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Abstract 
 
Syftet med studien har varit att ta reda på de idéer som unga vuxna (18-24 år) med psykiskt 
funktionshinder har kring hur en sysselsättningsverksamhet skulle vara uppbyggd och om det är 
möjligt att någon form av organiserad verksamhet kan hjälpa dem i övergången till vuxenlivet. 
Metoden som användes var en kvalitativ intervjustudie. Urvalet var fem personer, tre män och två 
kvinnor, som har kontakt med Stockholms läns landstings öppenpsykiatriska mottagning eller Täby 
kommuns socialpsykiatriska enhet. Teoretiska utgångspunkter har varit symbolisk interaktionism. I 
studien kan utläsas att det är viktigt för gruppen unga vuxna med psykiskt funktionshinder att få 
möjlighet till ett socialt liv utanför hemmet. Några känner sig ensamma med sin problematik, men 
menar att det skulle gå lättare om de fick stöd och hjälp att ta sig vidare av någon som förstår deras 
problematik och kan finnas till hands när de behöver extra stöd. Ett resultat är att de unga vuxna 
tycker det är av vikt att få stöd med studier och arbete i övergången till vuxenlivet och att det inom 
dessa verksamheter finns människor som tar hänsyn till deras funktionshinder. Ytterligare ett 
resultat visar att de unga vuxna upplever att det är svårt att få den hjälp de behöver. Slutsatsen är 
att det behövs ett närmare samarbete mellan landsting och kommun, kanske i en ny organisation 
som skulle kunna erbjuda både medicinska och rehabiliterande åtgärder för att kunna erbjuda unga 
vuxna en bra verksamhet. En sådan verksamhet skulle även kunna inrymma samarbete med övriga 
aktörer som arbetsförmedling, försäkringskassa, gymnasium och högskola. 
 
 
 
Sökord: Unga vuxna, psykiskt funktionshinder, psykisk problematik, psykiskt störd, 
sysselsättning, övergången till vuxenlivet, young adulthood, youth in transition, transition to 
adulthood.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
FÖRORD  
 
 
Arbetet med studien har varit mycket givande, och gett mig tillfälle att förkovra mig inom ett fält 
som berör mitt arbete. Det har varit svårt att finna forskning kring ämnet. Men tack vare goda råd 
från kollegor och andra inom psykiatrin och socialpsykiatrin så har jag ändå funnit material till 
denna studie. Av denne anledning känns det viktigt att tacka de personer som hjälp mig att komma 
vidare i den process det varit att skriva denna studie. 
 
Först och främst så vill jag tacka de fem intervjupersoner som har gjort studien möjlig, genom att 
delge sina upplevelser av att vara ung vuxen.  
 
Jag vill även tacka alla arbetskamrater på NovaCenter som har stöttat mig i mitt arbete, granskat 
fakta och gett konstruktiv kritik på arbetet. Särskilt Christina, Lena och Daniel som utan vars stöd 
det hade varit svårt att ta mig igenom de olika stegen i forskningsprocessen.  
 
Dessutom Åsa Wicklén, på Ungdomsteamet vid Uppsala läns landsting, Gunnel Andersson, 
Liljeholmen – Hägerstens Std och David Rosenberg, FOU Västernorrland, för alla tips och uppslag 
på forskning och frågor till intervjuundersökningen.  
 
Sist men inte minst min handledare Christer Cederlund som kommit med många goda råd kring 
studien.  
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1. INLEDNING   
 
 
Mitt intresse för ämnet väcktes i och med att jag började arbeta inom Täby 
kommunpsykiatriska enhet i augusti 2005. Redan innan tillträdandet av tjänsten informerade 
områdeschefen att medelåldern inom den kommunala sysselsättningen var 44 år, och att de 
hade problem att få in unga vuxna i verksamheten. Täby kommunpsykiatriska enhet hade 
tillsammans med landstingets öppenpsykiatriska mottagning i Täby ansökt om drygt 
2.1miljoner kronor från Miltonpengarna1 till ett projekt som dels skulle kartlägga gruppen unga 
vuxna, och dels utarbeta metoder hur arbetet med den målgruppen skulle kunna utformas. 
Eftersom ansökan inte blev beviljad blev jag tillfrågad om att genomföra en studie i syfte att gå 
ut till unga vuxna och undersöka hur de skulle vilja att stödet skulle vara utformat för att passa 
dem.  Unga vuxna med psykiskt funktionshinder2 definieras här som personer mellan 18-28 år.  
 
När det gäller ungdomars psykiska hälsa finns oroande tendenser både i massmedia och i 
forskningsrapporter om att den psykiska hälsan har försämrats för denna grupp (Forsell & 
Dalman, 2004). Landstingets öppenpsykiatriska mottagning i Täby har ett stadigt ökande antal 
unga vuxna som söker hjälp hos dem. (Lundmark, 2001) 
 
Den kommunala sysselsättningen har dock inte haft motsvarande ökning av unga vuxna med 
psykiskt funktionshinder. Enligt områdeschefen för kommunpsykiatriska enheten i Täby har 
man haft unga vuxna inskrivna i kommunens sysselsättningsverksamhet, men dessa har 
tenderat att sluta ganska fort. Vart de tar vägen vet man från kommunens sida inte. Flera 
professionella som jag varit i kontakt med inom den kommunala socialpsykiatrin bekräftar att 
det finns problem med att fånga upp unga vuxna i sina verksamheter.  
I oktober 2005 genomfördes en workshop efter initiativ av personal på träfflokalen Sesam i 
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning som vände sig till alla öppna verksamheter (såsom 
träfflokaler) i Stockholms län, där frågan var ”Hur kan vi locka unga vuxna till vår 
verksamhet”. Företrädare för ett tjugotal träfflokaler kunde bekräfta att det var ytterst få unga 
vuxna eller inga alls inom deras verksamheter. Även Fountain house3 i Stockholm har svårt att 
locka unga vuxna till sin verksamhet. 
 
Efter en första snabbsökning kring forskningsläget framkom att det inte finns mycket skrivet 
kring unga vuxna med psykiskt funktionshinder. Professionella inom socialpsykiatrin gav rådet 
att kontakta Ungdomsteamet vid Uppsala läns landsting där man har erfarenhet av att arbeta 
med ungdomar. Ungdomsteamet drivs av Uppsala läns landsting. De erbjuder rehabilitering 
och behandling för unga vuxna mellan 18- 24 år som haft psykos. För de personer som vill 
studera vidare finns Wiks folkhögskola som har anpassade kurser för personer med psykiskt 
funktionshinder. Ungdomsteamet kan även slussa vidare till studentstödet som hjälper personer 
med psykisk ohälsa som vill studera vid Uppsala Universitet. Tidigare har de unga vuxna 
kunnat erbjudas arbetsinriktad sysselsättning i form av praktikplatser genom Uppsala kommuns 
sysselsättning Saruk4. Men denna 
verksamhet för unga vuxna lades ner när projekttiden var slut. Idag kan de inte erbjuda någon 
form av arbetsinriktad sysselsättning. Enligt företrädare för ungdomsteamet är en av de mest 
                                                 
1 Miltonpengarna är pengar som ska användas för särskilda satsningar inom psykiatrin. Summan som delas ut 
är totalt 400 miljoner kronor nationellt. Satsningen är resultatet av den översyn som gjordes av regeringens 
psykiatrisamordnare Anders Milton. Främst ska satsningarna göras för att förbättra samordning mellan landsting 
och kommuner. (www.liv.se/page.jsp?node=4108&menuid=3937) 
2 Se Pyskiskt funktionshinder under rubriken Begrepp. 
3 Fountain house är en medlemsstyrd stiftelse för personer med psykiskt funktionshinder. www.fountainhouse.nu/ 
4 Saruk (Samordnad Arbetsrehabilitering Uppsala Kommun). 
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efterfrågade verksamheter som de unga vuxna efterfrågar och som ungdomsteamet skulle vilja 
erbjuda just arbetsinriktad sysselsättning.  
 
Både utredningar och professionella inom psykiatrin och socialpsykiatrin har gett bilden av att 
det finns alltför lite forskning inom området unga vuxna med psykiskt funktionshinder och 
sysselsättning. 
Den bild de professionella inom psykiatrin och socialpsykiatrin ger är att det är svårt att locka 
unga vuxna till de olika former av verksamheter som idag finns. 
 
Den rehabilitering/sysselsättning som erbjuds ser väldigt olika ut i olika kommuner. Dels hur 
den drivs, och av vem, och dels till vilken målgrupp den vänder sig. 1997 genomfördes en 
studie av 111 verksamheter, varav 99 i offentlig regi. Verksamheterna hade olika profiler på sin 
dagliga verksamhet, som arbetsinriktad, social eller psykiatrisk rehabilitering. 2001 
genomförde socialstyrelsen återigen en utvärdering av verksamheterna. I utredning 2001 
konstateras att verksamheterna i än högre grad (75%) drevs av kommunerna ensamma, och att 
Försäkringskassan och arbetsmarknadsorganen (länsarbetsnämnden, AMI, arbetsförmedlingen) 
hade minskat sitt åtagande som huvudmän. 
Undersökningen kom även fram till att verksamheterna i högre grad begränsat sig till enbart 
social rehabilitering. (Socialstyrelsen, 2001).  
 
Socialstyrelsen uppger att 6 av 10 kommuner kan erbjuda hela spektrat5 inom 
sysselsättningsområdet. Vidare konstaterar de att utbudet av sysselsättnings- och 
rehabiliteringsverksamheter i samverkan mellan de olika aktörerna6 har minskat och är allt för 
begränsat. Av 462 (18-65 år) tillfrågade personer inom gruppen med psykiskt funktionshinder 
konstaterades att 45 % saknade någon form av sysselsättning. För 10 % känner man ej till om 
personen har sysselsättning eller ej. Av de som saknade sysselsättning ville 40 % ha någon 
form av sysselsättning (Socialstyrelsen, 2005 a).  
 
 
1.1 Övergången till vuxenlivet 
 
De farhågor som företrädare för Stockholms läns landsting och Täby kommun ger uttryck för 
när de inte når de unga vuxna, är att de går hemma och att detta i sin förlängning leder till ett 
destruktivt beteende. Dessa företrädare har formulerat det på följande sätt.  
 

”Gruppen unga vuxna lever ofta i en isolerad livssituation med få kontakter. Om denna 
livssituation blir permanent kan den bidra till ökad ohälsa, långvarig sjukskrivning, 
ensamhet eller i värsta fall missbruk. Det är därför angeläget att satsa på gruppen unga 
vuxna. ” (utdrag från ansökan om Miltonpengar från Täby kommun och Stockholms läns 
sjukvårdsområde (SlSO). Täby, Vallentuna, Lidingö psykiatriska sektor)  

 
Det som skiljer unga vuxna från den övriga gruppen psykiskt funktionshindrade är att de måste 
bygga upp en vuxenidentitet. De har inget yrkesliv att återgå till. De flesta har inte bildat 
familj, är inte klara med studier, har inte haft några längre arbeten och många saknar eget 
boende, eller har precis börjat bo själva. Det finns därför all anledning att se närmare på hur 
man ska kunna jobba med gruppen unga vuxna.  

                                                 
5 ”verksamheter på sysselsättningsområdet: träffställe, strukturerad sysselsättning och verksamhet med tydlig 
arbetsinriktning.” (SoS, 2005 a, s.120). 
6 Landstinget, Kommunen , Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och AMI 
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Övergången mellan tonåren och vuxenliv är en krävande tid. Unga vuxna börjar lämna 
familjestrukturen, och stödet från skolan och familjen minskar. Gradvis möter man nya 
erfarenheter och ansvarstagande. Den här övergången är ofta förknippad med förväntan på 
vissa milstenar i livet som att gå ut gymnasiet, få sitt första jobb och flytta hemifrån, men för 
unga med allvarliga psykiska funktionshinder kan de här målen vara svåra att uppnå (Clark & 
Davis, 2002). 
 
Själva ungdomstiden har även förlängts. Ungdomar bor hemma längre. Det tar betydligt längre 
tid att etablera7 sig på arbetsmarknaden. Inträdet på arbetsmarknaden har höjts från 20 år 1990, 
till 25 år idag. För utlandsfödda är etableringsåldern 33 år. Det krävs mer av utbildning och 
erfarenhet för att komma ut på arbetsmarknaden. Gymnasiet ställer högre krav på ungdomarna 
när det gäller kunskaper. Alla linjer är treåriga och ger gymnasiekompetens (Socialstyrelsen, 
2005 b).  
 

”Ju längre tid man har stått utanför, desto svårare är det att etablera sig i samhället. 
Enligt studien har omkring 25 000–30 000 av 16–24-åringarna (ca 3 procent av 
åldersgruppen) påtagliga etableringssvårigheter per år” (Socialstyrelsen, 2005 b, s. 17). 

 
Bland psykiskt funktionshindrade har unga vuxna de högsta arbetslöshetssiffrorna, den lägsta 
deltagarandelen i eftergymnasial utbildning, samt högst sannolikhet att bli beroende av 
arbetsmarknadsåtgärder efter gymnasiet. (SOU 2003:92) 
 
Utifrån den forskning som finns kring unga vuxna är det angeläget att utgå från ungdomarnas 
egna erfarenheter och önskemål kring deras liv och hur man från detta ska kunna utforma en 
verksamhet. 
  
Eftersom alla i undersökningsgruppen i denna studie kommer från Täby kommun är det 
relevant att beskriva vilken verksamhet socialpsykiatrin och psykiatrin i Täby erbjuder 
personer med psykiskt funktionshinder, eftersom detta kan se så olika ut från kommun till 
kommun (Socialstyrelsen, 2001). 
 
I avhandlingen On the threshold of adulthood skriver forskaren Gunnel Jacobsson att en 
anledning till att unga vuxna inte tagits upp som grupp tidigare kan vara att det är en relativt 
nydefinierad livsfas (Jacobsson, 2005).  
 
