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Sammanfattning 

Delaktigheten på den öppna arbetsmarknaden är låg för personer med psykisk funktionsnedsättning. 
Metoden Supported employment (SE) har visat sig vara framgångsrik i att hjälpa denna målgrupp 
att nå, få och behålla ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Fokus har i forskning riktats mot 
metodens effektivitet men denna studie inriktar sig på arbetskonsulentens stöd inom SE och syftet i 
studien är att utforska vad dennes stöd betyder för deltagaren i metoden. Kvalitativa intervjuer har 
genomförts med tre deltagare och en gruppintervju med tre arbetskonsulenter. Det skräddarsydda, 
det instrumentella och det emotionella stödet samverkar och leder till empowerment för två 
deltagare, som har nått en praktikplats där de trivs och kommer till sin rätt. De upplever en större 
delaktighet, handlingskraft, en bättre självkänsla samt ett ökat psykiskt välbefinnande. Slutsatsen 
utifrån denna studie är att det emotionella stödet från arbetskonsulenten är en viktig grund för att 
lyckas med SE och konsulentens förmåga att balansera mängden stöd är centralt för deltagarens 
självständighet och möjlighet att nå empowerment.  
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“I probably wouldn´t have made it on 
my own” 

A few participants experience of the support from the coach in the method Supported 
employment 

Åsa Ivemark and Josabet Jansson 

Abstract 

Lack of participation in the open labor market is highly prevalent for people with mental illness. 
Vocational rehabilitation through Supported employment (SE) has shown to be an effective 
approach to improve employment outcomes. Research generally centres upon the effectiveness of 
the method. This study focuses on the support from the SE-coach and the aim is to investigate the 
meaning of this support to the participants. Semi-structured interviews were conducted with three 
participants and a group interview with three coaches. The emotional, tailored and instrumental 
supports were pointed out as being helpful. They interact and lead to empowerment for two of the 
participants who are now in work practice. They show satisfaction with their occupational situation 
and with being part of a social context. The participants express improvement in psychiatric 
symptoms, global functioning and self-esteem. The findings of this study highlight the importance 
of the emotional support from the SE-coach, and stress the ability of the coach to balance the 
amount of support given. This is crucial in order to facilitate the empowerment of the participants. 
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INLEDNING 

Många människor med någon form av funktionsnedsättning har svårigheter att etablera sig på 
dagens arbetsmarknad och fastnar ofta i långvarig arbetslöshet. Under det senaste decenniet har 
arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning stadigt ökat oberoende av 
konjunkturuppgång eller -nedgång. Orsakerna till detta debatteras och förklaringar ges både på 
struktur- och individnivå. Strukturella förändringar på arbetsmarknaden i och med 
kunskapssamhällets framväxt, globalisering och teknisk utveckling har lett till att det idag ställs 
högre krav på effektivitet, flexibilitet och kvalificerad utbildning hos individen (Allvin m.fl. 2006). 
Personer med funktionsnedsättning har generellt sett en lägre utbildningsnivå och kan dessutom ha 
svårt att hantera de ökade kraven i arbetslivet vilket gör dem sårbarare (Gustafsson 2010). Det finns 
en tendens till att man förklarar etableringssvårigheterna på arbetsmarknaden med att lägga 
problemet inom individen. I stället för att söka inkluderingslösningar och se till individers förmåga 
och möjligheter att vara delaktiga i samhället ställs personer utanför.  

Val av problemområde 

Ett sätt att arbeta mer inkluderande för att gynna personer med funktionsnedsättningar är genom 
metoden Supported employment (fortsättningsvis förkortat till SE). Metoden SE har visat sig vara 
mer framgångsrik än andra metoder vad gäller arbetsrehabilitering ( Bond m.fl. 2008, Crowther 
m.fl.2001, Rinaldi m.fl. 2008). Metoden bygger på idén att alla kan delta i arbetsliv och samhälle 
med rätt stöd och att delaktighet leder till ökat välbefinnande. En av utgångspunkterna i SE är att 
arbete kan ha ett extra värde för att minska upplevelsen av utanförskap och därigenom bidra till att 
individen blir mer självständig, handlingskraftig och får ökad kontroll över sitt liv. Ett begrepp som 
ofta används för att beskriva denna process mot ökad självständighet är empowerment. 

Den grupp som har haft svårast att etablera sig på den öppna arbetsmarknaden är personer med 
någon form av psykisk funktionsnedsättning 1. Sedan psykiatrireformen inleddes 1995 har flera steg 
tagits mot att nå en större delaktighet i samhälls- och arbetsliv för den här målgruppen. Men 
förändringarna går långsamt vad gäller sysselsättningsfrågan där dagverksamhet och skyddade 
verkstäder varit vanliga lösningar. SE har dock visat sig vara den metod som varit mest 
framgångsrik i att stödja psykiskt funktionshindrade mot arbete på den reguljära arbetsmarknaden 
(Nygren 2011). Därför är det, enligt oss, intressant att utreda framgångsfaktorerna med metoden.  

                                                   
1  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4454662 Hämtad 110517.  
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En av aktörerna på den svenska arbetsmarknaden som arbetar utifrån SE som ett sätt att stödja 
personer med psykiska funktionsnedsättningar på vägen mot ett arbete, är ett företag som heter 
Misa AB.2 Vi har valt att studera metoden SE på Misa, som är den benämning vi fortsättningsvis 
använder oss av när vi hänvisar till företaget. De har, sedan 1990-talet, utarbetat ett helhetsgrepp 
kring metoden och använder sig av SE genomgående i sitt arbete till skillnad från flertalet andra 
aktörer som använder SE som ett av flera inslag i sin verksamhet.3 I arbetet med metoden på Misa 
utgår man ifrån att personen utifrån sina egna idéer, intressen och resurser samt med hjälp av 
vägledning och ett flexibelt stöd ska kunna nå, få och behålla ett arbete på den öppna 
arbetsmarknaden. Insatsen föregås inte av arbetsträningsprogram eller arbeten i skyddade former 
och stödet ska finnas med så länge som individen önskar det.  

Forskning visar att en av SE:s framgångsfaktorer handlar om hur väl man lyckas med matchningen 
mellan individ och arbete (Gustafsson 2010). Ju bättre matchning utifrån individens resurser, 
önskemål och motivation desto större chanser till att hon behöver mindre stöd på arbetsplatsen 
vilket i sin tur gynnar att personen får en anställning (Ibid.).  En nyckelperson i den här s.k. 
kartläggningsfasen är vägledaren, eller arbetskonsulenten som Misa har valt att kalla det. Individen 
som erhåller stöd kallar de deltagare. Det är också de benämningar som vi fortsättningsvis kommer 
att använda oss av i denna studie. 4 Arbetskonsulenten, på Misa och i metoden SE, finns med som 
en stödperson till deltagaren genom hela processen mot ett arbete.  

Först på senare år har fåtalet forskare börjat rikta uppmärksamheten mot arbetskonsulenternas 
arbete i SE från att tidigare mestadels ha studerat hur effektiv metoden är. Studierna visar att 
arbetskonsulenternas förhållningssätt och kompetens är viktig för om individen ska erhålla ett stöd 
av hög kvalitet som ökar etableringsmöjligheterna på arbetsmarknaden. Och därför hävdas det att 
konsulentens roll i metoden behöver utforskas ytterligare (Drake m.fl. 2006, Whitely m.fl. 2010; 
Johnson 2009). Med bakgrund i dessa studier menar vi att det är angeläget att rikta fokus mot 
betydelsen av det stöd som arbetskonsulenten ger deltagaren för att nå, få och behålla ett arbete.  

Vi belyser detta utifrån både ett arbetskonsulentperspektiv och ett deltagarperspektiv. Vi anser att 
båda perspektiven bidrar med ett rikare underlag till vilken betydelse stödet från arbetskonsulenten 
har för deltagaren. Individens upplevelse av stödet i metoden har inte heller uppmärksammats 
mycket i tidigare SE-forskning. Deras perspektiv är, enligt oss, högst väsentligt för att bättre kunna 
matcha och stödja deltagaren på vägen mot delaktighet och ett arbete där en funktionsnedsättning 
inte ska behöva bli ett för stort hinder. Om SE tillämpas på ett sätt som stärker individens möjlighet 
till anställning gagnar detta såväl individens välmående som samhället i stort. Den 
samhällsekonomiska vinsten är också viktig genom att utgifter för t ex försörjningsstöd eller 
sjukersättningar kan minskas om fler individer får möjlighet att arbeta. Om alla får bidra med sina 
resurser och delta utifrån sina egna förutsättningar leder det i förlängningen till ett starkare 
samhälle.  

                                                   
2 Förutom psykisk ohälsa arbetar Misa med individer med funktionsnedsättning inom autismspekrat, 
neuropsykiatriska diagnoser, inlärningssvårigheter, utvecklingsstörning och förvärvad hjärnskada. 
http://www.misa.se Hämtad 110514. 
3 SE-metoden som Misa använder sig av kallas IPS – ’Individual Placement and Support’, vilket 
redogörs för i studiens bakgrundskapitel. 
4 Arbetskonsulenten är den benämning vi använder genomgående i uppsatsen, även när man använder andra 
termer som coach eller Supported employment-specialist i forskningssammanhang.  
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Förförståelse och kunskapssyn 

Det som vi upplever som fakta är i själva verket tolkade genom vår förförståelse. Vår förförståelse 
hänger ihop med de värderingar som vi bär med oss in i forskningsprocessen. Dessa är viktiga att 
redovisa eftersom de påverkar hur vi närmar oss problemområdet och hur vi lägger upp vår studie 
(Marshall & Rossman 2011). Vår förförståelse är inte alltid möjlig att komma åt eftersom den kan 
vara omedveten. Dessutom förändras förståelsen för problemområdet genom vår 
kunskapsinhämtning i ett ständigt växelspel i den hermeneutiska cirkeln och vi ser successivt mer 
nyanser i det vi studerar (Thurén 2007). Detta hänger dessutom samman med vår kunskapssyn som 
således kan sägas vara process- och utvecklingsinriktad (Kjellberg 2011). 

Vi närmar oss vårt problemområde med en övertygelse om att människor som står utanför 
arbetsmarknaden har en önskan att delta i arbetslivet samt att alla har en arbetsförmåga och att den 
kommer bäst till uttryck om individen befinner sig i ett sammanhang där hon trivs. Sysselsättning 
inom den reguljära arbetsmarknaden är en grund för att människor ska uppleva att de har en social 
position. Att delta i samhället under samma förutsättningar som andra, tror vi är viktigt för att 
människor ska uppleva att de har makt över sina liv och därigenom känner sig empowered. För oss 
som vägledare är det viktigt att sträva efter ett inkluderande samhälle där man ser till varje individs 
möjligheter och behov att delta istället för att bygga särskilda exkluderande lösningar där man 
kategoriserar människor utifrån begränsningar och problem. Vi anser också att det är viktigt att utgå 
från en tro på människors förmåga till handling för att de ska kunna ha inflytande över sina liv. 
Stödet behöver utformas så att individen känner sig stärkt att handla själv så att man som vägledare 
inte tar över och ger ett stöd som blir passiviserande. Vi ansluter oss således till en humanistisk 
människosyn som förutsätter att människor i en gynnsam miljö växer och utvecklas så att de kan 
förverkliga sin inneboende potential (Peavy 2007). 

Syfte 

Syftet i denna studie är att utforska stödet som deltagaren får av arbetskonsulenten i metoden SE 
och stödets betydelse för deltagaren på vägen mot ett arbete. 

Forskningsfrågor 

1. Vilket stöd har deltagaren fått i kontakten med arbetskonsulenten, och hur upplevs det? 
 

2. Hur anpassas stödet till individen? 
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3. Vad har stödet lett till för deltagaren? 

Avgränsningar 

Vi avgränsar vår studie till arbetskonsulenternas och deltagarnas perspektiv på stödet i metoden SE. 
Deltagare och konsulent samverkar under stödprocessen för att deltagaren ska nå, få och behålla ett 
arbete. Deltagaren kan erhålla stöd från andra personer i sitt nätverk och från stödpersoner på 
arbetsplatsen. Att utforska det stöd som deltagaren får av arbetskonsulenten är en begränsning vi 
har valt att göra. Vi kommer inte att utforska det stöd som ges från andra personer i processen mot 
ett arbete.  

Fokus i studien är inte på regelverk i rehabiliteringsfrågor – dessa berörs endast kort under kapitlet 
’Bakgrund’. Detta är ett beslut som tagits för att kunna fördjupa frågor utifrån syftet i studien. 

Vi avgränsar dessutom vår studie till att gälla endast en aktörs, Misas, arbete utifrån metoden. Misa 
är ett strategiskt val, eftersom det är en aktör som arbetar med personer med psykiska 
funktionsnedsättningar. Andra aktörer som vi känner till är Arbetsförmedlingen, eller olika 
kommuner, men där utgör SE inslag i verksamheten och vi fann att på Misa fanns ett helhetsgrepp 
där SE används genomgående i verksamheten (Gustafsson 2010).  
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BAKGRUND 

Inledningsvis placeras studien in i ett sammanhang utifrån samhällets syn på rehabilitering och 
psykiska funktionshinder under rubriken ’Funktionsnedsättning i en samhällskontext’. Vidare 
redogörs för metoden SE:s innehåll och forskning kring dess effekter i ’Metoden Supported 
employment’ och ’Forskning om Supported employment’. Kapitlet avslutas med ett resonemang 
kring teoretiska utgångspunkter för vår studie under ’Teoretiska ramar’.  

Funktionsnedsättning i en samhällskontext 

Nedan förs resonemang om synen på funktionsnedsättning, förändringar av denna och synen på 
rehabilitering. Syftet är att sätta in Supported employment i ett sammanhang. Rubrikerna är ’Det 
relativa handikappbegreppet’, ’ Förändrade levnadsvillkor för psykiskt funktionshindrade’ och 
’Rehabilitering och återhämtning.’ 

