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SAMMANFATTNING 

En viktig determinant för hälsa är delaktighet på arbetsmarknaden. Det framkommer att 

denna delaktighet inte alltid är lika stor för alla grupper i samhället. Andelen individer med 

olika former av funktionsnedsättningar som är delaktiga på arbetsmarknaden är lägre 

jämfört med den övriga arbetsföra befolkningen. Detta kan betraktas som en orsak till 

ojämlik i hälsa.  

Syftet med denna studie var att undersöka hur individer med psykiska 

funktionsnedsättningar samt inlärningssvårigheter upplever att delaktighet på 

arbetsmarknaden påverkar deras hälsa. För att besvara syftet användes en kvalitativ metod 

med sex halvstrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Det insamlade 

datamaterialet analyserades med hjälp av en manifest innehållsanalys. Resultatet i studien 

visar på att sådant som hindrar delaktighet på arbetsmarknaden bland annat var avsaknad av 

stöd men också krav. En sen upptäckt av funktionsnedsättningen upplevs även det hindrande 

för delaktighet på arbetsmarknaden. Främjande för delaktighet var erhållande av stöd och 

krav samt att den omgivande miljön är förstående för vad som kan behövas vid en 

funktionsnedsättning. Det framkommer också att delaktighet på arbetsmarknaden har 

positiv betydelse för den självupplevda hälsan. Slutsatser som kan dras av denna studie är 

bland annat att funktionsnedsattas delaktighet på arbetsmarknaden är ett viktigt område att 

arbeta med för att minska ojämlikhet i hälsa. 

Nyckelord: Främjande, Hindrande, Inlärningssvårigheter, Ojämlikhet i hälsa, Psykiska 

funktionsnedsättningar. 

  



ABSTRACT 

An important determinant of health is participation in the labour market. It appears that 

participation in the labour market not always is equal for all groups in the society. The 

proportion of individuals with various forms of disabilities involved in the labour market is 

lower in comparison with rest of the working population. This is something that can be seen 

as a cause of inequality in health. 

The purpose of this study was to examine how individuals with psychological impairments 

and learning disabilities experience that participation in the labour market affects their 

health. To answer the purpose of this study a qualitative method with six semi-structured 

interviews was used to collect data. The collected data were analyzed with a manifest content 

analysis. The results of the study indicate that barriers for participation in the labour market 

were the lack of support but also demands. A late discovery of the disability is experienced to 

be a barrier for participation in the labour market. Promoting factors for the participation 

was to receive support and demands as well as a surrounding environment that understands 

what might be needed in the event of a disability. The results also indicate that participation 

in the labour market has positive effects on self-perceived levels of health. Conclusions that 

can be drawn from this study are that disabled people's participation in the labour market is 

an important area that requires work, in order to reduce health inequalities. 

Keywords: Barriers, Inequalities in health, Learning disabilities, Promoting factors, 

Psychological impairment. 
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1 INTRODUKTION 

Nära på en miljon av den svenska befolkningen, i åldersgruppen 16-64 år, uppger att de har 

en funktionsnedsättning. Det framkommer samtidigt att individer med olika former av 

funktionsnedsättningar är delaktiga på arbetsmarknaden i mindre utsträckning än övriga 

befolkningen. Världshälsoorganisationen lyfter vikten av arbete och sysselsättning för en god 

hälsa bland befolkningen. Att individer med funktionsnedsättningar är mindre delaktiga på 

arbetsmarknaden än övriga befolkningen bidrar därmed till ojämlikhet i hälsa.  

I och med att individer med en funktionsnedsättning är en grupp som riskerar att 

missgynnas på arbetsmarknaden är detta ett viktigt område att studera. Studier är viktiga att 

inrikta mot att undersöka vad som hindrar samt främjar deras delaktighet på 

arbetsmarknaden samt vilken betydelse detta får på denna grupps hälsa. Tidigare studier 

inom området visar på att det finns såväl hinder som sådant som främjar funktionsnedsattas 

delaktighet på arbetsmarknaden. Jag anser att vidare studier inom området är viktiga för att 

öka denna kunskap. Kunskap inom området kan användas för att arbeta mot att öka 

funktionsnedsattas delaktighet på arbetsmarknaden, vilket kan minska ojämlikheten i hälsa. 

Ett intresse för att fördjupa mig inom detta område har väckts under min utbildning inom 

folkhälsa, vilken inkluderat bland annat kurser inom området funktionsnedsättningar samt 

arbetsliv. Intresset ökade under min verksamhetsförlagda utbildning där jag var i kontakt 

med aktörer verksamma inom utvecklingsprogrammet SAMjobb, inriktat mot att stärka 

funktionsnedsattas position på arbetsmarknaden. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Begreppen delaktighet och deltagande 

Ett centralt begrepp i denna studie är delaktighet. Världshälsoorganisationen (2001, s. 14) 

definierar begreppet delaktighet som ”En persons engagemang i en livssituation”.  

