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Sammanfattning 
 
Att personer med psykisk sjukdom riskerar att hamna i ett utanförskap då de saknar arbete är 

ett problem. Att integrera psykiskt funktionshindrade personerna i samhället kan bland annat 

ske genom arbetsträning. Att ta ett riktigt arbete är oftast ett för stort steg att ta när personer 

med psykiska funktionshinder skall komma åter till arbetslivet. 

 

Syftet med min studie är att undersöka vad arbetsträningen betyder för människor med 

psykiska funktionshinder. För att ta reda på detta har jag använt mig av kvalitativ metod. Jag 

har intervjuat fem personer med psykiska funktionshinder som arbetstränar på olika platser 

ute i arbetslivet bland friska personer. Arbetsträningsmodellen har inspirerats av supported 

employment. I den tidigare forskningen kring supported employment redovisar jag kunskaper 

och framgångsfaktorer som jag funnit. Studiens teoretiska utgångspunkter utgörs av KASAM 

känsla av sammanhang, krav - kontroll - socialt stöd, samt Stigma. Utifrån mitt intresse av att 

söka efter framgångsfaktorer för individerna i arbetsträning, valde jag KASAM. När jag har 

tittat på vilken delaktighet och egen kontroll deltagarna själva har på arbetsträningen och hur 

det sociala stödet ser ut lämpade sig krav – kontroll - socialt stöd väl. Med hjälp av Stigma har 

jag fått in utanförskapsprocessen och vad som motverkar stigmatiseringen.  

 

Studiens resultat visar att arbetsträning bland friska personer har stor betydelse för att nå 

framgång i arbetsträningen och integrering i samhället. Att vara motiverad i arbetsträningen 

och att matcha arbetsplatser efter individens önskemål är andra framgångsfaktorer i 

arbetsträning. Att ha anpassade arbetstider, som att arbeta tre, fyra timmar per dag till en 

början, är även det en framgångsfaktor. Det som jag föreslår för framtida forskning, är att 

göra en studie som undersöker hur många personer som faktiskt kommer ut i arbetslivet efter 

arbetsträning. Med hjälp av denna typ av kunskaper kan framgångsrika arbetsträningsplatser 

vidareutvecklas.  

 

 

Nyckelord: Arbetsträning, supported employment, delaktighet, meningsfullhet och socialt 

stöd. 
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1 Inledning 

När en person befinner sig utanför den öppna arbetsmarknaden, finns det en rad olika 

myndigheter, som Försäkringskassan, kommunen och Arbetsförmedlingen som arbetar för att 

hjälpa människor utifrån deras förmåga att återkomma till ett arbete. ArbetsDax är ett 

exempel på en sådan verksamhet som drivs i samverkan mellan nämnda myndigheter. 

ArbetsDax arbetar aktivt med att stödja individer med psykiska funktionshinder att komma ut 

på riktiga arbetsplatser för arbetsträning. Personerna, eller deltagarna i studien, har efter 

sjukskrivning påbörjat sin arbetsinriktade rehabilitering genom anpassning på olika 

arbetsplatser. Målet med arbetsträningen är att individerna skall rehabiliteras tillbaka till ett 

lönearbete. 

 

Jag anser att individer med psykiskt funktionshinder är en utsatt grupp då de ofta framställs 

negativt i dagstidningar och på tv. I Eskilstuna Kuriren har jag följt en debatt under våren 

2007. Den gäller ett nytt boende för psykiskt funktionshindrade som skall öppna ute i 

bostadsområdet Skogstorp. Individerna som ska bo där är mer vårdkrävande än de personer 

som har funnits i boenden i Skogstorp tidigare. Skogstorpsborna vill att det nya boendet skall 

stoppas och en protestlista har skrivits under våren 2007, på grund av att det ryktas att dessa 

psykiskt funktionshindrade personer är våldsverkare. Skogstorpsborna vill inte att deras barn 

ska behöva växa upp och gå i en skola i närheten av ett särskilt boende för psyksikt 

funktionshindrade. Detta är ett exempel på hur okunskapen om personer med psykiska 

funktionshinder bidrar till att öka psykiskt funktionshindrades utanförskap i samhället. I 

denna studie vill jag motverka psykiskt funktionshindrades utanförskap, genom att söka efter 

framgångsfaktorer som bidrar till integrering i samhället 

 

Den nationella psykiatrisamordningen SOU (2006: 100. s. 265f) tar upp att återkomsten till 

aktivitet, sysselsättning och arbete för personer som drabbats av psykiskt funktionshinder är 

eftersatt och är i behov av kraftfulla förändringar. Psykiatriutredningen visade på att 

rehabilitering och återgång till arbete är en avgörande fråga, för att förhållandena för personer 

med psykiska funktionshinder ska utvecklas och normaliseras.  

 



 5 

Vilka framgångsfaktorer finns det på en arbetsplats för en individ som har eller haft psykiska 

funktionshinder som gjort personen arbetsoförmögen ofrivilligt. Det kanske inte finns något 

entydigt svar på denna fråga. Det finns många faktorer som kan spela in i det enskilda fallet, 

hur länge man haft sitt psykiska funktionshinder och vad det innebär för individen, vilket 

socialt stöd och vilken motivation personen själv har för att återkomma till arbetslivet.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med min studie är att undersöka vad arbetsträning betyder för människor med psykiska 

funktionshinder med egna erfarenheter från olika arbetsträningsplatser. Förhoppningen med 

detta är att kunna bidra med ökad kunskap om arbetsträningens betydelse för individer med 

psykiska funktionshinder. 

 

Mina forskningsfrågor är följande 

� Vad betyder arbetsträningen?  

� Bidrar arbetsträningen till ökad delaktighet i samhället? 

� Vilka är framgångsfaktorerna i arbetsträningen?  

 

1.3 Avgränsning 

I denna studie har jag valt att avgränsa mig till personer med psykiska funktionshinder som 

har egna erfarenheter av arbetsträning. Jag har valt ett salutogent perspektiv och detta innebär 

att jag vill undersöka vad i arbetsträningen som befrämjar deras rehabilitering till ett vanligt 

arbete. Fokus ligger på att undersöka deltagarnas upplevelse av det som fungerar bra och vilka 

dessa framgångsfaktorer är. Jag är inte intresserad av frågor om sjukdomsorsak för att detta 

skulle kunna vilseleda min undersökning. Sjukdomsorsak är väldigt individuellt, exempelvis, 

om två personer drabbas av en anhörigs bortgång drabbar detta dem på olika sätt. Den ena 

personen kan hamna i ett långvarigt psykiskt dåligt mående medan den andre klarar sig 

förhållandevis bra. 
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2 Bakgrundsfakta 

Denna bakgrundsdel syftar till att ta fram lite bakgrundsfakta i ämnet. Jag har valt att lyfta 

fram allmänna uppgifter om sjukfrånvaro och psykiskt funktionshindrades situation i Sverige. 

Jag presenterar två verksamheter som inspirerats av supported employment, ArbetsDax som 

är en kommunal verksamhet i Eskilstuna och MISA (metod för individuellt stöd i arbete) som 

är en verksamhet i Stockholmsregionen. Genom ArbetsDAx har jag fått access till fältet och 

intervjupersoner, människor med egna erfarenheter av arbetsträning.  

 

2.1 Sjukfrånvaro allmänt i Sverige  

Anledningar till intresset för att få tillbaka individer från sjukskrivning till arbete är många. 

Bland annat har sjukfrånvaron fortsatt öka från slutet av 1990-talet. Personer som varit 

sjukskrivna i mer än 30 dagar ökade till mer än det dubbla under perioden december 1997 till 

december 2001, från ungefär 131 000 personer till cirka 273 000 personer SOU (2002: 5). 

Antalet sjukskrivna har ökat för alla typer av sjukdomar, men ökningen har varit som 

kraftigast för personer med psykiska sjukdomars orsaker, vilka svarat för en större del av 

sjukskrivningarna. Därför är det viktigt menar Angelöv (2002: 20f) att titta på olika 

infallsvinklar där vi respekterar problemen och fokuserar på att utveckla och uppmärksamma 

framgångsrika strategier för att förbättra hälsan på arbetsplatser. Utifrån de höga 

sjukfrånvarotalen har försäkringskassan och arbetsförmedlingen sedan 2003 fått särskilda 

medel för samverkan för att stödja sjukskrivna tillbaka till arbetslivet genom arbetsträning.  

 

2.2 Psykiatrireformen 

Regeringen beslutade 1994 att psykiatrireformen skulle träda i kraft 1995, då det fanns stora 

brister i samhället att möta personer med psykisk sjukdom och tillgodose deras behov av vård, 

hjälp och stöd. Brusén (2005: 41f) tar upp att reformen kom till för att stödja, skydda och 

fördela ansvar för personer med psykisk sjukdom. Detta skulle bidra till att individerna skulle 

få ett bättre liv. Denna psykiatrireform innebar ökade medel för framförallt kommuner. Staten 

avsatte mellan 1995-1997 totalt 1.1 miljarder kronor i stimulansbidrag till landets kommuner 

för olika insatser. Stimulansbidraget har utnyttjats till nya verksamheter, utbildning av 

personal, samverkan mellan huvudmän och olika försöksverksamheter enligt Brusén (2005: 
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46ff). Från dessa 1.1 miljarder kronor gick 943 miljoner kronor till att stimulera samverkan 

mellan psykiatrin och socialtjänsten. Det första som skedde var att kommunerna kartlade vilka 

personer som var i behov av stöd i nästan samtliga kommuner och landsting i Sverige. 

Kommunerna identifierade ungefär 43 000 personer som bedömdes ha psykiska 

funktionshinder. Sedan finns det ett stort mörkertal på personer med psykiska funktionshinder 

som inte har kontakt med eller bara har sporadisk kontakt med psykiatrin eller socialtjänsten. 

För att reformens intentioner skall fullföljas tar Brusén (2005: 58ff) upp sex områden som 

behöver vidareutvecklas och förändras, detta genom:  

 

� Lagstiftning. Det saknas möjligheter för en psykiskt funktionshindrad att få sina behov 

tillgodosedda genom rättighetslagstiftning.  

� Brukarstöd. För att nå effektivitet i verksamheterna krävs dels kunskaper om enskildas 

behov, dels ökad brukarmedverkan i själva rehabiliteringen.  

� Prevention. En satsning behövs på bättre uppsökande verksamhet och en satsning på 

tidiga insatser vid insjuknandet, för att förebygga senare funktionshinder och ett stort 

mänskligt lidande.  

� Rehabilitering måste hänga ihop och anpassas efter individens behov. Rehabilitering 

måste ses som en investering och inte en kostnad.  

� Samlad organisation. Det finns minst fyra myndigheter eller organisationer som 

arbetar med rehabilitering. Högre effektivitet skulle uppnås om resurserna 

sammanfördes och myndigheter och organisationer samarbetade bättre.  

� Kunskap. Alla framgångsrika verksamheter bygger på vetskap om insatsens 

effektivitet och träffsäkerhet. Mer resurser till forskning och FoU inom detta fält 

behövs.   

 

2.3 Definition av psykiskt funktionshinder 

Nationella psykiatrisamordningen har definierat psykiskt funktionshinder på följande sätt: En 

person har ett psykiskt funktionshinder om han eller hon har väsentliga svårigheter, med att 

utföra aktiviteter på viktiga livsområden, att dessa begränsningar har funnits eller kan antas 

komma att kvarstå under en längre tid. Att vara psykiskt funktionshindrad innebär inte att 

personen har funktionshindrad för evigt. Människor med psykiska funktionshinder skall enligt 

nationella psykiatrisamordningen erbjudas hjälp som lindrar konsekvenserna av sitt psykiska 

problem. Den hjälp som en psykiskt funktionshindrad har rätt till är, att med stöd eller insats 
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kunna klara betydelsefulla uppgifter som ett arbete. Insatserna skall även sträva efter att 

personer upplever delaktighet i sitt vardagsliv. Personer som lever med anpassning i 

vardagslivet kan ses som att de har kompenserats för det psykiska funktionshindret. (SOU 

2006:5.s 7f)  

 

En annan slutrapport från en nationell tillsyn av Socialstyrelsen (2005) granskar 

kommunernas insatser för personer med psykiska funktionshinder. I rapporten diskuteras det 

varför man drabbas av psykiska funktionshinder och man menar att det kan bero på en rad 

olika faktorer. Rapporten påvisar att det finns olyckliga omständigheter som kan drabba vem 

som helst i livet och resultera i att man blir sjuk. Ungefär hälften av alla människor drabbas 

någon gång i livet av någon form av depression som resulterar i ett tillstånd där man inte kan 

fungera och arbeta som vanligt på två veckor eller mer. I samma rapport redovisar Mikael 

Sandlund kunskaper som visar att om man får möjlighet att jobba på en riktig arbetsplats så 

ökar sannolikheten dramatiskt att man ska få ett avlönat arbete inom några år. Detta istället 

för skyddade arbetsplatser, menar han.  