Det relativa handikappbegreppet  

Socialstyrelsens definition av begreppen ’funktionsnedsättning’ och ’funktionshinder’ är 
vägledande i denna uppsats.5 Funktionsnedsättning definieras som en nedsättning av fysisk, psykisk 
eller intellektuell funktionsförmåga som uppstår till följd av en medfödd eller förvärvad skada. 
Sådana skador, tillstånd eller sjukdomar kan vara av bestående eller övergående natur. Personen får 
ett funktionshinder om funktionsnedsättningen leder till begränsade möjligheter att delta i 
samhällslivet på samma sätt som andra. Det är följaktligen i relation till omgivningen som 
funktionshindret uppstår. Lindqvist och Hetzler (2004) benämner detta det relativa 
handikappbegreppet. Författarna jämför detta med det medicinska synsättet som tidigare varit 
dominerande där fokus låg på det avvikande hos individen. Individen fick en diagnos och utifrån 
denna förespråkade samhället viss vård, behandling och rehabilitering där målet var att normalisera 
individens avvikelse. Mot en successiv förändring mot det relativa handikappbegreppet undviker 
man att förlägga funktionshindret till individen, och förlägger det istället till omgivningen. Då blir 
det viktigt att bedöma omgivningens tillgänglighet och kategorisera olika typer av barriärer och 
hinder. Här ingår enligt författarna både attityder, kulturella föreställningar, språkliga, 
institutionella och organisatoriska hinder. Funktionshinder är socialt konstruerade, och Lindqvist 

                                                   
5 http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/funktionsnedsattningochfunktio Hämtad 110313 
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och Hetzler menar att psykiskt funktionshindrade är det i genuin mening. Vad som anses utgöra ett 
psykiskt funktionshinder speglas mot omgivningens attityder och värderingar. (Ibid.)  

I litteraturen används ofta funktionshinder som ett generaliserande begrepp, där termen 
funktionsnedsättning hade passat bättre in i sammanhanget. Detta kan bero på att 
’funktionsnedsatta’ är en krångligare formulering än ’funktionshindrade’. Därför anpassas 
språkbruket i denna uppsats till övrig forskningslitteratur och termen ’funktionhindrade’ kan 
användas även i sammanhang där ’funktionsnedsatta’ hade varit att föredra. 

Förändrade levnadsvillkor för psykiskt funktionshindrade 

Lindqvist och Hetzler (Ibid.) pekar på hur förhållningssättet till gruppen psykiskt funktionshindrade 
har förändrats de senaste 20 åren. Eftersom vård på institution har minskats i och med 
psykiatrireformen som inleddes 1995 har det fått konsekvenser för gruppen. Individer med psykiska 
funktionsnedsättningar bor och verkar i andra sammanhang än slutna institutioner, och det här har 
lett till konsekvenser i vardagen - funktionsnedsättningen blir till ett funktionshinder. 
Psykiatrireformen hade social integration som mål, och i regelverk som formulerades fanns en 
strävan mot att normalisera levnadsvillkoren för personer med psykiska funktionsnedsättningar 
(Ibid.). I det här sammanhanget har också LSS, lagen om stöd och service till funktionshindrade, 
kommit till (SFS 1993:387). Som grund till denna lagstiftning ligger autonomi och ökad delaktighet 
för målgruppen, menar Lindqvist & Hetzler (2004). Men även om det relativa handikappbegreppet 
var en utgångspunkt i tillkomsten av LSS, måste den som söker stöd enligt lagen påvisa de problem 
de har för att få rätt till stödinsatserna - återigen läggs problemet hos individen. (Ibid.) 

Rehabilitering och återhämtning 

I Socialstyrelsens definition av rehabilitering ingår att individen med insatser ska få bästa möjliga 
funktionsförmåga, ett självständigt liv och kunna delta aktivt i samhällslivet (SOSFS 2007:10). 
Lindqvist och Hetzler (2004) specificerar innebörden i rehabilitering för psykiskt 
funktionshindrade. De skriver att klienten dels ska utveckla färdigheter, och få hjälp att utveckla det 
stöd som behövs för att kunna fungera så självständigt som det är möjligt i en livssituation som 
upplevs tillfredsställande. Författarna gör oss uppmärksamma på den forskning om återhämtning 
som tagit fart sedan 1990-talet med inriktning på villkoren för psykiskt funktionshindrades 
återhämtning. Denna forskning inriktar sig på individens egen upplevelse av vilka faktorer som är 
viktiga för hans eller hennes tillfrisknande. En viktig faktor för återhämtning visar sig vara att få en 
aktiv roll i samhället. (Ibid.)  

Alain Topor (2004) som skrivit om individers återhämtningsprocess från psykiska problem skiljer 
emellan rehabilitering och återhämtning. Författaren definierar rehabilitering som ett sätt att ”(åter)-
erövra olika funktioner till följd av speciell personals målmedvetna insatser” (Ibid: 26). Han 
beskriver det som professionellas insatser med en patient - en patient kan inte rehabilitera sig själv, 
utan patienten blir rehabiliterad. Återhämtning däremot beskriver Topor som en process där 
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individens insatser är avgörande eftersom återhämtningen är följden av ett arbete som individen 
själv gör. Om rehabilitering inriktar sig på bristande funktioner så handlar återhämtningsprocessen 
om hela människan i sin kontext. Det är både frågan om att erövra olika funktioner, men också om 
att göra detta i ett sammanhang, som en del av ett socialt liv. Återhämtning handlar enligt Topor om 
att skaffa sig makt över sitt eget liv - bestämma hur man vill leva det och hur det ska utformas. 
(Ibid.) 

Metoden Supported employment  

Metoden SE utvecklades i USA och Kanada i slutet av 1970-talet. Då var delaktighet och 
normalisering ledord inom handikappområdet och metoden har sin utgångspunkt i denna princip 
(Socialstyrelsen 2006). Den bakomliggande tanken med SE är att alla människor med 
funktionshinder har förmågan att delta på den reguljära arbetsmarknaden. Dessutom vill man ge ett 
alternativ till daglig verksamhet och skyddat arbete för människor som vill arbeta under andra 
förutsättningar och grundidén är att personen får hjälp att söka ett reguljärt arbete med lön, mer 
eller mindre direkt, och att stöd ges utifrån individens behov (Gustafsson 2010). I motsats till annan 
arbetslivsinriktad rehabilitering bedömer man inte individens arbetsförmåga eller arbetstränar i 
förväg. Det handlar inte om att stöpa om den enskilde utan om att hitta rätt arbete och rätt 
arbetsplats. I den processen utgår man från arbetstagarens starka sidor och motivation. Ambitionen 
är att individen ska bli så oberoende som möjligt i sin roll som arbetstagare, men att 
arbetskonsulenten finns med som ett stöd och en trygghet så länge det behövs. En grundtanke är att 
individens självkänsla stärks genom att vara på en arbetsplats och kunna bidra till samhällets 
utveckling. Stigmatiseringen minskar och den sociala acceptansen ökar om många fler individer 
med funktionshinder lyckas i arbetslivet. (Becker m.fl. 2009) 

Beskrivning av SE på Misa 

Misa är ett privatägt företag som arbetar med målgruppen personer med funktionsnedsättning som 
vill ha ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. 80% av Misas deltagare har rätt till stöd utifrån 
Lagen om stöd och service (LSS) till funktionshindrade (SFS 1993:387) eller Socialtjänstlagen 
(SFS 2001:453). Men tillgängligheten i stödet är i praktiken beroende av enskilda handläggares 
beslut. 20% av personerna som får stöd av Misa kommer från arbetsförmedlingen. (Gustafsson 
2010) 

Misa arbetar utifrån en SE metodik speciellt utarbetad för individer med psykisk 
funktionsnedsättning, kallad Individual Placement and Support (IPS). Efter en kartläggningsprocess 
som inkluderar jobbmatchning, som kan ta cirka 2-4 månader, påbörjar deltagaren en praktisk 
arbetsträning. Denna process kan också innebära att deltagaren prövar på ett antal olika arbeten 



 8 

innan hon6 finner en plats som hon önskar arbeta på. Kartläggningsperioden kan också innehålla 
andra former av stödjande aktiviteter, av social och fysisk natur, som ett komplement till praktiken. 
(Ibid.) 

SE-metodiken Individual Placement and Support (IPS) 

Den specifika SE-metodiken IPS kan sammanfattas i nedanstående sex principer: 

 
1. Syftet med SE är att hjälpa individen att nå, få och behålla ett arbete på den reguljära 

arbetsmarknaden med en avtalsenlig lön. 

2. Insatsen ska bygga på den enskildes motivation och val att delta. SE innebär inga långa 
förberedelser eller arbetsträning och bedömning av arbetsförmågan. Inte heller ska vissa 
symtom eller ett missbruk av något slag vara ett hinder för att vara med. 

3. Arbetskonsulenten hjälper deltagaren att hitta ett arbete så snart individen tackat ja till att 
delta. Tanken är att individen snabbt ska ut i arbete. SE har en prova-på-inställning till 
arbete och arbetskonsulenten hjälper aktivt till med att hitta nya arbetstillfällen tills 
deltagaren hittar ett arbete som hon vill behålla. 

4. Grunden är att de olika aktörerna samverkar kring vård – och stödinsatser. Tanken är att SE 
ska integreras i deltagarens psykiatriska behandling om individen så önskar.  

5. Grundtanken i SE är att deltagaren styr hur arbetet och stödet ska utformas, utifrån sina 
önskemål, starka sidor och erfarenheter. 

6. Stödet från arbetskonsulenten är inte tidsbegränsat utan finns kvar så länge deltagaren vill. 
(Becker m.fl.2009; Karlsson 2008)7 

SE har också en sjunde princip som innebär att deltagaren erbjuds rådgivning i 
socialförsäkringsfrågor som en del av det totala stödet (Karlsson 2008). IPS har, till skillnad från 
SE, knutit ett utvärderingsinstrument till sina sex principer, en s.k. programtrohetsskala, som 
används för att kunna värdera kvaliteten på olika aktörers program (Bond m.fl. 1997). Det är utöver 
detta inga egentliga skillnader mellan IPS och SE. I forskningen särskiljs det inte alltid heller 
mellan de två inriktningarna av metoden vilket innebär att vi fortsättningsvis kommer att använda 
termen SE för båda typerna av insats. 

                                                   
6 I uppsatsen hänvisas till alla individer som en ’hon’. 
7 Ordningsföljden ser olika i olika källor, i denna redogörelse följs Karlssons ordning. (2008) 
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Forskning om Supported employment 

Nedan redogörs för forskning kring Suppported employment under rubrikerna ’Stödets utformning i 
SE’, ’Metoden SE:s effektivitet’ samt ’Relationella aspekter på SE’. 

Stödets utformning i SE 

Under trettiotalet år har forskare försökt sätta sig in i vilka faktorer inom SE som påverkar 
möjligheterna att kunna behålla ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden för dem som har en 
nedsatt arbetsförmåga. En av de faktorerna som, i många studier, framhävs som den mest centrala 
faktorn för att lyckas med arbetsetablering är det skräddarsydda stödet, d.v.s. att stödet utformas 
utifrån deltagarens unika behov (Crowther m.fl. 2008; Drake m.fl. 2006; Gustafsson 2010; Johnson 
m.fl. 2009). 

För att stödet på arbetsplatsen ska upplevas så naturligt som möjligt och minska risken att 
arbetstagaren förknippas med avvikelse är det viktigt att stödet från arbetskonsulenten hamnar mer i 
bakgrunden, d.v.s. att konsulenten inte i alltför hög grad är med på arbetsplatsen. Därigenom 
gynnas deltagarens möjligheter till anställning (Gustafsson 2010). Men mycket av forskningen 
pekar på att det är en komplicerad fråga (Ibid.). Ibland kan individen vara i behov av ett mer 
omfattande stöd på arbetsplatsen från arbetskonsulenten och då är det också nödvändigt att ge ett 
sådant stöd (Ibid.). Samtidigt är det viktigt att inte ha för låga förväntningar på individen under 
etableringsfasen (Ibid.). En stor del av forskningen visar att de program som lyckas bäst med 
deltagares arbetsetablering har positiva värderingar vad gäller arbete och klientens förmåga att 
arbeta (Johnson m.fl. 2009). Att hitta rätt i balansgången mellan omsorg och krav är centralt för att 
lyckas med SE-metodiken. För mycket omsorg kan bli kvävande och uppfattas som ett 
ifrågasättande av individens självbestämmande (Gustafsson 2010). Ur den här aspekten blir det 
viktigt att, i etableringsfasen, lägga ner resurser på att kartlägga arbetstagarens intressen och 
förmågor för att kunna hitta en arbetsmiljö där funktionsnedsättningen inte blir ett stort hinder och 
stödbehoven inte lika stora (Ibid.). Att arbetskonsulenter har den här s.k. matchningskunskapen hör 
till en av hörnstenarna för att bli framgångsrik med metoden SE (Drake m.fl. 2006; Johnson m.fl. 
2009; Whitley m.fl. 2010). En annan framgångsfaktor som påvisas i forskning är den samverkan 
med psykiatrin som SE förordar. Ett väl utvecklat samarbete med psykiatrin som lyckas tydliggöra 
ansvarsfördelningen visar sig vara viktigt för att öka de positiva arbetsrehabiliterande effekterna 
(Antonsson 2003; Nygren 2009; Johnson m.fl. 2009; Whitley 2010). 

Metoden SE:s effektivitet 

Metoden är väl studerad, främst i USA och Kanada, och större delen av forskningen har betonat 
effekterna av insatsen, d.v.s. individens möjligheter att få och behålla ett arbete. SE har visats vara 
mer framgångsrik i att (åter)föra personer med psykiska funktionsnedsättningar i reguljärt arbete i 
jämförelse med mer arbetsförberedande träningsmodeller (Bond m.fl. 2008; Crowther 
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m.fl.2001;Karlsson 2008;Rinaldi m.fl. 2008).8  I Sverige har man tillämpat SE-metodik sedan 
mitten på 1990-talet och de första studierna kring SE har nyligen kommit som påvisar att metoden 
underlättar etablering på arbetsmarknaden. Men siffrorna är något lägre i Sverige än i de flesta 
studierna från USA vilket delvis förklaras med strukturella skillnader mellan arbetsmarknaderna i 
länderna (Gustafsson 2010; Nygren 2011). Det har diskuterats huruvida den svenska 
arbetsmarknaden, som anses mindre flexibel och med färre korttidsarbeten och timanställningar än 
den amerikanska, skulle vara sämre anpassad för en typ av insats som SE (Karlsson 2008). 
Dessutom kan tillämpningen av SE försvåras p.g.a. de krav på arbetsprövning och arbetsträning 
som ställs från ex. försäkringskassa och arbetsförmedling. Det svenska välfärdssystemets 
ersättningar kan också påverkas när en person börjar arbeta och det kan få ekonomiska 
konsekvenser för individen som kan vara svåra att överblicka. (Becker m.fl. 2009) 

Ett underliggande antagande i arbetsrehabilitering är att arbete har en positiv inverkan på 
människors hälsa samtidigt som det ofta anges i debatten att arbete kan vara skadligt för personer 
med psykisk ohälsa då det kan leda till ökad stress (Nygren 2011). Flera studier kommer dock fram 
till att stressen inte ökar vid arbete. Istället ökar självkänslan och de psykiska symptomen minskar 
hos personer som erhållit arbete på den reguljära arbetsmarknaden i jämförelse med personer som 
arbetar mycket lite eller inte alls (Bond m.fl. 2001b; Mueser m.fl. 2003). Men här har SE inte visat 
sig vara överlägsen de rehabiliteringsstrategier man jämfört metoden med (Bond m.fl. 2001a). En 
viktig faktor för att arbetsdeltagande ska leda till ökat välbefinnande är dock att utmaningen i 
arbetslivet ligger på rätt nivå (Dunn m.fl. 2008). Men andra studier påvisar inte denna positiva 
koppling mellan arbete och psykisk hälsa (Karlsson 2008; Nygren 2011). Kopplingen behöver 
utforskas mer eftersom arbetslinjen för människor med psykiska funktionsnedsättningar spelar en så 
stor roll inom rehabilitering idag (Nygren 2011). 

