne därmed inte tagit hänsyn till dennes vilja, erfarenheter och 

behov.  

Deltagarnas erfarenheter visar på att SE kunde ha positiv inverkan på livet så som ökad känsla 

av livskvalitet, egenmakt, motivation, hälsa och välbefinnande, självkänsla, social funktion, 

identitet och aktivitetsengagemang. Detta är något som bekräftats i flertalet andra studier 

(Arbesman, Logsdon, 2011; Areberg & Bejerholm, 2013; Nygren et. al., 2011; Nygren et. al, 

2013; Prior et. al., 2013). Människor som arbetar utvecklar även en känsla av egenvärde, 

mening och en känsla av hopp för framtiden vilket bekräftas av Nygren et. al. (2011) som 

uppmärksammade att en högre tillfredställelse hittades hos de deltagare som arbetade eller 

studerade. Bejerholm och Areberg (2014) menar att uppfatta sin egen förmåga att utföra en 

uppgift eller nå ett mål, dvs. själveffektivitet, är viktigt för en person som ska återgå till arbete 

då själveffektivitet har en betydande påverkan på motivation och utförande. Resultatet visar 

således på att arbete, SE och specialistens förhållningssätt gentemot personerna var 

underlättande för personen och gav dem möjlighet till personlig utveckling och ökat 

välmående.  

SE ger möjlighet för individer med psykisk ohälsa att komma ut i arbete. Resultatet av denna 

studie visar på att arbete gjorde att deltagarna tog sig ut ur hemmet och fick ”mänsklig 
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kontakt” och på så sätt bröt isolering. Människan är en social varelse och har därmed ett 

behov av sociala sammanhang för att behålla hälsan (Laursen & Hartl, 2013; Creek, 2008) 

och social isolering har visat sig innebära en ökad dödlighet med ökad risk för depression och 

självmordsförsök (Teo, 2013). Det är av vikt för människan att ha aktiviteter i det dagliga 

livet som är betydelsefulla, erbjuder en struktur i vardagen, bryter passivitet och möjliggör 

sociala gemenskaper. Att engagera sig i aktivitet gör att människan är mer villig att välja att 

delta även i andra aktiviteter (Edwards & Christiansen, 2005). Resultatet tyder således på att 

genom att deltagarna kom ut i arbete bröts negativa mönster med isolering och deltagarna fick 

ett mer socialt liv och ökad känsla av delaktighet i samhället. 

Resultatet visar dock även på att arbete kunde ha negativ inverkan på livet, ex ökad stress 

samt trötthet och nedsatt uthållighet, och de fanns de som upplevde sig diskriminerade på 

arbetet och att den psykiska hälsan påverkades negativt av att arbeta. En studie av Nygren et. 

al. (2013) menar att det är av betydelse att undersöka hur psykiska symptom påverkar 

aktivitetsförmåga och utvecklandet av individuella strategier för anpassning. Vidare visar 

deltagarnas erfarenheter på att det fanns deltagare som upplevde att arbete har negativ 

inverkan på fritiden medan de flesta upplevde att arbete gav en struktur i vardagen, fick tiden 

att gå och gjorde att de mådde bättre. Christiansen & Baum (2005) menar på att arbete delar 

upp vardagen mellan arbete och fritid vilket skapar rutiner. Bejerholm och Areberg (2014) 

påvisade i sin studie att de deltagare som spenderade tid på olika meningsfulla aktiviteter i 

olika typer av sociala och geografiska miljöer, reflekterade över erfarenheter och tolkade 

meningsfulla erfarenheter samt att de som initierar och har rutiner och struktur i vardagen var 

mer redo att återvända till arbete. Ju mer egenmakt deltagarna kände desto mer ökade deras 

kapacitet att behålla och anpassa en rutin för att minimalisera svårigheter trotts sjukdom 

(Bejerholm & Areberg, 2014). En fråga som man kan ställa sig är därmed om orsaken till den 

negativa inverkan arbete kunde ha berodde på att deltagarna inte hade en tillräcklig känsla av 

egenmakt vilket i sin tur medförde svårigheter att göra ändringar i de dagliga rutinerna. 