 

2.4 Funktionsnedsättningar i samband med psykisk sjukdom.  

Sandlund (2005: 76f) redovisar forskning som visar på personer med psykiska 

funktionshinder, varav många har diagnostiserats som schizofrena, har kognitiva 

funktionshinder. De kognitiva funktionshindren handlar om svårigheter att bibehålla 

uppmärksamhet, brister i arbetsminne, språkliga brister och brister i perception. Det är även 

vanligt att psykiskt funktionshindrade generellt är mer känsliga för stress. 

Inlärningssvårigheter menar Sandlund (2005: 77) bör även beaktas som ett funktionshinder i 

större utsträckning än vad som gjorts. Inlärningssvårigheterna uppstår i samspel med miljön 

och kan vara starkt situationsbetingade. 

 

2.5 Arbete och daglig sysselsättning 

Oavsett om man är psykiskt funktionshindrad eller inte, är det viktigt att ha något att göra på 

dagarna. En meningsfull sysselsättning har stor betydelse när det gäller att uppleva 

välbefinnande och tillfredställelse. Markström (2005: 110f) lyfter fram att arbete och 

sysselsättning är bristområden inom socialpsykiatriska verksamheterna både internationellt 

och i Sverige. I slutet av 90-talet saknade var tredje person i gruppen psykiskt 
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funktionshindrade arbete. De verksamheter som arbetar efter arbetsrehabilitering kan i 

huvudsak delas in i tre typer enligt Markström:  

 

� Klubbhusrörelsen där personal och brukare/deltagare driver och arbetar tillsammans 

för att öka social aktivitet, stöd och arbetsinriktade insatser för att människor med 

psykiska funktionshinder slutligen ska komma ut i avlönade arbeten.  

� Arbetsinriktade träningsmodeller som utgår ifrån en rehabiliteringskedja där 

färdigheterna främst tränas med stöd av olika former av skyddade arbeten. 

� Arbete med bistånd bygger på att den enskilde går direkt till riktig arbetsplats, där 

individuellt stöd utan tidsbegränsning utformas. Denna modell har visat sig vara den 

modell som är mest framgångsrik när det gäller personer med psykiska 

funktionshinders möjligheter att erhålla ett arbete.  

 

2.6 ArbetsDax 

ArbetsDax är ett exempel på en verksamhet som inriktar sig på att få personer med psykiska 

funktionshinder ut på arbetsträning. ArbetsDax verksamhet påminner om arbete med bistånd 

som beskrevs ovan. Skillnaden är att deltagarna hos ArbetsDax saknar biståndsbeslut när de 

är ute och arbetstränar. De bedöms som högre fungerande, eller inte i behov av lika stort stöd 

som de som får bistånd av kommunen. ArbetsDax är en kommunal rehabiliteringsverksamhet 

i samverkan med Försäkringskassan, Landstinget och Arbetsförmedlingen. ArbetsDax vänder 

sig till personer med psykiska funktionshinder som under kortare eller längre till inte kunnat 

stå till arbetsmarknadens förfogande. Personen skall vara bosatt i Eskilstuna kommun. Enligt 

informationsblad från ArbetsDax erbjuds:  

 

• Individuellt anpassad rehabilitering. 

• Motivationssamtal 

• Arbetsträning/sysselsättning på öppna arbetsmarknaden eller vägledning mot studier 

• Uppföljning på arbetsplatsen 

• Vägar/hjälp till andra verksamheter 

 

Deltagandet i ArbetsDax bygger på: frivillighet, motivation, eget ansvar efter förmåga och ett 

aktivt deltagande i rehabiliteringen. Målet för deltagarna efter ArbetsDax kan vara att få ett 
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lönearbete på arbetsträningsplatsen eller på en annan passande arbetsplats, eller att komma 

vidare till studier.  

 

2.7 Supported employment 

Supported employment är en arbetsmodell, som är avsedd och lämpar sig väl för personer 

med funktionshinder och även andra former av funktionshinder. Genom metoden ges stöd till 

den som arbetstränar och till arbetsplatsen. Supported employment bygger på att ge stöd i den 

konkreta arbetssituationen. Det kan exempelvis röra sig om anpassning av arbetstider, 

anpassning av arbetsuppgifter, att ha ett personligt biträde på arbetsplatsen och så vidare. 

Modellen kommer ursprungligen från USA och Canada och har sedan början av 90- talet, 

tillämpats i Sverige utifrån svenska förhållanden och lagar. Syftet var från början att försöka 

möta det behov av stöd som personer med funktionshinder uppgav att de hade ute på 

arbetsmarknaden. Sedan 1993 har arbetsförmedlingen genom SIUS (särskilt introduktions och 

uppföljningsstöd för funktionshindrade) använt sig av denna metodik enligt Antonson (2003: 

11ff). Metoden bygger på fem steg, sökandeanalys, ackvirering av arbetsträningsplats, 

arbetsanalys, introduktion och uppföljning. De olika stegen ska tillämpas utifrån den sökandes 

och arbetsplatsens behov.  

 

Bärande tankar i supported employment modellen är målet att deltagarna ska vara fullt 

deltagande i samhällslivet och att alla är arbetsdugliga. Stödets utformning och kvalité ska 

vara så naturligt som möjligt. Arbetet ska vara så naturligt som möjligt och inte ett arbete ”på 

låtsas”. När en person blivit helt inkluderad på arbetsplatsen och även fått avtalsenlig lön och 

avtalsenliga arbetstider benämns dessa personer i USA fullt inkluderade (full inclusion) i 

samhällslivet. I Sverige kan till exempel målet vara uppfyllt då personen i fråga fått ett arbete 

med lönebidrag eller andra arbetshjälpmedel som får personen i fråga att klara sitt arbete på 

egen hand. (Antonson 2003:  42f).  

 

Antonson (2003: 11ff) tar även upp arbetslinjen, vilken syftar till att så många som möjligt av 

personer i yrkesaktiv ålder ska gå från passivt bidragsmottagande till arbete. Arbete ska för 

individer vara förstahandsvalet. Sorgligt nog blir personer med psykiska funktionshinder i 

konkurrens med andra betraktade som olönsamma och bedöms som inte konkurrensdugliga 

med andra personer gällande effektivitet. Naturligtvis har även dessa individer sociala behov 
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av arbete, kanske till och med större om deras umgängeskrets är begränsad. Att bibehålla sitt 

arbete innebär för dessa individer att de skyddar sig mot att bli stämplade och segregerade. 

 

Misa (metoder för individuellt stöd i arbete) är ytterligare exempel på en verksamhet som 

inspirerats av supported employment. Misa har funnits sedan 1994 som erbjuder 

arbetsinriktad verksamhet främst i Stockholm Verksamheterna har utökats efterhand i antal 

till 10 stycken i Stockholm, de har även under 2006 startat en verksamhet i Malmö-Lund. 

Misa använder sig av ISA-modellen, (Individuellt Stöd i Arbete). Misas metod är uppdelad i 

tre steg som de alltid utgår ifrån. De olika stegen är:  

 

Kartläggning vilket är det första steget, där syftet är att lära känna personen och skapa ett 

förtroende, samt undersöka vad personen är intresserad av. Denna kartläggning utgår från 

individens intresse och vilja. 

 

Arbetspraktik är det andra steget i modellen. Personen ges möjlighet att testa sig fram för att 

finna ett arbete som passar. Under arbetspraktiken tillgodogör sig personen erfarenheter och 

färdigheter som underlättar att nå målet att finna en lämplig arbetsverksamhet 

 

Arbetsverksamhet är det tredje steget. Då har en beständig verksamhet hittats där personen 

utifrån sina förutsättningar deltar i arbetslivet. För någon kan det handla om ett par timmar i 

veckan och för någon annan kan det handla om arbetsverksamhet på heltid, där nästa steg kan 

bli i en anställning i någon form. Det fjärde steget skulle kunna heta anställning på en 

arbetsplats. Enligt Misa har flera deltagare övergått till anställning på någon arbetsplats, vilket 

kan ses som positivt. (www.misa.verktyget.se/site.aspx?id=20) 

 

2.8 Från skyddad till öppen arbetsplats 

Hernes (1996: 13f) tar upp i sin forskning att i Nordamerika drevs tidigt kampen om rätten till 

vanligt arbete i vanlig miljö. Det norska Arbete och Bistånd utgör ett exempel på 80- talet 

som en ny smått revolutionerande lösning då personer placerades ut i vanliga arbetsplatser 

istället för skyddade arbetsplatser enligt Hernes (1996: 13f). I förhållanden till det tidigare 

traditionella tankesättet var detta utmanande, då rehabiliteringen gick ut på, i första hand 

arbete sedan träning, istället för som tidigare, först träning och sedan arbete enligt Hernes 

(1996: 17f). Rehabiliteringen handlar inte bara om att få ett arbete utan i lika stor utsträckning 
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om att behålla ett arbete. I Norge hade man tidigare valt att tona ner integreringsaspekten, till 

och med beträffande personer med lättare arbetshandikapp. Till de sämre fungerande har 

arbete i skyddade miljöer erbjudits tidigare. Segregering av personer med arbetshandikapp på 

skyddade arbetsplatser förekommer i hela västvärlden. Tanken om skyddade arbetsplatser 

bygger på delvis tvivelaktiga förutsättningar. En av dem är att det finns en särskild sorts 

skyddsbehövande människor som i motsats till andra inte passar in i det vanliga arbetslivet 

utan har behov av speciellt skyddade arbetsplatser. Därmed förutsätter man att det är någon 

egenskap hos dessa individer som kvalificerar sig för denna särbehandling.  

 

Hernes (1996: 13ff) tar även upp att en del forskare försökt att ta fram personlighetsdrag hos 

arbetssökande som kan skilja ut om dem som lyckas eller inte i arbetslivet, detta dock utan 

större framgång. Hernes (1996: 13ff) tar upp att inte ens IQ tycks vara någon användbar 

variabel när det gäller att kunna förutse förmåga till arbetslivsanpassning. Med andra ord 

tycks individuella egenskaper inte ha någon större betydelse enligt Hernes forskning. Istället 

ska man rikta fokus på de egenskaperna hos det erbjudna arbetet för att kunna förutsäga 

framtiden. Ett exempel på detta finns i USA som projekt som inriktar sig uteslutande på dessa 

grupper: de som är utdömda som arbetsoförmögna, ofta sådana som blivit avvisade från 

skyddade verkstäder, ja till och med avvisade ifrån institutioner på grund av problembeteende. 

 

En institution för autistiska patienter i början av 90 – talet var en av pionjärerna på fältet. Ett 

tiotal personer med autism, varav flera med utvecklingsstörning, som tidigare uppvisat starkt 

avvikande och aggressivt beteende, hade fått arbete i varuhus, i en leksaksaffär, på 

McDonalds och i olika småbutiker. Alla gick på minimilön men de var i alla fall avlönade.  
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3 Tidigare forskning 

När jag valde artiklar och publikationer ifrån tidigare forskning, genomsökte jag artiklar via 

högskolans databas; det sökord som användes var supported employment samt arbete och 

hälsa, har även sökt på supported employment och psykisk på engelska (mental och psychic). 

Databaserna jag sökte i var, ELIN@Mälardalen, Sociological abstracts, Social Services 

abstracts och LIBRIS. Annan litteratur till tidigare forskningen sökte jag via högskolans 

bibliotek och även via Örebro universitet. Det svåra har varit att avgränsa den tidigare 

forskningen då det finns en uppsjö av forskning på just denna supported employment. Den 

tidigare forskningen motsvarar studier av supported employment modellen och hur den 

används. Jag har valt studier som intresserats för framgångsfaktorer eller på olika faktorer 

som grund för framgång i arbetslivet. Jag har valt att presentera artiklarna och publikationerna 

var för sig för att lättare se om någon av artiklarna avviker eller stämmer överrens med min 

studie.  