 
1.2 Verksamheter i Täby kommun för psykiskts funktionshindrade 
 
1.2.1 Ansvarsuppdelning mellan landsting och kommun 
 

”Psykiatrireformens idéer gör vissa anspråk på utförarorganisationerna när det gäller 
exempelvis samverkan och införlivandet av ett handikapperspektiv på målgruppens 
problem. En lyckad implementering förutsätter att psykiatrin har ett förtroende för 
socialtjänstens kunskaper och förmåga att ge adekvata insatser. Det fanns också 
förväntningar på att kommunerna skulle anamma ett handikapperspektiv på målgruppen 
och därmed ge tillgång till insatser enligt både socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (Lss). På så sätt skulle också ansvarsfördelningen 
tydliggöras mellan landstinget, som kunde ägna sig åt att behandla sjukdomen, och 

                                                 
7 ”Etableringsåldern. dvs. den ålder när mer än 75 procent av en årskull arbetar.” (Socialstyrelsen 2005b, s. 17) 
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kommunen som kunde ägna sig åt att begränsa konsekvenserna av de funktionshinder 
som uppstått till följd av sjukdomen”.(Markström, 2003, s. 63)  

 
 
1.2.2 ”Sysselsättning” inom Täby kommun 
 
Från kommunens sida kan man ställa upp med bistånd i form av social och arbetsinriktad 
rehabilitering/sysselsättning för personer mellan 18-65 år med psykiskt funktionshinder. 
Biståndet kan personen få jämlikt kap. 4 § 1 socialtjänstlagen. Sysselsättningsverksamheten 
bygger på frivillighet och i Täby kommun kan man erbjuda sysselsättning i form av datakurser 
inom olika program, bygga hemsidor, videoredigering, snickeri, måleri, textil, keramik, 
trädgård, kontor, friskvård, hjälpa till med sysslor i kök som disk, matlagning, bakning. Inom 
sysselsättningen ordnas även kursen ”Ett sundare liv”, som handlar om människans 
välbefinnande både psykiskt och fysiskt. Det finns en stor bredd i utbudet av 
sysselsättningsverksamheter. Inom denna verksamhet erbjuds även praktikplatser. Det kallas 
”arbete med stöd” och bygger på den amerikanska metoden ”Supported employment”. Detta 
innebär i korthet att deltagaren jobbar på en reell arbetsplats och ingår i en arbetsgrupp som 
vem som helst, men att det finns en professionell person som är med vid behov ute på 
arbetsplatsen. Det utgår ingen ersättning under praktikperioden, men deltagaren riskerar inte att 
bli av med sin ersättning från andra aktörer som Försäkringskassan eller Socialtjänsten. Detta 
har visat sig vara en bra metod för människor med psykiskt funktionshinder att våga ta klivet 
mot arbetslivet. (Socialstyrelsen, 2001). Den grupp som mest utnyttjar möjligheten till ett 
”arbete med stöd” är de personer som tidigare har erfarenhet av förvärvsarbete. Den stora 
skillnaden är att unga vuxna ofta inte har erfarenhet av ett arbete.  
 
Kommunen erbjuder även boendestöd. Både sysselsättning och boendestöd kräver att personen 
har ett beslut om bistånd.  Kommunen har en verksamhet som är öppen även för dem med 
psykiskt funktionshinder som inte har något biståndsbeslut, Träffen café är en öppen 
verksamhet som har öppet för alla varje eftermiddag mellan 12-16. Där anordnas olika 
aktiviteter såsom utflykter, filmvisning, bakning och gästerna har även tillgång till datorer. Det 
går även att dricka kaffe och äta för en billig penning.  
 
Medelåldern för deltagarna inom ”sysselsättningen” är 44 år och där fanns bara fyra personer 
under 28 år (051231) av 103 inskrivna. Vid samma tid hade boendestödet en person under 28 
år av 48 inskrivna. Träffen café hade under samma period inget besök av någon under 28 år. 
 
 
1.2.3 Öppenpsykiatriska mottagningen i Täby 
 
Stockholms Läns landsting bedriver förutom den slutna psykiatriska verksamheten, vilken 
ligger på Danderyds sjukhus, även en öppenvårdsmottagning där de erbjuder stöd i form av 
behandling och utredning för alla boende inom Täby kommun. Landstinget har en stor grupp 
unga vuxna inskrivna. År 2004 hade den psykiatriska öppenvårdsmottagning i Täby 136 
nybesök av personer under 25 år. Många av de unga vuxna vet den öppenpsykiatriska 
mottagningen i dagsläget inte vart de ska hänvisa, trotts att de kan se ett behov av mer stöd 
(ansökan om Miltonpengar8 från Täby kommun och Stockholms läns sjukvårdsområde (SlSO). 
Täby, Vallentuna, Lidingö psykiatriska sektor). Personal inom öppenpsykiatrin erfar att de 
unga vuxna som de hänvisat till kommunens sysselsättning inte tycker att detta är 

                                                 
8 Se förklaring av ”Miltonpengar” under fotnot 1. s. 1. 
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tillfredställande för dem. Därför är det bara undantagsvis som de hänvisar unga vuxna vidare 
till kommunens sysselsättning.  
 
 
1.3 Psykiatrireformen 
 
För att ge en bakgrund till kommunernas ansvar för personer med psykiskt funktionshinder 
följer en kort beskrivning av vad psykiatrireformen innebar för kommunerna.  
Under de senaste trettio åren har samhällets stöd till personer med psykiskt funktionshinder 
genomgått en stor förändring. Från att ansvaret helt har legat på landstingen för personer med 
psykiskt funktionshinder, till och med 1995 års psykiatrireform, när kommunerna övertog 
ansvaret för denna grupp (Markström, 2003). I detta kapitel följer en kort redovisning av 
bakgrunden till dessa förändringar, och även en beskrivning av huvuddragen i 
psykiatrireformen. 
 
Psykiatrireformen ledde till stora förändringar inom den psykiatriska vården och framväxten av 
ett nytt synsätt på de psykiskt funktionshindrade. Detta var en reform vars konsekvens innebar 
nedläggning av de stora statliga och landstingsägda institutionerna för att istället skjuta över 
ansvaret på kommunerna. En av grundidéerna med psykiatrireformen var att människorna inte 
skulle bli institutionaliserade utan beredas möjlighet att bli kvar i sin sociala omgivning för att 
endast vid behov vistas på större akutenheter.  
 
Den verksamhet som kommunerna 1995 byggde upp var till för att ta emot de människor som 
tillbringat många år inom den slutna psykiatriska vården. De former för sysselsättning som 
skapades var till mångt och mycket en kopia av den arbetsterapi som bedrivits vid de stora 
institutionerna. (Markström, 2003) 
 
Ett av reformens huvudsyften var att förtydliga det ansvar som kommunerna fått i och med den 
nya Socialtjänstlagen som trädde i kraft 1982, där det framgår att kommunerna skulle 
tillgodose boende och sysselsättning för de psykiskt funktionshindrade (se kapitel 
Lagstiftning). Vad psykiatrireformen gjorde var att förtydliga det ansvaret. 
Reformen skulle syfta till att ge människor med psykiskt funktionshinder bättre 
levnadsförhållanden, livsvillkor och livskvalitet genom ökade möjligheter till gemenskap och 
delaktighet. Utredningen (SOU 1992:73) kom fram till några vägledande principer för att öka 
de psykiskt funktionshindrades livssituation och öka deras möjligheter till gemenskap och 
delaktighet i samhällslivet: 
 

• Den psykiskt störde9 skall ha samma rättigheter och skyldigheter som alla andra 
grupper i samhället.  

• Rätt till service, stöd och vård som är anpassad till individuella förutsättningar och 
behov.  

• Den psykiskt stördes egna val och prioriteringar skall vara utgångspunkten för alla 
insatser.  

• Service, stöd och vård skall ges i så öppna och normaliserande former som möjligt ute i 
samhället. 

• Insatserna skall utformas så att de understödjer den enskildes oberoende och integritet.  
• Insatserna skall utformas så att de stödjer den enskildes välfärd.  

 

                                                 
9 Jag anser att termen psykiskt störd är olämplig av flera anledningar och använder den enbart vid direkta citat. 
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Ett av reformens viktigaste områden rör rehabiliteringen av människor med psykiska 
funktionshinder. Enligt den proposition som låg till grund för reformen är rehabilitering ”ett 
samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetslivsinriktad art 
som ska hjälpa sjuka och skadade människor att återvinna bästa möjliga funktionsförmåga för 
ett normalt liv” (Proposition1993/94:218, s.51).  
Samhällets åtgärder inom rehabiliteringsområdet är dock organiserade i olika sektorer. Det 
ställer krav på samverkan mellan berörda huvudmän och ett samarbete mellan professionella 
från olika organisationer. Målet för rehabiliteringen i respektive form är i huvudsak knutet till 
de olika huvudmännens ansvar och uppgifter. (Socialstyrelsen, 2001)  
 
I psykiatriutredningen 1992:73 beskrevs funktionshinder för första gången i ett större 
sammanhang. Psykiatriutredningen beskrev följderna av en sjukdom utifrån individens 
perspektiv och inre upplevelse (Lundin & Ohlsson, 2005). 
 
Ingenstans i psykiatrireformen tar man upp unga vuxna som en separat grupp. 
 
1.3.1 Lagstiftning 
 
Socialtjänstens arbete med vuxna psykiskt funktionshindrade regleras i första hand av 
Socialtjänstlagen (SoL), och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
Därutöver finns de huvudsakliga gällande bestämmelserna i lagen om kommunernas 
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdslagen ( HSL), lag om 
psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lag om rättspsykiatrisk vård (LRV). 
 
1.3.2 Socialtjänstlagen 
 
Socialtjänstlagen (1980:620) SoL är en målinriktad ramlag med en kombination av 
Skyldighets - och rättighetsregler. Lagens övergripande syfte som framgår av kap. 1 § 1 i SoL 
är att främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och 
aktiva deltagande i samhällslivet. Nedan följer några av de paragrafer som kommunerna stödjer  
sina beslut på.  
 
Enligt kap 4. SoL beslutar socialnämnden om sysselsättning jämlikt. 
 
1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd 
av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.  Den enskilde skall genom 
biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes 
möjligheter att leva ett självständigt liv. 
 
Enligt kap 5 SoL ska socialnämnden: 
 
7 § Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande 
svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. 
Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är 
anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd.                                                                                   
Kommunen skall inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av sådana svårigheter som avses i 
första stycket behöver ett sådant boende. 
 
8 § Socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för människor med fysiska 
och psykiska funktionshinder samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på dessa 
områden. 
Kommunen skall planera sina insatser för människor med fysiska och psykiska funktionshinder. I planeringen 
skall kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer. 
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1.3.3 LSS  
 
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS. 
Personer med psykiska funktionshinder kan efter personkretsbedömning, personkrets 3, 
omfattas av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Personkretstillhörighet 
innebär att personen ska ha en psykisk störning som är stor och varaktig och förorsakar 
betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande stödbehov enligt 1 
§. Kommunen ansvarar för att ge människor som omfattas av personkrets 3 insatserna 
korttidsvistelse, kontaktperson, ledsagare, personlig assistans, avlösarservice och särskilt 
boende, förutsatt att behov av insatsen finns och att behovet inte är tillgodosett på annat sätt, 
enligt  9 § 2 – 10. 
 
Landstinget ansvarar enligt Lss, för att efter biståndsbedömning, ge insatsen råd och stöd 
jämlikt 9 § 1.  
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  
 
 
Personal inom både Täby kommuns sysselsättningsverksamhet och Stockholms läns landstings 
öppenpsykiatriska mottagning i Täby ger bilden av att det finns en brist på verksamheter som 
passar unga vuxna med pyskiskt funktionshinder och att det råder brist på kunskap om vad som 
skulle kunna bli lyckade satsningar för denna grupp. Unga vuxnas situation ser annorlunda ut 
eftersom de befinner sig i den problematiska övergången mellan tonår och vuxenlivet och 
behöver mer stöd än andra i samma situation. Därför är det av stor vikt att denna grupps 
önskemål undersöks för att kommunerna och andra aktörer ska kunna ta steget och erbjuda 
unga vuxna med psykiskt funktionshinder adekvat stöd och rehabilitering. Denna grupps 
önskemål har inte undersökts tillräckligt av forskarvärlden. Det har varit svårt att nå unga 
vuxna.  
 
Syftet med studien har varit att ta reda på unga vuxnas (18-24 år) med psykiskt funktionshinder 
egna idéer kring hur en verksamhet skulle kunna vara uppbyggd, och om de anser att det är 
möjligt att någon form av organiserad verksamhet kan hjälpa dem i övergången till vuxenlivet.  
 
Frågeställningar 
Vad upplever de unga vuxna som problematiskt i sina liv? 
Hur önskar de unga vuxna att en verksamhet ska vara utformad för att kunna bistå dem i 
övergången till vuxenlivet? 
Skulle någon form av organiserad verksamhet kunna hjälpa dem? 
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3. TEORETISKA PERSPEKTIV OCH CENTRALA BEGREPP 
 
 
I detta kapitel presenteras de begrepp och teorier som denna rapport utgår ifrån. Först förklaras 
begreppen, unga vuxna, sysselsättning och funktionshinder. Därefter följer en redogörelse för 
symbolisk interaktionism, socialt synsätt och medicinskt synsätt på funktionshinder. Den 
teoretiska utgångspunkten för denna studie är symbolisk interaktionism som utgår ifrån 
människans egen föreställningsvärd.  
 
 
3.1 Begrepp 
 
 
3.1.1 Unga vuxna 
 
Det finns flera olika avgränsningar av vilken åldersgrupp som ingår i gruppen unga vuxna. För 
att förtydliga detta följer några exempel på definitioner av vilka som tillhör åldersgruppen unga 
vuxna. 
Ungdomsteamet i Uppsala läns landsting arbetar med unga vuxna mellan 18- 25 år. Det finns 
andra som menar att gruppen unga vuxna bör utökas till att gälla personer mellan 18 – 35 år, 
som stadsdelsförvaltningen i Liljeholmen/ Hägersten där Gunnel Andersson gjort en 
undersökning kring unga vuxna och sysselsättning (Andersson, 2006). För att ingå i 
Arbetsförmedlingens ungdomsenhet för funktionshindrade i Globen ska man vara mellan 18-30 
år. I den amerikanska undersökningen Voices of Youth in Transition gjord av CQI (Consumer 
Quality Initiatives, Inc) (Delman & Jones, 2002) intervjuades unga vuxna mellan 18-26 år. 
Eftersom det finns så många olika avgränsningar av gruppen unga vuxna finns det därför skäl 
till att inte avgränsa denna grupp för snävt. Det kan vara som en 32 -årig psykiskt 
funktionshindrad man sa  ”jag blev sjuk då jag var 20. Sedan tillbringade jag nästan 10 år på 
sjukhus och behandlingshem. Jag har missat 10 år, som jag behöver ta igen” (personlig 
kommunikation, 20060123). I denna rapport avses unga vuxna som personer mellan 18 – 28 år.  
 