Arbetsterapeuter och andra utövare av SE kan dra nytta i de resultat som framgår i denna 

studie i arbetet med sina klienter. Arbetsterapeuter kan med sin kunskap hjälpa denna 

klientgrupp att hitta nya roller och meningsfulla aktiviteter som de klarar av och som gör att 

klienten stärks i sitt fortsatta arbete. Arbetsterapeuter har därför en viktig roll att spela vad 

gäller arbetslivsinriktad rehabilitering och SE. Aktivitet är nyckelfaktorn i arbetsterapi och 

kännedomen om hur individen påverkas av viljan, vanan och utförande kapaciteten är av stor 
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vikt i arbetet med människor. För att förbättra deltagarnas erfarenhet av SE bör utövare av 

metoden fokusera mer på individen och dennes behov samt betydelsen av aktiviteten arbete. 

Arbetsterapi kan med dess unika aktivitetsperspektiv och klientcentrering ge ytterligare styrka 

och trovärdighet till metoden. 

 

Metoddiskussion 

För att svara på studiens syfte valdes en litteraturöversikt som metod. Valet av metod 

avgjordes då syftet var brett och författaren önskade få en bild av det valda området som 

baserade sig på aktuella vetenskapliga studier. Kunskapsläget och forskningsfronten kan 

fastställas genom att brett söka artiklar och analysera och sammanställa dessa. En kvalitativ 

intervjustudie skulle ha kunnat vara en annan lämplig metod om författaren istället valt att 

inrikta sig mot en specifik diagnos eller diagnosgrupp, exempelvis neuropsykiatrisk 

problematik. Detta kan vara av intresse för framtida studier. 

Författaren använde sig av olika databaser för att söka artiklar. I denna studie hittades 

artiklarna genom att söka igenom databaserna pubmed och psycINFO. Genom att använda 

flertalet databaser menar Forsberg & Wengström (2016) att databaserna kompletterar 

varandra och ger en bredare sökning. Databaserna valdes då de bedömdes beröra det 

studerade området. Författaren använde MeSH termer samt tog hjälp av en bibliotekarie vid 

Luleå Tekniska Universitet vid valet av sökord. Detta på grund av att bibliotekarier har stor 

kunskap och erfarenhet inom området och det bedöms öka tillförlitligheten på urvalet. Detta 

tillvägagångssätt bidrar till att sökningen i vardera databas är utförd på ett kvalificerat sätt och 

risken för att artiklar missades, som skulle ha kunnat besvara syftet, bör ha minskats. 

För att studien skulle innehålla aktuell forskning valdes att enbart inkludera studier som var 

publicerade de senaste 10 åren. Det fanns således studier som exkluderades trots att de hade 

kunnat svara på studiens syfte. Detta tillvägagångssätt styrks dock av Forsberg och 

Wengström (2016) som menar att i och med att det ständigt kommer ny forskning samt att 

metoder och forskningsområden utvecklas så bör den senaste forskningen användas i studier.  

De identifierade artiklarna kvalitetsgranskades enligt den metod Taylor (2007) presenterar. En 

kvalitetsgranskning bör göras så att det inte är oklart vad dataanalysen grundar sig på 

(Friberg, 2012). Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] (2014) syftar 

kvalitetsgranskningen att göra en bedömning kring i vilken utsträckning resultaten i en studie 



27 
 

beror på systematiska fel. Att författaren följde de frågeställningar Taylor (2007) redovisar för 

kvalitetsgranskning bedöms öka pålitligheten av resultatet.  

De identifierade artiklarna använde sig av intervju som datainsamlingsmetod men det 

insamlade materialet analyserades enligt tre olika metoder; tematisk analys, grounded theory 

och kvalitativ innehållsanalys. Enligt Forsberg och Wengström (2016) är intervjuer 

ämnesfokuserade och fokuserar på en viss händelse. Att studierna använde olika 

datainsamlingsmetod kan dock ha bidragit till att olika faktorer identifierades och redovisades 

i resultatet. I tematisk och kvalitativ innehållsanalys kategoriseras det insamlade materialet i 

teman medan grounded theory är en konstant jämförande metod där en arbetsteori utvecklas 

och omformas under datainsamlingens gång (Forsberg och Wengström, 2016). En risk kan 

således vara att inkluderandet av artiklar med olika analysmetoder gör att studiernas resultat 

redovisar olika saker och att om studierna haft samma analysmetod hade ett mer jämförbart 

resultat kunnat framträda.  