 

3.1 Motivation som grund för arbete  

Att ha ett jobb är en betydande del i de flesta människors liv. Mindre än 10 % av personer i 

England med intellektuella handikapp har anställning. Syftet med Hensell, Kroese och Rose 

(2007) studie, är att undersöka vilka psykologiska faktorer som kan förutsäga att en person 

med ett intellektuellt funktionshinder får anställning, efter att ha deltagit i en Supported 

Employment grupp. Hensell, Kroese och Rose intervjuade 60 personer under tiden deltagarna 

var i en Supported employment grupp. Intervjuerna ägde rum i tre skeden, den första efter 3 

månader och den andra efter 9 månader, och den sista efter att deltagarna lämnat aktiviteten. 

 

Metoden vid intervjuerna var av strukturerad karaktär, bestående av ett antal olika 

mätinstrument. Ett av mätinstrumenten mätte lycka (delighted) och förfärlighet (terrible) i en 

7 gradig skala, ett isntrument som tidigare använts 1976 av Andrews och Whitney för att mäta 

behag (satisfaction). Ett annat mätinstrument benämndes för ComQol som mätte 

omkringliggande förhållanden som livskvalitet, detta värderades efter en femgradig skala. Det 

Hensel, Kroese och Rose (2007) mätte utöver lycka och livskvalitet, var motivation, psykiskt 

välmående, självkänsla och intellektuell kapacitet. De som efteråt fick anställning jämfördes 

med dem som inte fick en anställning. Hensel, Kroese och Rose (2007) fick 26 personer 
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anställning och 34 förblev utan anställning. Skillnaderna man fann mellan dessa grupper var 

att dom som fick anställning var signifikant mer motiverade och skattade sig själva som 

mindre lyckliga vid det första intervjutillfället.  

 

Slutsatserna som författarna drar av sin undersökning är att människor som är mer missnöjda 

med sina liv, kan vara mer motiverade att åstadkomma förändring. Hensel, Kroese och Rose 

(2007) föreslår att företag som arbetar med supported employment ska ha mätning av 

motivation som ett inträdeskriterium, eller som ett sätt att identifiera vilka som behöver hjälp 

med att utveckla sin motivation.  

 

Forskarnas egen kritik av studien är bland annat att de bara mätt ett litet antal faktorer som 

kan ha inflytande på om en människa får anställning eller ej. Andra viktiga faktorer kan vara 

till exempel, personliga omständigheter, hur familjesituationen ser ut, eller de faktorer som 

kännetecknar arbetet. 

 

Jag finner den här artikeln intressant eftersom den undersöker psykologiska 

framgångsfaktorer för att få anställning. Forskarnas resultat är att motivation är en viktig 

faktor för att få anställning vilket jag tror är viktigt att beakta när individer ska arbetstränas. 

Utan motivation kan det vara svårt att finna mening i att arbetsträna.  

 

3.2 Matchning av arbetsönskemål  

I den här artikeln har Mueser, Becker och Wolfe (2001) undersökt relationen mellan 

arbetsönskemål, anställningslängd och tillfredställelse med arbete. De undersökte 204 

arbetslösa människor med svår psykisk sjukdom. Dessa blev slumpmässigt tilldelade till ett av 

tre yrkesmässiga rehabiliteringsprogram och sedan följde man dem i två år. De tre olika 

programmen var: en arbetsmetod utifrån supported employment metod kallad Individual 

Placement and Support model (IPS), den andra var ett psykiatriskt rehabiliteringsprogram och 

det tredje var ett standardserviceprogram. Deltagarna fick skriva en lista på egna önskemål 

om vad de ville arbeta med (arbetsönskemål). Efter två år utvärderades projektet.  

 

Resultatet visade signifikant skillnad på hur många procent av deltagarna i de olika 

programmen som hade fått arbete. Av deltagarna i IPS hade 75 % fått anställning, i 

standardserviceprogrammet 53,6 % och slutligen i det psykiatriska rehabiliteringsprogrammet 
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hade endast 34,4 % fått arbete. Deltagarna i IPS som hade fått arbete som matchade deras 

arbetsönskemål hade signifikant längre anställningar, nästan dubbelt så långa jämfört med 

deltagarna vilkas arbete inte matchade deras arbetsönskemål. Det visade sig även att de 

deltagare som matchade jobbönskemålen rapporterade högre jobbtillfredställelse än deltagare 

som inte matchade deras önskemål. Sammanfattningsvis säger författarna att deltagarnas 

önskemål spelar en kritisk roll i supported employment program, så som IPS modellen. Ett 

tillgodoseende av arbete eller önskemål kan göra anställningen mer meningsfull och 

tillfredställande, vilket ökar motivationen att stanna i anställningen och att ta itu med de 

konflikter och hinder som kan uppkomma på grund av personens psykiska hälsa.  

 

Det jag anser är viktigt i denna artikel är betydelsen av att lyssnar på deltagarna intressen och 

matcha dem med passande arbetsträningsplatser för lyckosam rehabilitering. Att tillgodose 

Önskemål kan därmed öka tillfredställelsen på arbetsplatsen och därmed bidra till att personer 

med funktionshinder stannar i anställning längre oavsett hinder som uppstår. 

 

3.3 Öppen anställning jämfört med skyddad verksamhet  

Kober och Eggleton (2005) konstaterar att det gjorts många undersökningar där man 

undersökt om de ekonomiska vinsterna med att ha en öppen anställning överskrider 

kostnaderna. Däremot så finns det knapphändig forskning där man tittar på vilka effekter en 

skyddad verksamhet har på deltagarnas livskvalitet jämfört med om de är i en öppen 

anställning. Kober och Eggleton (2005) har intervjuat 117 personer med olika grad av 

intellektuellt handikapp. Av dessa personer arbetade 55 % i en öppen anställning medan 45 % 

jobbade i en skyddad verksamhet. Med hjälp av ett validerat frågeformulär mätte man hur 

dessa människor uppfattade sin livskvalitet. Testet mätte fyra olika faktorer: tillfredställelse, 

kompetens/produktivitet, egenkontroll samt social tillhörighet/samhällsintegration.  

 

Forskarnas resultat visade att deltagare som hade en öppen anställning fick signifikant högre 

poäng gällande livskvalitet. Det som är värt att notera är att personer som varit i en öppen 

anställning fick mycket högre poäng när det gäller social tillhörighet/samhällsintegration, 

samt även när det gällde faktorn egenkontroll. Forskarna tror att det kan vara så att deltagare i 

en öppen anställning är mer integrerade i samhället och att de har en större känsla av social 

tillhörighet än personer i skyddade verksamheter. Likaså är det värt att notera att en öppen 

anställning verkar vara mera associerad till en ökad känsla av egenkontroll.  



 16 

 

Kober och Eggleton (2005) konstaterar att om man särskiljer de deltagare som hade ett svårt 

intellektuellt handikapp, så visade denna grupp inte samma skillnad i livskvalitet. Där var 

resultatet ungefär lika oavsett om deltagaren var i en öppen anställning eller placerad i en 

skyddad verksamhet.  

 

Jag fann denna artikel intressant då det fanns skillnader i uppfattning om högre livskvalitet 

och samhörighet om man hade en öppen anställning, jämfört med dem som fanns i skyddad 

verksamhet och uppfattade sin livskvalitet som lägre. Det som gör skillnaden kan ha varit att 

fler med svårare intellektuellt handikapp fanns i skyddade verksamheter där deras uppfattning 

inte skiljdes åt anmärkningsvärt.  

 

3.4 Långtidssjukskrivnas kvinnors erfarenheter av återgång till arbete 

I Öjemars (2006) studie intervjuades fem långtidssjuka kvinnor ifrån två förvaltningar i en 

kommun i Norrbotten. Kvinnorna hade varit sjukskrivna mellan 8 månader och 8 år. De hade 

varit åter i arbete eller arbetsträning i ett till ett och ett halvt år. Samtliga arbetar 50 % eller 

mera. Det denna studie fick fram var att kvinnornas återgång till arbete var beroende av deras 

egen motivation. Det framkommer även att kvinnorna anser att arbetet är mer än en 

inkomstkälla. Det har även varit betydelsefullt att ha med samma myndighetspersonal att göra 

med på Försäkringskassan. Arbetsgivarens önskan om att få personerna åter i arbetet har 

också varit betydelsefullt. Vid återgång har arbetsplatserna anpassats efter behov för att 

möjliggöra återgång till att arbeta. Det allra viktigaste är enligt kvinnorna att stödet ifrån 

omgivningen.  

 

Ur denna studie vill ja lyfta fram att den egna motivationen är väsentlig för återgång till arbete 

eller arbetsträning, är en framgångsfaktor som är värd att framhållas. Det är även intressant att 

dessa kvinnor inte uppgett pengar som anledning till återgång av arbete. Utan anpassning och 

stöd kanske dessa kvinnor inte arbetat idag. Det hade varit intressant att se hur många som 

inte fått samma möjligheter till arbetsträning och som är fortsatt sjukskrivna.  
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3.5 Supported employmentmodellen kan ge olika resultat 

Forskarna Becker, Xie, McHugo, Halliday och Matinez (2006) blev intresserade av att ta reda 

på varför samma supported employmentmodell gav olika resultat i olika stater i USA. 

Forskarnas studie baseras på en nationell undersökning av 26 olika städer i USA som deltog i 

Johnsson & Johnnson – Dartmouth Community Mental Health Program. Kvantitativa 

mätningar användes för att mäta tillgänglighet (access) till programmet samt effektiviteten 

(efficiency) av programmet.  

 

Access/tillgänglighet Det vill säga hur många inskrivna personer som fick ta del av supported 

employment modellen  

Efficiency/effektivitet hur stor del som deltog i programmet och fick stöd av supported 

employment modellen som sedan fick anställning.  

 

Resultatet visade att tillgängligheten till supported employment modellen för personer 

inskrivna i programmet varierade mellan 2-100 %. Av deltagarna som var med i programmet 

och deltog i supported employment modellen fick mellan 7-75 % anställning. Enligt 

forskarnas analys uppenbarade sig 3 olika faktorer som spelade avgörande roll för resultatet 

gällande tillgänglighet och effektivitet.  

 

• Verksamheter med fler anställda per deltagare beredde större tillgänglighet till 

supported employment modellen. Alltså, desto fler anställda som kan hjälpa 

deltagarna, desto större kapacitet och tillgänglighet.  

 

• De verksamheter som helt och hållet implementerade supported employment modellen 

i sin verksamhet fick ut fler människor i arbete, det vill säga att de hade bättre 

effektivitet. Forskarna menar att det är viktigt med erfaren personal, men den kritiska 

faktorn är att man verkligen implementerar programmet till fullo istället för att göra 

anpassningar till de lokala förutsättningar som råder.  

 

• Den tredje faktorn som forskarna såg som avgörande var att människor med psykiska 

funktionshinder som deltog i supported employment program, i områden med hög 

arbetslöshet inte fick jobb i lika hög utsträckning, som i områden med lägre 

arbetslöshet. Trots detta visade studien att den kritiska punkten för att få ut människor 



 18 

i arbete är att man följer supported employment modellen. Om man följer modellen 

strikt kan man få ut många personer i arbete även i områden med hög arbetslöshet. 

Därför är det väldigt viktigt att anställda i programmen inte faller i fällan att ha låga 

förväntningar på resultat i ett område med hög arbetslöshet, utan att i stället fokusera 

på att fullt ut implementera ut supported employment modellen.  

 

Slutligen tar forskarna upp en faktor som de inte undersökte i sin forskning, att flera tidigare 

studier har visat att människor med psykiska funktionshinder vill arbeta, men att det finns en 

rädsla att de ska förlora en del av sitt sociala skyddsnät. Detta hindrar vissa människor att 

söka anställning.  

 

Sammanfattningsvis om den tidigare forskningen kan noteras, att supported employment 

modellen visar att den är en framgångsfaktor för deltagare i arbetsträning. Deltagare som är 

mer missnöjda än andra är mera benägna att uppnå förändring i sitt liv. Deltagare som fått 

anställning, värderade sin tillfredställelse lägre innan deltagande i supported employment än 

deltagare som idag är utan anställning. Motivation och matchning av arbetsönskemål är andra 

framgångsfaktorer som bidrar till att deltagare stannar i arbete. Att vara på en öppen 

arbetsplats bland friska personer bidrar till högre livskvalitet och samhörighet jämfört med 

deltagare i skyddad verksamhet. Tidigare forskningen pekar även på att deltagare som fått 

arbetsträna med anpassning av arbetsplatsen bidrar till att deltagarna arbetar idag. För att 

kunna arbeta efter supported employment enligt forskningen krävs tillgänglighet till 

programmet och att programmet följs till fullo och inga avvikelser skall förekomma för bästa 

resultat.  
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4 Teoretisk ram 

Jag har valt Antonowskys teori om KASAM – känsla av sammanhang, utifrån mitt intresse 

att söka efter faktorer som intervjupersonerna upplever som positiva och hälsobringande. Jag 

har även använt mig av krav - kontroll - socialt stöd. Modellen kan användas för att analysera 

arbetsmiljön och hur deltagarna på arbetsträning upplever krav - kontroll - socialt stöd. 