3.1.2 Psykiskt funktionshinder 
 
Personer med psykiska funktionshinder är ingen klart definierad grupp, och psykiskt 
funktionshinder är ett relativt nytt begrepp. Benämningen av gruppen har varierat över tid och 
inom olika organisationer. Några av de begrepp som använts är psykiskt störd, psykiskt sjuk, 
och psykiskt funktionshindrad. Urban Markströms (2003) bedömning är att det aldrig funnits så 
många alternativ som i början på 2000-talet. 
En genomgång av olika begrepp finns i (Socialstyrelsen, 1997). Markström pekar på det 
problem som uppstod i reformarbetet (SOU, 1992:73) där författarna använde sig av flera olika 
benämningar och detta ledde till en osäkerhet när det gällde vilka som ingick i gruppen och hur 
avgränsning av gruppen skulle gå till. Även en osäkerhet kring hur stort åtagandet skulle vara 
samt kostnaderna för reformen (Markström, 2003). Det finns en stor förvirring kring begreppet 
eftersom olika aktörer ger begreppen olika innebörd och även använder dem på olika sätt 
(Socialstyrelsen, 1997) 
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”Landstinget utgår från diagnoser – psykoser och liknande. Kommunerna sätter inga 
diagnoser, där talas om långvariga och allvarliga sjukdomar. Därför blir det ibland fel 
genom att man definierar på olika sätt. Problemet är långtifrån enkelt att lösa, säger 
Lars Fredriksson10.” (Socialstyrelsen, 2005 d,  s. 18).  
 

I samma skrift framhåller Anita Sundin som idag är utredare inom socialtjänst och psykiatrisk 
vård på Sveriges Kommuners och Landstingförbund. ”Jag var expert i psykiatriutredningen, 
redan då talade vi om målgruppen och problemen med hur den skulle avgränsas. Staten borde 
sätta ner fötterna och hjälpa till med definitioner. Det har gått tio år.– Kommuner, landsting 
och stat måste helt enkelt enas.”  (Ibid., s. 18) 
Denna rapport kommer konsekvent använda begreppet psykiskt funktionshinder, Med 
betydelsen att personen har ”långvarig nedsättning av social funktionsförmåga till följd av 
psykisk sjukdom”.(SOU 1992:73)  
 
 
3.1.3 Sysselsättning  
 
Svenska ordboken (1999) beskriver ordet sysselsättning på två olika sätt. Det kan dels betyda 
att någon gör någonting – sysselsättning som aktivitet. Att sysselsätta någon är att hålla denne i 
verksamhet, t.ex. att sysselsätta barnen inomhus under regniga dagar. Dels hänvisas till  
sysselsättning som arbete – att sysselsätta någon i den här meningen innebär avlönat arbete.  
 
Begreppet ”sysselsättning” används ofta för att beskriva socialpsykiatriska verksamheter inom 
socialtjänsten (Andersson, 2006). Sysselsättning i denna rapport kommer även inbegripa 
studier, arbete och verksamheter inom socialtjänstens socialpsykiatri.  
 
 
3.2 Symbolisk interaktionism  
 
Eftersom studiens fokus ligger på att få reda på unga vuxnas tankar, känslor och erfarenheter 
om sin situation och vad de behöver hjälp med förefaller det som ett fruktbart perspektiv att 
utgå från Symbolisk interaktionism som teoretiskt perspektiv. Perspektivet kan sägas ha en 
förstående ansats framför en förklarande och förutsägande. Inom symbolisk interaktionism ses 
människan som en aktiv varelse som interagerar med sin omgivning, och blir till genom sin 
interaktion med andra och genom sin delaktighet i samhället..  
  
Nedan följer en kort presentation av  några begrepp av betydelse för denna studie, med stöd 
utifrån Trost & Levin (1996).  
 
Definitionen av situationen  innefattar förutom de personer vi interagerar med, även hur vi mår 
och var vi uppfattar att vi befinner oss både fysiskt och socialt. Det är ett begrepp som är 
användbart när man vill förstå personers beskrivning av sin verklighet, eftersom hur vi 
definierar situationen vid ett visst tillfälle blir avgörande för hur vi handlar.  Vi gör ständigt nya 
definitioner av situationen, och ändrar därmed vår uppfattning, vilket kan leda till ett ändrat 
beteende. Detta är en ständigt pågående process. ”if men define situations as real, they are real 
in their consequences”11 (Ibid., s. 11). 
 

                                                 
10 Projektledare på Sveriges Kommuner och Landsting. Var expert i Socialstyrelsens utredningen, ”God 
psykiatrisk vård på lika vilkor”, 1997. 
11 Thomas teorem 
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Ett av de viktigaste begreppen inom symbolisk interaktionism är social interaktion. Att 
interagera är att kommunicera, inte nödvändigtvis genom att tala, även genom våra fysiska 
rörelser interagerar vi med andra. Vi interagerar även med oss själva, genom att tänka både 
medvetet och omedvetet. ”Social interaktion” pågår även när vi inte direkt agerar i en social 
situation, där vi förväntas göra något. Vi interagerar med hjälp av tecken och aktiviteter, som 
det skrivna och talade språket, med gester och vårt uppträdande, såsom klädsel och utseende. 
För att ett tecken ska bli till en symbol måste alla inom systemet som använder symbolen mena 
ungefär samma sak. Det är först då som symbolen blir meningsfull och har en innebörd för dem 
som använder den. 
 
Eftersom människan är aktiv befinner hon sig ständigt i processer och förändring, inget är 
statiskt och vi är alla föränderliga. Även om allt förändras så är det vi upplever något som vi 
integrerat i oss själva. Jagets utveckling utifrån symbolisk interaktionism pågår ständigt.  
Jaget är enligt detta perspektiv indelat i två delar, ett ”I” och ett ”Me”. Där vårt ”I” är den 
aktiva delen, den del av jaget som handlar, medan vårt ”Me” är den delen av jaget där normer 
och samvete internaliseras. Vårt ”Me” påverkar vårt ”I” genom de tidigare upplevelser vi har 
internaliserat i ”Me:et”. När vårt I upplever något är den aktiviteten borta från ”I”, men lagras i 
”Me”. Det är med bakgrund av våra erfarenheter vi tolkar nuet och förstår skeenden. Ständiga 
misslyckanden och känsla av oförmåga har betydelse för hur vi definierar situationer och hur 
aktiva vi blir. Vi befinner oss i nuet, vi definierar situationen i nuet och handlar i nuet.  
 
Människan är social och vi bygger upp vårt jag och föreställningsvärld med hjälp av 
”signifikanta andra”, personer som betyder mycket för oss. Dessa människor kan  
till exempel vara föräldrar, syskon, lärare, arbetskamrater, och nära vänner. Dessa signifikanta 
andra har ett mycket stort inflytande på vår inlärnings- och socialiseringsprocesser. 
 
Den ”generaliserande andre” är samhället eller den sociala grupp som ger individen ett eget 
jag. Individen uppfattar åsikter, normer och förväntningar hos den generaliserade andra som en 
helhet, vilket består av samhället eller gruppen. Man kan säga att människan ser sig själv med 
det perspektiv som hon eller han varseblir hos den generaliserade andra, samhällets eller 
gruppens perspektiv på hur man skall känna och bete sig. 
 
Slutligen, en av de viktigare delarna när det gäller förändringsarbete, kanske speciellt inom  
det psykosociala området, är just synen på möjlighet till förändring. Enligt den symboliska  
interaktionismen är ingenting statiskt, alla är föränderliga. I stället för att påstå att någon är,  
t.ex. neurotisk, farlig, intelligent, ser man det istället som att någon beter sig neurotiskt,  
farligt eller intelligent i vissa situationer.   
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4. TIDIGARE FORSKNING 
  
 
I detta kapitel kommer en genomgång göras av hur forskningen kring unga vuxna/ungdomar 
ser ut, och även sysselsättning och övergången till vuxenlivet, utifrån vad som förefaller 
överensstämma med syftet för studien. Det finns mycket begränsad svensk forskning som tar 
upp problemet med unga vuxna med psykiskt funktionshinder och sysselsättning eller som rör 
unga vuxna med psykiskt funktionshinder specifikt. I flera rapporter poängteras dock behovet 
av forskning på detta område (Socialstyrelsen, 2001). Eftersom det finns så lite skrivet kring 
unga vuxna med psykiskt funktionshinder, utgår studien från den forskning som fokuserar på 
hela gruppen unga vuxna (ungdomar) för att få en bild av om denna forskning tar upp frågan 
om unga vuxna med psykiskt funktionshinder eller psykisk problematik. Jag har även 
undersökt den forskning som handlar om sysselsättning/rehabilitering kopplat till unga 
vuxna/ungdomar. 
 
För att få en översikt av tidigare forskning (i första hand svenska studier) om unga vuxna med 
psykiskt funktionshinders och deras erfarenheter av sysselsättning utgick sökningen från olika 
bibliotekskataloger och databaser. Libris, Miks, DiVA på olika sökord vilka är förknippat med 
ämnet, bland annat unga vuxna, sysselsättning, psykisk ohälsa, psykiskt störd, young 
adulthood, youth in transition, transition to adulthood.  
 
Databaserna visade sig, enligt min bedömning, ge ett relativt tunt resultat vilket gjorde att jag 
också undersökte möjligheten att hitta information via Internet. Denna sökning visade sig ge en 
hel del uppslag på forskning inom området. Informationen fanns bland annat inom 
Socialstyrelsen, olika forskningsenheter och projekt i kommuner och landsting. Från  
hemsidor (se Internet i  referenser) och genom kontakt med olika forskningsenheter fick jag 
sedan material, forskningsrapporter-, och -artiklar och utvärderingar som jag bedömde skulle 
kunna ge ett bra underlag för denna studie.   
  
Den forskning som berört problemet psykiskt funktionshinder och sysselsättning har gällt hela 
gruppen mellan 18-65 år, utan hänsyn till åldersgruppen unga vuxna. För personer som varit 
yrkesverksamma har betydelsen av daglig sysselsättning en annan innebörd än vad som är 
fallet för en person som är ung och inte hunnit skaffa sig någon yrkeserfarenhet. (Rosenberg & 
Andersson, 2005) 
 
I rapporten Och vad gör du då? (Rosenberg & Andersson, 2005) utgår författarna från hur 
personer med psykiskt funktionshinder önskar att deras sysselsättning/arbetssituation skall vara 
utformad. Undersökningen vände sig till alla inom målgruppen mellan 18-65. Medelåldern 
bland kvinnor var 30 år och män 38 år. Rapportens slutsats är bl.a. att det finns många hinder 
som uppstått på grund av att personen har en misslyckad utbildning bakom sig, och att det 
därför behövs stöd för att personen ska kunna bygga upp en karriär, genom träning och 
vägledning. Även individuell planering tas upp som en viktig aspekt, och att rehabiliteringen 
startar tidigt. Författarna menar att den tidigare metaforen med en rehabiliteringskedja eller 
trappa, där var och en definierar och utför sin rehabiliteringsinsats, kan snarare ersättas av ett 
hjul. Ekrarna symboliserar de olika insatser, som var och en för sig är otillräckliga, men som 
tillsammans ger tillräcklig stadga och styrka att ta sig framåt. Det är viktigt att stödja individen 
i just den miljö där de vill vara (Ibid., 2005).  
 
Projekt samverkan Unga Vuxna (Uppsala läns landsting och Uppsala kommun) 
Projektets målgrupp var unga vuxna mellan 16-25 år med en dubbeldiagnos; missbruk och 
psykisk ohälsa. Projektets kartläggning visade att uppskattningsvis 300 personer mellan 16- 25 
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år lider av både psykisk ohälsa och missbruksproblem inom Uppsala län. Inom projektet 
intervjuades 38 professionella inom socialtjänsten och psykiatrin som kom i kontakt med 
gruppen unga vuxna för att få en djupare förståelse av vilka problem som denna målgrupp har. 
Undersökningen slutsats var att det behövs mer samverkan mellan alla de verksamheter som 
arbetar med unga vuxna, eftersom de flesta bara jobbade med sin ”tårtbit”. Alla de intervjuade 
var överens om att mer samarbete behövdes för att kunna ge en effektiv vård, då de unga ofta 
har sammansatta och allvarliga problem (Nehlin, 2004).  
 
Socialstyrelsen publicerade 2005 rapporten Ungdomars behov av samhällets stöd- en 
lägesbeskrivning, för att bidra till att ge en överblick när det gäller att bedöma och planera 
olika insatser för ungdomar (Socialstyrelsen, 2005 b). Undersökningsguppen var ungdomar 
mellan 13-24 år. Forskarna genomförde fokusintervjuer med 18 åringar i syfte att få reda på de 
ungas erfarenheter, attityder och förväntningar inför problem som rör hälsa och utsatthet. En av 
slutsatserna var att ungdomar ofta har svårt med att veta var de ska söka hjälp, och att det finns 
ett behov att kunna söka hjälp för ”bagateller”. Rapporten kom även fram till att det finns ett 
behov av verksamheter som bedrivs på ungdomars villkor, till exempel i form av 
ungdomscentraler – med medicinsk, psykiatrisk, psykologisk och social kompetens och med en 
anpassad metodik. I rapporten beskrivs även att övergången mellan tonår och vuxen tenderar 
att bli allt längre. Skola, arbete, hem och fritid är av vikt för ungas etablering i vuxenlivet. 
Därför att det är inom dessa arenor som de utvecklar sin identitet. 
 