Relationella aspekter på SE 

På senare år har man uppmärksammat skillnader mellan aktörer och enskilda arbetskonsulenter i 
hur väl de lyckas lotsa sina deltagare mot ett arbete som inte kan förklaras med hjälp av hur trogen 
aktören eller den enskilda arbetskonsulenten är metodens olika steg (Drake m.fl. 2006). Dessa 
skillnader tycks snarare bero på arbetskonsulentens skicklighet än metodens principer (Ibid.; 
Whitely m.fl. 2010; Johnson). I syfte att förbättra metoden har intresset hos vissa forskare på senare 
tid kommit att riktas mot arbetskonsulenternas roll. I ett fåtal studier från USA har fokus lagts på de 
mer relationella aspekterna i arbetskonsulenternas arbete med deltagarna samt på vilka kompetenser 
hos arbetskonsulenten som påverkar deltagarnas etableringsmöjligheter i en positiv riktning (Ibid.; 
Whitely m.fl. 2010; Johnson). Några faktorer i arbetskonsulenters arbete som visar sig vara 
avgörande för kvaliteten i stödet är bl.a. konsulentens tillgänglighet för deltagaren samt hur mycket 
tid som denne ägnar åt att uppmuntra och bygga upp motivation och självförtroendet hos deltagaren 
– även kallat emotionellt stöd (Johnson m.fl. 2009). Johnson m.fl. (Ibid) menar att dessa faktorer är 
så pass centrala för att deltagaren ska få ett stöd av hög kvalitet och hävdar att SE borde sätta fokus 
på de mer relationella sidorna av arbetskonsulentens arbete till skillnad mot att som nu mestadels 
betona de mer kontextuella/organisatoriska aspekterna av metoden. 

                                                   
8 Crowther är en s.k. översiktsstudie och anses av Socialstyrelsen (2006) vara mycket tillförlitlig. 
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I en svensk studie (Antonsson 2003) konstateras att den utsatthet som kännetecknar personer med 
psykiska funktionshinder oftare är relationsorienterad och att de i högre grad än andra grupper som 
erhåller SE-stöd lider av ensamhet och sämre relationer till anhöriga och andra nära. Det talas om 
en ’misstroendets utsatthet’ (Ibid.) - att sakna en tro och tillit till både sig själv och sin omgivning- 
som ses som en förklaring till att det kan bli svårare för personer med psykiska funktionshinder att 
etablera sig på arbetsmarknaden. Studiens slutsats är att funktionsnedsättningen har sin speciella 
betydelse för samtliga undersökningspersoner och man konstaterar vikten av att SE-stödet ges 
utifrån den enskildes specifika förutsättningar.  

Teoretiska ramar 

Empowerment 

Begreppet empowerment återkommer i flera sammanhang när det gäller psykiskt funktionshindrade 
och i strävan att öka gruppens delaktighet i samhället. Schön (2009) kopplar begreppet till gruppens 
livsvillkor som samhällsmedborgare, och hon ser stora likheter med återhämtningsbegreppet som 
utretts tidigare i detta kapitel. Empowerment ser hon som motsats till att vara offer, begreppet 
innebär egen makt – makt att påverka sin situation. Hon menar att livssituationen för psykiskt 
funktionshindrade oftare förknippas med olika former av stigmatisering och diskriminering och att 
empowerment blir dess motsats. Schön har en ambition att definiera empowerment i samband med 
individer med psykiska funktionshinder och ser att flertalet forskare identifierar två överordnade 
dimensioner, en psykologisk och en handlingsorienterad. I den tidigare innefattas självuppfattning, i 
vilken vi läser in självkänsla och självförtroende. I den handlingsorienterade dimensionen nämns 
aspekter som berör makt och kontroll, delaktighet och inflytande över sin egen livssituation och där 
ingår även inflytande över den vård och det stöd som man är i behov av.(Ibid.) 

Peavy (2007) har i en modell för konstruktivistisk vägledning formulerat vägledarens roll i det 
postindustriella samhället. Peavy använder sig av begreppet empowerment när han beskriver hur 
vägledning kan bedrivas för att hjälpa människor som blir offer för samhällsförändringar. Han 
menar att individen är alltmer hänvisad till sig själv och måste ta ansvar för att skapa sitt eget jag, 
utveckla sig själv och anpassa sig till de samhälleliga förändringarna. Konstruktivismen utgår från 
att människan lever i en social värld som konstrueras genom att han/hon interagerar, kommunicerar 
och förhåller sig till människor i sin omvärld. Peavy skriver att:  

Vägledare arbetar (…) direkt med de individer som har blivit omyndigförklarade och 
marginaliserade. Arbetet består i att utforma (ofta till och med i att uppfinna) vägar till 
frigörelse från sociala sammanhang som orsakar maktlöshet och utanförskap – särskilt på 
sysselsättningens område. Dessa vägar kan föra individen till en social position som gör 
att han aktivt kan delta i lösningen på sina egna problem och stärka sin självkänsla genom 
empowerment i vardagslivet. (Ibid: 52) 

Ett av målen med konstruktivistisk vägledning är att man ger stöd åt individen att kvalificera sig för 
att delta i samhällslivet. Han betonar att stödet måste utformas utifrån det unika hos varje individ 
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för att kunna ge individen tillräckligt mycket styrka så att den kan engagera sig i sociala aktiviteter 
där arbete är en av dessa. Vägledaren ger alltså stöd för empowerment.(Ibid.) Fokuseringen på 
möjligheter istället för på lydnad och anpassning är en grundförutsättning för Peavy. I denna 
vägledningsfilosofi arbetar man direkt med individens egna livsupplevelser; man ser personens 
handlingar, egna reflektioner och referensramar utifrån dessa. På det viset undviker man att se 
individen som en kategori eller en medicinsk diagnos. (Ibid.) 

Det sociala samspelets betydelse – ett relationellt förhållningssätt 

Empowerment begreppet enligt Schön (2009) kan kopplas till Topors (2004) syn på återhämtning. 
Återhämtning från någon form av psykisk sjukdom handlar, enligt Topor (Ibid.), om att skaffa sig 
makt över sitt eget liv, bestämma hur man vill leva det och hur det ska utformas. I denna process 
erkänner Topor (Ibid.) de sociala relationerna och det sociala samspelets betydelse för individens 
återhämtning. I samband med svåra psykiska problem krymper oftast individens sociala nätverk och 
ur den aspekten blir den professionella hjälparens sociala roll i relation till brukaren mer central. I 
det professionella förhållningssätt som förordas i de flesta läroböcker inom medicinska, sociala och 
psykologiska insatser beskrivs vanligtvis den professionella som en person som bör tygla sin 
spontanitet och bibehålla kontrollen över sig själv i förhållande till den individ som hon ska hjälpa. 
Men när individerna själva får sätta ord på vad det är för insatser som har hjälpt dem i deras 
återhämtning talar de ofta om de speciella relationer de har etablerat med vissa professionella. Det 
som individerna benämner som betydelsefullt i det sociala samspelet är att känna sig sedd, hörd och 
respekterad. Topor (Ibid.) menar att det handlar om sympati, empati och personkemi. Det han 
beskriver är att de flesta insatser som individerna nämner som hjälpande innehåller någonting som 
går utöver det individen förväntar sig av insatsen. Det är någonting som den andra (den 
professionella) inte gjorde för alla andra brukare och det handlar om att den har tagit av sin tid, 
kraft och av de egna resurserna och erbjudit dessa åt brukaren. Topor (Ibid.) beskriver också att den 
andra såg någonting hos brukaren, en egenskap som tilltalade den professionella, och det handlar 
också om att individen kände sig utvald. Topor (Ibid.) talar här om en annan form av 
professionalitet och väljer att kalla den ”som-vänskaps-professionalitet”. 
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METOD 

Undersökningsstrategi 

Utifrån syfte och forskningsfrågor har valet av en kvalitativ forskningsmetod fallit sig naturlig 
eftersom undersökningen har ett utforskande syfte. Backman (2008) skriver att en kvalitativ studie 
som är utforskande fokuserar på innebörd, kontext och process. Innebörd är just hur individer 
upplever, tolkar och strukturerar sin egen verklighet i relation till de erfarenheter de gjort tidigare. 
Meningsskapande aktiviteter är studieobjektet i det kvalitativa angreppssättet. Med kontext menar 
Backman att studien utförs i den naturliga miljön. Fokus i denna studie blir just detta som Backman 
beskriver, hur deltagarna upplever betydelsen av det stöd de har fått i kontakten med 
arbetskonsulenten, och det är i relation till deras egen verklighet och deras egen tolkning.  

För att kunna besvara syfte och forskningsfrågorna blev en fallstudie mest lämpad. En fallstudie 
undersöker ett fenomen i sin kontext, dvs. metoden SE och hur den används på Misa. 
Utgångspunkten i studien skulle kunna sägas vara induktiv, på det viset att det inte finns någon 
färdig hypotes som kan falsifieras. Backman (Ibid.) skriver att kvalitativa studier oftast är induktiva 
eftersom de börjar med att samla empiriskt material för att utifrån detta finna ut en teori. Studiens 
teoretiska utgångspunkt gör emellertid att det finns inslag av det deduktiva angreppssättet. Marshall 
och Rossman (2011) menar att den kvalitativa forskningen präglas av en dialektik mellan induktion 
och deduktion. Detta skulle kunna liknas vid den hermeneutiska cirkeln, där en förförståelse hos 
forskaren är utgångspunkten för vilket fenomen man väljer att studera. Men med en öppenhet och 
en kritisk hållning till sin egen förförståelse som kan gränsa till fördom, ändras förförståelsen när 
ny kunskap nås om fenomenet. (Thurén 2007) 

Metoder och tekniker 

Undersökningsmetoden är intervjuer och frågekonstruktionen är semistrukturerad. Den 
semistrukturerade formen bygger på att formulera frågor utifrån teman, och utifrån svaren på dessa 
ställa följdfrågor som inte är formulerade i förväg. I första ledet genomfördes en gruppintervju med 
arbetskonsulenter och därefter individuella intervjuer med deltagare på Misa. Båda författarna till 
studien deltog i samtliga intervjuer, eftersom det kan vara bra när följdfrågor ställs och när den ena 
inte hittar bra följdfrågor kan den andra gå in. Man har också olika sidor som intervjuare, både 
starka och svaga, där man kan komplettera varandra.  
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Trots att studiens huvudsakliga fokus var deltagarnas perspektiv, så var det värdefullt att få 
arbetskonsulenternas syn på vilket stöd de ger och hur de arbetar med stödet. Arbetskonsulenten har 
ett syfte och en tanke bakom det de gör. Den information som man kunde få fram genom 
konsulenternas resonemang gav ett underlag till att ändra de frågor som sedan ställdes till 
deltagarna. (Se bilaga 3-4) 

Valet att göra en gruppintervju med arbetskonsulenter och inte individuella intervjuer berodde på 
att det kan vara fruktbart att resonera kollegor emellan kring stödet som ges till deltagarna. Det kan 
ge ytterligare djup och dimensioner åt svaren på frågorna (May 2001) Tidsaspekten var också viktig 
för val av gruppintervju med dem. Med deltagarna däremot fanns det en poäng att intervjua dem 
individuellt. Av respekt för deltagarnas integritet där alla individer i målgruppen har en 
sjukdomshistoria, hölls dessa intervjuer med en individ i taget. 

Genomförandesteg 

När ämnet Supported employment (SE) hade ringats in kontaktades Misa som arbetar utifrån 
metoden i sin verksamhet. Ett möte bokades med enhetschefen för psykisk ohälsa och genomfördes 
utifrån frågeställningen om det var något ämne som Misa ville ha undersökt. Inget sådant fanns, 
men intressanta ingångar diskuterades och vi blev inspirerade att fördjupa oss i ämnet. När 
uppsatsplan var reviderad och godkänd, skickades en förfrågan till enhetschefen om att få hjälp att 
hitta intervjupersoner till bestämda tidpunkter. Detta fick vi hjälp med, och i samtal med 
representanter från Misa kom vi fram till att det behövdes något för att motivera deltagare att delta i 
studien. Därför skulle deltagare erbjudas en biobiljett som tack för deras deltagande. Missivbrev 
bifogades9 och även intervjufrågor (Bilaga 1-4) till Misa där en kontaktperson i sin tur bokade 
intervjuer.  

De intervjufrågor som formulerades redan i uppsatsplanen reviderades efter hand, och frågor till 
deltagare kunde utvecklas och omformuleras med hjälp av datamaterialet från gruppintervjun med 
arbetskonsulenter. Intervjufrågorna skulle ha testats om det varit möjligt, men eftersom det var svårt 
att få deltagare att delta kunde inte en intervju avvaras till provintervju. Gruppintervjun 
genomfördes med arbetskonsulenter i ett första led och därefter genomfördes deltagarintervjuer 
individuellt. Intervjuerna spelades in och transkriberades dagen efter intervjutillfället och 
analyserades därefter. 