Utifrån stigmatiseringsprocessen kan utanförskap i samhället förstås och bidra till att personer 

med psykiska funktionshinder istället integreras in i samhället genom arbetsträning och 

förhindra dem att bli fortsatt stigmatiserade. Att bli stigmatiserad bygger på de värderingar 

som finns i samhället och dessa värderingar utvecklas i socialiseringsprocessen i det samhälle 

som man växer upp i. Med ökad kunskap kan nya värderingar minska stigmatiseringen av 

personer med psykiska funktionshinder.   

4.1 KASAM- Känsla av sammanhang  

Den israeliska professorn i sociologi, Aaron Antonovsky föddes 1923 i USA men emigrerade 

till Israel 1960 och han gick bort 1994. Han har med sitt salutogena perspektiv utvecklat 

begreppet KASAM - en känsla av sammanhang. Det salutogena perspektivet fokuserar på 

hälsobringande faktorer istället för sjukdomsbringande faktorer som den traditionella 

medicinen gör menar Antonovsky (2005: 31ff). Den huvudsakliga utgångspunkten är att den 

upplevda känslan av ett sammanhang starkt bidrar till att människor behåller hälsan även 

under traumatiska händelser, samt klarar yttre påfrestningar. Antonovsky ville kunna förstå 

vad som vidmakthåller hälsa utifrån individens upplevelse av verkligheten. Svaret han fann 

var att det är viktigt att vi upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar. Dessa 

tre begrepp är grundkomponenterna i Antonovskys modell, KASAM som används när man 

vill mäta hälsa: 

 

Det är lättare att hitta faktorer som leder till sjukdom än faktorer som vidmakthåller hälsa. 

Antonovsky exemplifierar detta när han tar upp en studie som gjordes på svårt sjuka 

astmapatienter. I studien intresserade sig forskarna för de ogynnsamma, sjukliga följderna 

som till exempel, vilka faktorer som gör att patienter återinsjuknar. 67 % återinsjuknade aldrig 

och varför patienterna inte gjorde det förblev outforskat. Hade de använt sig av det salutogena 

perspektivet, då hade de istället tittat på vad som förebygger återinläggning i framtiden menar 

Antonovsky (2005: 31f).  
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De tre grundkomponenterna i KASAM är: 

Begriplighet: syftar på i vilken utsträckning som inre och yttre stimuli upplevs som 

förnuftsmässigt gripbara, hur information är ordnad, strukturerad, sammanhängande och 

tydlig. När en individ innehar en hög känsla av begriplighet förväntas de stimuli som 

individen möts av i framtiden vara förutsägbara. Eller om de kommer som överraskningar, att 

han/hon åtminstone ska kunna ordna dessa och förklara dem. Antonowsky (2005: 43f) menar 

även att detta inte säger något om stimulis önskvärdhet eftersom död, krig och misslyckanden 

förekommer. En individ med hög begriplighet förmår att göra dem begripliga.   

 

Hanterbarhet: handlar om i vilken utsträckning man uppfattar att ens resurser står till ens 

förfogande. Resurser kan syfta till det man kontrollerar över eller att någon behörig 

kontrollerar över dem som man har tillit till. Det kan vara ens make eller hustru, vänner, 

kollegor, Gud, historien, partiledaren en läkare eller någon annan som man kan lita på och 

räkna med. Har man en hög känsla av hanterbarhet kommer man inte känna sig som ett offer 

för omständigheter eller tycka att livet behandlar en orättvist enligt Antonowsky (2005: 45).  

 

Meningsfullhet: kan betraktas som KASAMS motivationskomponent som syftar på i vilken 

utsträckning man känner att livet har en känslomässig innebörd, vilka av de krav och problem 

som man möter i livet är värda att investera energi och hängivelse i. Personer med lågt 

KASAM upplever ofta att det saknas mening och betydelse i deras liv och hänger sig mindre 

åt utmanande händelser. Detta innebär inte att den person som har högt värde av 

meningsfullhet blir förtjust i olyckliga upplevelser om exempelvis någon närstående dör, eller 

om man själv måste genomgå någon allvarlig operation, eller blir uppsagd ifrån sitt arbete. 

När dessa olyckliga öden inträffar söker dessa personer meningen med dem för att komma 

igenom situationen med värdighet i behåll. Antonovsky (2005: 46) sammanfattar KASAM 

enligt följande: 

 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken 

utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk 

känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre 

värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, 

(2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som 

dessa stimuli ställer till en finns tillgängliga och (3) dessa krav är 

utmaningar, värda investering och engagemang  
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4.2 Krav - kontroll - socialt stöd. 

Den amerikanske sociologen Robert Karasek tog fram krav – kontrollmodellen i slutet av 

1970 –talet för att analysera de psykosociala arbetsförhållandena samt deras effekter på 

hälsan. Denna modell ger möjlighet att studera vilka möjligheter personerna på 

arbetsträningen har att utföra sitt arbete, genom att undersöka hur de upplever kraven, vilken 

påverkan de själva har på arbetet och hur det sociala stödet ser ut. Karaseks utgångspunkt har 

två komponenter, den ena är vilka arbetskrav som ställs på arbetaren och den andra 

komponenten är, vilken möjlighet den enskilda arbetaren har att kontrollera sitt eget arbete. 

Genom att kombinera höga respektive låga arbetskrav med hög respektive låg egenkontroll, 

har Karasek skapat en modell innehållande fyra typer av arbeten: aktiva arbeten, passiva 

arbeten, högstressarbeten och lågstressarbeten. (Karasek 1990: 31ff)  

 

I studierna har Karasek kommit fram till att ju längre ut på aktivitetsdiagonalen en arbetare 

befinner sig, desto bättre är det, det vill säga hög kontroll och höga arbetskrav. Arbetaren har 

bättre inlärningsmöjlighet och de aktiva arbetena är attraktivast, mest stimulerande och 

utvecklande. Ju längre ut den arbetande befinner sig på stressdiagonalen, det vill säga låg 

egenkontroll och höga arbetskrav, desto större risk för ohälsa. Högstressarbetena skiljer sig 

ifrån de bästa, de aktiva arbetena, genom graden av kontroll. I högstressarbetet är graden av 

egenkontroll låg eller väldigt låg. I de aktiva arbetena är graden av egenkontroll hög. 

Arbetskraven är visserligen höga i båda typerna av arbete men när den egna kontrollen är i 

balans så skapas en bra arbetsmiljö vilket är viktigt ur ett hälsoperspektiv. I högstressarbetena 

där den egna kontrollen är låg finns det en hälsofara. (Eriksson & Larsson 2002: 133f)  

 

Senare har krav - kontrollmodellen kompletterats genom att en tredje variabel, socialt stöd 

som har lagts till av Jeff Johnson enligt Eriksson & Larsson (2002: 134f). När det finns socialt 

stöd i arbetet, då är arbetet kollektivt, saknas det sociala stödet då blir arbetet isolerat. Att 

sociala stödet lades till bygger på arbetets flertydiga betydelse, dels genom att sociala stödet 

tillgodoser grundläggande behov som umgänge och gruppkänsla, dels så fungerar sociala 

stödet som en buffert vid obalans mellan arbetskrav och egenkontroll. Med socialt stöd kan 

individer klara krav och påfrestningar bättre än de som saknar stöd ifrån arbetskamrater 

exempelvis.  
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Figur 1 Karaseks krav - kontroll -  socialt stöd modell Eriksson & Larsson (2002: 135) 

 

Denna figur har kompletterats med socialt stöd och den har åtta olika kategorier av arbete. 

Kollektiva -högstress, -passiva, -aktiva och –lågstress arbeten samt isolerade -högstress, -

passiva. -aktiva -lågstressarbeten. Det sociala stödet kan delas upp i tre olika stöd, 

emotionellt, värderande och instrumentellt. Det emotionella stödet innebär att man känner sig 

uppskattad av arbetskamraterna och att de bryr sig om ens välbefinnande. Det värderande 

stödet innebär att man får respons på det man presterar, både positiv och negativ feedback. 

Det instrumentella stödet innebär att man samarbetar med varandra exempelvis genom att 

man får hjälp med praktiska saker enligt Eriksson & Larsson (2002: 134ff). 

 

4.3 Stigma 

Begreppet stigma kan översättas med stick eller märke. Det kommer från grekiskan och 

användes i den antika Grekland för att visa något nedsättande om en persons moraliska status. 

Slavar, förrädare och brottslingar fick tecken inskurna eller inbrända på kroppen enligt 



 23 

Goffman (1963: 11). Idag använder vi begreppet stigma i en annan betydelse. Begreppet 

stigma används o förståelse av sociala utstötningsprocesser och detta ses av forskare som ett 

fenomen som är kopplat till värderingar i samhället. Stigma är en social konstruktion som 

består av två komponenter, att det finns skillnader grundat på överenskomna kännetecken och 

att det konsekvent nedvärderar personen. Stigmatiserade personer betraktas därför som 

mindre värda och som om de inte vore riktiga hela personer. Det går inte att ge en entydig 

definition av begreppet stigma, det finns kulturella skillnader och det kan variera mellan olika 

tidpunkter i samma kultur. Björkman (2005: 57ff) menar att människor utvecklar sina 

föreställningar och värderingar om olika saker som till exempel psykisk sjukdom, tidigt i 

livet, som en del av socialiseringsprocessen i det samhälle och kultur som man växer upp i. 

 

Dessa värderingar som finns i samhället spelar stor roll för en person som utvecklar en 

allvarlig psykisk sjukdom, eftersom risken för nedvärdering och diskriminering blir stor för 

personen i fråga. Om föreställningen är att ingen vill ha en psykiskt sjuk person som vän, 

granne eller arbetskamrat och att synen på dessa är att de är mindre intelligenta eller 

kompetenta, blir man naturligtvis rädd att detta skulle kunna drabba en själv. Att vara rädd för 

avvisning, menar Björkman (2005: 61) innebär att personer som tidigare drabbats av psykisk 

sjukdom kommer att agera mindre tillitsfullt, mer defensivt och mer passivt. Det kan till och 

med bli så att dessa personer undviker all social kontakt eftersom det kan finnas hot i dessa 

situationer där man inom sig vet att man kommer att bli stigmatiserad. 

 

Det krävs makt för att kunna stigmatisera någon. Den person som utsätter en annan person för 

stigmatiserande drivs troligen av behov att känna en ökad självkänsla och en önskan om ökad 

kontroll. Stigmatiserandet sker genom att den som stigmatiserar försöker hävda sig mot någon 

som lever under sämre förhållanden. Björkman (2005: 60) menar att det även kan upplevas att 

man får kontroll över grupper som är hotfulla mot det egna personliga välbefinnandet, 

exempelvis kriminella. Det kan även röra sig om att höja sin grupps sociala status gentemot 

andra genom stigmatisering av minoritetsgrupper, som exempelvis invandrare. Björkman 

(2005: 61) tar upp att attityden gentemot psykiskt sjuka är att det finns negativa förväntningar 

på personer med psykisk sjukdom och at det finns rädsla för dessa då personerna uppfattas 

som allmänt farliga.  

 

Arbetslöshet, inkomstbortfall, diskriminering, utebliven eller försenad vård, ett begränsat 

socialt nätverk, låg självkänsla med isolering som följd, är för de flesta psykiskt sjuka 
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konsekvenserna av stigmatisering, Björkman (2005: 63ff). Stigma drabbar inte enbart den 

psykiskt sjuke utan den drabbar även dennes anhöriga. Det kan till exempel finnas situationer 

där den anhörige väljer att inte berätta om att någon i familjen drabbats av psykiskt sjukdom, 

då det finns risk för stigmatisering. Björkman (2005: 58f) försöker att redogöra att fenomenet 

stigma är väldigt komplext och urskiljer följande komponenter i stigmatiseringsprocessen. 

 

• Människor skiljer ut och etiketterar mänskliga skillnader.  

Människor skiljer sig åt på en mängd olika sätt, men det är bara vissa skillnader som 

observeras och på så sätt etiketteras. När man väl satt etikett på en skillnad kommer 

dessa skillnader att tas för givna och konserveras i samhället. 

 

• Härskande kulturella värderingar kopplar samman de etiketterade med 

missbehagliga, icke önskvärda kännetecken och negativa stereotyper.  