En styrka som kan observeras i flertalet av de identifierade artiklarna är en informativ 

bakgrundsinformation samt tydligt formulerade syften eller frågeställningar och 

metodbeskrivningar. En artikel använde sig av anteckningar istället för inspelning under 

intervjun och en annan artikel använde sig av inspelning på några deltagare och anteckningar 

på några. Detta kan anses vara en svaghet då viktig information kan ha missats att antecknas 

och därmed inte kom med i det insamlade datamaterialet. De inkluderade studierna bedömdes 

vara av hög eller medelhög studiekvalitet. 

Även om studiernas kvalité över lag var god i denna studie är det viktigt att resultatet ses i 

ljuset av studiernas låga bevisvärde vad gäller evidens. Enligt Tyler (2007) har kvalitativa 

studier lägre evidensvärde än vad exempelvis metaanalyser och RCT studier har. Detta 

eftersom kvalitativa studier ofta har färre deltagare, inga kontroller och inte visar på effekter 

utan deltagares erfarenheter vilket kan ses som subjektivt. Friberg (2012) hävdar dock att 

evidens för kvalitativa studier inte ska användas på samma sätt som vid kvantitativa studier. 

Vid kvantitativa studier används evidens som bevis i orsaksförklarande eller förutsägande 

betydelse medan evidens vid kvalitativ forskning bör användas som en vägledning för det 

praktiska rehabiliteringsarbetet.  
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Slutsats 

 

Syftet med studien var att beskriva erfarenheter hos personer med psykisk ohälsa av att delta i 

SE och dess betydelse för dem. Genom att utföra denna studie har en sammanfattning av 

redan befintlig kunskap skapats men den belyser även de kunskapsluckor som finns inom 

området. Resultatet tyder på att deltagarna över lag har positiva erfarenheter av SE men att 

stödet kan förbättras ytterligare. Författaren identifierade 11 studier med medelhög till hög 

studiekvalité. Forskningsfronten rörande SE är bred men det behövs mer kvalitativa studier 

som undersöker deltagarnas erfarenheter av att delta i SE och vad det betyder för dem. 

Arbetsterapeuter kan med sin unika kompetens om aktivitetens betydelse vara till stor hjälp i 

arbetet att minska arbetslösheten bland gruppen psykisk ohälsa och SE och IPS är i allra 

högsta grad ett aktuellt arbetsområde för professionen. Arbetsterapeuter har genomfört 

forskning om metoderna SE och IPS men det är ännu inte en självklar arbetsmarknad för 

arbetsterapeuter. För att påvisa att arbetsterapeuters kompetens är överlägsen övriga 

yrkeskategorier vad gäller aktivitetsförmåga, i detta fall arbetsförmåga, och därför lämpliga 

kandidater för titeln supported employment specialist behövs mer studier för att påvisa 

evidensen för arbetsterapi kopplat till SE och IPS. Förslag på framtida forskning skulle kunna 

vara att undersöka deltagarnas erfarenheter av att i SE processen få person och klientcentrerat 

bemötande alternativt ytterligare forskning inriktad mot specifik diagnos, ex schizofreni eller 

neuropsykiatrisk diagnos.  
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Bilaga 1. 
 

Databas Sökord Träffar 

Urval 1: 
Relevanta 

titlar 
Urval 2: Relevanta titlar 
efter läsning av abstrakt 

Urval 3: Relevanta titlar 
efter läsning i fulltext Kommentar 

       

       

PubMed 

(“individual placement and 
support” OR Employment, 
Supported [Mesh])  385 120 36 8  

 AND Mental illness [Mesh]      

       

       

       

       

psycINFO 

(“individual placement and 
support” OR supported 
employment [Mesh]) 257 32 12 1 

153 
dubblett 
uteslöts i 
urval 1 

 AND Mental illness [Mesh]      
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Bilaga 2. 

Artikel Syfte Metod Resultat Kvalité 

          

Titel:  "Work is 
good for me": 
views of mental 
health service 
users seeking work 
during the UK 
recession, a 
qualitative analysis 
  
Författare:  
Boycott, N., 
Akhtar, A. & 
Schneider, J. 
  
Tidskrift:  Journal 
of mental health 
  
Årtal:  2015 
  
Databas:  Pubmed 

Syftet med studien är att 
få service användares syn 
på att delta i en IPS service 
i UK under lågkonjunktur 

31 deltagare deltog och intervjuades 
genom att använda ett 
semistrukturerat protokoll. För att ge 
validitet och förfina intervjuerna så 
pilottestades intervjuguiden med 4 
deltagare innan studien. Intervjuerna 
spelades in och transkriberades. 
Intervjuerna genomfördes i 
deltagarens hem och varade från 20–
90 min. Tematisk analys användes 
vid analys av den insamlade datan. 
Studien genomfördes i 
Storbritannien.  