                                                   
9  I dessa hänvisas till IPS och inte SE. Efter inläsning ändrades begreppet genomgående till SE, se 
redogörelse under rubriken ’SE metodiken IPS’ 
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Urvalsförfarande och urvalsgrupp 

Anledningen till att välja Misa som studieobjekt var att de använder sig av metoden SE 
genomgående i hela verksamheten, när andra aktörer använder sig av SE mer som enstaka inslag i 
sin verksamhet.10  

Den kontakt som etablerades med Misa och enheten inom psykisk och social ohälsa, grundade sig i 
att enhetschefen hade föreläst inom ramen för den utbildning vi går. Även om den kontakt som togs 
med Misa möjliggjorde undersökning av andra målgrupper av deltagare, valdes en målgrupp inom 
den kontaktade enheten, nämligen psykisk ohälsa. Under resans gång insåg vi hur utsatta individer 
inom psykisk ohälsa är i dagens samhälle och hur lågt deras deltagande på arbetsmarknaden är. Det 
finns en stigmatisering och rädsla i samhället för psykisk sjukdom. 

Kontaktpersoner på Misa hjälpte till att fråga deltagare inskrivna hos dem och arbetskonsulenter 
anställda hos dem om de ville delta i vår studie. Målet var fyra deltagare för individuella intervjuer, 
och minst två arbetskonsulenter i en gruppintervju. Bedömningen var att det räckte med fyra 
deltagare för att kunna få ett datamaterial som var tillräckligt med tanke på tidsaspekten, och 
arbetskonsulenter ville vi intervjua i grupp, men kunde nöja oss med ett fåtal. Inga krav ställdes till 
att deltagarna skulle ha nått praktik eller anställning. Oavsett i vilken fas de befann sig var det 
intressant att intervjua dem för att svara på studiens forskningsfrågor.  

Det fanns en medvetenhet om att genom att få hjälp med att plocka ut deltagare till intervju kunde 
det bli personer som endast hade positiva erfarenheter som deltog i studien. Kanske kunde vi då gå 
miste om en mer nyanserad bild av deltagarnas upplevelse. Men vi såg att det också var nödvändigt 
att ha en mellanhand eftersom vi måste ta hänsyn till deltagarnas välmående - det kan vara 
stressande att utföra en intervju och tala med utomstående om sin tid på Misa. 

Datainsamling 

Först genomfördes en gruppintervju med arbetskonsulenter, där tre personer deltog. Platsen var 
Misas lokaler vilket var praktiskt eftersom intervjudeltagarna skulle vara där på ett möte efter 
intervjun. Gruppintervjun tog knappt en timme, och den spelades in. Båda uppsatsförfattarna deltog 
och ställde frågor utifrån intervjuguiden (se bilaga 3). I intervjun deltog alla tre arbetskonsulenter, 
det var inga problem att få ett samtal kring frågorna eller att bygga vidare på de resonemang som 
kom upp. Vi ställde följdfrågor, gjorde också sammanfattningar och återkopplingar i intervjun. 
Eftersom alla tre kom till tals i intervjun behövde vi sällan ställa frågan till en specifik person, utan 
den som tog ordet fick ta det, därefter kom de andra två in i resonemanget på ett spontant sätt.  

Efter ett antal veckor genomfördes individuella intervjuer med deltagare och dessa gjordes efter 
varandra under en eftermiddag i Misas lokaler. Intervjuerna varade emellan 26 och 50 minuter och 
                                                   
10 På Arbetsförmedlingen finns SIUS-konsulenter som använder sig av metoden, och i kommuner 
finns enstaka projekt som utgår ifrån SE. 
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de spelades in. Frågorna ställdes utifrån intervjuguiden (se bilaga 4). Valet av lokal var praktiskt 
eftersom deltagarna kände till den, och skulle kunna sägas vara naturlig eftersom de hade träffat sin 
arbetskonsulent där tidigare. Medvetenheten fanns hos oss att det fanns en risk att förknippa oss 
med arbetskonsulentens yrkesroll p.g.a. den valda platsen, men med en tydlig 
sammanhangsmarkering och introduktion till intervjun skulle detta kunna undvikas. När vi kom till 
kontoret visade det sig att två deltagare gett återbud, men vår kontaktperson frågade en deltagare 
som befann sig i lokalerna och denna ville ställa upp. Det blev därför tre deltagarintervjuer istället 
för fyra, dvs. ett externt bortfall på en intervju.  

I intervjuerna deltog vi båda. Deltagarna hade olika sätt att formulera sig, en kunde lätt bygga 
vidare på sitt eget resonemang utan att vi behövde ställa följdfrågor. En annan deltagare uttryckte 
sig mer kortfattat men koncist – det var inga långa utläggningar, men personen svarade på 
följdfrågor så att det gick att få substantiella svar. En tredje deltagare hade svårt att relatera till 
frågorna eftersom hon hade varit där så kort tid. Hon behövde lite mer stöttning från oss och följden 
blev att vi sammanfattade deltagarens tidigare svar som tangerade den fråga vi ställde. Här kunde vi 
ha uppfattats som mer styrande än i de andra intervjuerna. Samtidigt släppte vi vissa frågor 
eftersom hon inte hade några svar.  

Tillförlitlighet och giltighet 

Kvalitativa studier gör inte anspråk på att studien ska kunna upprepas och att man då får exakt 
samma resultat, såsom kvantitativa studier gör. Marshall och Rossman (2011) menar att den 
kvalitativa forskningsstudien anses tillförlitlig genom att läsaren kan följa sättet data samlas in på, 
se hur dessa används, bearbetas, presenteras och sedan analyseras. Det ska följaktligen finnas en 
transparens i studien, något som vi också eftersträvat. Forskarens påverkan på sitt studieobjekt 
måste man vara medveten om och genom att vi båda har varit med vid intervjuerna har det gjort att 
en av oss har kunnat lyssna och vara observant till vad den andra ställer för följdfrågor eller hur den 
tolkar vissa svar. Självreflektion är en viktig grundläggande metodik och den har vi försökt använda 
oss av genom hela studien. Båda har haft kritiska ögon på varandra men även på sitt eget 
resonemang eftersom det finns en risk att ”dras med” i varandras idéer och tolkningar. Marshall och 
Rossman skriver om just transparens och självreflektion som de viktigaste hörnstenarna i den 
kvalitativa metoden och detta har vi försökt ta fasta på i studien.(Ibid.) 

Valet att inte operationalisera stöd i vårt syfte, bygger på att vi ville ha in deltagarnas och 
arbetskonsulenternas egen uppfattning om vad de har fått respektive gett för stöd. Genom att inte 
definiera vad stöd är, fick vi också svar som byggde på intervjupersonernas egen tolkning. Det här 
var ett mer förutsättningslöst sätt att arbeta som var fruktbart för vårt syfte med studien.  

Aktörernas roller och de förväntningar de kan tänkas ha på varandra kan påverka resultatet av 
intervjun (Holme & Solvang, 1997). I denna studie skulle upplevelsen av skillnaden i status kunna 
begränsa eller hämma individen att svara på frågorna. Därför är det av största vikt att vi som ställer 
frågorna kan agera så att deltagarna får tillit till oss (Marshall & Rossman 2011). Samtidigt kan 
hävdas att när vi intervjuar arbetskonsulenter har de en expertkunskap som vi är beroende av att de 
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vill dela med sig av. Här skulle alltså statusrelationen kunna vara omvänd. I båda fallen har vi dock 
upplevt att intervjuerna präglats av ett givande och tagande, och utgångspunkten från vår sida har 
varit en nyfiken men respektfull inställning. I förhållande till deltagarna har vi varit lyhörda för när 
frågorna blivit alltför svåra att besvara. Då har vi ändrat formulering eller hoppat över någon av 
frågorna. Vi har snarare varit försiktiga än principfasta i den meningen. Det här har fått till följd ett 
visst internt bortfall – alla frågor har inte besvarats av alla.  

Etiska ställningstaganden 

De forskningsetiska principerna enligt Vetenskapsrådet (2006), konfidentialitetskravet, 
nyttjandekravet, informationskravet och samtyckeskravet har tagits hänsyn till inför, under och efter 
datainsamlingen. Vi har informerat deltagare och arbetskonsulenter om konfidentialitetskravet i 
missivbrev (Se bil.1 & 2) men även muntligt inför intervjuerna. Innebörden är att de data som 
inhämtas anonymiseras i uppsatsen och i transkription av intervjuer. Nyttjandekravet uppfylls 
genom att de data som samlats in endast används i uppsatsen och inte i något annat sammanhang, 
här ingår även att inspelning av intervjuer kommer att raderas efter att uppsatsen är godkänd. Detta 
har vi också informerat om i missivbrev (Ibid.) samt i anslutning till intervjuerna. Information och 
samtyckeskrav har vi informerat om muntligt i och med intervjutillfället. Det bygger på att 
deltagande i undersökningen är frivilligt och att det kan avbrytas när som helst om de så önskar 
(Vetenskapsrådet 2006). Eftersom vi insåg att det skulle vara svårt för deltagarna att avbryta sitt 
deltagande i en intervju när de väl satt där, valde vi att sist av allt informera om detta för att det 
skulle vara färskt i minne. Vi gick in i intervjuerna med en lyhördhet och en öppenhet från vår sida, 
där vi kände in om en deltagare var obekväm inför frågorna. Ingen deltagare avbröt sitt deltagande, 
men det förekom att några frågor inte blev besvarade. Detta anknyter till resonemanget som 
avslutade den förra rubriken i kapitlet.  

De individer vi har mött i deltagarintervjuer kan ha levt mer eller mindre i ett utanförskap och ha 
erfarenheter i termer av misslyckanden på arbetsmarknaden. De har förmodligen med sig en 
sjukdomshistoria som kan vara smärtsam att tala om. En medvetenhet om att de i kontakt med 
myndigheter och andra aktörer kan ha blivit bemötta i egenskap av sina oförmågor är viktig att ha. I 
intervjuerna har vi inte frågat deltagarna om diagnos eller psykisk sjukdom. Inriktningen i 
intervjuerna är deltagarnas styrkor, önskemål och framgångar. Dock har vi frågat om svårigheter i 
termer av att ha övervunnit dem, eftersom det var en relevant fråga i koppling till forskningsfråga 
tre.  

Vi har tidigare nämnt den lyhördhet som varit självklar för oss att ha i intervjuerna med deltagarna. 
Denna lyhördhet har ibland tenderat till att vi försöker skydda deltagaren i överkant. Samtidigt har 
vi blivit både stumma och överväldigade av känslor under intervjuerna där deltagarna har delat med 
sig generöst och vågat lämna ut sig själva.  

Avidentifieringen av datamaterialet har skett genom att alla deltagare har blivit ’hon’ oavsett 
könstillhörighet. Detta gäller såväl deltagare som arbetskonsulent. De har alla fått fingerade namn, 
deltagares namn börjar på D och arbetskonsulenters på A. Diagnoser nämns inte i datamaterialet 
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även om samtliga deltagare berättat för oss vad de har för diagnos. Vi har insett att kontaktpersoner 
och arbetskonsulenter som känner deltagarna kommer att kunna känna igen dem genom 
datamaterialet. Därför har vi valt att inte använda utsagor som kan kännas utelämnande för 
individen, och att omformulera vissa svar.  

Bearbetning av resultatdata samt resultatredovisningssätt 

Inför resultatbearbetningen har vi transkriberat intervjuerna dagen efter intervjutillfället. Inspirerade 
av Johannessen & Tufte (2003) och deras analys av meningsinnehåll som är en kvalitativ 
analysmetod av datamaterial, inleddes resultatbearbetningen genom en genomläsning av 
transkriberingar och med fokus på helhetsintrycket. Innehållet klassificerades därefter i ett antal 
huvudteman som följde forskningsfrågorna och inspirerades av teorier om forskning om SE och 
rehabilitering (se rubriker under resultatredovisningen). Nästa fas kallar Johannessen & Tufte för 
kondensering där meningsinnehållet i de fastställda koderna ska abstraheras och i denna fas blir det 
tydligt om kodord ska slås samman eller ordnas under varandra, dvs. bilda underkategorier. Denna 
fas skedde parallellt med indelningen i huvudteman. I sista fasen görs en sammanfattning där nya 
begrepp och beskrivningar kommer fram. (Ibid.) Denna fas resulterade i en analys, där delvis nya 
begrepp kom fram utifrån teorier och forskning.  



 19 

RESULTAT 

Inledningsvis presenteras intervjupersonerna. De data som presenteras under ’Redovisning av 
resultaten’. är grupperade enligt följande huvudteman; emotionellt stöd, skräddarsytt stöd och 
instrumentellt stöd. De blir också inledande rubriker under vilka det redogörs för vilket stöd 
deltagarna har fått av arbetskonsulenterna och hur det upplevs. Därefter följer rubrikerna ’Lagom 
mycket stöd’ och ’Beskrivningar av förändring’. 

Intervjupersonerna 

Datamaterialet grundar sig på en gruppintervju med tre arbetskonsulenter på Misa och tre enskilda 
intervjuer med deltagare på Misa. Samtliga intervjuade har fått fingerade namn och alla personerna 
har vi valt att ge kvinnliga namn oavsett deras kön. Detta för att förstärka avidentifieringen av 
personerna. Arbetskonsulenterna kallas Alice, Amina och Anna och deltagarna kallas Daniela, 
Diana och Doris.  

Samtliga deltagare har fått kontakt med Misa genom sin stadsdelsförvaltning. Det framgår inte om 
de omfattas av SoL eller LSS. Deltagarna har befunnit sig olika lång tid på Misa och har alla en 
lång frånvaro från arbetslivet. Diana är i 50-årsåldern, är inne på sin andra månad på Misa och har 
inte arbetat sedan 16 år tillbaka. Doris är i 30-årsåldern och har haft kontakt med Misa i knappt ett 
år. Hon har haft svårigheter att studera eller arbeta under de senaste sju åren. Daniela är i 30-
årsåldern och har varit på Misa i drygt ett och ett halvt år. Hon har inte tidigare arbetat på den 
reguljära arbetsmarknaden. I övrigt befinner de sig i olika faser på vägen mot ett arbete, Doris och 
Daniela befinner sig i praktik och Diana är på väg till en ny praktikplats. Ingen har en anställning 
med avtalsenlig lön. Doris är på väg mot studier på högskolenivå och söker deltidsarbete.  