Etikettering kan koppla en individ till flera stereotyper eller till ingen alls. När vi 

hamnar i tveksamma situationer hjälper våra stereotyper oss att fatta snabba beslut 

genom att vi per automatik kategoriserar den människa vi möter och kopplar den till 

någon stereotyp vi har inlärd. För många människor innebär etiketten ”psykiskt 

funktionshindrad” att personen kopplas till en stereotypisk uppfattning att personen är 

farlig.  

 

• De etiketterade och utpekade placeras i distinkta kategorier för att åstadkomma 

åtskillnad mellan ”de” och ”vi”. 

Det vill säga att individer kategoriseras till att vara exempelvis schizofren, där 

innehavaren förväntas motsvara det en schizofren har tillskrivits. Vid dessa 

kategoriseringar råder det inga individuella skillnader emellan dem som kategoriserats 

som schizofrena. Alla med sjukdomen schizofreni förväntas agera och vara likadant. 

 

• De utpekade upplever och erfar en social, politisk eller ekonomisk statusförlust som 

leder till diskriminering och utstötning. 

För individer som stigmatiserats innebär det statusförlust och diskriminering som leder 

till en nedvärdering och uteslutning. Diskrimineringen sker både på det individuella 

och på det strukturella planet. Strukturell diskriminering kan innebära att 

diskriminerade grupper i samhället får mindre resurser tilldelade. Ett exempel kan vara 
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en ojämn fördelning av forskningsresurser inom vården. Ett annat exempel är att 

samhället erbjuder psykiskt sjuka ett adekvat boende, till exempel ett gruppboende, 

men samtidigt har man den uppfattningen att man inte vill ha dessa personer boende i 

sitt eget grannhus.  

 

Enligt Björkman (2005: 62f) förväntar sig de flesta personer med psykiskt funktionshinder 

negativa reaktioner ifrån omgivningen, de flesta har upplevt stigmatiserande kommentarer. 

Diskriminering förekommer vid arbetssökande, bostadssökande och vid kontakter med 

myndigheter enligt Björkman (2005: 62). Diskriminering kan förekomma när hyresvärdar 

använder personer med psykiskt sjukdom som syndabockar. Diskrimineringen innebär även 

att personerna med psykisk sjukdom kan få svårare att erhålla sociala roller som är viktiga, 

det kan innebära svårare att få tillgång till arbete samt att bibehålla detta. Det kan även vara 

ett hinder i att finna en partner att dela sitt liv med och skaffa barn tillsammans med. 

Björkman (2005: 65) menar att ett sätt att bekämpa stigma är att tidigt utbilda elever i skolan 

om till exempel psykiskt sjuka och på så sätt förhindra att de etiketterar och kategoriserar 

människor efter olika stereotyper. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas utifrån Antonovsky, som ville kunna förstå vad som 

vidmakthåller hälsa utifrån individens upplevelse av verkligheten. Resultatet visade på att det 

är viktigt att uppleva tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar för att motstå och 

hantera yttre påfrestningar. Utifrån stigmatiseringsprocessen är de tre grund komponenterna 

avgörande om person ska integreras in i samhället istället för att stigmatiseras och isoleras. 

Att vara på en arbetsträning ökar känslan av sammanhang i samhället samt att arbetsträningen 

i sig kan motverka stigmatiseringen.  
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5 Metod 

5.1 Metodval 

Syftet i den här studien har en fenomenologisk ansats då studien vill förstå arbetsträningens 

betydelse för personer med psykiska funktionshinder och söka efter kunskap om olika 

framgångsfaktorer som finns för dem i arbetsträningen. Fenomenologin vill fånga upplevelsen 

av ett fenomen och undvika tolkningar enligt Creswell (1997: 31ff). Med fenomenologisk 

metod undersöks essensen i personernas livsvärld, det vill säga deras upplevelser, erfarenheter 

och tankar kring arbetsträningen som fenomen. Deltagarna i denna studie arbetstränar på 

vanliga arbetsplatser bland andra friska personer, med vanliga arbetsuppgifter som är 

anpassade efter deltagarens behov. Utifrån studiens syfte och frågeställningar lämpar sig 

kvalitativ metod bäst, eftersom jag är ute efter intervjudeltagarnas upplevelser och 

erfarenheter. För att få reda på deltagarnas egna uppfattningar och upplevelser valde jag att 

göra intervjuer. Intervjuerna var av halvstrukturerad karaktär då jag med stöd av teorierna har 

tematiserat frågorna efter frågeställningarna i denna studie. Teman som jag fann och 

presenteras senare i resultatanalysen är; Tidigare erfarenhet av arbetsträning, mål med 

arbetsträning, arbetsträningens påverkan på det sociala livet, stödets betydelse, delaktighet 

och meningsfull arbetsträning. Med hjälp av teoretiska perspektivet menar Lantz (1993: 73f) 

kan en djupare förståelse nås av olika fenomen som intervjudeltagarna uppgett. Frågorna var 

av den karaktär att deltagarna inte skulle kunna svara ja eller nej. Om det skedde var jag redo 

med följdfrågor som utvecklade svaren, för att fånga deras beskrivning och uppfattning av 

deras arbetsträning. Det är viktigt att vara vaken på att inte ställa ledande frågor för att 

personen inte skall svara som förväntat. Jag hade intervjuguiden med mig vid samtliga 

intervjuer för att inte glömma någon fråga. Jag antecknade även under intervjuerna det jag 

upplevde som relevant.  

 

5.2 Population och urval 

Jag valde att begränsa studien till psykiskt funktionshindrade med arbetsträningsplatser i 

Eskilstuna kommun. Via en förfrågan fick jag tillstånd från en enhetschef i kommunen att 

vända mig till ArbetsDax för att få hjälp att få tag på intervjupersoner. ArbetsDax passade bra 

eftersom de arbetar efter en supported employment inspirerad arbetsmodell. ArbetsDax 
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stödjer personer med psykiska funktionshinder att återkomma till arbete genom att erbjuda 

arbetsträning ute på vanliga arbetsplatser. Jag kontaktade ArbetsDax för att få hjälp med att 

hitta personer som frivilligt kunde ställa upp för intervju, arbetskonsulenterna och deltagarna 

informerades även om studiens syfte. Kravet var att intervjupersonerna skulle ha minst en 

månads erfarenhet av arbetsträning, för att kunna delge erfarenheter ifrån arbetsträningen. 

ArbetsDax fick i uppdrag att finna fem personer från olika arbetsträningsplatser med varierad 

arbetsträningslängd. Jag bad om blandning mellan kön och ålder vilket jag även fick.  

 

5.3 Genomförande av intervjuer 

Efter tillstånd från kommunen tog jag via mejl kontakt med en arbetskonsulent på ArbetsDax 

och presenterade mitt syfte med studien. De fick i uppdrag att hitta intervjupersoner och 

arbetskonsulenterna på ArbetsDax bokade tre intervjuer i ArbetsDax lokaler eftersom 

deltagarna kände sig trygga där. Övriga två deltagare fick jag telefonnummer till. Jag 

kontaktade dem och bokade intervju. Dessa två deltagare önskade att jag kom till deras 

arbetsplats för intervju, då det passade dem bäst. Detta med avsikt att intervjudeltagarna ska 

känna sig trygga och därmed inte bli påverkade av en otrygg miljö.  

 

Före intervjuerna bearbetades intervjuguiden noggrant efter frågeställningen och teorierna. 

Samtliga fem intervjuer spelades in med hjälp av ljudupptagningsutrustning och varade 

mellan 35 och 55 minuter. Efter intervjuerna transkriberades intervjuerna som sedan 

sammanfattades efter frågeställningen. Själva analysförfarandet gick till så att varje fråga 

analyserades för sig, med hjälp av teorierna för att få fram det unika ifrån empirin. 

Analysmetoden är kvalitativ då empirin presenteras genom meningskategorisering som 

gemensamma teman som jag funnit i intervjuerna, teman har sedan redovisats via citat av 

meningskoncentrering som Kvale (1997: 174f) menar att det längre uttrycket preciseras till en 

kortare innebörd. som deltagarna utgett och kommenteras av mig sedan. För att skydda 

intervjupersonernas identitet, har jag i citat tagit bort arbetsplatsens namn och ersatt med 

(arbetsplatsen), för att arbetsplatsen inte ska kunna härleda till intervjupersonen. 

Intervjupersonerna har döpts till intervjuperson 1, 2, 3, 4 och 5.  
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5.4 Etik 

Innan intervjuerna informerade jag respondenterna om varför jag hade intresserat mig för 

ämnet. Intervjupersonerna fick veta att resultatet av intervjun enbart ska användas i 

forskningssyfte, och att personerna ska få ta del av uppsatsen då denna är klar. Jag kommer att 

skicka ut ett exemplar till respektive intervjudeltagare efter att uppsatsen är färdig. Jag 

eftersträvade att uppfylla de forskningsetiska kraven. Intervjupersonerna blev informerade om 

de forskningsetiska kraven som är:  

 

• Informationskravet: Jag informerade dem i förväg om mitt forskningssyfte antingen 

via telefon eller hörde jag med dem om arbetskonsulenterna informerat vid bokningen 

av intervjuerna om studiens syfte, vilket hade gjorts.  

• Samtyckeskravet: De har frivilligt ställt upp på intervju och att de gavs friheten att 

avbryta när de vill om de önskar detta. 

• Konfidentialitetskravet: Ingen ska kunna veta vilka personer jag intervjuat därför har 

jag inte namngett dem. 

• Nyttjandekravet: Jag har som avsikt att använda intervjumaterialet till endast detta 

forskningsändamål och ingenting annat. Esaiasson, et al (2002: 441-448) 

 

5.5 Validitet och reliabilitet 

När man ska mäta något fenomen är det viktigt att verkligen mäta det som avses att mäta för 

att få en så hög giltighet och trovärdighet som möjligt. Esaiasson (2002: 61-69) menar att 

begreppsvaliditet och resultatvaliditet kan sammankopplas med internvaliditet, genom att man 

operationaliserar begreppen så långt som möjligt och då eliminerar man felkällorna hos 

mätinstrumentet. Jag har haft i åtanke att inte styra intervjupersonerna i deras svar då jag själv 

är en del av mätinstrumentet och förhoppningen var att de skulle ha svarat som de gjort 

oavsett vem som hade intervjuat dem. Det som kan ses som en risk, är att validiteten 

påverkats negativt i denna studie, om arbetskonsulenterna utlämnat solskensexempel till mig, 

för att påvisa att deras verksamhet är framgångsrik. En annan faktor som kan ha påverkat 

validiteten är att några av intervjupersonerna varit ute i arbetsträning för kort tid för att få en 

uppfattning om arbetsträningen och dess betydelse.  

 
Reliabiliteten (tillförlitligheten) betyder i vilken utsträckning som undersökningens resultat 

kan upprepas. Detta kan vara svårare säger Esaiasson (2002: 61-69) i en kvalitativ 
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undersökning på grund av att uppfattningarna och tolkningarna kan skilja sig från person till 

person, till skillnad från en kvantitativ undersökning där frågorna är styrda och 

svarsmöjligheterna begränsade. Det jag har sökt efter är individuella upplevelser och 

erfarenheter i studien som varierat ifrån arbetsplats till arbetsplats. Genom att jag i 

intervjuerna använde mig av en halvstrukturerad intervjuguide samt att jag i så stor 

utsträckning som möjligt använde mig av följdfrågor till mina intervjupersoner, kan 

tillförlitligheten bli någorlunda god. Under intervjuerna strävade jag efter att ha så tydliga 

begrepp och formuleringar som möjligt för att undvika feltolkningar och höja 

tillförlitligheten. 
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6 Resultatanalys 

Den kvalitativa resultatanalysen har inspirerats av hur Creswell (1997: 32f) beskriver den 

fenomenologiska metoden för analyserandet av den inhämtade datan som jag har fått genom 

intervjuerna. Först transkriberades alla intervjuer därefter läste jag igenom alla intervjuerna i 

sin helhet. Därefter har jag tagit ut speciella utsagor från varje intervju, i dessa utsagor har jag 

funnit några olika gemensamma teman ur innehållet av det intervjupersonerna uppgett och 

presenterar dem nedan i rubrikform. Jag har analyserat essensen av citaten i löpande texten 

och tagit stöd i den tidigare forskningen och mina teorier i nedanstående avsnitt. I vissa citat 

har arbetsplatsens namn tagits bort och ersatts med (arbetsplatsen) för att skydda deras 

identitet. Vissa citat har blivit väldigt långa, men efter övervägande har jag beslutat att behålla 

dem i dess form då värdefull information från intervjudeltagarna skulle kunna förloras.  