Många hade svårt att hitta arbete pga. den 
dåliga arbetsmarknaden. 90 % var nöjda med IPS 
och det stöd de hade fått. Dessa skulle kunna 
råda andra i deras position att söka arbete. 
Personlig och praktiskt stöd från supported 
employment specialisten var den mest 
användbara aspekten av tjänsten. Resultatet 
visar på 6 teman: upplevda barriärer, avslöjande 
(av psykisk ohälsa), förberedelse för arbete, 
problem att hitta arbete, råd till andra och IPS 
service.  

MEDELHÖG 
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Titel:  “Every day is 
not always Jell-O”: 
A qualitative study 
of factors affecting 
job tenure.   
 
Författare: Huff, 
SW., Rapp, CA. & 
Campbell, SR.   
 
Tidskrift:  
Psychiatric 
rehabilitation 
journal  
 
Årtal:  2008  
 
Databas:  pubmed 

Denna studie undersökte 
anledningarna till att 
personer med psykiatriska 
funktionshinder antingen 
stannar eller slutar ett 
arbete. Genom 
användandet av kvalitativ 
metod så var målet med 
denna studie att avslöja 
faktorerna som påverkar 
arbetsbesittning. 

Totalt 51 personer intervjuades, 26 
som avslutat anställning och 25 som 
hade kvar den. Intervjuerna 
genomfördes genom användandet 
av intervjuguide utvecklad av 
författaren. Öppna frågor och 
följdfrågor användes. Intervjuerna 
genomfördes antingen via telefon 
eller ansikte mot ansikte. 
Intervjuerna spelades in och 
transkriberades.Tematisk analys. 
Studien genomfördes i USA. 

Faktorer för att stanna I arbete var intresse för 
arbetet, det stöd de fick av handledare, 
kompetensnivå, självförtroende och upplevt stöd 
av kollegor. Resultatet visade även på att 
utmaning och variation i uppgifter var saker som 
gjorde arbetet intressant för de som stannade. 
Anledningar till att avsluta anställning var 
uttråkning, monotont arbete, dysterhet på 
arbetet, att man inte gillade arbetsuppgifterna 
eller att arbetet av under dem. Även svårigheter 
rörande hälsa var en anledning till att stanna 
eller avsluta anställning. 

MEDELHÖG 
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Titel: Employer 
considerations for 
individuals with 
psychiatric 
disabilities and 
criminal histories: 
Consumer 
perspectives  
 
Författare:  
Tschopp, MK., 
Perkins, DV., 
Wood, H., 
Leczycki, A. & 
Oyer, L  
 
Tidskrift:  Journal 
of vocational 
rehabilitation  
 
Årtal:  2011  
 
Databas:  Psycinfo 

Syftet var att få en bättre 
förståelse för erfarenheter 
hos individer med både 
psykiatrisk sjukdom och 
kriminell bakgrund som 
nyttjar SE service. 

14 deltagare valdes ut för intervju 
genom ändamålsenligt urval. Ett kort 
demografiskt formulär fylldes i. 
Intervjuerna spelades in och 
transkriberades därefter. 
Transkriberingen skedde direkt efter 
första intervjun så att data kunde 
analyseras för att forma fortsatta 
intervjuer. Intervjuerna analyserades 
med grounded therory.  
Studien genomfördes i USA 

Resultatet visar på deltagarnas kriminella 
historia och vikten av icke yrkesmässiga tjänster 
och sambandet mellan psykisk sjukdom och 
kriminell aktivitet. Det visar även hur psykisk 
sjukdom och brottslig historia påverkar 
anställning så som upplevda attityder från chefer 
och förväntningar på arbete. Vidare redovisar 
resultatet hur SE kan hjälpa genom leverantörs 
attityd, genom att få ett arbete, att behålla ett 
arbete och genom tillfrisknande och råd från 
andra. 

MEDELHÖG 
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Titel:  Exploration 
of the occupations 
of people with 
schizophrenia  
 
Författare:  Urlic, 
K., & Lentin, P.  
 