I redovisningen av resultaten ges inte någon sammanfattande helhetsbild av de enskilda deltagarna. 
Vi har istället valt att framhäva de olika formerna av stöd samt betydelsen av stödet med 
utgångspunkt i olika teman. I analysdelen ger vi dock en mer sammanhållen bild av de enskilda 
deltagarna för att möjliggöra en anknytning till de teorier som ligger till grund för studien. 
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Redovisning av resultaten 

’Emotionellt stöd’ definieras utifrån en forskningsartikel som tidigare hänvisats till (Johnson m.fl. 
2009). Det innefattar det stöd som hjälper deltagaren att kunna fokusera, att vara motiverad och det 
innehåller uppmuntran. Emotionellt stöd hjälper deltagaren att bygga upp sitt självförtroende. Här 
inbegrips en god relation till arbetskonsulenten, kontinuitet i den relationen och tillgänglighet, dvs. 
att deltagaren vet om att arbetskonsulenten finns där om hon skulle behöva stöd. (Ibid.) 
’Skräddarsytt stöd’ är en form av stöd som helt anpassas utefter individens behov, förutsättningar 
och önskemål. Detta är en av utgångspunkterna i SE-metodiken.11 ’Instrumentellt stöd’ är när 
arbetskonsulenterna utför en handling åt deltagaren t.ex. ringer ett samtal eller tar kontakter i 
dennes ställe. Det är även när konsulenten ger verktyg och strategier som underlättar för deltagaren 
att utföra handlingen på egen hand. I detta ligger ett inslag av en process där målet är att deltagaren 
ska bli mer självgående vilket redogörs för under rubrikerna ’Lagom mycket stöd’ och 
’Beskrivningar av förändring’.  

Emotionellt stöd 

Arbetskonsulenterna kommer tidigt i gruppintervjun in på betydelsen av att ha en bra relation med 
deltagaren. Grunden är att man har en relation så att man kan prata, att man hittat varandra och att 
man kan vara ett stöd för deltagaren. Grundläggande är att ha en förståelse för deltagarens 
svårigheter, och att deltagaren har förtroende för arbetskonsulenten, annars ger det ingenting, menar 
Amina, och Anna fortsätter att förtroendet från deltagaren också gör att man kan vara ärlig i samtal 
med deltagaren.  

Relationen berörs av Doris på det viset att hon beskriver att arbetskonsulenten gav ett gott intryck, 
hon var en trevlig person. Hon beskriver att personkemin har varit väldigt bra med de konsulenter 
hon träffat. Hon berättar att hon i regel har svårt att lita på människor i en maktposition, eftersom 
hon under åren träffat en del läkare och psykologer som hon beskriver som ”förskräckliga 
verkligen”. Men på Misa har det känts riktigt bra, säger hon. De träffas ofta ute på något ”fik” och 
pratar efter arbetsdagen på praktikplatsen. Då liknar hon det vid ett vänskapsförhållande, även om 
hon är medveten om att de inte är vänner.  

Arbetskonsulenterna talar om vikten av att deltagaren känner ett förtroende för arbetskonsulenten, 
för att de ska kunna ”pusha” deltagaren lite mer, i rätt riktning. Anna säger att deltagarna ofta 
kommer till dem med riktigt dåligt självförtroende, men arbetskonsulenten ser ju ändå vad de klarar 
av, och det kan de säga till deltagarna. Med en god relation som grund kan deltagarna uttrycka sin 
ilska eller frustration mot arbetskonsulenten utan att äventyra relationen, menar Anna. Det här ses 
som något positivt.  

                                                   
11 Princip 5 utgår ifrån att deltagaren styr hur arbetet och stödet ska utformas, utifrån sina önskemål, 
starka sidor och erfarenheter. 
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Arbetskonsulenterna beskriver utmaningar de kan möta i sitt arbete. Om det låser sig helt med en 
deltagare, då ser man till att byta arbetskonsulent. ”Ibland kan det vara personkemin och att 
deltagaren fastnat och inte riktigt förstår sig på nån av oss eller så.”, säger Amina. Anna berättar att 
man försöker vara två arbetskonsulenter per deltagare för att kunna bolla idéer och hoppa in när den 
andra är sjuk. Både Alice och Amina beskriver hur viktigt det är att ha en rak kommunikation med 
deltagaren, eftersom det också är så att arbetskonsulenterna kan bli frustrerade och irriterade på 
deltagarna. ”Man tycker att man har gjort allting. Men du ville ju ha en sån praktikplats, och så har 
man fixat det (...) så undrar man vad är det för fel nu?”, säger Amina. Alice påpekar att det är 
viktigt att få hjälp med sin frustration och prata med kollegorna om det så att det inte påverkar 
relationen till deltagaren. 

Tillgängligheten är ett annat tema som dyker upp i intervjuerna. Doris och Diana beskriver att 
arbetskonsulenterna alltid är tillgängliga. ”De gör precis vad som helst för att hjälpa en och ringer 
alltid upp”, säger en av dem. Vetskapen om att man har stödet och kan ringa upp när som helst om 
man har problem på praktikplatsen, det beskriver den ena som en trygghet. Daniela beskriver det 
som att om man har något man oroar sig över på praktikplatsen så kan man ta upp det med dem. De 
är ju inte terapeuter, men man kan ändå dryfta de här sakerna med dem. De tre arbetskonsulenterna 
är eniga om att tillgängligheten är det viktigaste stödet, ”att finnas tillgänglig att lyssna om det blir 
problem”, säger Amina. I början av en praktik träffar arbetskonsulenterna deltagaren oftare, ”Man 
lägger alltid lite extra i början”, berättar Alice. En deltagare kan behöva att arbetskonsulenten är ute 
på en praktikplats, men hon säger att tillgängligheten och det stöd som ges utanför ändå är 
viktigare. ”Det här med uppmuntran, tilltro och pushning”, säger Anna.  

När det gäller deltagarna, så säger Diana att de (arbetskonsulenterna) kan sin sak och att de bryr sig 
om på ett äkta sätt. Hon känner att hon blir sedd och inte bara är ett ”ärende”, det finns lite mer. 
Både Doris och Diana nämner sitt självförtroende. De konstaterar att de har ett dåligt 
självförtroende och tvivlar på sin förmåga, men de får uppmuntran i samtalen med 
arbetskonsulenterna och det känns bra. Doris beskriver att det är en av de saker hon behövt mest 
hjälp med. Arbetskonsulenterna har tagit fram de där sakerna som hon är bra på, säger hon, och så 
har hon fått bevis på att hon är bra på dessa saker på olika sätt. Doris säger också att hon får 
komplimanger som är ärliga och mycket uppskattning på sin praktikplats.  

Skräddarsytt stöd 

Det skräddarsydda stödet är en del av metoden SE. Arbetskonsulent Anna beskriver hur viktigt det 
är att arbeta utifrån deltagarens önskemål, att ta det på allvar och att de försöker se det friska men 
ändå behöver veta deltagarens svårigheter för att anpassa. Fokus ligger på det de klarar av, säger 
Anna. Man försöker hitta det man tror går utifrån det de vill, säger Amina.  

Alla deltagare beskriver hur deras önskemål har fått styra helt. På frågan om arbetskonsulenterna 
anpassat sig till det hon vill ha, svarar en av dem att ”det har de absolut”. Daniela beskriver att hon 
svarade på en mängd frågor i ett dataprogram som hette ”Karriärpaketet”. Utifrån svaren räknade 
programmet ut vad man var lämpad att arbeta med. Utöver det var det många samtal om vad som 
var realistiskt för just henne att arbeta med. I valet av praktikplats beskriver Daniela och Diana hur 
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de helt har fått sina önskemål uppfyllda, och detta trots att en av dem var väldigt specifik i vad hon 
ville. 

Doris resonerar också kring det komplexa i att alltid lyssna till vad hon ville. Hon säger att alla 
hennes önskemål nog inte var så bra. ”Jag menar, ibland har man lite konstiga idéer om vad man 
vill. Man kanske inte riktigt vet vad man vill eller så är det man vill inte alltid så bra för en”. 
Genom diskussioner med arbetskonsulenten har hennes önskemål utvecklats och det har varit bra 
för henne, konstaterar hon. Hon kommer vidare in på att hon först behövde hjälp att få struktur och 
få ordning på dygnsrytmen, och att hon inte var redo att ta tag i sitt dåliga självförtroende med en 
gång. Att man har arbetat med en sak i sänder har varit bra för henne. Hon och Diana konstaterar att 
”det måste kunna vara en process som tar tid” för att det ska kunna hålla långsiktigt. 

Arbetskonsulenten Alice uttrycker hur viktigt det är att vara där deltagaren är, att inte vara två steg 
före eller efter. För det kan bli problem när arbetskonsulenten vill för mycket eller vill för lite. Att 
hela tiden lyssna in deltagarens önskemål är grundläggande. 

En av principerna i SE beskriver att samordning mellan olika aktörer görs utifrån individens behov 
12. I koppling till detta så diskuterar arbetskonsulenterna att det är viktigt att vara lyhörd för 
deltagarens önskemål, eftersom det inte alltid är så att man måste samverka med t ex psykiatrin. 
Ibland är inte den kontakten relevant för praktiken, säger Anna. Alla tycker inte det är okey att 
samarbeta, att ha kontakt med nätverket, tillägger hon. 

  

Instrumentellt stöd 

Samtliga intervjuer med såväl deltagare och arbetskonsulenter handlar i hög grad om det 
instrumentella stöd som deltagaren erhållit och vad det betyder för deltagaren. 

Alla tre deltagare kommer med exempel på att arbetskonsulenten har fungerat som ett instrument 
för att åstadkomma handlingar som varit nödvändiga för att komma ut i arbete. Diana och Daniela 
formulerar sig i termer kring arbetskonsulenten som ett verktyg för att ta kontakt med en 
arbetsplats, något som de båda sätter stort värde på. En av dem konstaterar ”att på egen hand skulle 
det nog inte ha gått”. För Doris har det instrumentella stödet från arbetskonsulenten varit en 
förutsättning för att få vardagen att fungera innan hon alls kunde börja på en arbetsplats. 
Tillsammans har de hittat strategier som har hjälpt henne att få ordning på rutiner kring ex. sömn 
och att passa tider. Detta handgripliga stöd har varit mer effektivt än stödet från vården bestående 
av samtal och mediciner, konstaterar hon. Det återkommande konkreta ”ställ alarmet så ringer vi 
dig” från arbetskonsulenten, är det stöd som har gjort skillnad. 

Samtliga deltagare tar upp att arbetskonsulenten är en värdefull extern samtalspartner för att få det 
att fungera på arbetsplatsen. De beskriver samtal som handlar om att få hjälp att hantera problem av 
olika art som kan uppstå på arbetsplatsen. Daniela tycker att hon i de här samtalen har fått redskap 

                                                   
12 Princip 4. Grunden är att de olika aktörerna samverkar kring vård – och stödinsatser. Tanken är att 
SE ska integreras i deltagarens psykiatriska behandling om individen så önskar. 
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att förhålla sig till och lösa problemen själv. Övriga deltagare talar också om att det i vissa fall har 
underlättat om arbetskonsulenten hjälpt till att prata med kontaktpersonen på arbetsplatsen. 

Många av dessa samtal kring problem på arbetsplatsen rör stöd kopplat till frågor om den 
funktionsnedsättning man har och hur den blir synlig för omvärlden. Samtliga deltagare berättar om 
sin diagnos utan att ha fått frågan. Daniela påpekar att det är svårare med psykiska sjukdomar 
jämfört med fysiska. ”Det är känsligare på något sätt” och inte lika lätt att prata om. Doris tar upp 
att det kan vara svårt att hantera frågor från kollegor som handlar om vilken typ av besvär hon har. 
Hon säger att Misa har hjälpt henne mycket med hur mycket man kan ”berätta för folk” och att hon 
”har fått råd med vad man kan säga”. Daniela ser också ett stort värde i att arbetskonsulenten har 
kunskap om diagnoser för att få en förståelse för deltagarens svårigheter och därigenom vara ett bra 
stöd. Hon ser att en ökad samverkan med psykiatrin skulle kunna tillgodose detta. 

Arbetskonsulenterna återkommer på olika sätt till diskussionen om hur angeläget det kan vara att 
prata igenom fördelar och nackdelar, både med att berätta och inte berätta om sina svårigheter och 
sitt funktionshinder. Amina pekar på att det kan uppstå missförstånd om man inte berättar 
tillräckligt mycket. Och Alice menar att även om vi snarare talar om specifika hinder än om 
diagnoser, så kan det ibland ge arbetsgivaren en större förståelse för deltagaren att nämna en 
diagnos vid namn om den har en tydlig koppling till deltagarens svårigheter. Doris vittnar dock om 
komplexiteten i frågan och beskriver hur hennes chef blev mer uppmärksam på deltagarens sätt att 
vara, sedan hon var öppen med sin diagnos. Det här ledde till att hon kände sig ifrågasatt.  

Arbetskonsulenterna talar om att det i vissa fall kan vara nödvändigt för deltagare att träna på 
socialt samspel ex. inför en intervju och talar om hur viktigt det är att kunna möta en blick och att 
de övar på hur man presenterar sig själv och ställer frågor. Amina beskriver hur hon låter deltagaren 
skriva ett brev inför besöket på en arbetsplats för att personen ska komma underfund med vad hon 
vill säga om sina hinder. Anna har haft en överenskommelse med vissa deltagare att de inte ska 
prata om sina problem på arbetsplatsen eftersom öppenheten i vissa fall kan vara svår för 
kollegorna att hantera och menar att det kan vara bra att ge tips på alternativa samtalsämnen. 
Daniela och Doris tar också upp det här dilemmat och tycker att det kan vara bra att prata med 
konsulenten om ”hur andra människor har det” och få tips om hur ett samtal kan se ut över en 
lunch.  

Lagom mycket stöd  

Att hitta balansen i mängden stöd är inte alltid det lättaste, säger samtliga arbetskonsulenter. Det 
svåraste med metoden är ”att inte ge för mycket” (…) och inte ge för lite”, menar Amina. Anna 
talar om att en utmaning i detta har att göra med att ”den här målgruppen som vi arbetar med 
vanligtvis är väldigt ensamma” och därför lätt kan bli beroende av kontakten med 
arbetskonsulenten. Samtliga arbetskonsulenter reflekterar kring att även om vi som 
arbetskonsulenter ska koncentrera oss på att snabbt få ut deltagarna i arbete så kan, i vissa fall, 
deras mående innebära att vi får agera boendestöd och terapeuter samtidigt vilket kan betyda att vi 
ska ”hem till dem och hämta dem och väcka dem”. Alice inflikar att det i de fallen också är viktigt 
att vara tydlig kring att ”vi gör det här för att du ska kunna gå ut i praktiken”. Anna menar att det 
inte är lätt att veta var man ska sätta gränsen för sin insats eftersom många deltagares mående kan 
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variera från dag till dag, det behövs stimulans och större krav när de är högfungerande och mindre 
press vid en svacka – en svår balansgång, menar hon.  