I april 2006 kom rapporten ”Gör man något får man ett liv” skriven av Gunnel Andersson på 
uppdrag av Hägersten och Liljeholmens stadsdelsförvaltningar. Syftet med rapporten har varit 
att genomföra en kartläggning av målgruppen unga vuxna (18-35år) inom området Hägersten 
Liljeholmens stadsdelsförvaltning, samt att förmedla kunskap om vilka tillvägagångssätt och 
metoder som är gångbara för detta, och att ta del av de ungas egna sypunkter på en 
sysselsättningsverksamhet. I inventeringen av målgruppen unga vuxna, identifierades 95 
personer med psykiskt funktionshinder inom målgruppen i Liljeholmen Hägerstens 
stadsdelsförvaltning som skulle kunna komma ifråga för sysselsättning inom kommunen. Efter 
inventeringen framkom att det var en stor del av dessa som stod utan någon sysselsättning alls. 
Bara en tredjedel av dessa hade någon form av sysselsättning. 
Vidare genomfördes dessutom kvalitativa intervjuer med 16 personer, varav hälften kvinnor 
och hälften män. En av slutsatserna från intervjuundersökningen var att det skulle vara önskvärt 
med en verksamhet för målgruppen unga vuxna, eftersom åldern är en väsentlig aspekt, och de 
intervjuade gav uttryck för att de ville vara tillsammans med människor i sin egen ålder. De 
intervjuade efterfrågade meningsfulla sysselsättningar och att kunna utöva sina intressen eller 
bara träffa andra ungdomar för att umgås. Vidare framkom att det inte räcker med det som 
händer i den organiserade verksamheten. Utöver den organiserade verksamheten saknas någon 
form av stöd för att komma ut i arbetsliv och studier. Det behövs olika inriktningar för olika 
människor som dessutom hänger samman med olika perioder av psykisk hälsa och ohälsa. Det 
är väsentligt att inte bara ta fasta på det som förenar de intervjuade, utan att även ta fasta på det 
som skiljer; att tänka flerdimensionellt. Av de intervjuade var det flera som inte visste om att 
kommunen hade sysselsättning för personer med psykiskt funktionshinder. I rapporten ställs 
även frågan hur människor utan någon form av sysselsättning kan ha kontakt med 
socialtjänsten för exempelvis sin försörjning men inte med andra enheter inom samma 
organisation som svarar för sysselsättning. Författaren ställer sig frågan om detta beror på 
okunskap eller bottnar det i en organisatorisk brist där individens behov avgränsas till den 
enhet man jobbar inom? (Andersson, 2005) 
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I en Amerikansk rapport Voices of Youth in Transition (Delman & Jones, 2002) har man 
intervjuat en grupp på 24 unga vuxna mellan 18 – 26 år och frågat vad de önskar stöd med. 
Resultatet av undersökningen mynnade ut i fyra fält vilka var: 
Survival, independent living, housing, money, job 
Advancement, School, vocational training 
Relationships/social, friends, family, sex/romantic 
Helth, mental health support, substance abuse counselling. 
 
Utgångspunkten för undersökningen var att de unga vuxna inte bara skulle bli inbjudna till 
planeringen av sina liv, utan det ska vara deras önskemål och behov som ska styra processen, 
inte systemets. 
 
De frågor som de unga vuxna efterfrågade mest var; att stödet skulle vara lättillgängligt, fokus 
skulle ligga på att förbättra deras funktionshinder i stället för att reducera symtom, personalen 
skulle lyssna på dem och ta dem på allvar, och de skulle få hjälp med att koordinera sin vård. 
Planeringen inför övergången till vuxenlivet ska börja vid 16 års ålder.  
Det finns en stor oro att dessa unga ska bli arbetslösa, hemlösa och hamna i kriminalitet och 
missbruk. De unga vuxna mötte en betydligt hårdare verklighet efter att de blivit myndiga 
eftersom det är så stor skillnad mellan barnpsykiatrins åtagande och vuxenpsykiatrin i USA. En 
stor del av det stöd som de växt upp med försvann i och med myndighetsåldern.  
 
De fann även att de unga vuxna föredrog att vara tillsammans med personer i sin egen 
åldersgrupp och att flera som deltagit i verksameter där flertalet varit äldre hade hoppat av 
dessa verksamheter eftersom de inte kunde identifiera sig med dem.  Några av rapportens 
slutsatser var att det behövs mentorer som själva haft erfarenhet av psykiska besvär.  
 

The mentor is a ”peer” in that s/he has experience first-hand with the mental health 
system and is in his/her twenties; having experienced some success, they offer hope to 
youth who have been in the most dire of circumstances. S/he is a qualified ”mentor” in 
that s/he has achieved a level of independence and community intergration, has a sense of 
duty and responsibility, and receives the requisite training and supervision. In addition, 
effective peer counselling requires the mentor to posses”… effective interpersonal and 
communication skills which included empathy, respect, genuineness, concreteness, self-
disclosure, a focus on the ‘immediate here and now’ and the ability to confront.”(Ibid., s. 
34) 

 
Flera av de unga vuxna vill ha hjälp till ett arbete. Detta kräver ofta utbildning då många unga 
vuxna har behov av att ta igen en skolgång som på grund av sjukdomen aldrig slutfördes.  
 
Den amerikanska forskningen kring unga vuxna kom igång på 80 –talet (Clark & Davis, 2003). 
Mycket av det som kommit fram i denna forskning är att unga vuxna behöver stöd att 
genomföra ”transition to adulthood”, övergången till vuxenlivet, och finns sammanställd i 
metodhandboken ”Transition to Adulthood”(2003). I denna bok redogör de för olika metoder 
att arbeta med unga och unga vuxna med känslomässiga svårigheter och psykiska 
funktionshinder. De menar att denna övergång kräver stöd på flera olika plan. Författarna 
presenterar fyra områden som de anser är viktiga att arbeta med för att kunna ge adekvat stöd 
till unga vuxna. För att illustrera vad författarna menar har jag valt att visa nedanstående 
schematiska bild (Ibid., s. 35) 
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Emplo
yment

COMMUNITY-
LIFE 

Living 
situation 

Educational  
oppurtunities 

 
 
Employment 
Konkurrensutsatta arbeten 
Övergångsarbete, arbete med lönebidrag 
Supported employment  
Betald praktik 
 
Educational opportunities (career-track training) 
Hjälp att ta igen skolgång 
Gymnasiestudier 
Högskole-, universitetsstudier 
Utbildningar på arbetsplatser 
 
Living situation 
Eget boende 
Träningslägenhet 
Hjälp med familjesituation 
Gruppboende 
Stödboende  
 
Community-life adjustment: skills and activities related to functioning across all of the 
domains 
Fritidsaktiviteter 
Relationer med vänner, partner 
Social problemlösning 
Självkontroll av känslor som ex. ilska 
Hantera stress, fysisk aktivitet, hälsovård (ta hand om sin hälsa) 
Missbruksproblem 
Föräldraskap 
ADL – träning 
Träna sig i att åka kollektivt 
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Youth and young adults with emotional or behavioural difficulties face a particularly 
challenging period in their transition from adolescence through young adulthood. Their 
unique behavioural or emotional challenges and possible financial hardships, family 
stress, limited coping and social skills, loneliness, and minimal vocational skills and 
employment experience create barriers that make the adjustment during this transition 
extremely difficult…The difficulties associated with this transition period are further 
complicated by the absence of services and the lack of coordination…(Clark & Davis, 
2002, s. 13) 

 
I november 2002 startade Boston Universitets Center för psykiatrisk rehabilitering Jump Start 
Initiativ, ett karriärsutvecklande och lärande program som betonar de rehabiliterings och 
yrkesmässiga åtgärdsbehov som unga vuxna med psykiska funktionshinder har. Jump Start 
riktar sig främst till de unga vuxna som är förbisedda av psykiatrin. Detta ettåriga program 
finansieras av RSA (Rehabilitation Services Administration) som är en division av Department 
of Education. Jump Starts målsättning är att stötta unga vuxna mellan 16 och 26 år som har 
allvarliga psykiska funktionshinder i deras återhämtning och karriärsutveckling. Detta gör de 
genom att hjälpa ungdomarna att få de färdigheter, det självförtroende och den utbildning de 
behöver så att de effektivt kan klara övergången till ett självständigt vuxenliv. 
 
Jump Start menar att många unga människor med psykiska funktionshinder är tveksamma till 
att ta emot daglig behandling eller gå med i någon förening, men att de är villiga att bli del av 
ett skolbaserat program. Jump Starts skola är förlagd på Boston Universitets campus för att 
göra de unga vuxna bekväma med den sociala rollen som elev. Lektionstiden är mellan 15- 25 
timmar i veckan. 
 
Medan många yrkesmässiga program för psykiskt funktionshindrade förbereder dem för 
lågavlönade arbeten i otillfredsställande miljöer, uppmuntras Jump Starts studenter till att tänka 
sig anta svårare utbildningar genom personlig karriärplanering, samt att inspirera och motivera 
dem att studera vidare. 
 
Inom Jump Start använder man sig även av mentorer, och de menar att individer med 
handikapp inte enbart möter praktiska hinder för anställning, utan även attitydmässiga. För 
dessa unga kan mentorer ändra detta faktum genom ett ökat socialt stöd, utgöra rollmodeller 
och lära ut värdefulla kunskaper. Mentorerna är personer som själva haft ett psykiskt 
funktionshinder, men som lyckats med övergången mellan skola och jobb. De kommer från 
olika yrkeskategorier som t.ex. juridik, ekonomi, forskning etc. och de tillhandahåller ett brett 
kunskapsregister. De fungerar som kompisar, lärare, rollmodeller, lyssnare och coacher genom 
att erbjuda goda råd, stöd, feedback och engagemang under de en till tre timmar de möter sina 
adepter varje vecka. Mentorerna lär känna dem genom sociala aktiviteter som att spela basket, 
gå till gymmet, fika, undersöka karriärmöjligheter mm. med dem. Mentorerna genomgår en 
tvådagars utbildning och fortsätter med handledning en gång i månaden genom hela 
programmet av personal från Jump Start (http://www.bu.edu/cpr/rr/jumpstart/).  
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5. METOD 
 
 
Studien har en kvalitativ ansats baserad på 5 intervjuer. Frågeställningarna har undersökts 
genom öppna kvalitativa, halvstrukturerade, temastyrda, intervjuer. Enligt Kvale (1997) är 
intervju en metod som lämpar sig väl när det gäller att utforska människors erfarenheter och 
känslomässiga upplevelser. Den halvstrukturerade intervjun utgår från ett antal teman, som inte 
är exakt formulerade och frågorna behöver inte heller komma i en viss ordning. Det viktiga är 
att täcka av frågeområdena. Följdfrågorna kan bli olika beroende på vad intervjupersonen 
svarat. Under intervjuerna har ambitionen varit att i mesta möjliga mån genomföra mötet i en 
avslappnad samtalsform. Denna samtalsform med möjlighet att låta intervjupersonen delge sin 
livsvärld på sitt eget sätt, att med egna ord beskriva det som hon själv anser vara mest 
angeläget, är också skälet till att jag valt att använda mig av intervjun som redskap för att samla 
in materialet.  Dessa möten med intervjupersonerna har givit ett rikt material. Studiens 
grundtanke har varit att fånga klienters egna erfarenheter och tankar kring sin livssituation och 
hur de skulle vilja att en sysselsättningsverksamhet var utformad. 
 
Intervjupersonerna kommer alla från Täby kommun eftersom det är i denna kommun jag har 
kontakter med socialpsykiatrin och landstingets öppenvårdsmottagning. Intervjuer är även ett 
bra sett att närma sig människor, då det finns utrymme att fördjupa sig i de svar som ges. 
Eftersom målgruppen inte är identifierad skulle det med all sannolikhet blivit svårt att använda 
sig av enkäter. Det skulle blivit svårt att få ut dem till målgruppen. Enkäter skulle inte heller ge 
de uttömmande svar som en intervju kan ge. Detta sammantaget ligger till grund för att valet 
föll på intervjuer.  
När det gäller intervjugruppen har jag gjort ett s.k. strategiskt urval, ett begrepp som bl.a. 
Halvorsen (1992) använder. Det handlar inte om någon stor undersökning och fokus ligger inte 
heller på representativiteten för en stor population. Urvalet är förhållandevis litet. Halvorsen 
talar om att man i strategiskt utvalda intervjuer är intresserad av kvalitén på informationerna 
och man strävar därför efter att få intervjua de personer inom det sociala system som har de 
största kunskaperna eller de som kan uttrycka sig bäst. Detta är anledningen till att jag har valt 
att intervjua dessa unga vuxna. De besitter en kunskap som inte går att få fram på annat sätt än 
genom att direkt fråga dem. De lever i sin livssituation och uttalar sig utifrån den. 
 
 
5.1 Urval   
 
Eftersom jag gör denna rapport på uppdrag av den kommunpsykiatriska enheten i Täby 
kommun, där jag arbetar, har jag intervjuat 5 unga vuxna som har kontakt med landstingets 
öppenvårdsmottagning i kommunen eller som har kontakt med den kommunpsykiatriska 
enheten i Täby kommun.   
 
Genom företrädare för den kommunpsykiatriska enhet i Täby fick jag namnet på en kurator på 
Landstingets öppenpsykiatriska mottagning som finns i kommunen. Kuratorn presenterade iden 
för ledningsgruppen inom öppenpsykiatrin som gick med på att ta fram tio personer som jag 
skulle intervjua. Efter att kuratorn givit ut mitt introduktionsbrev till personalen inom 
öppenpsykiatrin gick det två månader innan en kurator och en psykolog hörde av sig och de 
hade tillsammans fem män och två kvinnor som ville ställa upp för en intervju. Av dessa sju 
personer har jag kunnat genomföra fyra intervjuer.  Jag har även tillfrågat handläggarna inom 
Täby kommunpsykiatriska enhet om personer att intervjua. Från dem fick jag namnet på en 
kvinna. Av samanlagt åtta personer har jag genomfört fem intervjuer, tre män och två kvinnor. 
Åldern på de intervjuade var mellan 21-24 år. 
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Tillsammans med introduktionsbrev om mig själv och den här undersökningen, se (bilaga 1), 
informerade jag även en kurator på landstingets öppenpsykiatriska mottagning om de kriterier 
som jag ställt upp för att de unga vuxna skulle kunna ingå i min undersökningsgrupp. 
Kriterierna var att personen skulle haft psykisk ohälsa i minst sex månader och vara mellan 18-
28 år, och kunna fullfölja en intervju på c:a 45 min.  
 
För att personerna bakom undersökningsgruppen ska förbli anonyma väljer jag att redovisa 
dessa som en grupp där jag allmänt går igenom deras bakgrund och vilken typ av problematik 
de har.  
 