Tidskrift: 
Australian 
occupational 
therapy journal  
 
Årtal:  2010  
 
Databas:  Pubmed 

Studien fokuserar på att få 
en större förståelse för 
arbets/aktivitets 
erfarenheter för personer 
med schizofreni och 
faktorerna som främjar 
eller hindrar 
aktivitetsengagemang 

6 deltagare intervjuades genom 
semistrukturerade intervjuer. 3 
intervjuer med vardera deltagare 
under en 4veckors period.Första 
intervjun var baserad på 
”Occupational performance history 
interview II”, den andra intervjun 
undersökte identifierade teman 
ytterligare. Den 3e intervjun skedde 
vid avslutandet av datainsamlingen 
för att ge återkoppling till forskarens 
förståelse av de data som samlas in 
och bekräfta preliminära teman. 
”field notes” antecknades vid varje 
observation och inkluderades i 
dataanalysen tillsammans med de 
transkriberade intervjuerna.Tematisk 
analys. 
Studien genomfördes i Australien. 

Tre teman identifierades:  
1. Att kämpa för att överleva för närvarande – 
alla deltagare beskrev svårigheter som i deras 
dagliga liv och deras kamp för att klara av dagen 
med psykisk sjukdom. Cooping strategier kan 
vara en viktig faktor. Struktur och schemalagda 
möten kan bidra till att man gör mer av sin tid. 
Faktorer relaterade till deltagarnas erfarenheter 
av att kämpa för att klara deras sjukdom dag-för-
dag, riktade deras engagemang i aktivitet och 
begränsade framtida perspektiv. 
2. Möjliggörande och hindrande faktorer i miljön 
– social och fysisk miljö såväl som finansiella 
faktorer påverkar var deltagarna bor, vilka 
aktiviteter de väljer och påverkar därför direkt 
deras välmående. 
3. Vikten och värdet av arbete – arbete 
identifierades som en aktivitet som hade en 
värderad roll, som hade potentialen att ha 
enorm influens på deras självidentitet, 
livsförlopp och hälsa och välbefinnande. Genom 
att engagera sig i arbete utvecklade deltagarna 
en känsla av egenvärde, mening i deras dagliga 
liv och hopp för framtiden. Det gav mening och 
struktur på dagen och erbjöd finansiella vinster.  

MEDELHÖG 
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Titel:  Mental 
health service 
users´experience 
of returning to 
paid employment  
 
Författare:  Boyce, 
M., Secker, J., 
Johnson, R., Floyd, 
M., Grove, B., 
Schneider, J. & 
Slade, J.   
 
Tidskrift:   
Disability & Society  
 
Årtal:  2008  
 
Databas:  
Referenslista 

Syftet med studien var att 
undersöka deltagare som 
hade fått stöd in i arbete 
och att utforska deras 
erfarenheter av att återgå 
i arbete. 

20 deltagare intervjuades under 40–
75 min med semi-strukturerad 
intervjuguide. Intervjuerna spelades 
in och transkriberades. Ett 
dataprogram användes för att 
organisera och hämtande av data. 
Transkriptionerna analyserades 
tematiskt. 
Studien genomfördes i 
Storbritannien.  

Ett antal barriärer identifierades för att återgå till 
arbete men genom att deltagarna får 
anställningsstöd kan de får hjälp att övervinna 
dem. Barriärer kunde vara stigma angående 
psykisk sjukdom och resultatet att avslöja sin 
psykiska ohälsa vid anställning. En annan barriär 
var osammanhängande anställningshistorik.Ett 
annat tema var arbetstillfredsställelse och belös 
positiv syn på arbete samt problem i arbete. 
Detta tema visade även på hur arbete påverkade 
deltagarnas liv. 

MEDELHÖG 
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Titel: Experiences 
of the individual 
placement and 
support approach 
in persons with 
severe mental 
illness.  
 
Författare: 
Areberg, C., 
Björkman, T. & 
Bejerholm, U.  
 
Tidskrift:  
Scandinavian 
journal of caring 
sciences  
 
Årtal:  2013  
 
Databas:  Pubmed 

Syftet med studien var att 
undersöka deltagarnas 
erfarenhet av IPS 
deltagande och deras 
erfarenheter av att få stöd 
från en anställnings 
specialist. 

18 informanter intervjuades genom 
öppen intervju. En intervju 
exkluderades så 17 kvarstod för 
analys. Intervjuerna genomfördes på 
psykiatrin eller i deltagarens hem 
och varade i ca 1 h. Intervjuerna 
spelades in och transkriberades. 2 
deltagare ville inte bli inspelade och 
därför skrevs anteckningar under 
intervjuerna. Intervjuerna 
analyserades genom kvalitativ 
innehållsanalys av en författare men 
den 2a och 3e författaren läste 
igenom några.  
Studien genomfördes i Sverige. 