Alice pekar på att det egentligen bara är deltagarna som kan svara på om de har fått lagom mycket 
stöd och därför är det viktigt att hela tiden stämma av med dem om man har pratat om rätt saker och 
om det är något som saknas. Deltagarna är alla tre mycket nöjda med balansen i stödet. Doris säger 
att ”jag får allt det stöd jag behöver och vill ha”, Diana tycker att stödet är ”väl avvägt” och menar 
att arbetskonsulenterna ”har läst in mig ganska så kvickt” och Daniela tycker att det ”varken behövt 
vara mer eller mindre”. 

Samtliga arbetskonsulenter pratar om hur viktigt det är, i balansgången att ge lagom mycket stöd, 
att lägga ansvaret på deltagaren och att främst hjälpa dem att hitta och använda sig av verktygen. 
Amina och Alice betonar att en av grunderna för att åstadkomma en större självständighet är att 
hysa en stark tilltro till deltagarens förmåga och Alice talar om vikten av att utgå ifrån ”det friska i 
varje människa” och att alla har” kapacitet och deltar i sin egen vård”. Alice och Amina kommer in 
på hur viktigt det är att deltagaren får skapa sig en egen roll och bli självständig på arbetsplatsen.  
För stor närvaro av konsulenten kan bli ”helkonstigt” och kan ibland hindra mer än hjälpa, menar 
Amina. Men Anna kommer in på konflikten i att deltagaren klamrar sig fast och vill ha 
arbetskonsulenten på plats och då måste man kunna släppa ”utan att ställa till det alltför mycket”. 
Hur mycket man behöver stödja på arbetsplatsen har också att göra med hur bra stödet på 
praktikplatsen fungerar, konstaterar Amina. De betonar vikten av att engagera och samverka med 
deltagarens nätverk, t.ex. vården och familjemedlemmar, för att kunna lägga över ansvaret på dem 
som finns kvar när kontakten med Misa är avslutad. 

Beskrivningar av förändring 

Stödet har för samtliga deltagare lett till att de fått kontakt med arbetsmarknaden. Daniela och Doris 
har praktik sedan en tid tillbaka på två olika företag, arbetet fungerar bra för båda men ingen av 
dem har ännu fått en fast anställning. Daniela säger att hon är förvånad över att hon arbetar på en 
vanlig arbetsplats och ”att det gick så pass bra”. Hon hade snarare förväntat sig ”att det kunde bli 
något inom socialpsykiatrin”. Doris ska förmodligen påbörja en längre utbildning till hösten med 
eventuellt tidsbestämt stöd från Misa. Hon är också aktiv med att tillsammans med 
arbetskonsulenten söka deltidsarbete som går att kombinera med studier. Diana har fått stöd från 
Misa sen drygt en månad tillbaka men har redan hunnit prova en praktikplats. Dessvärre blev hon 
tvungen att avbryta praktiken eftersom arbetet blev för fysiskt krävande. Hon är besviken för det 
verkade vara en så bra arbetsplats. Nu befinner hon sig i en process att hitta en ny lämplig 
arbetsplats.  

Arbetskonsulenterna tycker sig se att stödet som de ger, generellt sett, leder till en ökad självkänsla 
och ett bättre självförtroende hos deltagarna. Anna talar om att stödet hjälper att ”bryta isolering”. 
Amina menar att ”när det funkar så växer människor och så gör det skillnad”. Det finns ett tydligt 
”före och ett efter”. 

Diana talar om att insatsen har lett till en ”mycket go’ känsla av att det satsats lite på mig”. Doris 
säger att hennes självförtroende är bättre i vissa avseenden och hon ser arbetskonsulentens 
uppmuntran och konkreta bevis på att hon duger på arbetsplatsen som betydelsefullt i detta. Men 
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hon är också medveten om att hon fortfarande i vissa avseenden behöver en yttre bekräftelse på att 
hon är bra. Hon talar också om att hon vacklar vid tillfällen då hon får frågor om sitt jobb och att 
hon har ”svårt att försvara” att hon inte har ett ”riktigt jobb”. Samtidigt säger hon att hennes 
självkänsla har stärkts: Jag har börjat ” släppa på frosten i mitt hjärta” och sakta börjat tro (…) att 
jag är värd att älskas på något sätt ”. 

Deltagarna talar samtliga om att stödet har lett till ett ökat välbefinnande på lite olika sätt. Att stödet 
har varit en väg mot att bryta isolering exemplifieras av Daniela och Doris. Daniela var mycket 
ensam innan hon började arbeta men har genom arbetet kommit in i en arbetsgemenskap. För Doris 
har stödet bidragit till ett rikare socialt liv både på arbetsplatsen men framför allt på fritiden. Diana 
ser insatserna som positiva men säger också att hon har gått upp i vikt eftersom hon tillbringar mer 
tid på Misa och inte har haft utrymme att ägna sig åt motion som hon har kunnat göra tidigare. 

Daniela och Doris talar om att de har lyckats åstadkomma bättre struktur i sitt liv och att det delvis 
är det som har varit betydelsefullt för deras mående. Doris uttrycker det som att hon känner sig 
”stabil och frisk” Daniela säger att hon känner ”mindre oro” och menar att arbetet fungerar som en 
avledare från bekymmersamma funderingar. ”Sen är det jag gör roligt också” säger hon och jämför 
med tiden inom socialpsykiatrin som hon sammanfattar med att det blev lite tråkigt i längden, hon 
upplever det som om hon mest satt i en soffa och pratade om sina problem.  

Stödet har för samtliga deltagare lett till att de har blivit bättre på att sätta gränser. Diana pratar om 
att hon börjar kunna säga nej när omgivningen förväntar sig att hon ska ställa upp. Daniela har 
genom stödet från arbetskonsulenten kommit fram till strategier att kunna arbeta i sitt eget tempo 
trots en stressad omgivning på företaget. Hon tycker att den ’vanliga’ arbetsplatsen har gett henne 
insikt i ”hur diagnosfria människor resonerar”. Hon berättar att den lunchmeditation som hon deltar 
i på företaget har fått henne att förstå att vi alla i grunden är så lika - att hennes stressreaktioner 
egentligen är samma som ”en frisk människas stress”. 
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ANALYS 

Analysen presenteras utifrån de olika formerna av stöd, skräddarsytt, emotionellt samt 
instrumentellt under huvudrubriken ’Stödets betydelse’. Därefter redogörs för begreppet 
empowerment med koppling till de olika deltagarnas berättelser samt i relation till de olika 
formerna av stöd. 

Stödets betydelse  

SE som en väg att bryta psykiskt funktionshindrades isolering och maktlöshet kommer fram i 
resultaten på olika sätt. Den grundläggande tanken att ge tillräckligt mycket stöd för att möjliggöra 
detta hittar vi i deltagarnas beskrivning i vad som varit betydelsefullt i kontakten med Misa. Trots 
att indelningen i kategorier av stöd varit ett sätt att bearbeta datamaterialet, går det inte att göra en 
tydlig särskiljning mellan de olika formerna av stöd eftersom stöden samverkar med varandra. Ett 
instrumentellt stöd kan ex. samtidigt fungera som ett emotionellt stöd. 

Skräddarsytt stöd – en av SE:s huvudprinciper 

Det skräddarsydda stödet som överordnad princip i SE 13 återkommer i många forskningsstudier 
(Crowther m.fl. 2008; Drake m.fl. 2006; Gustafsson 2010; Johnson m.fl. 2009). Det framhävs som 
den viktigaste faktorn för framgång med metoden och det överensstämmer med föreliggande 
studies resultat. Att det är en överordnad princip kan illustreras av arbetskonsulenternas beskrivning 
av hur viktigt det är att arbeta utifrån deltagarens önskemål, där man försöker hitta det man tror 
’går’ utifrån det deltagaren ’vill’. Det är inte endast deltagarens önskan som styr, utan ett visst mått 
av realitetsanpassning ingår här. Det kommer även fram i Doris beskrivning där hon nämner att det 
hon ville, inte alltid var det bästa för henne. Genom att diskutera med arbetskonsulenten så kunde 
hennes önskemål utvecklas. Men hon upplevde ändå att det alltid var hon som styrde över de 
insatser och stöd som hon fick. I flertalet studier om SE så betonas arbetskonsulenternas 
matchningskunskap som en av hörnstenarna för att blir framgångsrik med metoden. I denna 
kunskap ingår att lägga ner resurser på att kartlägga deltagarens intressen och förmågor för att hitta 
en arbetsmiljö som fungerar för deltagaren, där funktionsnedsättningen inte behöver bli ett hinder. 
(Drake m.fl. 2006; Johnson m. fl. 2009; Whitley m.fl. 2010). Diana berättar just om hur den första 
                                                   
13 Princip 5 utgår ifrån att deltagaren styr hur arbetet och stödet ska utformas, utifrån sina önskemål, 
starka sidor och erfarenheter 
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praktikplatsen inte fungerade p.g.a. en alltför fysiskt krävande arbetsmiljö. Detta hade man inte 
kunnat förutse. Kartläggningsprocessen hade gått fort för henne, och det är möjligt att en längre 
kartläggning där man också tog hänsyn till deltagarens kapacitet hade förhindrat det som skedde. 
Samtidigt innebär SE en prova-på-inställning till arbete och arbetskonsulentens uppgift är att aktivt 
hjälpa till att hitta nya praktikplatser tills deltagaren hittar något som hon vill behålla. 
Arbetskonsulenterna talar också om kartläggningen av deltagaren i termer av att den påbörjas i 
samtal men fortsätter på en arbetsplats. Det är först på arbetsplatsen som individen själv blir varse 
vad som fungerar och inte, menar de.  

Emotionellt stöd – ett grundläggande förhållningssätt 

Det emotionella stödet ingår inte i de sex principerna i metoden SE, men det framgår med tydlighet 
i deltagarnas och arbetskonsulenternas berättelser att det är en förutsättning för att lyckas med 
metoden. Arbetskonsulenterna talar om att en god relation är grunden för att alls kunna vara ett stöd 
för deltagaren. Det emotionella stödet hjälper deltagaren att bygga upp ett självförtroende och 
forskning har visat att det som är avgörande för kvaliteten i stödet är hur mycket tid som 
arbetskonsulenten ägnar åt att bygga upp självförtroendet hos deltagaren (Johnson m.fl. 2009). 
Antonsson (2003) konstaterar att den utsatthet som är kännetecknande för personer med psykiska 
funktionshinder oftare är relationsorienterad, han talar om en ’misstroendets utsatthet’ där individen 
saknar en tro och en tillit till både sig själv och sin omgivning. Författaren menar att det är en av 
anledningarna till att den här gruppen har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden, och att stödet 
måste ges utifrån den specifika gruppens behov. (Ibid.) Hos Diana och Doris framkommer att 
självförtroendet är det mest centrala som de har behövt hjälp att bygga upp. Daniela avviker i det 
här avseendet och nämner istället det instrumentella stödet som det mest centrala. 

Deltagarna uttrycker sig kring relationen till arbetskonsulenten på olika sätt. Tillit blir ett nyckelord 
när en beskriver hur hon tidigare inte kunnat lita på personer i maktposition, men på Misa är det 
annorlunda. Relationen beskriver Diana och Doris som något utöver det vanliga, där konsulenten i 
det ena fallet liknas vid en vän och i det andra som att hon bryr sig på ett äkta sätt. Hon känner sig 
som något mer än bara ett ärende. Det här kan liknas vid Topors (2004) resonemang och hans som-
vänskaps-professionalitet, där det som blir hjälpande för individen innehåller något som går utöver 
det förväntade. Det handlar om att individen känner sig utvald, sedd, hörd och respekterad (Ibid.). 

Arbetskonsulenterna talar också om att de ibland byts ut, eftersom något i relationen med 
deltagaren inte fungerar, vilket vi ser som ett starkt stöd för relationens betydelse. Det kan finnas en 
låsning, kanske kommer man inte vidare med just den här deltagaren. De beskriver att det kan vara 
personkemin som inte fungerar.  

Instrumentellt stöd och normalitet 

Det instrumentella stödet ges stort utrymme i såväl deltagarnas som arbetskonsulenternas 
berättelser. Svårigheten i det instrumentella stödet ser vi är att balansera mellan att göra åt 
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deltagaren och att ge verktyg och strategier så att deltagaren själv kan agera. Denna diskussion 
återkommer vi till under rubriken ’Stöd till empowerment’ nedan.  

Det blir tydligt för oss att många av samtalen med arbetskonsulenten rör instrumentellt stöd kopplat 
till deltagarens funktionsnedsättning och normalitetsfrågor - hur man talar om sin 
funktionsnedsättning och om man ska berätta eller inte. Deltagarna ger uttryck för att det är svårt att 
förhålla sig till hur öppen man ska vara med sin diagnos. Det visar på laddningen och 
stigmatiseringen kring just psykiska funktionsnedsättningar.  

SE handlar uttryckligen inte om att stöpa om den enskilde utan om att hitta rätt arbete och rätt 
arbetsplats där funktionsnedsättningen inte blir ett för stort hinder (Becker m.fl. 2009). Trots detta 
tycker vi oss se ett utbildningsprojekt vad gäller den sociala kompetensen i intervjun med 
arbetskonsulenterna. Även deltagarna efterfrågade vägledning kring hur man ska uppträda på en 
’vanlig’ arbetsplats. En av konsekvenserna som vi ser med att vara delaktig är nödvändigheten av 
att förhålla sig till normaliteten. 

Forskning pekar på att man minskar risken att arbetstagaren förknippas med avvikelse om stödet 
från arbetskonsulenten hamnar mer i bakgrunden, d.v.s. att konsulenten inte i alltför hög grad är 
med på arbetsplatsen (Gustafsson 2010). Det är således centralt att först och främst ge verktyg och 
strategier så att deltagaren kan agera på egen hand. Men mycket av forskningen pekar på att det är 
en komplicerad fråga (Ibid.). Ibland kan individen vara i behov av ett mer omfattande stöd på 
arbetsplatsen från arbetskonsulenten och då är det också nödvändigt att ge ett sådant stöd (Ibid.). I 
relation till detta kommer också konsulentens matchningskunskap in. Att individen behöver ett 
omfattande stöd på arbetsplatsen kan ha att göra med att arbetsplatsen inte matchar deltagarens 
önskemål och nivå av utmaningar (Drake m.fl. 2006; Johnson m.fl. 2009; Whitley m.fl. 2010). 