Intervjupersonerna som ingått i gruppen är två kvinnor och tre män i åldern 21-24 år som gått 
hemma utan något att göra i långa perioder mellan 1-5 år. De jag intervjuat är alla personer som 
har psykiskt funktionshinder i form av bl.a. social fobi. En del har panikångest för att ex. åka 
kollektivt. Vissa kan ha svårt med initiativförmågan, vilket gör att personen behöver stöd och 
tydliga mål för att komma vidare. Andra kan vara stresskänsliga, vilket innebär att personen 
kan behöva arbeta i ett lugnare tempo. Vid genomförandet av intervjuer har hänsyn tagits till 
intervjupersonernas olika funktionshinder. Svårigheterna med att genomföra intervjuerna 
bottnar även i personernas funktionshinder. Eftersom detta kan lägga hinder i vägen för 
personen att genomföra en intervju, eller bara att komma till intervjun kan bli ett oöverstigligt 
hinder. De som missade sin intervju fick en ny tid och de ville bli uppringda någon timme 
innan och bli påminda om tid och plats och vad intervjun gick ut på. De som inte ville ställa 
upp på intervju kan även ha sin förklaring i personernas psykiska problematik. Två av 
intervjupersonerna hade vid intervjun börjat inom kommunens sysselsättningsverksamhet. Hur 
detta har kunnat påverka utfallet kommer jag att redogöra för under validitet. 
 

5.2 Genomförande  
 
I det presentationsbrev som förmedlades till intervjupersonerna fanns en personlig  
beskrivning av mig och mina avsikter med intervjuerna, dokumentations- och  
tillvägagångssätt, samt information om vad  medverkan i intervjun skulle innebära för  
personerna (se bilaga 1). Där fanns också information om att jag arbetade på uppdrag av Täby 
kommun och att det var frivilligt för intervjupersonerna att delta, att det var möjligt avbryta 
intervjun när som helst, och att de ska förbli anonyma.  
 
Alla informanter erbjöds välja lokal för intervjuerna. För dem som inte hade något förslag 
föreslog jag att vi kunde träffas i ett av konferensrummen i kommunalhuset i Täby för att på så 
sätt träffas i en neutral miljö som inte har något att göra vare sig med den kommunala 
psykiatrin eller landstinget. En av intervjupersonerna som även har sysselsättning inom 
kommunen ville bli intervjuad på NovaCenter där kommunen har sin 
sysselsättningsverksamhet.   
Intervjupersonerna fick själva bestämma var de ville att intervjun skulle ske. Intervjuerna tog 
mellan 40-50 minuter att genomföra, och de spelades in på en ipod (bärbar hårddisk med 
diktafonfunktion). Vid intervjutillfället informerades intervjupersonerna om att den information 
som kommer fram, enbart skulle komma att användas i denna uppsats och att deras medverkan 
var frivillig och att de kommer förbli anonyma för alla utom mig.  
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5.3 Bearbetning 
  
De inspelade intervjuerna transkriberades i sin helhet med undantag av några få passager som  
jag bedömt vara irrelevanta för just denna undersökning. Det har till exempel handlat om delar 
ur berättelsen där intervjupersonen berättat om svåra personliga problem och där jag inte 
kunnat se någon direkt koppling till mina frågeställningar. Berättelsen har under 
transkriberingen också anonymiserats genom att alla namn- och plats- samt en del tidsuppgifter 
tagits bort eller ändrats för att tillgodose kravet på sekretess.  
 .   
När det gäller intervjumaterialet blir denna gradvisa analysprocess, något som  
Malterud (1998) också tar upp, kantad av svårigheter att hitta precisa och avgränsade  
teman. I mitt fall har jag, även efter många justeringar, upptäckt att olika fenomen, begrepp  
och uttryck från utsagorna ofta går igen i flera teman och vice versa. Detta gör att det har varit 
svårt att undvika upprepningar i analyserna. Många både problem och lösningar verkar hänga 
samman med varandra i varierande grad.  
Under resultat presenteras och analyseras dessa teman. Citaten har redigerats genom att  
upprepningar, vissa utfyllnadsord och annat som används i talspråk har tagits bort. Jag har  
dock varit noga med att kontrollera att innebörden i citaten inte förändras.  
 
 
5.4 Validitet  
 
Inom kvalitativ forskning hänför sig validiteten till den utsträckning i vilken en metod 
undersöker vad den är avsedd att undersöka, till ”den utsträckning i vilken våra observationer 
verkligen speglar de fenomen eller variabler som intresserar oss” (Pervin, 1984, s. 48)    Av de 
åtta personer som ville ingå i studien, genomfördes intervjuer med fem personer. En person 
avböjde att vara med i intervjun. En person var oanträffbar trotts påstötningar genom en kurator 
vid Täby öppenpsykiatriska mottagning, och en person sa sig vara allt för sjuk för att kunna 
genomföra en intervju.  
Vid intervjutillfället hade två av intervjupersonerna hunnit börja inom kommunens 
sysselsättningsverksamhet för personer med psykiskt funktionshinder. Detta kan ha påverkat 
validiteten eftersom jag träffat dessa ett par gånger innan intervjuerna genomfördes. De kan ha 
sett mig som en i personalgruppen och därigenom känt sig hindrade att lämna viss information. 
Det kan även vara motsatt att de personer jag träffat ville vara behjälpliga och därför gett mig 
de svar som de trodde att jag ville ha.  
 
Den rubrik som introduktionsbrevet hade är även något som kan ha påverkat personernas vilja 
till att svara. Rubriken kan ha haft betydelse, för såväl intresset att svara som hur de svarade.  
 
De fem personer som jag har intervjuat passar inom de givna kriterierna12. Jag har också i 
undersökningen strävat efter att intervjua lika många kvinnor som män.  
 
Mina förkunskaper inom området har naturligtvis påverkat inriktningen på intervjuerna, och 
därmed validiteten på undersökningen. För att komma fram till teman i intervjumallen har jag 
tagit del av den intervjumall som Gunnel Anderson (personlig kommunikation, 20051125) 
utformat. Samtal med chefen för Uppsala läns ungdomsenhet Åsa Wiklén (personlig 
kommunikation, 20051109) har även gett mig uppslag på intervjuteman.  
 
 
                                                 
12 Se kapitel 5.1, fjärde stycket. 
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6. RESULTAT 
 
 
De fyra områden som intervjun höll sig till var; arbete/sysselsättning, boende, utbildning och 
socialt liv/fritid. Intervjumallen, se (bilaga 2) var uppbyggd för att täcka dessa fyra områden, 
och för att ge en bild av personens livs och sysselsättningssituation. Vid analysen av 
intervjuerna framkom ett antal teman, vilka ligger till grund för avsnittets disposition.  
  
I resultatdelen förekommer citat från samtliga intervjupersoner vid ett flertal tillfällen för att 
läsaren ska se var resonemangen härrör ifrån. För att upprätthålla anonymiteten för 
intervjupersonerna förekommer ändringar av vissa detaljer i texten. För platser och personer 
anges xx. I citaten förekommer (…) vilket innebär att olika delar av ett citat sammanfogats. 
Förkortningen ”Ip” betyder intervjuperson, och ”I” står för intervjuare. I slutet på varje rubrik 
kommer ett försök till analys och texten däremellan är en vägledning för läsaren inom rubriken. 
 
Resultaten under varje rubrik kommer att kopplas till begrepp i den symboliska 
inteaktionismen, vilken redovisas under kap. 3.2, och även annan forskning.  
  
 
6.1 Livssituation 
 
 
6.1.1 Vänner   
 
Flera av de intervjuade talar om att de känner sig ensamma och att de innan sin sjukdom hade 
ett socialt fungerande liv. Alla intervjupersonerna säger att det inte händer så mycket, att de 
mest sitter hemma och tittar på tv eller spela data.  
 

Ip: Alltså jag har få vänner men himla många bekanta. Jag har väl inte ett dött socialt liv, men jag har inte 
ett sådant socialt liv där jag har mycket vänner runt omkring mig hela tiden.  
 
 
Ip: Jag skulle vilja ha fler kompisar. Jag hade ju fler kompisar men de har ju försvunnit 
 
Ip: Jag var ju väldigt social förut. Jag hade väldigt många vänner och var alltid ute och så där. Men det är ju 
inte så längre, nu är jag mer hemma och träffar inte så mycket folk längre.  
I: Finns det något som skulle kunna hjälpa dig? 
Ip: Jag vet inte, faktiskt. Jag måste väl bli friskare först. För jag kommer inte upp ur sängen. Jag mår för 
dåligt. 

 
Det kan vara svårt att själv ta tag i sina problem p.g.a. att de mår för dåligt. De blir sittande 
hemma utan något socialt liv. Flera svar tyder på att de leder till isolering, vilket kan leda till 
depression och att därigenom att deras psykiska problem förvärras. Någon vill  komma ut och 
träffa andra. Vänner kan vara viktigt för att utveckla ”Me:et”. Att personen kan interagera med 
andra och därigenom ingå i ett socialt sammanhang. Alain Topor har berört problemet att ha för 
lite sociala relationer. Ju mer man lider av existentiella problem, (för psykiatriska problem är 
eller blir till existentiella problem: ensamhet, att duga, meningen med livet, att söka efter sig 
själv och försöka vara sann mot sig själ, att leva ett vettigt liv trots symtomen…), desto mer 
töms en liv på genuina ömsesidiga möten. Det saknas sociala relationer där man kan diskutera, 
finna svar på och hitta sätt att hantera dessa problem (ibid. s. 223). Alla intervjuade beskriver 
hur de tidigare har haft ett större kontaktnät men efter de blivit psykiskt sjuka har umgänget 
med vännerna blivit kraftigt inskränkts.  
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6.1.2 Någonting att göra 
 
Alla intervjupersonerna tar upp vikten av att ha något att göra på dagarna. Deras liv kretsar 
oftast kring hemmet. Där lever de sina liv till stor del isolerade från andra och ensamma med 
sina psykiska problem. Den bild de målar upp är fylld av ensamhet. Flera talar om att de vänder 
på dygnet och att en stor del av deras tid ägnas åt data, tv, dricka kaffe och röka.  
 

I: Vad gör du om dagarna ? 
Ip: Jag gör inte så mycket. Dricker kaffe och röker. Det finns inte så mycket annat att göra. 
 
Ip: Det är ganska mycket noll just nu. Det är mest att ta det lugnt och sansat. Vara lugn och inte försöka 
ryckas med i den dagliga stressen, utan ta det lugnt och vara lugn och se vad som händer och liknande… 
Det är ju ganska tufft att vara hemma och inte ha någonting att göra. Det är inget jag uppmuntrar någon att 
vara. För det är definitivt ingenting för det är urtråkigt, dödstråkigt att bara vara hemma och inte ha något 
att göra. 

 
Ip: Jag gör inget. Sitter mest framför datorn, träffar kompisar på nätet och sådär, inget speciellt. 
 
Ip: Jag spelar mycket data... Tittar mycket på sport fotboll och tittar på tv och sådär. 
 
Ip: Jag håller ju inte på med någonting…Ja för det är ju det att har man inget att göra så blir man ju helt 
sänkt liksom.  
I: Vad är det som gör att du känner så? 
Ip: Ja dygnsrytmen. Den har ju varit riktigt dålig. Jag har ju inte gått upp före tolv på kanske, ja, två år nu. 
Förutom när jag ska iväg, men det är det värsta i alla fall för mig.  

 
I: Om du skulle få ett erbjudande om att få något att göra, så att du kommer upp och så. Skulle det hjälpa 
eller? 
Ip: Ja det tror jag, så att jag kommer upp och sådär.  

 
De intervjuade ger uttryck för ett liv som består av ensamhet, tristess och understimulering. En 
viktig förutsättning för att en människa ska kunna utvecklas är att personen har ett socialt liv 
med möjlighet att interagera med andra. Genom de grupper vi tillhör kommer vi att 
internalisera eller införliva de perspektiv och det verbala språk som det kroppsspråk som finns 
i vår sociala miljö. Vår föreställningsvärld så uppbyggd håller oss kvar och anpassar oss till 
det samhälle vi lever i och till dess förändringar (Trost & Levin, s. 56-57). Vi formas och 
utvecklas genom att interagera med andra. Intervjupersonernas psykiska problem kan förvärras 
i och med att de ger uttryck för att ha så begränsade sociala kontakter.  
En person uppger även att det ensamma livet hemma har lett till att alkohol blivit ett sätt att 
dämpa ångesten. Personen har idag sysselsättning och tycker att livet fungerar bättre i och med 
att det blivit struktur på dagarna och att det finns människor att umgås med. Alkoholen har idag 
inte någon central plats.  
 

I: Vad gjorde du innan du började på sysselsättningen. 
Ip: Då var jag hemma mest. Hade lite boendestöd och sen ja jag var väl mest i min lägenhet och så drack 
jag mycket öl…Boendestödet gör ju att jag får bättre sociala tillfällen och det hjälper mig att. Hjälper mig 
att jag nog blir mer social och kanske får det lättare att träffa andra. 

 
Personen ger exempel på att boendestöd kan vara ett första steg mot att bryta isoleringen och 
ett första steg för att ta sig vidare. Övergången mellan ett liv i ensamhet, som ibland varat i 
flera år, till ett socialt aktivare liv i någon form av sysselsättning kan vara skrämmande 
beroende på hur personen definierar situationen. Personal från boendestödet kan bli en 
”signifikant andre” och därmed underlätta för personen att omdefiniera sin situation och 
därmed blir det en smidigare övergång till att träffa andra människor.  
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6.1.3 Arbete 
 
Ett arbete är det som alla intervjupersoner tar upp som det viktigaste målet på sikt i sina liv. 
Vikten av att ha ett arbete eller meningsfull sysselsättning är även ur flera aspekter en viktig 
faktor för rehabiliteringen av personer med psykiska funktionshinder.  
 

”Socialt sett så bidrar bristen på arbete till en social marginalisering och förhindrar den 
normalisering och integration i samhället som varit en av de överordnade principerna för 
det samhällsbaserade psykiatriska vård- och stödsystemet. Ur rehabiliteringssynpunkt 
kan arbete utgöra en viktig faktor för att nå långsiktiga förbättringar med avseende på 
t.ex. psykiatriska symtom och återfall i sjukdom, självkänsla, livskvalitet och ekonomiskt 
oberoende”. (Socialstyrelsen 2003 b, sid 14).  