Deltagande I IPS var associerad med hopp, 
mening och ett individuellt stöd från en 
anställnings specialist. Färdigheterna hos 
anställnings specialisten underlättade 
förhållandet med deltagaren och kontakten med 
arbetsmarknaden. För att genomföra förändring 
var alla som var involverade i IPS tvungen att 
bidra. 

HÖG 
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Titel: Reclaiming 
the worker role: 
Perceptions of 
people with 
mental illness 
participating in IPS  
 
Författare:  Lexén, 
A., Hofgren, C. & 
Bejerholm, U.  
 
Tidskrift:  
Scandinavian 
journal of 
occupational 
therapy  
 
Årtal:  2013  
 
Databas:  Pubmed 

Syftet med studien var att 
undersöka hur IPS 
deltagare, som arbetade i 
en vanlig eller ”verkliga 
välden” arbetsmiljö, 
upplever att arbeta och 
hur deras arbetsmiljö 
påverkar deras 
arbetsförmåga. 

Sociodemografisk information via 
frågeformulär. Semi-strukturerade 
intervjuer genomfördes under ca 40 
min med 19 deltagare när de hade 
arbetat 2 mån. Intervjuerna spelades 
in och öppna frågor användes.  
Intervjuerna skrevs sedan ned 
ordagrant och analyserades genom 
kvalitativ innehållsanalys. 
Studien genomfördes i Sverige. 

Arbete uppfattades som att ha positiv inverkan 
på det dagliga livet men samtidigt upplevde 
informanterna att börja arbete innebar 
utmaningar och att den psykiska ohälsan 
påverkade arbetsförmågan. Personliga strategier 
behövdes för att hantera dessa. De fann både 
stödjande och krävande faktorer i deras 
arbetsmiljö så som stöd från arbetsgivaren och 
den sociala atmosfären bland kollegor. 

HÖG 
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Titel: Building trust 
with people 
receiving 
supported 
employment and 
housing first 
services  
 
Författare:  
Poremski, D., 
Whitley, R. & 
Latimer, E.  
 
Tidskrift:  
Psychiatric 
rehabilitation 
journal 
 
Årtal:  2016  
 
Databas:  Pubmed 

Syftet var att undersöka 
människors, med psykisk 
sjukdom som för tillfället 
är hemlösa, erfarenheter 
av IPS tjänster och hur 
deras erfarenheter är i 
jämförelse med deltagare 
som får vanliga tjänster. 

53 intervjuer genomfördes. 27 från 
en RCT om SE, 14 som fick SE och 13 
som fick vanliga tjänster. Semi-
strukturerade intervju frågor. 
Intervjuerna utfördes i deltagarens 
hem eller för dem kända miljöer. 
Tematisk analys av insamlad data. 
Studien genomfördes i Canada.  

Tillit visade sig vara en viktig facilitator för 
utvecklandet av samarbetsförhållande. Det 
utvecklades över tiden. Bristande tillförlitlighet 
och kommunikation var associerad med att det 
var svårare att hitta arbete. De deltagare som 
hade vanliga tjänster hade sällan upprepad 
kontakt med tjänsteleverantören och kunde 
därför inte skapa sig liknande 
samarbetsförhållanden/allianser som de som 
hade SE insatser.Temat tillit identifierades och 
därmed underkategorierna att bilda tillit, 
konsekvenser av att utveckla tillit, konsekvensen 
av att inte ha någon att utveckla en relation med 
tillit och att utveckla misstro. 
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Författare: 
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J., Schneider, J. & 
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Årtal:  2009  
 
Databas:  
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Syftet var att fastställa 
service användares syn på 
vad de fann hjälpfullt med 
supported employment 

211 rekryterades och intervjuades. 
182 informanter utgör det slutliga 
urvalet.Intervjuer genomfördes två 
gånger med 12 månaders 
mellanrum. Vid uppföljningen 
intervjuades 155 deltagare. 
Strukturerad intervju baserad på 
standardiserade mätningar. 
Handskrivna anteckningar gjordes 
under intervjuerna och renskrevs 
omedelbart efter intervjun. Tematisk 
analys. 
Studien genomfördes i 
Storbritannien. 