 

6.1 Presentation av intervjupersonerna 

Det empiriska resultatet i den här studien baseras på 5 intervjuer som gjorts med deltagare i 

arbetsträning på vanliga arbetsplatser. Dessa personer har fått dessa arbetsträningsplatser via 

ArbetsDax. Intervjudeltagarna är mellan 23 och 50 år, två av dessa är män och tre av dem är 

kvinnor. De arbetsplatser som personerna arbetstränat på är: bibliotek, museum, 

idrottsanläggning, klädvaruhus och apotek. Arbetsträningstiden per vecka varierar mellan 12 

och 30 timmar. Längden på arbetsträning varierar från 1 månad till 15 månader. 

Intervjupersonerna har olika familjesituation, tre av dem har barn, en är sambo och en är 

ensamstående.  

 

6.2 Tidigare erfarenhet av arbetsträning 

Samtliga intervjupersoner är nöjda med sina arbetsträningsplatser, några har tidigare 

erfarenhet av arbetsträning som inte varit så lyckad enligt dem, en person säger att:  

 

Efter att ha varit 5 år sjukskriven, var jag först på ett ställe via kommun 

som hade något som heter kom - igång, via dom fick jag kontakt med 

Arbetsdax och vi var ute först och titta på ett par ställen och sen var jag 

på ett bygglager var det blev för stressigt…kom - igång en kommunal 
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verksamhet, där fanns andra personer med det ena eller det andra 

funktionshinder, där funkade det inte för mig, det blev bara negativt, jag 

behövde komma ut till friska eller vanliga (Intervjuperson 2) 

 

 

Denna person ger ett exempel på att det inte alltid blir rätt arbetsplats från början och att det 

kan lyftas fram som exempel för andra individer som upplever en arbetsträning som ett 

misslyckande, att det finns andra arbetsträningsplatser som kan fungera bättre, detta stämmer 

överens med det Mueser, Becker och Wolfe (2001) kom fram i sin forskning om att 

tillfredställelsen var beroende av matchningen av arbetsönskemål. För ovanstående person 

innebar matchningen av arbetsplats att den tidigare situationen av stress återkom. Detta kan 

relateras till det Antonovsky (2005: 46) menar med meningsfullhet, att risken för negativt 

hälsotillstånd som intervjupersonen uppgav inte är värt att investera energi och hängivelse i. 

När riskerna för negativt hälsotillstånd elimineras kan det bli värt att investera energi i.  

 

Intervjupersonen upplevde det som negativt att vara i miljöer med andra individer med 

funktionshinder, personen ifråga var i behov av att vara bland friska individer för att kunna nå 

framgång i sin arbetsträning. En av artiklarna ifrån den tidigare forskningen av Kober och 

Eggleton (2005) visade på att det var skillnader mellan trivsel/livskvalitet på en vanlig och 

skyddad arbetsplats, livskvalitet skattades som högre i en öppen anställning.  

 

En annan person ger exempel på sin erfarenhet av att hitta en passande arbetsträningsplats: 

 

… men sen fick jag via arbetsförmedlingen, vidarebefordrad hit till 

Arbetsdax. Först gick jag på träffar här ett par timmar i veckan och sen 

i höstas var arbetskonsulenten och jag ute på studiebesök. Ingen bra till 

en början, antingen så gillade jag inte stället eller så kunde de inte ta 

emot folk men sen så fick jag tips av en annan här på Arbetsdax om den 

här (arbetsplatsen), jag fick börja sen i slutet av november 06. Sen dess 

har jag varit där några timmar i veckan på förmiddagarna… 

(Intervjuperson 3) 

 

Att ha socialt stöd med att finna en lämplig arbetsplats kan vara avgörande för personer som 

nekas arbetsträningsplatser på grund av att man inte kan ta på sig de krav som arbetsplatsen 
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ställer. Krav - kontroll - socialt stöd har enligt Karasek (1990: 31) sin grund i att kunna 

kontrollera de krav som personen ställs inför vid ett arbete. Det kan vara att personen inte kan 

arbeta de antal timmar om dagen som arbetsplatsen förväntar sig. Slutligen fann personen en 

plats där de kunde möta dennes behov av stöd och anpassning.  

 

En annan av intervjupersonerna hade varit på två olika ställen innan denne fann rätt 

arbetsträningsplats, personen tog upp vad denne hade för erfarenheter innan personen fann 

nuvarande arbetsträningsplats där personen trivs, deltagaren uppgav att 

 

…jag är utbildad barnskötare så jag var på dagis i tre månader och det 

är inget för mig längre, det har hänt så mycket på tio år, det är så stora 

barngrupper och en sån blandning på språk... och då hoppade jag av då 

det är så annorlunda…sen var jag en månad på ett hotell, eftersom jag 

har jobbat tidigare en del inom restaurang, men det var oerhört 

jobbigt…(Intervjuperson 5) 

 

Arbetsmiljön har varit av stor betydelse för att deltagaren ska trivas eller fungera på 

arbetsträningsplatsen. De yttre stimulis eller omgivningens krav som Antonowsky (2005: 

43f) menar har att göra med hur omgivningen är begriplig, det vill säga ordnad och 

strukturerad, dagis platsen var inte längre ordnad och strukturerad som tidigare, varför 

begripligheten blev för låg för att kunna arbetsträna där. Utifrån det intervjudeltagarna 

uppgett är det viktigt att deltagarna får vara med och bestämma samt vara delaktiga var 

arbetsträningen skall ske, men att deltagarnas tidigare arbetserfarenhet inte alltid är viktigast 

att följa. Det man har jobbat med tidigare kanske man inte längre kan arbeta med 

överhuvudtaget. Arbetsträningen är även viktig och meningsfull för att man ska få nya 

erfarenheter och få prova på inom områden som man tidigare inte provat. Det är viktigt att 

man tänker lite utanför ramarna och är kreativ när man letar efter en arbetsträningsplats.  

 

6.3 Mål med arbetsträning  

Att ha ett arbete är självklart för många, men för några kan det vara saknaden av arbete som 

gör att man känner sig utanför gemenskap och samhälleliga strukturer. Det vanligaste är att 

arbeta heltid och för vissa kan det vara ett hinder att de inte kan arbeta heltid. Här ger en 
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person sin berättelse på hur det såg ut när denne skulle börja arbetsträna och vilka mål som 

formades:  

 

Målet var att jag ska kunna komma tillbaks till någon form av 

arbetskapacitet. Läkaren sade från början att jag skulle komma 

tillbaka på heltid vilket jag inte vet om jag klarar, jag äter medicin lika 

mycket som för 3 år sen och har försökt att gå ner vilket inte funkat. 

Jag har ju märkt att man fått viss känslighet som man aldrig haft förut 

och man är påverkad av yttre faktorer, så nu är det väl meningen att 

jag ska komma tillbaka till halvtid och nu jobbar jag halvtid. Vill inte 

sjukpensioneras, det är ju lätt om man har ett brutet ben, men på mig 

syns det väl inte och jag är väl sån som person att jag inte säger nej… 

(Intervjuperson 2) 

 

Att se att någon är arbetsför är lättare om funktionshindret som medför nedsatt arbetsförmåga 

består av en synlig skada som till exempel ett brutet ben, men denna person har inte något 

synligt funktionshinder. Då kan det vara förståeligt, att läkaren lade målet högt från början, 

som sedan formats om till halvtid, vilket är vad deltagaren klarar idag. De yttre stimulis och 

krav menar personen, har betydelse för hur man skall klara av att arbeta. Att ha möjlighet att 

kliva undan när det blir för mycket kan vara en metod att möta yttre påfrestningar. När 

anpassningen av arbetsuppgifterna kartläggs och genomförs, kan det vara ide att lägga in flera 

pauser om det finns risk att deltagaren stressar upp sig eller kör på utan att hinna reflektera 

över situationen. Genom att anpassa arbetet, kan en person som i ett icke anpassat arbete haft 

svårt att klara deltid gå upp i arbetstid och klara fler timmar. Anpassningen kan vara att 

personen har möjlighet att återhämta sig genom vila.  

 

Här ger en annan deltagare sin syn på vilket mål och syfte denne hade innan arbetsträningen 

 

 …komma igång och få lite rutin på sin tillvaro så det är ofta sådär att 

man befinner sig ofta mellan att vara sjuk och frisk och att det finns 

vissa saker att man skulle kunna göra, men att man inte skulle kunna 

ha ett eget jobb, men att mest komma igång o få rutiner…tänkte först 

att jag inte skulle till (arbetsplatsen) utan skulle till ett ställe emellan 

för att få rutiner och så innan (Intervjuperson 4) 
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Ovanstående citat visar på att det inte är lätt att välja och vraka mellan arbeten och särskilt 

inte om deltagaren varit sjukskriven innan, därför är det rimligt att börja sitt arbetsliv genom 

att arbetsträna i små steg. Genom små framsteg som att få en känsla för hur det är att uppfylla 

de krav ett arbete ställer. Det kan handla om att klara av att arbete några timmar om dagen, 

några dagar i veckan.  

 

En tredje deltagare berättade om sitt mål innan arbetsträningen genom att säga. 

 

 ja alltså meningen är att komma ut på dagarna, känna sig för hur 

mycket man orkar, känna sig för vad man kan tänka sig göra efter sin 

sjukskrivning… det måste inte ha anknytning till sitt framtida arbete 

utan det är lite mer att känna sig för…jag arbetar ju halvtid och jag 

måste tänka på att jag blev sjuk förut så att det är en lagom nivå för 

mig…(Intervjuperson 5)  

 

Bara den sociala omställningen är stor, från att ha varit isolerad till att komma ut på en 

arbetsplats, träffa nya människor, ha tider att passa, vara tvungen att gå upp, göra sig i 

ordning, se till att man är ren, har rena kläder och så vidare för att nå målet med att delta i 

arbetslivet. Den anpassningen är minst lika stor, som att utföra ett arbete. Att ovanstående 

intervjuperson funnit en lagom nivå på arbetsträning kan jämföras med det Öjemar (2007) 

kom fram i sin studie att den egna motivationen är en viktig aspekt att ta hänsyn till för att 

lyckas i sin arbetsträning. Att arbetsträningsplatsen måste ha anknytning till framtida arbete är 

inte nödvändigt, det gäller att komma igång med rutiner och känna sig för var man står efter, 

eller under en sjukskrivning. 

 

Att arbetsträningen inte leder till ett lönearbete på den arbetsplats deltagaren befinner sig på 

behöver inte innebära bara något negativt, utan det kan även vara ett steg för att komma 

närmare ett arbete. Att få komma ut och arbetsträna kan ge en positivare framtidstro för ett 

framtida arbete. En person gav sin syn på framtiden  

 

ja man får kanske lite positivare syn på framtiden, den tycker jag har 

blivit mer positiv, även om jag inte får arbete på (arbetsplatsen) efter 

det här, så det kan ge mig lite färska referenser så att man vet att det 
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kan leda till steg i rätt riktning, så på det sättet tycker jag att det är 

jättebra…hoppfull, positiv, någonstans så vet jag ju att jag inte är 

lastgammal heller, jag har vuxna barn vilket är en skillnad mot de som 

har småbarn och söker jobb. Det är väsentligt att jag håller mig frisk. 

För att ha ett hyggligt bra liv är det viktigt att få ett arbete för att det 

kan vara så otryggt annars… (Intervjuperson 5) 

 

Det intervjupersonen ovan tar upp är att i framtiden kunna få ett jobb är det en fördel om 

villkoren gynnar de som hamnat ofrivilligt utanför arbetslivet. Det visar sig även vara positivt 

att arbetsträna inför ett eventuellt arbete, genom att personen visar upp referenser från senaste 

arbete, som ligger i slutet av en längre sjukskrivning. Intervjupersonen tar upp arbetets 

betydelse för ett hyggligt liv som motverkar otrygghet. Arbetet motverkar även det Björkman 

(2005: 57ff) tagit upp om stigmatisering, det vill säga personen får tillgång till arbete, får 

möjlighet till delaktighet samt integreras till ett friskt arbetsliv. Även om det rör sig om 

arbetsträning, är det dock viss form av ett arbete som deltagaren utför. Många arbeten tillsätts 

via kontakter, arbetsträningen ger deltagarna nya kontakter och förhoppningsvis kan dessa 

vara till hjälp vid framtida arbetssökande.  