  
I: Vad skulle kunna underlätta för att du skulle kunna göra det du vill? 
Ip: Ja, praktikplats och någon som skulle förstå min… ja eller som vet att jag är liksom lite svag sådär. Som 
förstår varför jag inte skulle komma en dag och sånt där. 

 
Flera av intervjupersonerna talar om praktikplats som ett sätt att komma hemifrån och komma 
igång med något. Där andra tar hänsyn till deras funktionshinder, och där kraven inte är för 
stora. 
 

I: Vad skulle du vilja göra? 
Ip: Jobba med något som har med musik eller film att göra.  

 
Ip: Jag skulle vilja ha en praktikplats som vaktmästare. Det låter som en toppengrej. Få vara lite alltiallo 
och hjälpa till och så där. Träffa lite folk. Just vaktmästare tycker jag verkar vara ett toppenjobb. Jag skulle 
vilja ha en slags praktikplats, eller någon sorts plats som vaktmästare på en skola eller något sånt där. 
Någon slags arbetsträning eller något sånt där.  
 
Ip: Att det fanns plats på en arbetsträning och att det inte gjorde något om man inte kom en dag och så där. 
Man går lite som man vill och hur man mår helt enkelt. Det skulle ju vara idealet om det fanns någon sådan 
slags träning. 

 
Ip: Det är om kommunen har några platser för sådant, jag vet inte. Jag vet inte om det är fullt i kommunens 
verksamhet eller om de har några platser…drömmen är att fungera som en vanlig människa och ha ett 
riktigt jobb och få sin lön och så där.  

 
Några av de intervjuade ger även uttryck för att man vill vara som alla andra och ha ett arbete. 
En tolkning av vikten av att ha ett arbete förutom den rent ekonomiska är även att det är en 
djupt rotad norm hos ”den generaliserande andre” att man ska ha ett arbete (Denvall & 
Jacobson (red) 2000). Den generaliserade andre kan vara föräldrar, kompisar och myndigheter, 
såsom arbetsförmedling.  
 
Några av intervjupersonerna har försökt komma ut i arbetslivet genom Arbetsförmedlingen 
unga funktionshindrade, som ligger vid Globen och de arbetar med alla funktionhinder. 
Arbetsförmedlingen Unga funktionshindrade tar emot alla personer mellan 18-25 år och 
upptagningsområdet är hela Stockholms län. De som har aktivitetsbidrag från 
försäkringskassan är hänvisade dit till och med att de fyller 30 år.  
 

I: Finns det någon person eller verksamhet som har hjälpt dig med att komma vidare mot arbete? 
Ip: Ja det finns väl, men arbetsförmedlingen dom har inte hjälp till. Jag var på unga handikappade, men det 
var inte alls bra. Dom gjorde ingenting, man träffades typ…jag hade i och för sig  jobb ganska ofta då så jag 
inte kunde komma och sådär, och dom tittade på min CV och sa att det här ser bra ut och fortsätt söka och 
sådär. Och jag försökte ju söka och sådär men det är ju ingen som vill anställa någon som varit sjukskriven 
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så mycket som jag varit. Så, nej där fick jag inte alls nån hjälp faktiskt, och sen när jag blev sjuk i 
influensan så avskrev dom mig. 
I: Hur många gånger var du där? 
Ip: Ja jag var där ifrån maj till februari i år. 
I: Vad gjorde de när du kom dit?  
Ip: Man bara satt och pratade, och de frågade har du sökt något jobb eller. 
I: Vad gjorde handläggaren för att hjälpa dig? 
Ip: Ingenting. Jag skulle söka själv och om jag inte hade gjort det så hände det ingenting. 
I: Hur skulle du vilja att de skulle ha gjort? 
Ip: Att man sätter sig ner och söker tillsammans, ringer tillsammans och skriver en CV tillsammans. Det 
fanns grupper tror jag men jag blev inte inbjuden. 
I: Vad tyckte du om att den låg vid Globen? 
Ip: Fruktansvärt, eftersom jag har så svårt att åka tunnelbana… jag får panikångest. 
I: Berättade du det för handläggaren på arbetsförmedlingen? 
Ip: ja. 
I: Vad sa de då? 
Ip: Dom sa inte så mycket. Dom sa det här är det enda stället som finns. 
I: Så de kunde inte erbjuda dig att gå i Täby? 
Ip: nej det gick inte. Jag frågad men det gick inte. 
I:  Sa dom varför det inte gick? 
Ip: För de har inte samma resurser som Globen har. Med lönebidrag och extra stöd och så där. 
I: Vad var det som var det extra stödet. 
Ip: Det vet jag inte eftersom jag aldrig varit på en vanlig arbetsförmedling. 

 
En annan av de intervjuade som lider av social fobi, säger att han har svårt med grupper större 
än fem personer, berättar om sitt möte med Arbetsförmedlingen unga funktionshindrade: 
 

 Ip: De har fasta grupper och de har sitt schema. Det känns som att de är ganska nya på det här med 
ungdomar som har problem. Man märker att de har ju inte jättemycket koll. Första gången jag kom dit så 
var det kanske 10 pers totalt och då fick man presentera sig och tala om vad man gillade att göra direkt 
liksom, och de, i alla fall för mig så tyckte jag att det var ganska jobbigt första gången.  
I: Var det någon som frågade dig om ditt funktionshinder innan du kom dit? 
Ip: Nej jag tror inte dom vet vad det innebär och sådär. Dom är ju inte utbildade inom det liksom. Men jag 
tror att dom viste att jag tyckte att det var lite jobbigt och sådär. 

 
Dessa berättelser visar på en upplevelse av oförståelse av deras problem från 
arbetsförmedlingen för funktionshindrades sida. Att söka sig ett arbete kan vara ett stort steg 
och när upplevelsen kan beskrivas som att inte ens de som ska hjälpa kan stödja på ett 
professionellt vis, infinner sig en uppgivenhet inför att få ett arbete. Självbildens uppbyggnad 
formas av alla de bemötanden personen får från den ”generaliserande andre”. I detta fall är 
handläggaren på arbetsförmedlingen en mycket viktig generaliserande andre, eftersom denna 
person företräder samhällets norm vad gäller arbete. Den beskrivna upplevelsen av ett sådant 
bemötande från den som ska hjälpa människor till ett arbete kan göra att självbilden bli sämre 
och det kan leda till att personen förstärker upplevelsen av misslyckande. Personen kanske 
resignerar och får det ännu svårare att ta sig ur sin situation.  
 
6.1.4  Studier 
 
Två personer hade avslutade gymnasiestudier bakom sig. Övriga tre hade avbrutna 
gymnasiestudier bakom sig.  
För många unga vuxna har de psykiska problemen debuterat under skoltiden, med följd att 
studierna blivit lidande. Att få möjlighet att studera vidare är något som tas upp som viktigt av 
intervjupersonerna, för att nå målet att få ett arbete.  
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Ip: …fast jag vet ju att arbete.. jag måste ju ha pengar liksom, och sen måste jag först plugga upp mina 
betyg eftersom det var såna problem under gymnasiet. Jag sabbade ju allt så jag funderar på att söka till 
komvux och gå där nu.  
I: Skulle du behöva något speciellt stöd kring utbildning? 
Ip: Ja. Jag skulle ju läsa till xx, men jag tappade motivationen och då går jag inte till skolan och sådär. Jag 
skulle behöva någon som peppade mig och som hjälpte mig att studera och sådär.  
I: Kan du tänka dig hur denna person skulle se ut? 
I: Ja någon som var xx själv och kanske kunde hjälpa mig att plugga två timmar inför ett prov, så läser man 
och diskuterar och reflekterar och så där. 

 
Intervjupersonen efterfrågar en mentor med erfarenhet som kan hjälpa personen vidare och som 
kan bli en signifikant andre, som med sin erfarenhet kan hjälpa personen vidare. Mentorer som 
rollförebilder är det man arbetar med inom projektet, Jump Start, som Boston University driver 
för personer med psykiska funktionshinder, se avsnittet (tidigare forskning).  
 

Ip: … Helst av allt skulle jag vilja plugga nu. Men efter det, det vet jag inte. Jag har ju inte ens 
gymnasiekompetens. Jag har ju läst in halva gymnasiet men det räcker ju inte. Det är det jag helst skulle 
vilja göra. Att läsa upp det. Skolan är nästan jobbigare att gå till än ett jobb faktiskt. Prata inför en massa 
ungdomar och sådär… Jag pluggade samhällsvetenskap på en folkhögskola i stan… men jag hoppade av 
efter ett år…det blev för jobbigt. Det var liksom. Jag är för dålig att prata inför grupp och tyckte att det var 
skitjobbigt med för mycket folk och jaa och så där. Det var jobbigt att svara på frågor inför alla och jag blev 
nervös och glömde bort svaret och sådär…det skulle ha varit riktigt bra om det fanns en specialskola med 
mindre grupper, faktiskt. Det skulle vara ett bra steg att kunna öva sig i en liten grupp.  
 
I: Om det fanns en specialskola där man inte behöver plugga i samma tempo som den vanliga skolan? 
Ip: ja då skulle jag vilja gå där… en sådan skola man kan ta det lugnare. Man kan vara sjukskriven på 
deltid.  

 
Flera av de intervjuade säger att de vill läsa vidare men att tempot är något som oroar dem. Att 
de inte ska hänga med, att kraven ska bli för stora. De menar att skolan inte tar hänsyn till deras 
problematik. En tolknings skulle kunna vara att det är deras ”Me” som dyker upp med 
erfarenheter från den tidigare skolgång som för flera inte blev så lyckad. En förklaring, vilket 
flera intervjupersoner ger uttryck för, kan vara att det var under skoltiden som deras psykiska 
problem började och att de inte kände att någon förstod deras problem. När intervjupersonerna 
tillfrågades vidare om det skulle finnas en skola där tempot var lägre ändrades attityden 
väsentligt och de flesta kunde gärna tänka sig att studera vidare.  
 
6.1.5  Upplevelsen av en oförstående omgivning  
 
Flera av intervjupersonerna har försökt att göra något åt sin situation, t.ex. sökt jobb och 
utbildning. Dock har de inte upplevt att det funnits någon på arbetet eller skolan som har 
förstått deras problem, vilket lett till att personen slutat på arbetet/utbildningen.  Efter denna 
erfarenhet har de oftast blivit sittande hemma utan att göra något alls.  
 

Ip: Jag har ju försökt att jobba. Men det går inte så bra, så jag har suttit hemma mest det sista året… jag har 
haft fem eller sex jobb det sista året… jag klarar inte av att vara där… Jag kommer inte dit och så får jag 
sparken för att jag är borta för mycket. 
Ip: … jag gick ju en skola xx men de var inte tillräckligt raka mot mig… och sa inte att om du är borta mer 
så kommer du inte att kunna bo kvar här. Utan de sa att du kan komma tillbaka efter julen. Och jag blev 
sjukskriven före jul heltid. Och då skulle de ha sagt på en gång… Men det gjorde dom inte och det kom 
som ett chockbesked att du kan inte komma tillbaka, för du har missat för mycket. Och då tänkte jag att ni 
har ju sagt en sak till mig och en annan till min mamma och då blev jag riktigt förbannad. Började, betedde 
mig , och jag tänkte att då hoppar jag av. Jag vill inte gå kvar om de skulle köra med det. Det var som 
om…det var elakt.  
I: Hade det hjälp dig om du hade haft någon att vända dig till? 
Ip: Ja det hade varit mycket bättre. Det hade hjälpt mig mycket, mycket mer än vad jag gjorde för det var ju 
så att jag måste åka in till Täby varje gång jag skulle till en psykolog. Det blev ju väldigt… det blev ju en 
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lång bit med tanke på att den låg ända ut på (namn på en ort). Och jag skulle till min psykolog varje tisdag 
och så var jag helt borta av alla mediciner som jag åt. Det var lite illa. 

 
En av intervjupersonerna säger så här om sina planer att studera vidare: 
 

Ip: Jag hoppade av. Det var två år totalt men jag hoppade av efter ett år. 
I : Vad var det som gjorde att du hoppade av? 
Ip: Det blev för jobbigt. Jag är för dålig att prata inför grupp och tyckte att det var skitjobbigt med för 
mycket folk och ja, och så där. Det var jobbigt att svara på frågor inför alla och jag blev nervös och glömde 
bort svaret och sådär. 

 
Problemet som tas upp är att den vanliga skolan är alldeles för kravfylld, med högt tempo och 
för lite stöd. Flera av de intervjuade säger att de har försökt att förändra sin livssituation genom 
att själva söka arbete eller utbildning. De ger uttryck för att deras problem lett till att de varit 
tvungna att sluta. Ett av problemen de upplever är att inte funnits någon som förstår deras 
problematik och finns till hands för att stötta på plats i verksamheten. Enligt symbolisk 
interaktionism byggs en människas självbild upp genom interaktion med ”signifikanta andra” 
och ”generaliserande andre”. De bilder som andra viktiga personer ger blir bilden av en själv. 
Om personen då misslyckas i sina försök att komma vidare kan detta leda till att självkänslan 
utvecklas negativt. Personen kommer in i en nedåtgående spiral som kan leda till ensamhet och 
utanförskap. Att ständigt misslyckas kan öka känslan av oförmåga och styr därigenom hur 
aktiva vi blir. 
 
   
6.2 Utformning av en verksamhet 
 
Studiens syfte har varit att få reda på intervjupersonernas egna idéer kring hur en verksamhet 
skulle kunna vara uppbyggd. 
 

”Unga människor som idag drabbas av psykisk sjukdom/psykiskt funktionshinder har 
sannolikt inte samma behov som tidigare generationer och passar kanske inte in i den 
traditionella dagliga verksamheten. De kanske vill bygga dataprogram och inte snickra i 
verkstaden eller väva”  (Rosenberg, Andersson, 2005, s. 6). 

 
I: Om man skulle ordna någon typ av sysselsättning, hur skulle du vilja att den såg ut. Vad skulle du vilja 
att den innehöll? 
Ip: … inte sitta och klistra lappar på bananer, utan något meningsfullt att syssla med.  