Empowerment  

En av de grundläggande tankarna inom metoden SE är att individen, genom att vara på en 
arbetsplats, ska bli mer delaktig i samhället och få en starkare självkänsla. Detta, anser vi, 
överensstämmer väl med empowerment som begrepp utifrån de två överordnade dimensioner som 
Schön (2009) delar in begreppet i -  en psykologisk och en handlingsorienterad. I den tidigare 
innefattas självuppfattning, i vilken vi läser in självkänsla och självförtroende och i den 
handlingsorienterade dimensionen tar vi fasta på makt och kontroll, delaktighet och inflytande över 
sin egen livssituation. 

Schöns (Ibid.) dimensioner går att relatera till vad arbetskonsulenternas beskriver att stödet oftast 
brukar leda till för deltagarna. När det gäller den handlingsorienterade dimensionen talar de i termer 
om delaktighet och att stödet hjälper deltagarna att bryta isolering. Den psykologiska dimensionen 
kan vi koppla till att de ser att deltagarna växer som människor och att deras självkänsla stärks.  

Deltagarnas berättelser om empowerment 

Danielas berättelse kan, enligt oss, tydligt relateras till delaktigheten i handlingsdimensionen. Hon 
har nått en arbetsplats och upplever sig som en del av en arbetsgemenskap. Arbetet är roligt men 
ställer också krav på henne som hon har lyckats leva upp till. Vi tolkar det som om hon har kontroll 
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över sin arbetssituation. Den psykologiska dimensionen som har att göra med självuppfattning och 
självkänsla ser vi i Danielas fall som en konsekvens av den delaktighet som hon upplever på 
arbetsplatsen. Hon har färre symptom från sin funktionsnedsättning och känner mindre oro än då 
hon inte arbetade. Daniela nämner inte ordet självkänsla men vi anser att det går att utläsa en ökad 
självkänsla i att hon har utvecklat en förmåga att arbeta i sin egen takt trots den stressade 
omgivningen på företaget. Vi menar också att hon har en känsla av stolthet när hon uttrycker sin 
förvåning över att ha kunnat nå en ’vanlig’ arbetsplats. Vi läser också in att Daniela har fått en 
förändrad uppfattning om sig själv och sin diagnos sen hon började arbeta. I samspel med 
omgivningen på företaget har hon förstått att hennes besvär och känslor av stress inte är så 
annorlunda andra människors. I Danielas fall är det tydligt att det som hon främst uppmärksammar 
som hjälpande på vägen mot förändring är det instrumentella stödet från arbetskonsulenten. 
Konsulenten har, i inledningsskedet, varit ett verktyg för henne att nå en arbetsplats och har 
fortsättningsvis fungerat som en extern samtalspartner som hon tillsammans med har utvecklat egna 
strategier som successivt har ökat hennes självständighet. 

Doris berättelse är tydligt kopplad till empowerment och dess båda dimensioner. Hon kommer med 
många exempel som kan hänföras till den handlingsorienterade dimensionen. Hon upplever 
delaktighet och inflytande i sitt arbete och har fått en ökad kontroll både i sitt arbete och i sin 
vardag sen hon fick ordning på sina rutiner. Hon talar om sig själv som aktiv med ett rikt socialt liv. 
I Doris fall är det tydligt att handlingsdimensionen gått hand i hand med den psykologiska 
dimensionen. Hennes välbefinnande har stärkts i takt med att hon fått mer kontroll över vardagen. 
Nu känner hon sig ”stabil och frisk” hon börjar sakta tro att hon är ”värd att älskas på något sätt ”. I 
Doris fall ser vi hur det emotionella stödet med den goda relationen som grund och mycket 
uppmuntran och hög tillgänglighet har växelverkat med ett handfast instrumentellt stöd. Det 
instrumentella stödet har så småningom trappats av allt eftersom Doris har mått bättre och blivit 
mer självständig. 

Dianas berättelse skiljer sig från de två andra eftersom hon ännu inte har kommit ut till en 
praktikplats som passar henne. Kartläggningsprocessen för att hitta en ny plats pågår och hon 
verkar besviken över att det inte fungerade på den första praktikplatsen. Hon har inte nått 
empowerment, och det kan förklaras med det som just beskrivits ovan. I den handlingsorienterade 
dimensionen som berör makt och kontroll, delaktighet och inflytande över sin egen livssituation ser 
vi snarare att Diana för närvarande är beroende av att någon annan för hennes ärende framåt. I 
hennes beskrivning ser vi att arbetskonsulenten ger henne uppmuntrande stöd som ger henne hopp i 
den situation hon befinner sig. Det emotionella stödet är viktigt för Diana, både när hon började på 
Misa och nu när hon håller på att formulera var hon vill praktisera nästa gång. Men även det 
instrumentella är avgörande för att hon ska kunna komma till en ny arbetsplats.  

Stöd till empowerment 

Den komplexa samverkan mellan stöd och empowerment är central i deltagarnas berättelser. Man 
kan inte säga att en viss typ av stöd alltid får en viss effekt. Det blir istället tydligt för oss hur de 
olika formerna av stöd samspelar med och påverkar varandra på ett komplext vis samtidigt som de 
vävs ihop med Schöns (2010) två dimensioner i empowerment. Meningen med det instrumentella 
stödet är att det ska leda till ett alltmer självständigt agerande hos deltagaren och det är på så sätt 
tydligt relaterat till handlingsdimension i empowerment. Men det är också indirekt kopplat till den 
psykologiska dimensionen eftersom ett alltmer självständigt agerande leder till en ökad självkänsla 
hos individen. Det emotionella stödet från arbetskonsulenten är nödvändigt för att deltagaren ska få 
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en starkare självkänsla och således relaterat till den psykologiska dimensionen men det är också 
indirekt kopplat till handlingsdimensionen eftersom starkare självkänsla leder till större 
handlingskraft. Som en överordnad princip, över allt övrigt stöd som ges av arbetskonsulenten, 
ligger det skräddarsydda stödet, d.v.s. det stöd som ges utifrån individens unika behov. 

Vi vill betona arbetskonsulentens roll i det stöd som ges. Peavy (2007) beskriver hur vägledaren, 
inom konstruktivistisk vägledning, ger stöd för empowerment där han säger att stödet ska ge 
individen tillräckligt mycket styrka för att kunna engagera sig och delta i samhällslivet, där 
arbetslivet är en viktig del. Peavy talar om att bryta maktlöshet och inte bli offer för 
samhällsförändringar. Fokuseringen på möjligheter istället för på lydnad och anpassning är en 
grundförutsättning för Peavy (Ibid.) och genom att vägledaren utformar vägar till frigörelse från de 
sammanhang som orsakar utanförskap möjliggörs empowerment. Det här ligger i linje med 
grundtanken i SE. Det är ingen lätt uppgift och vi ser att det krävs kreativitet och 
uppfinningsrikedom hos arbetskonsulenten kombinerat med en förmåga att lyssna in den enskildes 
behov.  

Det blir tydligt för oss att empowerment möjliggörs av arbetskonsulenternas förmåga att balansera 
stödet de ger. Att ge lagom mycket stöd är den största utmaningen i SE enligt dem alla tre, man 
måste tänka långsiktigt, tänka bort sig själv, ge verktyg och lägga ansvaret på deltagaren. 
Ambitionen är att individen ska bli så oberoende som möjligt i sin roll som arbetstagare, men att 
arbetskonsulenten finns med som ett stöd och en trygghet så länge det behövs. Här syns en koppling 
till forskningslitteraturen om SE-metodiken där Gustafsson (2010) menar att det är centralt att man 
som arbetskonsulent hittar rätt i balansgången mellan omsorg och krav för att lyckas med metoden. 
Denna fingertoppskänsla relaterar arbetskonsulenterna till den specifika målgruppen - det handlar, 
enligt Anna, om stimulans och större krav när de är högfungerande och mindre press vid en svacka.  
Samtidigt menar hon att många av de människor de arbetar med är ”väldigt ensamma” och därför 
lätt kan bli beroende av kontakten med arbetskonsulenten. Detta bekräftar det som Antonsson 
kommer fram till i sin studie relaterat till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Han talar 
om’ misstroendets utsatthet’ hos målgruppen och poängterar vikten av att SE-stödet ges utifrån den 
enskildes specifika förutsättningar. Topor (2004) talar också om att individer med psykisk ohälsa 
oftast har ett svagt socialt nätverk och att de professionella hjälparnas sociala roll i relation till 
brukaren därför blir desto viktigare. Han betonar det sociala samspelets betydelse som centralt för 
individens återhämtning och möjlighet att skaffa sig makt över sitt liv, något som vi vill 
understryka som en förutsättning för att nå empowerment.  
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SLUTSATSER 

Vilket stöd har deltagaren fått i kontakten med 
arbetskonsulenten, och hur upplevs det?  

De former av stöd som träder fram i intervjuer med både deltagare och arbetskonsulenter är det 
skräddarsydda, emotionella, och instrumentella. Det emotionella stödet (Johnson m.fl. 2009) hjälper 
deltagaren att kunna fokusera, vara motiverad och det innehåller uppmuntran. Det är det stöd som 
hjälper deltagaren att bygga upp sitt självförtroende och sin självkänsla. Här inbegrips en god 
relation till arbetskonsulenten samt kontinuitet och tillgänglighet, dvs. att deltagaren vet om att 
arbetskonsulenten finns där om hon skulle behöva dennes stöd. (Ibid.) Vi ser, i likhet med Johnson 
m.fl. (Ibid.), utifrån våra resultat, att den goda relationen mellan deltagare och konsulent är central 
för att kunna ge ett stöd av god kvalitet. Två av deltagarna betonar betydelsen av relationen med 
arbetskonsulenten. En av deltagarna avviker genom att inte sätta ord på relationen till 
arbetskonsulenten, däremot tar hon upp det relationella i form av konsulentens tillgänglighet. Hon 
värdesatte att kunna tala med konsulenten om sådant som oroade henne på arbetsplatsen. 

Deltagarna berättar om det skräddarsydda stödet, och samtliga beskriver att de känner att de har fått 
stöd utifrån sina önskemål och behov – det är de mycket nöjda med. 

Instrumentellt stöd är viktigt för att främja handlingskraft, att få hjälp att utveckla strategier men 
också att få hjälp att utföra något man själv för närvarande inte förmår. Det konkret handfasta stödet 
uppskattas av samtliga, det kan t ex leda till en praktikplats som det har gjort för alla tre, även om 
en av dem blev tvungen att avbryta den. De strategier som deltagarna har fått hjälp att utveckla för 
att fungera socialt eller fungera överhuvudtaget betonas också som ett viktigt instrumentellt stöd.  

En deltagare efterlyser ännu mer kompetens kring psykiska funktionshinder och diagnoser hos 
arbetskonsulenten för att denne ska kunna vara ett bra stöd för deltagare utifrån deras specifika 
funktionshinder. Hon tror att en större samverkan med psykiatrin skulle kunna främja detta. 

Vi ser det emotionella stödet som en förutsättning för att kunna arbeta framgångsrikt utifrån 
metoden och särskilt med målgruppen psykiskt funktionshindrade. Topor (2004) betonar den 
professionella hjälparens sociala roll, och dess betydelse för denna målgrupp då deras sociala 
nätverk ofta är svagt. Det emotionella stödet ser vi också som en grund för att kunna ge det 
skräddarsydda och det instrumentella stödet på ett bra sätt. Vi anser, i likhet med Johnson m.fl. 
(Ibid.) därför att det emotionella stödet bör ha en mer uttalad position inom SE och dess principer. 
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Hur anpassas stödet till individen? 

Det skräddarsydda stödet är en utgångspunkt för att kunna anpassa stödet till individens önskemål, 
erfarenheter och starka sidor – en av metodens principer. Det framhävs som en viktig faktor för 
framgång med metoden i många forskningsrapporter och överensstämmer med föreliggande studies 
resultat (Crowther m.fl. 2008; Drake m.fl. 2006; Gustafsson 2010; Johnson m.fl. 2009). Det 
överensstämmer också med Peavys (2007) konstruktivistiska syn på vägledning där han poängterar 
att stödet måste utformas utifrån det unika hos varje individ för att kunna ge individen tillräckligt 
mycket styrka så att den kan engagera sig i sociala aktiviteter där arbete är en av dessa. 

Det krävs en fingertoppskänsla hos arbetskonsulenten för att kunna balansera stödet, att lyssna men 
också att se behov som inte uttrycks. Det är det individen säger som arbetskonsulenten måste gå på, 
och med en god relation som grund vågar individen uttrycka behov och önskemål. Det 
instrumentella stödet balanseras utifrån individens behov och mående, det krävs att 
arbetskonsulenten ser när hon behöver göra saker åt individen, och när man kan ställa högre krav. 
Arbetskonsulenten måste ha dessa färdigheter, och det framkommer i intervjuerna med 
arbetskonsulenterna att det är en svår balansgång och att de behöver motivera varför de går in och 
utför uppgifter åt deltagaren. I Gustafssons studie (2010) talar man om att hitta balansgången 
mellan omsorg och krav som centralt för att lyckas med SE. För mycket omsorg kan bli kvävande 
och kännas som ett ifrågasättande av personens självständighet och för höga krav kan leda till en 
ökad stress hos deltagaren (Ibid.).  

Vad har stödet lett till för deltagaren? 

För de två personer som har nått en arbetsplats är konsekvensen att de befinner sig i en social 
gemenskap och att de utför arbetsuppgifter för vilka de får uppskattning. Båda talar om en stärkt 
självkänsla, en talar i termer av minskad oro generellt sett. Den andra säger sig vara ”stabil och 
frisk”. Båda hänvisar till att de var mer isolerade och ensamma innan de kom till Misa och till 
praktikplatsen. Deras berättelser kan hänföras till Schöns (2009) dimensioner i empowerment. De 
har båda blivit stärkta i relation till vad de klarade av tidigare men båda uttrycker också att de 
fortfarande behöver stöd på vissa områden. En av deltagarna oroar sig över att inte kunna få Misas 
stöd fortsättningsvis under en längre utbildning. Den deltagare som inte ser någon egentlig 
förändring, utom att hon har blivit bättre på att sätta gränser, har inte heller för närvarande någon 
kontakt med arbetsmarknaden. Det här skulle kunna tolkas enligt de studier som kommer fram till 
att arbete leder till ökad självkänsla och färre psykiska symptom i jämförelse med personer som 
arbetar mycket lite eller inte alls (Bond m.fl. 2001b; Mueser m.fl.2003).  