I denna studie används även begreppet deltagande, vilket kan ses som snarlikt begreppet 

delaktighet. Begreppet deltagande används i denna studie i form av respondenternas 

deltagande i studien samt i utvecklingsprogrammet SAMjobb. En skillnad görs dock i denna 

studie mellan begreppen delaktighet samt deltagande. Respondenterna deltar exempelvis i 

utvecklingsprogrammet SAMjobb och genom detta deltagande är avsikten att de ska kunna 

uppnå delaktighet på arbetsmarknaden.  

2.2 Funktionsnedsättningar  

Inom åldersgruppen 16-64 år uppger 16 procent av befolkningen att de har någon form av 

funktionsnedsättning (Statistiska centralbyrån, 2015). Socialstyrelsen (2007a) definierar 

Funktionsnedsättning som ”Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga”. ”En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat 

tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller 

skador kan vara av bestående eller av övergående natur”. 

Tre procent av befolkningen inom åldersgruppen 16-64 år uppger sig ha en psykisk 

funktionsnedsättning (Statistiska centralbyrån, 2015).  Dammert (2013) förklarar att 

begreppet psykiska funktionsnedsättningar inte har en enhetlig definition och att detta 

begrepp även genom historien genomgått flera förändringar. En definition som Dammert 

(2013, s. 145) lyfter är "Begreppen psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning används 

som en samlande beteckning för alla tillstånd då en person behöver psykiatrisk vård, stöd 

eller behandling. Här inkluderas även beroende-/missbruksproblem och neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar liksom personer med ångest- och depressionsproblematik".  

Bland funktionsnedsättningar återfinns även olika former av inlärningssvårigheter. 

Världshälsoorganisationen (1992) tar upp att svårigheter i inlärning bland annat kan röra ett 

specifikt område. Inlärningssvårigheter kan i sådana fall röra specifika områden som 

antingen skrivning, läsning eller att hantera matematiska uträkningar. Svårigheterna kan 

även vara mer generella och innebära att svårigheter finns inom flera olika områden. Olika 

former av kognitiva nedsättningar vilka innebär svårigheter med minne och 

problemlösningsförmåga samt abstrakt tänkande inkluderas även som svårigheter i 

inlärning. 

De individer som lever med en funktionsnedsättning uppskattar sin hälsa som sämre än 

övriga befolkningen (Myndigheten för delaktighet, 2014). Bland annat kan en skillnad ses i 
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det psykiska välbefinnandet. En större andel av de som uppger en funktionsnedsättningen 

uppger även att det psykiska välbefinnandet är nedsatt. Tjugoåtta procent av befolkningen 

med olika former av funktionsnedsättningar uppger att det psykiska välbefinnandet är 

nedsatt. Bland övriga befolkningen uppger 14 procent att de upplever att det psykiska 

välbefinnandet är nedsatt. Skillnaden i självskattad hälsa kan till viss del härledas till att 

själva funktionsnedsättningen innebär att dessa individer uppskattar sin hälsa som sämre än 

övriga befolkningen. Avsaknad av sociala relationer och stabil ekonomisk inkomst beräknas 

även påverka denna skillnad. Hinder i samhället som påverkar möjligheterna för 

funktionsnedsatta att kunna vara delaktiga i utbildning och arbete är därmed viktiga att 

undanröja. 

2.3 Delaktighet och dess betydelse för hälsa 

Världshälsoorganisationen (2008) lyfter vikten av arbete och sysselsättning för en god hälsa. 

I deras kartläggning av sociala bestämningsfaktorer för jämlikhet i hälsa lyfts vikten av arbete 

och sysselsättning. Att ha ett lönearbete innebär bland annat en ekonomisk inkomst, social 

status samt uppbyggnad av sociala kontaktnät. En meningsfull sysselsättning innebär även 

att en personlig utveckling kan ske. 

År 2003 antog Sverige ett övergripande folkhälsomål med elva målområden med syfte att 

skapa förutsättningar för hela befolkningen att uppnå god hälsa på lika villkor (Prop. 

2002/03:35). Målområdena grundas på bestämningsfaktorer för hälsan och inriktar sig mot 

att skapa samhälleliga förutsättningar för alla samhällets medborgare. Att hälsan förbättras 

för de samhällsgrupper som kan ses vara mest utsatta för ohälsa är en central del i 

folkhälsomålen. Det första målområdet är Delaktighet och inflytande i samhället. Inom 

målområdet lyfts att delaktighet och inflytande är en central del av ett demokratiskt 

samhälle. Delaktighet och inflytande för samtliga samhällsmedborgare ses leda till en 

förbättrad folkhälsa. Inom målområdet lyfts bland annat arbetsmarknadspolitiken. Genom 

en väl fungerande arbetsmarknad skapas förutsättningar för delaktighet på arbetsmarknaden 

för samtliga samhällsmedborgare. Det andra av målområdena, Ekonomisk och social 

trygghet, lyfter att delaktighet på arbetsmarknaden bland annat innebär förbättrade 

livsvillkor, genom en ekonomisk inkomst. Innehavande av ett arbete innebär även större 

möjligheter till sociala relationer. Ekonomisk och social trygghet för samtliga 

samhällsmedborgare kan ses som viktiga bestämningsfaktorer för en god folkhälsa.  