 
Ip: För mig skulle den ju innehålla textil. Och sen skulle det bästa vore om det fanns någon slags skola där 
man går och man liksom får ta det i sin egen takt… en skola där saker inte går lika fort som vanligt. Tror 
jag skulle vara bra... Om jag får utgå från mig själv skulle det vara en skola där jag får jobba med textil, och 
liknande saker istället för att gå i en vanlig skola för det hade varit mycket bättre för mig om jag fått söka 
till en skola där jag fått jobba med textil från början.  
 
Ip: Ridning, innebandy, badminton, bio, restaurangbesök med mera, Resor, och kanske någon grupp av 
unga människor som man kan hitta på saker med tillsamman, och kanske samtalsgrupper och så där typ. 
Inte bara prata problem utan prata lite sådär allmänt liksom. Ja men även olika såna där sportaktiviteter… 
Man träffar ju andra människor, och det är ju alltid nån man känner att den här skulle jag vilja lära känna 
mera. Absolut, det skulle vara jättebra. 

 
Ip: Har man samma problem som jag så är det väl bra med små grupper kanske. Någon handledare som vet 
vad det handlar om lite mer så där. Nej jag vet inte riktigt det är svårt.  Helst…Nej jag vet inte riktigt vad 
det skulle kunna va. Det vore perfekt om man kan plugga. I alla fall i ett första steg liksom. Det vore perfekt 
att ha något sånt ställe att plugga in gymnasiegrejerna på.  
 
Ip: Ett ställe där jag kan göra mina intressen… ett hus med andra unga som är, film, och musikintresserade. 
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Ip: Att det fanns plats på en arbetsträning och att det inte gjorde något om man inte kom en dag och så där. 
Man går lite som man vill och hur man mår helt enkelt. Det skulle ju vara idealet om det fanns någon sådan 
slags träning. Det skulle ju vara mer avancerat. Jag har ju mycket datautbildning redan. Så det skulle ju vara 
ganska avancerat och det skulle ju inte passa de flesta. Det skulle vara ett problem. Men det är mina 
önskningar.  

 
Ip: Målning. Sitta och måla tavlor det är det jag helst av allt skulle vilja göra. Med handledning att det finns 
någon slags bildterapeut eller någon som handleder och kommer med råd och tipps och sånt. Det känns som 
att just det där med målning tror jag skulle tilltala många. Fast det är ju dyrt med färger och så där. Det 
kostar mycket pengar. Men jag tror att det skulle tilltala många faktiskt. Om det fanns möjlighet att vara lite 
konstnärlig. En målningsgrupp skulle kännas meningsfull. Att få utlopp för sin kreativitet, och just målning 
är ett utmärkt sätt att få ur sig känslor och så där. Det är mycket bra.  
 
I: Hur skulle personalens roll se ut på ett sånt ställe? 
Ip: Jag vet inte. Men man ska va stöttande och liksom engagerande. 
 

Intervjupersonerna talar om att ett ställe att träffa andra skulle göra att de kom ut och att detta 
skulle utöka deras sociala liv. Det skulle kunna vara ett sätt att få vänner. Det skulle även vara 
ett ställe där de kan hålla på med sina intressen tillsammans med andra.  Flera tar upp att det 
skulle vara ett hus innehållande många olika aktiviteter, men även utbildning kommer upp som 
ett alternativ inom verksamheten. Verksamheten ska vara meningsfull, och det ska finnas 
utrymme både för individuella och gruppinriktade aktiviteter.  
 
Ett ställe eller ett hus, en plats att träffa andra i samma ålder är något som de intervjuade tar 
upp som något viktigt. Att det i en sådan verksamhet inte ställs för stora krav på prestation och 
där man får ta det i sin egen takt uttrycker flera är viktigt. Hjälp med studierna är även något 
som flera talar om som viktigt. Det ska finnas möjligheter att få utlopp för sin kreativitet och att 
få utöva sina intressen.  
 
6.2.1 Ålder på deltagarna 
 
Att vara i en grupp med andra jämnåriga är viktigt för de flesta. Några av de intervjuade menar 
att det dock inte får vara för unga personer.  
 

I : Vilken ålder ska det vara på deltagarna i en sysselsättningsverksamhet? 
Ip: Unga vuxna 18 och äldre. Inte under 18 det tycker jag inte det är bättre att ha en grupp där det är 
människor som har mer erfarenhet än vad många 18, 17 åringar har.  
 
Ip: 18 – 30 det är vad jag tycker skulle var bra. Sen finns det ju andra saker för äldre människor. 
 
Ip: Det spelar ingen roll faktiskt, för min del. Bara det inte är för många och att det blir för mycket folk på 
en gång men några stycken, det går bra då är det bara trevligt.  

 
De personer som poängterade vikten av att det skulle vara jämnåriga, var även de personer som 
bara har erfarenhet från skolvärlden.  
 
Den person som tyckte att åldern inte hade någon överordnad betydelse hade några års 
yrkesverksamhet bakom sig. En intervjuperson som känt sig utsatt under sin skoltid tyckte att 
det var jobbigt att vistas med enbart unga vuxna och ville gärna ha en blandad åldersgrupp. 
Återigen kan det vara personernas ”Me” som gör sig påmind med de känslor som de 
internaliserat av tidigare erfarenheter. En intervjuperson har en positiv erfarenhet av att 
yrkesarbeta tillsammans med personer i alla åldrar.  
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6.3 Stöd 
 
En viktig fråga är vilken typ av stöd har intervjupersonerna haft hittills och vem de kan vända 
sig till för att förändra något i sin livssituation. Känner de till att kommunen har sysselsättning 
för personer med psykiskt funktionshinder? 
 

I: Vem skulle du vända dig till om det är något som du skulle vilja ändra i din livssituation? 
Ip: Först och främst så är det min psykolog. Det gör jag och sen vänder jag mig till min läkare. Tillslut 
vänder jag mig till mig själv. Det är ju alltid en själv som står där och måste ta besluten om man ska ändra 
sin livssituation eller inte…oftast är det människor runt omkring som har störst inverkan på en. Och oftast 
är det så att man känner att det är de här människorna som jag förlitar mig på. Som jag litar på. 
  
Ip: Min psykiatrihandläggare.  
 
Ip: Min läkare. Och min psykolog. En privat. Det har inte blivit så mycket på senare tid... Hon har gett mig 
riktigt mycket. För jag gick hos psykologen här nere först (Täby öppenpsykiatriska mottagning, författarens 
kommentar) eller terapeuter, men det kändes inget bra och så hittade jag en privat istället som jag gått hos 
40 gånger eller något sånt. Det har hjälpt mig riktigt mycket. Fast det blir lite dyrt. Det gick ju inte att få 
något stöd till det heller.  
 
Ip: Min terapeut. Hon hjälpte mig att komma in på arbetsterapin (öppenpsykiatriska mottagningens egen 
verksamhet).  
 
Ip: Det är nog min kurator här på öppenvården, hon hjälper mig. Jag tror att jag skulle vända mig till henne 
faktiskt. 
 
I: Vet du vem på kommunen som du skulle kunna vända dig till för att få hjälp med sysselsättningsfrågor? 
Ip: Ingen aning. Det skulle väl vara dom arbetsterapeuterna kanske, eller jag vet inte.  
 
I: När det väl kom på tal med sysselsättning, vem var det som talade om det för dig? 
Ip: Det är kuratorn på sjukhuset som jag pratat mest med när det gäller allting som arbetsterapin på 
sjukhuset och utanför och sådär. Via kuratorn på sjukhuset. Hon förmedlade kontakten med handläggarna 
på Origo(psykiatrihandläggarna i kommunen). Så kuratorn har hjälpt mig mycket med alla såna praktiska 
saker, som att förmedla kontakt med alla som jag behöver ha kontakt med… Men i öppenvården är det 
ingen alls som frågat om jag vill hålla på med något. 
 

De personer som intervjupersonerna nämner som den viktigaste när det gäller att förändra sin 
livssituation är ofta en kurator, terapeut, psykolog, eller kommunens psykiatrihandläggare. Alla 
intervjupersoner talar om sin terapeut, kurator eller psykolog som en viktig person och flera ger 
bilden av att denna relation är den enda kontinuerliga relation de har.  
 

I: Vem skulle du vända dig till om det är något som du skulle vilja ändra i din livssituation? 
Ip: Först och främst så är det min psykolog…Det är psykologsamtal som gör att jag mår bättre. Det brukar 
det vara i alla fall. Det är för övrigt psykologsamtalen som hjälper mig mycket, mycket mer än vad mycket 
annat gör.  

 
Flera ger bilden av att de endast har kontakt med professionella inom psykiatrin som sin enda 
återkommande relation utanför hemmet. Dessa professionella har blivit deras enda 
”signifikanta andre”. Detta måste ses som ett bekymmer då människor är i behov av flera 
personer att interagera med än en. 
 

I: Känner du till kommunens sysselsättning? 
Ip: Nej det gör jag inte. Jag känner inte till någon verksamhet över huvud taget.  

 
Varför så få unga vuxna kommer till kommunens dagliga verksamhet ligger även i det faktum 
att flera helt enkelt inte känner till att den finns.  
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6.3.1 Stöd i övergången till vuxenlivet 
 
En av intervjutemana rörde sig om hur intervjupersonerna upplever stödet när det gäller 
övergången till vuxenlivet.   
 

I: Har du fått det stöd som du behöver för övergången till vuxenlivet? 
Ip: Nej det gjorde jag helt själv. Jag gjorde allt själv. Jag fick inte någon hjälp alls. 

 
I: Vad innebär det att vara vuxen? 
Ip: Ja men att man betalar sina räkningar själv. Man har ett jobb. Man, kan stå på egna ben. Man sköter 
allting bra eller kanske inte allting bra men man lever själv och inte genom andra. 
 

Ingen av intervjupersonerna kunde se att det fått något speciellt stöd i övergången till 
vuxenlivet. Vad det innebär att vara vuxen var något som intervjupersonerna hade liknande 
förklaring på. Enligt dem innebär det; att man tar ansvar för sina handlingar, att man har ett 
jobb och ett eget boende.  

 
Ip: Om det fanns ett idealt stöd, hur skulle det se ut? 
Ip: Ja, jag vet inte, det är så svårt att säga när man inte vet. Jag har fått göra mycket själv. 
 
Ip: Jag vet inte riktigt det är svårt att svara på. Men lite mer stöd av någon för att klara plugget definitivt. 
 
Ip: Med lite hjälp på traven tror jag att det skulle kunna gå av sig själv faktiskt. För att just nu så är det på 
gång, det är mycket på gång men det är inget som riktigt har blivit klart ännu men jag tror att det kommer 
lösa sig själv bara jag får lite hjälp i början. Så kommer det att gå av sig själv sen… Någon slags 
dagverksamhet. Ha något meningsfullt att syssla med. Tills jag mår bättre, tills jag är stark nog att ha ett 
riktigt jobb, men något meningsfullt och inte bara sitta där, utan något meningsfullt.  
 
Ip: Ja men jag vet inte riktigt vad man skulle hjälpa mig med, det är det som, Jag vet ju inte ens vad mitt 
problem är känns det som. Så det är svårt att åtgärda. 
 
I: Känner du att du kan påverka din situation? 
Ip: Jo, till viss del. 
I: Hur menar du när du säger tillviss del, det låter som att du inte är helt nöjd? 
Ip: Nej man måste ju kämpa för att få nånting, och om man vill ändra saker och så. Eftersom man faller 
tillbaka hela tiden så måste man ändra på konceptet. Och det har inte jag gjort hitintills och nu försöker jag 
göra det. 

 
Under intervjuerna är det flera som menar att de fått göra mycket själva, för att komma vidare. 
Utifrån hur de definierat situationen har personerna internaliserat sina upplevelser av att ha sökt 
hjälp hos flera aktörer13, de kanske inte upplevt sig fått något stöd som lett framåt i sin 
livsprocess. Flera intervjupersoner säger sig ha svårt att definiera vilken typ av stöd de vill ha. 
Några känner sig ensamma med sin problematik, men menar att de skulle gå lättare om de fick 
stöd och hjälp att ta sig vidare av någon som förstår deras problematik, och kan finnas till 
hands när de behöver extra stöd.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13  Med aktörer menas alla de myndigheter och verksamheter inom stat, landsting och kommun, som har till 
uppgift att hjälpa människor med psykiskt funktionshinder.  
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7. DISKUSSION 
 
Intervjupersonernas definition av sysselsättning har varit att ha något vettigt att göra om 
dagarna. Här tror jag att man måste göra en uppdelning av sysselsättningen som inriktad mot; 
arbete, studier eller fritid. Alla intervjupersonerna talar om arbete i första rummet men för att 
nå dit behöver de även stöd med studier. Inom ramen för sysselsättning kan vinsten vara, dels 
att genom en sysselsättning få struktur på sin dag, dels att många unga vuxna vill ha och 
behöver en social gemenskap, och att ge dem möjlighet och stöd att studera vidare. 
 
Alla intervjuade berättar att de fått hjälp i olika former från psykiatrin, kommunpsykiatrin, 
arbetsförmedling och några har även fått hjälp med utbildning. Det som är talande är att det 
inte finns någon i dessa unga vuxnas liv som har helheten kring personen. De intervjuade ger 
bilden av att alla aktörer jobbar inom sina områden kring personen utan att någon har 
helhetsperspektivet på vad alla inom det professionella nätverket gör. De gånger 
intervjupersonerna uppger att det fått hjälp kan bero på välvillighet från just den professionellas 
sida, som de just för tillfället har kontakt med. Några av de intervjuade hade enbart kontakt 
med psykiatrin, och kände inte till att Täby kommun erbjöd sysselsättning. Vems är ansvaret 
för att informera de ungs vuxna om vart hjälpen finns? Är det kommunen, som ofta inte känner 
till att personen finns eller är det landsting och andra aktörer ansvar att förmedla vidare? Bland 
alla de aktörer som den unge vuxne kommer i kontakt med så finns ingen som har det 
övergripande ansvaret för att lotsa personen rätt. Alla aktörer jobbar enligt sin modell och det 
finns samarbete mellan vissa delar, men inte på alla områden. En av de slutsatser som redovisas 
i en rapport från socialstyrelsen är att det splittrade ansvaret för rehabilitering av psykiskt 
funktionshindrade på olika huvudmän försvårar möjligheterna till åtgärder som är önskvärda ur 
såväl samhällets som individens synvinkel (Socialstyrelsen, 2001).  
 