Arbetskonsulenternas bild av vad stödet brukar leda till för deltagare, generellt sett, handlar om att 
bryta isolering och att få bättre självkänsla. Denna bild motsvarar deltagarnas berättelser i denna 
studie och stärker sålunda deltagarnas utsago.   
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Vi kan tolka svaren i termer av empowerment men vad som blir tydligt är att man inte är 
empowered en gång för alla utan det är en samverkan mellan många olika delar i livet. 
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DISKUSSION 

Resultat 

Betydelsen av det emotionella stöd som deltagaren erhåller i relation till arbetskonsulenten lyfts i 
denna studie. Detta är inget nytt men förstärker resultat i tidigare forskning (Drake m.fl. 2006; 
Johnson m.fl. 2009; Whitley 2010). Resultaten i föreliggande studie kan dock inte koppla 
arbetskonsulentens betydelse för deltagarens etablering på arbetsmarknaden, vilket bl. a. Gustafsson 
(2010) betonar. Underlaget har inte funnits för att kunna göra den kopplingen i vår studie eftersom 
ingen av de intervjuade deltagarna hade nått en anställning vid intervjutillfället 

En av deltagarna i undersökningen efterlyser samverkan mellan psykiatrin och Misa. 
Arbetskonsulenter och övriga deltagare tar också upp ämnet i intervjuerna men vi följer inte upp 
deras resonemang i våra frågor. Samverkan med psykiatrin och deltagarens vårdnätverk ingår i SE 
och de sex principerna, och i forskning framhålls denna som en viktig komponent för att lyckas 
med individens arbetsetablering (Antonsson 2003; Nygren 2009; Johnson m.fl. 2009; Whitley 
2010). Det är möjligt att det skulle ha tillfört en ytterligare dimension på stödet om vi hade följt upp 
frågor kring just samverkan.  

Utifrån våra tre deltagare anser vi oss kunna påvisa ett samband mellan deras ökade välbefinnande 
och delaktigheten på arbetsmarknaden, något som vi hänför till begreppet empowerment. Detta 
ligger i linje med andra påtalade studier som uppvisar samma samband (Bond m.fl. 2001b; Mueser 
m.fl.2003). Andra studier påvisar att arbete ökar stressen och därför bör resultaten i föreliggande 
studie tolkas med försiktighet (Karlsson 2008; Nygren 2011). 

Empowerment är en process och inte något man når en gång för alla. En alltmer föränderlig 
arbetsmarknad ställer höga krav på individen och kan innebära att personer med någon form av 
funktionsnedsättning kan behöva återkommande stöd i perioder. Det skräddarsydda inom SE, 
tanken att individen styr över stödbehovet, är till största delen beroende av ekonomiska medel och 
utformningen av anställningsformer med stöd från välfärdssystemet. Men visionen inom SE att med 
rätt stöd kunna skapa ett samhälle och en arbetsmarknad där alla kan delta och är välkomna utifrån 
sina olika förutsättningar är något vi understödjer. Men det förutsätter en politisk vilja att skjuta till 
ekonomiska medel för att individen ska kunna få stöd i en anställning på den reguljära 
arbetsmarknaden. 

I våra resultat finner vi diskussioner kring normalitet och delaktighet som ett intressant tema i 
samtliga intervjuer. Deltagarna inleder alla med att berätta vilken diagnos de har utan att vi ställer 
frågan. Det här reagerar vi på eftersom Misa i sitt arbete utgår ifrån individens styrkor och förmågor 
och snarare talar i termer av svårigheter än diagnoser. Det är intressant att det medicinska synsättet 
är så starkt förhärskande och att deltagarna verkar behöva definiera sig själva utifrån sina diagnoser 
för att få en förståelse från omgivningen. Arbetskonsulenterna uttrycker också att det kan vara en 
fördel att upplysa arbetsgivaren om en diagnos för att denne ska kunna förstå deltagaren bättre. I 
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arbetskonsulenternas arbete tycker vi oss dessutom se ett utbildningsprojekt kring 
normalitetsfrågor. Deltagarna efterfrågar också stöd som rör ämnen som hur man ska vara och vad 
man kan säga på en vanlig arbetsplats. Det blir tydligt för oss att arbetskonsulenten fungerar som en 
länk till normaliteten för deltagarna. Detta framkommer som en central del för att kunna smälta in 
på arbetsplatsen och bli delaktig i den sociala gemenskapen. I Gustafsson (2010) betonas den 
aspekten som viktig för att lyckas med SE; hon skriver om att stödet ska utformas för att minska 
avvikelsen. Frågan vi ställer oss är om dessa normer gör att man måste göra våld på sig själv för att 
få vara med? I SE ser vi en vision om att en ökad delaktighet och mångfald i arbetslivet, där alla får 
vara med, i förlängningen kan leda till en större tolerans och en förståelse för människors olika 
behov och verkligheter. Stigmatiseringen minskar och den sociala acceptansen ökar om många fler 
individer med funktionshinder lyckas i arbetslivet. Vi kan ändå konstatera att omvärldens tolerans 
för avvikelse är det som avgör – mångfald är något positivt medan avvikelse kan bli 
stigmatiserande. Deltagarna i studien ger också uttryck för att det är viktigt att smälta in. Ingen vill 
vara alltför avvikande.  

Metod 

Valet av kvalitativ metod och intervjuer lämpade sig väl för syfte och forskningsfrågor i vår 
undersökning, och vi anser att vi genom vårt metodval kommit åt en fördjupad kunskap om stödets 
betydelse för deltagaren. Individerna säger något om stödets betydelse, och resultaten representerar 
individers utsago. Den överensstämmelse som vi kan se mellan resultaten från gruppintervjun med 
arbetskonsulenterna och intervjuerna med deltagarna ger oss en ytterligare dimension av stödet från 
arbetskonsulenterna. Genom att både få en uppfattning om det stöd som ges och det stöd som tas 
emot blir det ett djup i studien som vi tycker är intressant.  

Vi hade velat intervjua fler deltagare för att få ett rikare underlag. Men med de resultat som 
presenterats inser vi att det var fullt tillräckligt med tre deltagare för att får det djup som vi 
eftersträvat i studien. Inför intervjuerna övervägde vi att bestämma urvalet till personer som nått 
praktik eller anställning, för att kunna undersöka arbetskonsulentens betydelse för deltagarens 
etablering på arbetsmarknaden. Vi tog emellertid beslutet att intervjua deltagare som var inskrivna 
hos Misa men utan att definiera var de befann sig i processen, och det underlättade för oss att få tag 
i deltagare till studien. Men det blev svårt för den deltagare som varit inskriven en dryg månad på 
Misa att relatera till intervjufrågorna. Det här menar vi visar på att det är en process, och att den tid 
en deltagare varit på Misa är en variabel att ta hänsyn till. Att ha nått en praktikplats där deltagaren 
kommer till sin rätt är betydelsefullt för hur delaktig hon känner sig.  

I backspegeln är vi nöjda med beslutet att vi båda deltog i samtliga intervjuer. Detta har förenklat 
bearbetningsprocessen, eftersom vi båda ’var där’, och hade förstahandsinformation från 
intervjusituationen. Det var en styrka att vara två som kunde förhålla sig kritiska till datamaterialet. 
Vi märkte också att vi kompletterade varandra under intervjuerna; vi kunde fånga upp trådar som 
den ena tappade, och vi hade olika sätt att stötta eller uppmuntra deltagaren när frågorna blev svåra 
eller när det kunde bli känsligt.  
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Framtid 

I tidigare resonemang kring delaktighet på arbetsmarknaden relaterat till ett ökat välbefinnande hos 
individen ligger våra resultat i linje med den forskning som påvisar ett positivt samband mellan 
dessa faktorer. Men eftersom det finns studier som visar på det motsatta, att arbete också kan leda 
till ökad stress, anser vi att kopplingen mellan arbete och individens hälsa behöver utforskas mer. 
Detta känns extra väsentligt när arbetslinjen tenderar till att bli ett mantra inom rehabilitering.  

Forskning visar att SE är en framgångsrik metod att hjälpa individer att nå, få och behålla ett arbete 
och därför menar vi att det är angeläget att fler kan få tillgång till SE, oavsett om individen har en 
medicinskt diagnostiserad funktionsnedsättning eller inte. Men vi har pekat på att det finns 
strukturella problem med att tillämpa SE i Sverige bland annat p.g.a. hur arbetsmarknaden i Sverige 
ser ut och de krav på arbetsprövning och arbetsträning som ställs från ex. försäkringskassa och 
arbetsförmedling. För närvarande pågår forskningsprojekt i syfte att undersöka hur man kan 
underlätta implementeringen av SE på den svenska arbetsmarknaden (Gustafsson 2010). Vi ser det 
angelägna i sådan forskning.  

Vi har tidigare uppmärksammat studier som påvisar skillnader mellan olika aktörers framgång med 
metoden SE som inte går att hänföra till hur väl man håller sig till de olika principerna i SE. En 
förklaring som ges är att skillnaderna snarare har att göra med arbetskonsulenternas skicklighet. Vi 
har i vår studie visat på betydelsen av det emotionella stödet som arbetskonsulenten ger och anser 
det vara angeläget att de mer relationella aspekterna av arbetskonsulentens arbete utforskas mer för 
att individen ska få ett stöd av hög kvalitet inom metoden SE.  
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Bilaga 1   Missivbrev 1 till deltagare på Misa 

Hej! 

Vi heter Åsa Ivemark och Josabet Jansson och studerar till studie- och yrkesvägledare på 
Stockholms universitet. Vi läser vår sista termin på utbildningen och ska skriva vårt examensarbete 
om hur deltagarna på Misa upplever att metoden IPS och kontakten med arbetskonsulenterna 
fungerar stödjande i deras väg mot ett arbete.  

Vi önskar intervjua fyra deltagare på Misa och hoppas att du vill vara en av dem och dela med dig 
av dina erfarenheter som är mycket värdefulla för oss. 

Vi träffas i Misas lokaler och intervjun tar max 40 minuter. Den kommer att spelas in men eftersom 
vi garanterar din anonymitet kommer allt material att förstöras då uppsatsen är klar. Vi kommer inte 
heller att använda ditt riktiga namn i uppsatsen.   

Vi bifogar de frågor som vi kommer att ställa. Inom kort tar vi kontakt med dig för att höra om du 
vill medverka och i så fall komma överens om tidpunkt för intervjun. Hör gärna av dig till oss om 
du har några frågor eller funderingar. 

 

Vänliga hälsningar, 

 

 

Åsa Ivemark och Josabet Jansson 

 

(Kontaktuppgifter) 



 

Bilaga 2  Missivbrev 2 till arbetskonsulenter på Misa 

Hej! 

Vi är två studenter på studie- och yrkesvägledarprogrammet på Stockholms universitet, som ska 
skriva vårt examensarbete om hur deltagarna på Misa upplever att metoden IPS och kontakten med 
arbetskonsulenterna fungerar stödjande i deras väg mot ett arbete.  

Vi skulle vilja träffa en grupp arbetskonsulenter för ett samtal kring stödet och IPS. Därefter 
kommer vi att intervjua fyra deltagare på er enhet på Birger Jarlsgatan kring vad de upplever har 
fungerat stödjande för dem i kontakten med Misa och IPS.   

Vi träffas i Misas lokaler för ett gemensamt samtal på ca en timme. Intervjun kommer att spelas in 
och efteråt transkriberas. Deltagande är fullständigt frivilligt och era svar kommer att anonymiseras.  

Vi hoppas att du har lust att delta. Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar kring vår 
studie. 

 

Vänliga hälsningar, 

 

Åsa Ivemark och Josabet Jansson 

(Kontaktuppgifter) 



 

Bilaga 3   Intervjuguide 

Intervju med arbetskonsulenter 

 

Bakgrund 

Beskriv arbetsgången i metoden IPS – kartläggning, matchning, praktik, anställning. 

Kan ni beskriva hur ni arbetar i inledningsskedet med deltagaren? 

 

Frågor kring stödet  

Vilket stöd får deltagaren från arbetskonsulenten? 

Hur utformas stödet utifrån deltagarens behov? 

Vilket stöd är viktigast för att lyckas med att hjälpa deltagaren nå sitt mål? 

Vad leder stödet till för deltagaren? 

Hur arbetar ni för att främja deltagarens handlingskraft och att hon blir styrande i processen? 

Hur vet man att man ger lagom mycket stöd? 

 

Frågor kring samtalsmetodik, förhållningssätt samt relationen 

Arbetar ni utifrån någon samtalsmetodik?  

Vilka färdigheter/förhållningssätt är viktiga för att lyckas stödja deltagaren? 

Vad mäter ni för utmaningar i ert arbete med deltagarna? Vad använder ni er av för strategier för att 
lösa knutar/komma vidare? 

Vad anser ni om relationens betydelse för deltagarens upplevelse av stödet? 

Förtjänster och svårigheter med metoden? Vad skulle ni vilja utveckla i metoden och i ert stöd till 
deltagaren? 

 



 

Bilaga 4   Intervjuguide 

Intervju med deltagare 

Bakgrund 

Kan du berätta om hur du fick din första kontakt med Misa? Hur var den kontakten? 

Kan du beskriva din kontakt med arbetskonsulenten? Vad gjorde ni? 

Vad betyder kontakten med arbetskonsulenten för dig? 

 

Stödet  

Kan du beskriva det stöd du har fått i samtal och aktiviteter med arbetskonsulenten? 

Hur upplever du det stöd du har fått?  Vilket stöd har hjälpt dig mest? 

Kan du beskriva någon specifik svårighet som du har övervunnit med hjälp av arbetskonsulenten? 
Beskriv hur ni gjorde? 

Hade du velat ha mer eller mindre stöd? Följdfråga: Vad i så fall? 

Hade du velat ha stöd på något annat sätt? I så fall hur? 

Har dina intressen och önskemål fått styra processen? Hur i så fall? 

Vad tycker du är bra/mindre bra med metoden? 

Hur tycker du att en bra arbetskonsulent ska vara? 

 

Vad stödet har lett till 

Har ditt liv förändrats/påverkats på något sätt sedan du började på Misa? Kan du ge något exempel? 

Upplever du att du klarar av fler saker än innan du kom till Misa? Kan du ge något exempel? 

Har du förändrats på något sätt? Kan du ge något exempel? 



Stockholms universitet 

Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 

Telefon 08-162000 

www.su.se 

 

 

 