Tre teman: 
1. Emotionellt stöd – Deltagarnas svar 

centrerade vid kognitivt och emotionellt 
stöd. Det stöd de fick för att fokusera, 
motivation och uppmuntran och 
utvecklandet av förtroende. Detta 
involverade utvecklandet av goda 
relationer med anställnings specialisten 
och att denne var närvarande när den 
behövdes. 

2.  Praktisk assistans – Det praktiska stöd 
de fick var extremt hjälpsamt. Detta 
inkluderade finansiell assistans, hjälp 
med förberedelser inför jobb, 
arbetssökande och 
ansökningsprocessen. De värderade 
även anställningsspecialistens kunskap 
och expertis. 

3. Klient-centrerat närmande – Berör sättet 
vilket stödet gavs. Att låta kunden styra 
var en uppskattad metod. Avgörande 
element här verkade vara anpassat stöd 
och lämplig jobb matchning. 
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Författare: Liu, K. 
W. D., Hollis, V., 
Warren, S., & 
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Kvalitativ metod användes 
för att försöka förstå 
deltagarnas syn på arbets 
deltagande. 
Frågeställningarna var: 
Vad tycker deltagarna är 
de  (a) viktiga processerna 
och resultat av supported 
employment och (b)de 
villkor som påverkar dessa 
program processer och 
resultat. 

Data samlades in genom 7 intervjuer 
med öppna frågor och 
följdfrågor.Ingen intervju guide 
presenterades men processen är 
adekvat beskriven och ger läsaren en 
klar överblick över forsknings 
processen. Datan transkriberades. 
Grounded theory användes som 
analys metod. 
Studien genomfördes i Canada. 

1. Removing barriers to job seeking – 
programmet raderade barriärer på att söka 
arbete genom att stödja effektiv arbetssökning, 
förbättra arbetsrelaterade förmågor och 
kunskap samt uppmuntra partnerskap mellan 
case manager och deltagare. Som ett resultat av 
detta blev anställning ett uppnåeligt val för 
deltagarna.2. Improving psychological well-being 
– två fenomen identifierades: att bli 
lugnad/känna sig säker och att få bättre 
självkänsla.3. Participation at work – var ett 
meningsfullt utfallsmått. Deltagande i betalt 
arbete tillät deltagarna att lära sig mer 
anställningsrelaterade förmågor, vilket tjänade 
som feedback till att ytterligare förbättra 
deltagarens beredskap till arbete och deras 
psykiska välmående. 
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Titel: Working 
with mental health 
problems: 
clients´experiences 
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Författare: Koletsi, 
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Årtal:  2009  
 
Databas:  Pubmed 

Att genom semi-
strukturerade intervjuer 
undersöka klienters 
erfarenheter av att finna 
jobb och fortsätta vara 
anställd genom influens av 
IPS och vanliga 
yrkesmässiga tjänster på 
dessa 
processer.Frågeställningar:        
• Att undersöka klienters 
syn på svårigheter att få 
och behålla anställning 
• Att undersöka klienters 
erfarenheter av det stöd 
de fick från deras IPS eller 
”Vocational service 
workers” 
• Att undersöka uppfattad 
inverkan av arbete på 
klienternas liv. 

48 informanter identifierades genom 
ändamålsenligt urval. 
Semistrukturerade intervjuer 
genomfördes. Analyserades 
deskriptivt för att få ett 
sammanhang för det kvalitativa 
materialet. Det kvalitativa materialet 
översattes till engelska av 
intervjuarna och delades och 
kodades sedan av två forskare. 
Kodningen och jämförandet 
genomfördes genom användandet 
av ”the digital transcripts”.   
Studien genomfördes i 
Storbritannien. 

IPS klienter rapporterade att de fått mer hjälp 
att söka och behålla arbete medan “vocational 
service clients” rapporterade att de fått mer 
hjälp att hitta skyddade anställningar eller 
placeringar. Klienter som hade arbetat 
associerade detta som ekonomisk stabilitet, 
förbättrade sociala liv, ökad självkänsla, 
integration i samhället och förbättring av deras 
symptom samt reducerade känslor av uttråkning 
och isolation. De rapporterade även minskad 
stressnivå. Både IPS och ”vocational service 
clients” rapporterade att de inte fick tillräckligt 
uppföljningsstöd även om detta var en 
nyckelfunktion i modellen.  
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