 

6.4 Arbetsträningens påverkan på det sociala livet 

Att ha en meningsfull sysselsättning kan ge flera vinster som även finns utanför arbetet. Att 

tillhöra en arbetsgrupp kan påverka det sociala livet genom att det skapar något gemensamt att 

samtala kring och även ger dagarna en struktur. En av deltagarna ger sin uppfattning om 

vilken påverkan den har på sociala livet:  

 

Har väl kanske fått lite mera saker gjorda, lite mer effektiv, lite mer 

aktiv, förr kunde det vara att jag kanske inte fick så mycket gjort, jag 

var orolig att jag inte hinner göra ditten och datt, att jag inte orkar gå 

på långpromenader, orkar inte gå till simhallen, orkar inte laga mat 

hemma, men det gör jag ju faktiskt, jag har även blivit gladare, jag 

hade använt mig det där året till att vila upp mig. Däremot så får man 

mycket intryck och det märks hemma och bland vänner att man har 

mer och prata om. Nu kan jag säga till folk att jag jobbar på 

(arbetsplatsen) och det är som en lättnad att säga till släktingar att jag 
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jobbar på (arbetsplatsen), sen behöver jag inte gå in på detaljer att 

jag jobbar ett par timmar, men det känns skönt att säga att jag arbetar 

på (arbetsplatsen) de säger jaha ja men det är väl bra, och det känns 

skönt att kunna säga de ... (Intervjuperson 3) 

 

Att ha ett arbete medför en känsla av sammanhang i det sociala livet, genom att vara en del av 

det vi flesta människor har gemensamt, nämligen att ha ett arbete att gå till. Det kan skapa 

samtalsämnen i hemmet, på stan, i träningslokalen, hos vänner och släkt. Flera av deltagarna 

uppger att det är positivt för dem att berätta för omgivningen att de arbetstränar. Det 

ovannämnda, som mer att prata om, behaget för självkänslan att ha ett arbete stämmer 

överrens med det Antonwsky (2005: 45) menar är KASAMS viktigaste komponent, nämligen 

meningsfullheten som motivationsfaktor, det kan bidra till ökad mening i arbetet.  

 

En annan deltagare ger sin syn på vad ett arbete innebär för denne och tiden efter arbetsdagen.  

 

Jag tycker att man får en viss uppdelning av veckan, jag är ganska 

trött när jag kommer hem, jag sover ju fortfarande mycket, kan bero 

på medicinen, men man känner sig mera berättigad till fritid när man 

är här och jobbar… (Intervjuperson 2) 

 

Fritiden påverkas i och med att deltagaren blir trött efter sitt arbetspass, men känner att 

fritiden blir mer meningsfull vid ett arbete. Även en annan deltagare har liknande uppfattning 

av arbetets innebörd för fritiden och svarade  

 

Ja på ett sätt har det det, det gör skillnad på arbete och fritid, ja när 

jag är ledig, vad skönt, så är det skillnad mot förut när man var 

”ledig” hela tiden, nu känner man sig verkligen ledig när man har en 

ledig dag. (Intervjuperson 4)  

 

Det kan ge dåligt samvete att vara hemma och inte göra något om personen står utanför 

arbetslivet. När de lediga dagarna kommer kan dessa dagar med all rätt uppfattas som lediga 

och utan några krav.  
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6.5 Stödets betydelse 

Det är minst lika viktigt att ha stöd när deltagare ska söka jobb, det kan vara ifrån 

arbetskamrater, det kan vara ifrån sina vänner eller familj. Det kan även vara av en 

verksamhet som ArbetsDax och några tog upp sin uppskattning för stödet som deltagarna fått 

av ArbetsDax.  En deltagare sade att:  

 

05 kom jag i kontakt med Arbetsdax och utan dom hade jag aldrig 

kunnat komma ut på en arbetsplats. De jobb som finns skulle jag 

aldrig klara för de jobb som är ute är 40 timmar i veckan. Det här är 

ju bra för att jag får praktisera (Intervjuperson 1)  

 

Intervjupersonen uppfattning av de jobb som finns att söka på arbetsmarknaden är att det 

sällan går att förhandla sig till anpassning av arbetstider utan det står redan vid 

ansökningsannonsen att arbetet är heltid och även schemalagt. ArbetsDax har en viktig roll 

när de söker arbetsträningsplatser till deltagarna, det finns behov av flera arbetsplatser som 

kan ta emot personer med olika stödbehov.  

 

En deltagare uttryckte stödet från familjen som betydelsefullt, även att arbetskamraterna fått 

vetskap om deltagarens situation och bakgrund. Eriksson & Larsson (2005: 134) menar att 

sociala stödet fungerar som en buffert vid obalans mellan arbetskrav och egenkontroll. Med 

sociala stödet ökar möjligheten att kunna klara kraven och de yttre påfrestningarna bättre. 

Intervjupersonen sade om stödet från omgivningen: 

 

Stöd ifrån arbetskamrater och från familjen, ungar och syskon är 

viktigt. Det är därför det är så svårt att söka ett riktigt jobb för ibland 

kan man inte arbeta och där förstår dom inte. Här är det skönt att de 

vet och jag har stöd i det. (Intervjuperson 1)  

 

En deltagare uppgav att denne kände stöd från sin handledare. Stödet är betydelsefullt för 

denna person då det finns risk att stress uppstår. När intervjupersonen berättade om sin 

uppfattning av handledarens/chefens betydelse sade denna att: 
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Han har förmåga att lyssna är väl A-O, och sen vet jag att av tidigare 

erfarenhet som jag blev stressad av chefen. Chefen här sätter även 

stopp när jag tar på mig för mycket. Ibland kan man springa på för 

fort själv utan att man tänker på det. Som när jag började så hade jag 

inte så många timmar så blev jag stressad av det, jag ville göra mera 

på de få timmar än jag hann med. Sen förlängde vi med en timma efter 

lunch uppehållet så kändes det skönt för då gick jag ner i arbetstempo, 

och det var så jäkla stressigt att hinna till lunch med allt. 

(Intervjuperson 2) 

 

Det är många faktorer att tänka på när arbetstiden ska anpassas efter individens behov. 

Personen ovan gav en intressant beskrivning av att utökning av arbetstid kan vara som stöd 

och minska stressen. Kraven blir rimliga utifrån den förlängda arbetstiden. Ovanstående 

intervjuperson visar på att det är viktigt att handledaren/chefen på arbetsplatsen är väl insatta i 

vad en arbetsträning innebär och varför man arbetstränar för att personen i arbetsträningen ska 

kunna få rätt stöd. Den tidigare chefen gav lite socialt stöd och därför blev deltagaren mer 

stressad. Eriksson & Larsson (2002: 133f) menar att när sociala stödet är högt då blir arbetet 

kollektivt och som i ovanstående citat, var stödet lågt varför arbetet blev isolerat.  

 

6.6 Delaktighet 

Att ha ett arbete är en strävan för de flesta människor, att ofrivilligt bli utan sysselsättning 

visar sig ha olika negativa effekter. Arbetslösheten kan som Björkman (2005: 63) diskuterar 

om dess stigmatiserande effekter, leda till att självkänslan försvagas med isolering och 

ensamhet som följd. En av deltagarna berättade om hur det kan vara att ha ett arbete. 

Intervjupersonen sade att: 

 

Man blir något annat än sjuk eller hur jag ska säga, just det här att 

man träffar andra människor och upptäcker att man kan fixa vissa 

saker och man får någon form av ett egenvärde och det är så konstig 

samhällsdebatt, innan jag blev sjuk så kunde jag ha hand om 20 pers 

som jag skulle fixa jobb åt och därifrån så har man blivit en 

samhällsbelastning, det kanske har minskat lite för man hör inte lika 

mycket som för något år sen om sjuktal och sånt, men man går med 
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stor skuld på axlarna. När jag kom hit så kändes det bra och man 

accepterades som man var och (arbetsgivaren) har ju haft tidigare 

medarbetare och är vana med folk som inte funkar som de ska… 

samhället ser ju inte ut så, avviker du ifrån någon norm så passar man 

inte in… (Intervjuperson 2) 

 

Samma person uppgav även att denna kommit in arbetsgruppen på ett bra sätt 

 

jag är en i gruppen, tidigare på förra stället kom jag inte in i gänget. 

Det kanske var därför det inte funkade där, jag vet inte mitt gamla kom 

fram där också eftersom det var det här sälj, sälj, och då kom min 

gamla yrkesroll upp... (Intervjuperson 2) 

 

Det är särskilt viktigt att komma in i arbetsgruppen för att känna sig delaktig. Att känna sig 

delaktig i samhället genom att ha ett arbete är kanske en självklarhet för många. Ovanstående 

citaten visar på att intervjupersonens bild av omgivningens förväntningar är att passa in i olika 

normer. Avviker du från arbetslivet exempelvis riskerar du att bli stämplad som något 

negativt det vill säga, du blir stigmatiserad som Björkman (2005: 58f) tar upp att du även blir 

etiketterad som att skillnader finns mellan arbetstagarna och att etiketteringen riskerar att bli 

bestående. Har du en fysisk skada kan det vara acceptabelt att vara sjukskriven, har du 

däremot ett psykiskt funktionshinder, är det svårt att bli accepterad i utanförskapet och 

därmed stigmatiserad. 

 

Att vara arbetslös ger flera negativa effekter, lägre inkomst om personen tidigare haft arbete, 

mindre social kontakt med omgivningen, mindre känsla att vara bidragande till vårt samhälles 

uppbyggnad. En person ger sin syn på utanförskap innan arbetsträningen och hur det har skett 

en positiv förändring i och med arbetsträningen. 

 

… men förut så kan jag säga att när jag mötte någon bekant på stan så 

tog man en omväg, nu kan man däremot berätta, att man arbetar eller 

arbetstränar… i våran civilisation är det ju uppbyggt att om 

människan ska ha ett värde så ska man ha ett jobb... (Intervjuperson 2) 
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De negativa effekter som arbetslöshet kan ge, gjorde att intervjupersonen undvek vänner, 

eftersom denne inte orkade berätta om sitt utanförskap i arbetslivet. Intervjupersonen tar upp 

som Björkman (2005: 62) påtalat att de flesta psykiskt funktionshindrade förväntat sig 

negativa reaktioner från omgivningen när de inte deltagit i arbetslivet och därmed blivit 

stigmatiserade. Uppfattningen om att en arbetsträning förhindrar utanförskap delas av flera 

deltagare. En annan intervjuperson sade att det skedde förändringar i dennes liv när 

arbetsträningen påbörjades. Intervjupersonen uppgav:  

 

ja jag tycket ju att den största förändringen var att jag kom igång med 

något att göra, kände mig som en del i samhället, låter lite kanske… 

när man är sjukskriven längre tid hamnar man lite utanför på ett sätt, 

men det känns som man är mer delaktig sen jag fick den platsen och 

sen dom som jobbar på (arbetsplatsen) är kanon…(Intervjuperson 4) 

 

Att arbetsträna uppfattades innan som något negativt av ovanstående deltagare. Denne hade 

en tro på att omgivningen skulle se det som något negativt att denne arbetstränade, men 

möttes av kollegor på arbetsplatsen på ett positivt sätt. När en annan deltagare berättade om 

olika fördelar med arbetsträningen, då uppgav denne också att det fanns rädsla inför 

arbetsträning  

 

…jag var rädd för motsatsen att folk skull vara dömande och 

så…(Intervjuperson 3) 

 

Bemötandet blev från omgivningen blev inte dömande som denne hade förväntat sig, 

personen i fråga upplevde istället mycket positiv respons kring sin arbetsträning från 

omgivningen. Det positiva bemötandet motverkade stigmatisering, utanförskap och 

fungerade mer som integrering in i arbetslivet istället.  