En verksamhet som drivs tillsammans av landsting och kommun skulle kunna erbjuda både 
medicinska och rehabiliterande åtgärder. Närheten till olika kompetensområden skulle vara 
fruktbara för de unga vuxna, och troligen leda till ett snabbare tillfrisknande. Enligt en studie 
av Harding (1987) så visade en kombination av sociala och medicinska insatser till att en hög 
andel av patienterna tillfrisknat eller förbättrat sin psykiska sjukdom markant. En sådan 
verksamhet skulle även kunna inrymma samarbete med övriga aktörer som arbetsförmedling, 
försäkringskassa, gymnasiet och högskolan. Även om inte allt behöver ligga under samma tak 
så skulle ett samarbete gagna personerna som behöver behandling och rehabilitering. En sådan 
verksamhet bör ha ansvaret för att personen kommer vidare i övergången till vuxenlivet och 
bereds möjlighet att studera och närma sig arbetsmarknaden om denna önskan finns. Det 
förutsätter att det finna en kompetens bland personalen att veta vart personen kan få hjälp om 
detta inte finns inom verksamheten.  
 
Lundin & Ohlsson (2002) menar att ett problem för samverkan är bland annat att olika 
myndigheter tillämpar olika regelverk. De menar även att det är svårt för den oinsatte att hitta 
rätt vägar till de olika myndigheterna, och att det finns ”gråzoner” mellan myndigheternas 
ansvarsområden. ”Benägenheten att ta ansvar för individen i sådana fall har minskat i takt 
med den krympande samhällsekonomin” (Ibid., s. 45)  
För att lösa frågan om ansvarsfördelningen kanske det behövs en ny organisation kring unga 
vuxna där det erbjuds både medicinska insatser från landstinget, likväl som 
sysselsättningsinsatser från kommunens sida för att tillmötesgå denna målgrupps behov. Redan 
idag finns lagstiftning som möjliggör för kommun och landsting att tillsammans bilda en sådan 
organisation.  
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”Kommunerna har idag frihet att utifrån egna behov och önskemål utforma en lämplig 
nämndorganisation på det sociala området (2 kap. 4 § SoL, 22 § LSS)… Från och med den 1 
januari har kommuner och landsting enligt lag 2003:192 om gemensam nämnd för att fullgöra 
sina uppgifter inom vård- och omsorgsområdet. Från 1 januari 2004 finns enligt lag 
2003:1210 om finansiell samordning av rehabilitering dessutom möjlighet att bilda ett 
gemensamt politiskt organ med uppgift om att samordna rehabiliteringen för utsatta 
gruppen”(Socialstyrelsern, 2005 a, sid 49). 
 
 
Det är möjligt att andra teoretiska utgångspunkter hade gett ett annat resultat eller bekräftat 
studiens resultat. 
 
Ett av de problem jag stött på i min undersökning är bl.a. att det i dagsläget är alldeles för 
”vattentäta skott” mellan kommuner, landsting, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. När 
jag talade med chefen för landstingets ungdomsteam i Uppsala säger denna att en av de saker 
som de ser som det viktigaste är att kunna erbjuda arbetsinriktad verksamhet. Eftersom deras 
ansvar ligger på det medicinska planet med rehabilitering av de unga vuxna kan de inte själva 
erbjuda detta. När jag talat med företrädare inom sysselsättningen i kommunerna säger dessa 
att de kan erbjuda arbetsinriktad sysselsättning men eftersom flera av de unga ofta är 
nyinsjuknade krävs det en större vårdinsats för dessa unga vuxna än kommunen kan tillgodose, 
eftersom uppdraget är att erbjuda sysselsättning för personer som är medicinskt 
färdigbehandlade. Det vore en vinst om kommuner tillsammans med framförallt landstinget, 
men även andra aktörer skulle erbjuda både medicinsk hjälp och rehabiliterande insatser för de 
unga vuxna.  
 
Även samarbetet med arbetsförmedlingen är svårare eftersom om man är under 25 år och har 
någon form av funktionshinder tillhör man Arbetsförmedlingen unga funktionshindrade vid 
Globen. De som är över 25 år kan vända sig till den lokala arbetsförmedlingen i Täby, såvida 
personen inte har aktivitetsbidrag från Försäkringskassan. Då är personen knuten till unga 
funktionshindrade vid Globen till och med de fyllt 30 år. Det finns flera problem med 
Arbetsförmedlingen för unga vuxna med psykiskt funktionshinder. Ett problem är det 
geografiska avståndet vilket lägger krokben för de personer som har svårt att åka kommunala 
färdmedel p.g.a. ångest eller oro. Ett annat problem är att man inom denna arbetsförmedling 
inte arbetar individuellt med personerna utan de som vill gå där måste ingå i en grupp, ofta 
uppemot 8 personer, enligt en av intervjupersonerna. Detta omöjliggör för de personer som har 
social fobi att gå där. Det är dessutom bara tre personer som ska tillgodose behovet för alla 
unga funktionshindrade i Stockholms län oavsett funktionshinder. En av de intervjuade var 
tvungen att ha ledsagning för att åka till Globen, på grund av sin panikångest. Personen har haft 
timanställning i 3 år. När jag ringde till Arbetsförmedlingen unga funktionshindrade vid 
Globen och frågade hur man ställer sig till en person som har exempelvis panikångest för att 
åka tunnelbana, blev svaret att en person som inte kan åka tunnelbana troligen inte heller kan 
sköta ett jobb. 
 
Studier är något som flera av intervjupersonerna menar är viktigt för att de ska komma vidare i 
livet. För att kunna erbjuda de unga vuxna att studera vidare tror jag att det skulle behövas än 
mer samarbete mellan de olika aktörer som arbetar med psykiskt funktionshindrade. Även att 
skolan i form av gymnasiet och högskolan ingår i ett sådant samarbete. En spännande tanke är 
det arbete det gör med mentorer, att få in någon med erfarenhet av psykiska problem i den 
unges liv, som kan förmedla hopp om att det går att ta sig vidare i livet. På så sätt får man stöd 
och någon med erfarenhet av de problem en person med psykisk problematik kan möta. 
Mentorn kan bli en signifikant andra för dessa unga vuxna. Inom Studentstödet som finns vid 
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Uppsala Universitet arbetar man med mentorer vilka kan vara exempelvis andra studenter inom 
samma institutions som hjälper till med läxläsning, anteckningar och att organisera själva 
studierna.  
 
Den person som enligt intervjupersonerna hjälpt dem mest med olika former av stöd är 
kommunens psykiatrihandläggare. Det är bra om dessa kan ge mycket stöd, men jag tror att det 
skulle vara en vinst med någon som inte var en myndighetsperson som kunde hjälpa de unga 
vuxna. Eftersom en myndighetsperson alltid har befogenhet att vidta åtgärder mot personen 
finns alltid en risk att det blir en fråga om maktkamp. Denna person skulle inte ha lika många 
klienter att arbeta med som en handläggare inom socialtjänsten. Ett sätt att hjälpa de unga 
vuxna vidare i sin livssituation skulle kunna vara genom en ”case manager”, som skulle kunna 
samla nätverket inklusive alla de aktörer som arbetar med personen och koordinera insatserna. 
Enligt Clark & Davis (2003) är det av central betydelse att arbeta med hela nätverket då man 
genom att samla nätverket får alla att arbeta mot samma mål, annars finns en risk att arbetet blir 
kontraproduktivt. Ett exempel är när psykiatern ökar medicineringen, vilket kanske gör att 
personen blir tröttare eller upplever andra typer av negativa förändringar. Medan handläggaren 
på Arbetsförmedlingen samtidigt ställer krav på att personen ska komma oftare, och anstränga 
sig mer för att finna ett jobb.  En case manager skulle även ha kunskap om vilka andra aktörer 
som skulle kunna vara behjälpliga att förändra den unge vuxnes liv, inom exempelvis studier, 
arbete eller sysselsättning.  
 
Eftersom USA:s sociala system skiljer sig väsentligt från vårt välfärdstänkande, kan det vara 
svårt att göra en direkt överföring av metoder. Trotts detta tror jag att det är mer som förenar 
unga vuxna i USA och Sverige, än som skiljer dem åt. Den tanke som jag funnit kring 
övergången till vuxenlivet har jag inte direkt funnit någon motsvarighet till inom svensk 
forskning.  
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8.  FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING 
 
 
Ytterligare ett område som jag ser som viktigt att belysa är den definitionsförvirring som råder 
mellan landsting och kommun, eftersom landstinget bygger sina definitioner på diagnoser 
medan kommunen talar om långvariga och allvarliga sjukdomar. Jag ser det som angeläget att 
forska kring ämnet för alla inblandade aktörer så att man kan få konsensus inom definitionerna 
både vad gäller psykiskt funktionshinder men även vad gäller avgränsningen vad gäller unga 
vuxna. Det är angeläget att enas kring vilken åldersgrupp som ingår. Därför att det finns en stor 
risk att personer ”ramlar mellan stolarna”, genom att personen hos en aktör räknas som vuxen 
men inte hos andra vilket kan blir förvirrande för all inblandade.  
Även forskning kring vilka metoder som är effektiva i arbetet med unga vuxna med psykiskt 
funktionshinder är av stort intresse för alla aktörer som arbetar med målgruppen unga vuxna 
med  psykiskt funktionshinder.  
 
Vidare behövs det forskning kring vad det innebär att bli vuxen med ett psykiskt 
funktionshinder. Hur skiljer sig denna ungdomstid från en ”vanlig” ungdoms? Vad innebär 
detta för den enskilde?  
 
I  SOU 2001:54 tar man upp att det finns ett tydligt samband mellan arbetslöshet bland 
ungdomar och brister när det gäller deras psykiska välbefinnande. Utredningen ställer sig 
frågan vad ungdomars förändrade livsvillkor under 1990-talet får för konsekvenser dels för 
ungdomars välfärd men även deras ”sociala förankring, hälsa etc” (SOU 2001:54. s.153). Det 
är därför önskvärt med longitudinella studier kring denna målgrupp för att öka kännedomen  
om deras livsvillkor. 
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                               Bilaga 1 
Hur vill unga vuxna med psykiskt funktionshinder att sysselsättning ska 
vara utformad för att tilltala dem? 

     
 
 
Hej! 
 
 
 
 
Jag heter Kenneth Helén och jag ska skriva min c-uppsats som socionom. Jag arbetar på NovaCenter, en 
verksamhet med sysselsättning inom kommunpsykiatriska enheten i Täby.  C-uppsatsen kommer att handla om 
hur unga vuxna (18-27 år) skulle vilja att en sysselsättningsverksamhet skulle vara utformad för att tilltala dem. 
 
I den verksamhet för sysselsättning som kommunen driver finns det endast 3 personer under 27 år. Då jag är 
övertygad om vikten att utgå ifrån de personer som ska ta del av verksamheten, så är det viktigt för mig att komma 
i kontakt med dig som ung vuxen och dina idéer om hur en verksamhet för sysselsättning skulle vara uppbyggd.  
 
Nu undrar jag om du är intresserad av att vara med på en samtalsintervju, i ungefär en timma, för att höra, om man 
skulle ordna någon typ av sysselsättningsverksamhet för yngre med psykiska funktionshinder, vad skulle den 
innehålla för att intressera dig? Vad är viktigt att tänka på? 
 
Din medverkan är helt frivillig och du har även möjlighet att avbryta om du vill. Jag är fristående från den 
öppenpsykiatriska mottagningen i Täby och den enda kopplingen är att de förmedlar vår kontakt. Du kommer att 
förbli anonym och ingen annan än jag och min handledare kommer att ha tillgång till intervjumaterialet. För att 
slippa anteckna under vårt möte har jag tänkt använda en ipod (bärbar hårddisk med diktafonfunktion). Efter att 
jag lyssnat igenom och antecknat kommer jag att radera det inspelade. 
 
Du kan e-posta eller ringa mig så vi kan komma överens om vilken tid och plats som passar bäst. Om du hellre vill 
att jag hör av mig så kan din kontakt på Täby öppenpsykiatriska mottagning förmedla ditt telefonnummer till mig.  
 
När uppsatsen är klar får du givetvis ett exemplar skickat till dig om du vill. 
 
 
  
Med vänlig hälsning  
 
 
Kenneth Helén 
 
 
Kenneth Helén  
NovaCenter 
Askrikevägen 13  
183 80 Täby  
 
Mobil 070-428 90 31 
Tel 08-732 86 30 
Mail kenneth.helen@taby.se 
 
 
 
Handledare: 
Universitetsadjunkt                                                        Tfn 08- 674 73 85 
Christer Cederlund 
Socialhögskolan, Stockholms Universitet                          
E-post Christer.Cederlund@socarb.su.se
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Intervjumall      Bilaga 2 
 
Vad tänker du på när du hör ordet sysselsättning? Vad innebär ordet för dig 
Vad tänker du på när du hör ordet sysselsättning? 
Vad gör du om dagarna? Hur ser en dag/vecka ut för dig? 
 
Vad skulle du vilja göra? 
Vad skulle kunna underlätta för att du skulle kunna göra det du vill?  
Vilket stöd skulle du behöva för att kunna göra det du vill? 
 
Hur skulle du vilja att ditt liv såg ut om 5 år? 
Hur skulle du nå dit? Vilket stöd skulle du behöva? 
 
Boende.  
 
Arbete 
 
Utbildning 
 
Fritid 
 
Om man skulle ordna någon typ av sysselsättnings/verksamhet för unga vuxna i din situation, 
vad skulle den innehålla?  

Vad är viktigt för dig? 
 
Gruppinriktad? 
 
Individuellt? 
 
När (tidpunkt på dygnet/veckan)? 
 
Känner du till någon sysselsättningsverksamhet? 
 
Känner du till NovaCenter eller Träffen/verkstad/café?  
 
Har du kontakt med någon på socialtjänsten?/öppenvården? 
 
Vem diskuterar du sysselsättningsfrågan med? 
 
Vet du vem på kommunen som du skulle kunna vända dig till för att få hjälp 
sysselsättningsfrågor? 
 
Vem vänder du dig till om du vill ändra på något i din livssituation?  
 
Vad innebär det att vara vuxen för dig? 
Har du fått det stöd du behöver för övergången till vuxenlivet? 
 
Är det något som du själv skulle vilja ta upp som du tycker att jag missat? 
Har du några reflektioner på intervjusamtalet? 
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