 

6.7 Meningsfull arbetsträning 

Att ha tillgång till ett arbete kan vara en stor framgång. För att trivas på arbetsträningen kan 

vara beroende av vilka arbetsuppgifter man får. Ingen av deltagarna har uppgett att de får göra 

något som någon annan inte vill. Det som visat sig vara en meningsfullt är att 

arbetsuppgifterna är riktiga. En av deltagarna uppgav att: 
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ja det är att det inte är konstgjort, jag har ju mitt eget ansvarsområde 

och man gör ju riktiga jobb, inga konstruerade saker, och det hade det 

känts konstigt… (Intervjuperson 2) 

 

Eget ansvarsområde, meningsfulla arbetsuppgifter är ett steg närmare ett vanligt arbete för 

deltagaren. En annan deltagare berättade om sin önskan och rädsla för mer ansvar genom att 

säga:  

 

ofta sker det något konstigt, om jag, skulle säga till någon att jag vill 

ha mera ansvar, och de svara att ja då ger vi dig mer ansvar, då skulle 

jag antagligen bli rädd…(Intervjuperson 3) 

 

Ökat ansvar kan leda till osäkerhet och rädsla över att kunna hantera förtroendet. En lagom 

dos av eget ansvar och omgivningens krav, visar sig vara lämpligast som Eriksson & Larsson 

(2002: 133f) belyst om att ur ett hälsoperspektiv är när arbetskraven och den egna kontrollen 

är i balans. Om den egna kontrollen skulle vara för låg i och med ökat ansvar, kan det 

resultera i hälsofara. Några av intervjudeltagarna uppgav att deras självförtroende stärktes i 

och med arbetsträningen. Ökat ansvar, lagom krav samt rätt stöd utvecklar personerna 

positivt. En person uppgav sin bild av hur självförtroendet utvecklades genom att säga:  

 

det är när man har varit sjukskriven länge, så är inte självförtroendet 

inte på topp man är osäker på vilka situationer man klarar av och sen 

när man ser att man klarar av så blir självförtroende stärkt. 

(Intervjuperson 4) 

 

Det kan vara en svårighet att veta sina gränser, genom prövning som arbetsträning erbjuder 

har personer möjlighet att testa sig och sin arbetsförmåga. Om arbetsgivare skulle vara mer 

generösa på arbetsplatser att låta individer testa sin förmåga, då skulle förmodligen färre bli 

sjukskrivna och färre skulle var missnöjda med sina arbetsuppgifter. 
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7 Slutdiskussion 

Syftet i den här studien är att förstå arbetsträningens betydelse för personer med psykiska 

funktionshinder och söka efter kunskap om olika framgångsfaktorer som finns för dem i 

arbetsträningen. Jag ska svara på detta genom frågeställningen.  

 

Vad betyder arbetsträningen? Arbetsträningen har inneburit att alla har fått tillgång till en 

arbetsplats. Deltagarna har fått tillgång till friska arbetskamrater som de kan samarbeta och 

samspela med. Arbetsträningen har bidragit med meningsfulla arbetsuppgifter som deltagarna 

själva uppskattar. Deltagarna har fått egna ansvarsområden att ansvara över. Deltagarna har 

tillsammans med arbetskonsulenterna satt upp mål som de arbetar efter, små delmål som 

utvärderas med jämna mellanrum. Arbetsträningen har även bidragit med struktur över 

vardagslivet, skillnader på att arbeta och att vara ledig, då deltagarna tidigare upplevde 

sjukskrivning som negativt och inte kunde unna sig att känna sig lediga. Arbetsträningen har 

även inneburit att deltagarna andas positivism inför framtiden, tron på möjligheter till 

framtida arbete har ökat, samt att ha en roll som innebär något annat än sjuk. Ingen av 

deltagarna har blivit lovad ännu ett arbete, eller lönebidragsarbete, men förhoppningarna har 

ökat i och med arbetsträningen. Förhoppningarna på att få ett arbete är antingen på den 

nuvarande arbetsträningsplatsen eller på en liknande arbetsplats. Några är osäkra på hur länge 

de får fortsätta att arbetsträna, då är osäkerheten något större till anställning. 

 

Bidrar arbetsträningen till ökad delaktighet i samhället? Jag tycker att arbetsträningen bidrar 

på många sätt till delaktighet. Dels att ha ett arbete där möjlighet till kontakt med andra 

människor finns. Arbetsträningen har bidragit till att bryta isoleringen som många upplevde 

att de befann sig i när de blivit sjukskrivna. Deltagarna upplever själva att delaktigheten i 

samhället ökat. Deltagarna har även fått aktivare fritidsliv där ledigheten upplevs rättfärdigad 

jämfört med när de varit sjukskrivna och hemma. Att delta i arbetsträningen har även 

motverkat stigmatiseringen då de upplevt sig vara en av övriga samhällsdeltagare. 

 

Vilka är framgångsfaktorerna i arbetsträningen? 

• Att arbetsträna på en arbetsplats bland friska personer upplevdes som en viktig faktor 

för samtliga.  

• Motivation är en viktig faktor och kanske den största framgångsfaktorn för att trivas 

och fungera i en arbetsträning.  
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• Anpassning av arbetstiderna efter deltagarnas förmåga har visat sig vara en 

framgångsfaktor. Arbetstidanpassningen har möjligen lika stor betydelse som 

motivation för att nå framgångar på arbetsträningen.  

• Om yttre kraven blir för stora, jämfört med den egna kontrollen har deltagarna visat 

sig vara negativt. En balans med lagom krav - kontroll - socialt stöd är en förutsättning 

för att nå framgång på en arbetsplats.  

• Att arbetsuppgifterna är meningsfulla och att deltagarna erövrat nya erfarenheter har 

visat sig vara en framgångsfaktor. 

• Att sätta mål som blir hanterbara och nåbara inom kort tid är en framgångsfaktor. Det 

innebär att målen är rimliga och inte för stora ifrån början. Det innebär även att 

egenkontrollen över de små framstegen blir hög.  

• För några deltagare har stödet från arbetskonsulenterna varit betydelsefullt, vid 

letandet av ny arbetsträningsplats, för personerna som arbetstränat på arbetsplatser där 

det inte fungerat av olika anledningar. Stödet ifrån handledarna, arbetskamraterna och 

familj är även det värdefullt. 

• Matchning av arbetsträningsplatsen efter deltagarens önskemål bidrar eller stärker till 

flera framgångsfaktorer  

. 

Studien har inte haft i syfte att skapa nya teorier utan att med hjälp av dem få kunskap om 

arbetsplatsen betydelse. Krav - kontroll - socialt stöd har teoretiskt varit av stor betydelse för 

deltagarna på en arbetsträning för att nå framgång. När kraven varit för stora på tidigare 

arbetsträning eller på arbetsplatser de gjort studiebesök på har resulterat i att de fått söka en 

ny eller en annan arbetsträningsplats. På samtliga arbetsträningsplatser upplevs som kraven på 

dem som rimliga och att även den påverkan på arbetstider och arbetsuppgifter ses som en 

framgångsfaktor. Stödet ifrån omgivningen har även den varit en viktig framgångsfaktor både 

innan och under arbetsträningen.  

 

Även KASAM har varit av stor vikt för denna studie. De tre grundkomponenterna 

begriplighet har upplevts av deltagarna relativt hög då de har en strukturerad arbetsträning, 

tydliga ramar att hålla sig inom, exempelvis anpassning av arbetstid Hanterbarheten som 

handlar om kontroll över sina egna resurser, där upplever deltagarna framsteg hela tiden, även 

om de är små så är det framsteg dock. Meningsfullhet har ökat i och med arbetsträningen, de 

känner som delaktiga i samhället, deras sociala tillvaro har fått utvecklats positivt då 
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deltagarna kunnat delge att de har ett arbete, tidigare kunde någon undvika sociala situationer 

för att slippa prata om sitt utanförskap.  

 

Deltagarna har upplevt sig mer stigmatiserade innan arbetsträningen. Arbetsträningen har 

motverkat att deltagarna stigmatiserats. Ingen har uppgett att de upplevt sig stigmatiserade för 

att de arbetstränar vilket jag blev lite överraskad av. Jag trodde att just på grund av 

arbetsträningen, att de inte har kraven på produktivitet som de övriga anställda skulle ställa 

dem utanför arbetsgruppen lite. Men eftersom arbetsträningsplatserna inte är av produktiv 

karaktär har inte detta inträffat. Personerna har smält in i personalgruppen på ett bra sätt som 

kan ses som en framgångsfaktor. De har även kunnat prata med sin omgivning att de har ett 

arbete, även om de inte alltid pratar om vilken typ av arbete, dock är det en viktig insats de 

gör för arbetsplatsen. 

 

Den tidigare forskningen bekräftar denna studie då anpassning av arbetsplats varit en 

framgångsfaktor. Anpassningen har varit genom att deltagarna har möjlighet att säga ifrån om 

arbetsuppgifterna tenderat att påverka deras hälsa negativt, det finns på arbetsplatsens 

möjlighet att kunna gå undan om det varit rörigt. Stödet har även det varit en viktig faktor i 

tidigare forskning och denna studie, deltagarna har upplevt stöd ifrån handledare, 

arbetskamrater och sin familj och påtalat detta som väderfullt. Att tillvara ta egna önskemål 

om arbetsplats har visat sig vara en framgångsfaktor som höjer motivationen som är 

avgörande för att trivas på en arbetsplats. Samhörighet eller delaktighet stämmer överrens 

med vad den tidigare forskningen och denna studie visat. Deltagarna har upplevt att de är en 

individ som deltar i samhället mera nu än när de var sjukskrivna och utan arbetsträning De 

nyckelord som jag funnit i tidigare forskningen är anpassning och stöd, motivation, önskemål, 

samhörighet och tillgänglighet till att få arbetsträna med stöd  

 

För framtida forskning skulle det vara intressant att titta på hur många över en längre tid har 

fått en anställning i någon form genom ArbetsDax eller någon liknande verksamhet. Det 

skulle även vara intressant att göra en studie på vilka framgångsfaktorer finns på en skyddad 

arbetsplats och om det finns faktorer som en öppen anställning kan dra glädje av.  
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Bilaga 1  

 

Intervjuguide  

Du har möjlighet att avsluta intervjun när som helst om du tycker oavsett anledning. Inga 

uppgifter om identitet eller vart du arbetar kommer att dokumenteras. Anonymitet garanteras 

och inga uppgifter om identitet kommer att framställas i denna studie. 

 

Vill du berätta lite om dig själv först? Ålder, familj och hur du bor t.ex.? 

 

Vad betyder arbetsträningen 

Hur länge har du arbetstränat här? 

Vad är meningen med arbetsträningen? 

Hur fick du denna arbetsträningsplats? 

Svarar arbetsplatsen mot ditt intresse? Eller: Skulle du helst vilja arbetsträna på annan 

arbetsplats? Vilken? Varför då? 

Vad gjorde du innan du började arbetsträna här? 

Vilka förändringar skedde i och med att du började arbetsträna här? 

Har du tidigare erfarenhet av arbetsträning? Var? Hur var det? Skillnad? 

Vad innebär arbetsträningen för dig? 

Vad tycker du är det bästa med din arbetsträning? 

Vad tycker du är det sämsta med din arbetsträning? 

 

Berätta om ditt arbete om hur en dag kan se ut. 

Vilka är dina arbetsuppgifter? 

Vad tycker du om dina arbetsuppgifter? Svåra/Lätta? Meningslösa/meningsfulla? 

Skulle du vilja ha andra arbetsuppgifter? 

Kan du själv vara med och påverka dina arbetsuppgifter?  

Upplever du att du har möjlighet till egna initiativ i arbetet? 

Upplever du att dina arbetsuppgifter kräver mycket koncentration eller går det på rutin? 

Känner du att arbetsuppgifterna är rimliga utifrån dina kunskaper/kompetens? 

 

Vad tycker du är viktigt för att trivas på arbetet? 

Hur ser stödet ifrån handledaren ut? 
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Hur ser stödet ifrån arbetskamraterna ut?  

Upplever du att du får respons på det du gör? Både negativt och positivt 

Vad kännetecknar en bra handledare? 

Vad kännetecknar en bra arbetskamrat? 

 

Skiljer sig dina arbetsvillkor ifrån övriga anställdas på arbetsplatsen? 

Känner du dig särbehandlad? 

Är det i så fall positivt eller negativt med särbehandlingen? 

Har du någon ersättning för att du arbetstränar? 

Har den ersättningen någon betydelse?  

 

Bidrar arbetsträningen till ökad delaktighet i samhället 

Vilken betydelse har arbetet för din fritid?  

Har du blivit mer engagerad i någon bisyssla/hobby sedan du började arbetsträna?  

Har du fått fler vänner i och med arbetsträningen? 

Har arbetsträningen påverkat självförtroendet? 

Har du fått det bättre genom arbetsträningen?  

 

Ökar arbetsträningen deltagarens möjligheter att erhålla lönearbete? 

När upphör arbetsträningen? 

Vad händer då? 

Vilka mål har du med arbetsträningen?  

Stärker arbetsträningen dina möjligheter att nå dina mål? 

Hur ser du på framtiden med vanligt arbete? 

Vad skulle du helst vilja arbeta med i framtiden? 

Upplever du större optimism eller pessimism mot förr? 

 

Har du något annat att tillägga och är det ok om jag kontaktar dig om jag skulle behöva det? 

 