Cooper, McCausland och Theodossiou (2015) framhåller att en stabil och återkommande 

inkomst även ökar förutsättningar för att bibehålla en god hälsonivå. Barisin, Benjak och 

Vuletic (2011) pekar på att delaktighet på arbetsmarknaden innebär sociala kontakter, bättre 

självförtroende samt en högre nivå av psykisk hälsa. Att vara delaktig på arbetsmarknaden 

innebär även att dagarna fylls med rutiner. De dagliga rutiner som kommer utav ett arbete är 

även en determinant för god hälsa. Dominy och Hayward-Butcher (2012) lyfter att det går att 

se att den rutin som arbetet innebär får positiv effekt på hälsan, där arbetet blir en 

betydelsefull del i vardagen.  
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2.4 Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar 

Inom området funktionsnedsättningar och deras delaktighet på arbetsmarknaden finns 

flertalet styrdokument. Sådana styrdokument återfinns på såväl internationell, nationell som 

regional och kommunal nivå. På internationell nivå återfinns bland annat Förenta 

nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar 

(Regeringskansliet, 2008). Inom denna konvention tas rättigheter för individer med 

funktionsnedsättningar upp. Artikel 27 i konventionen tar upp rättigheter för 

funktionsnedsatta när det rör arbete och sysselsättning. Här förtydligas att individer med 

funktionsnedsättningar har rätt till att kunna ta del av arbetsmarknaden på samma villkor 

som övriga befolkningen. Arbetsmarknaden skall därmed sträva mot att vara tillgänglig, 

öppen och främjande för att individer med funktionsnedsättningar skall kunna ta del av 

denna. Inom detta område förtydligas även att det på arbetsplatser aldrig får förekomma 

diskriminering kopplat till individens funktionsnedsättning. Detta gäller såväl under 

rekryteringsprocessen som under anställningstiden. År 2007 skrev Sverige under 

konventionen, året därpå ratificerade Sverige konventionen. Myndigheten för delaktighet 

(2014) förtydligar att i och med Sveriges ratificering av förenta nationernas konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättningar skall dess riktlinjer följas på alla 

nivåer. Riktlinjerna skall därmed följas på såväl nationell som regional och kommunal nivå. 

2.5 Sveriges funktionshinderspolitik 

Regeringskansliet (2011) har inom deras strategi för genomförande av 

funktionshinderspolitiken 2011-2016 tagit upp riktlinjer för bland annat 

arbetsmarknadspolitiken. Ett av de två inriktningsmålen som satts upp inom 

arbetsmarknadspolitiken är att öka sysselsättningsgraden för individer med 

funktionsnedsättningar. Den ökade sysselsättningsgraden rör även funktionsnedsatta där 

funktionsnedsättningen även innebär nedsatt arbetsförmåga. Det andra inriktningsmålet är 

att effektivisering skall ske vid matchning mellan arbetssökande individer med 

funktionsnedsättningar och lediga arbeten. Inriktningsmålen skall uppfyllas genom bland 

annat översyn av arbetsmarknadspolitiska insatser för individer med 

funktionsnedsättningar, öka kunskaperna runt psykiska funktionsnedsättningar samt att 

påverka eventuella attityder angående denna grupp. 

Myndigheten för delaktighet (2014) genomför årligen en uppföljning av regeringens strategi 

för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016. I den senaste uppföljningen 

framkom att utvecklingen går framåt men att det kan ses gå för långsamt för att stora delar 

av denna strategi skall uppfyllas till 2016. Ett av områdena där de uppsatta inriktningsmålen 

riskerar att inte uppfyllas är inom arbetsmarknaden. Inom detta område framkommer att 

individer med funktionsnedsättningar är underrepresenterade på arbetsmarknaden. Statistik 

ifrån Statistiska centralbyrån (2015) visar på att bland funktionsnedsatta i åldersgruppen 16-

64 år är 62 procent sysselsatta, det kan jämföras med övriga befolkningen där 77 procent är 

sysselsatta.  Enligt Myndigheten för delaktighet (2014) kan även ses att cirka en fjärdedel av 

de som är inskrivna på arbetsförmedlingen har en funktionsnedsättning. 
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2.6 Hindrande och främjande för delaktighet på arbetsmarknaden 

Världshälsoorganisationen (2011) identifierar antal hinder för funktionsnedsatta att ta del av 

arbetslivet. Sådana hinder är bland annat en lägre utbildningsnivå inom denna grupp, 

missuppfattningar angående vad denna grupp klarar av och inte klarar av inom arbetslivet 

samt diskriminering ifrån arbetsgivare. Kulkarni och Kote (2013) framhåller att vissa 

arbetsgivare undviker att genomföra en anställning av funktionsnedsatta grundat på allt för 

mycket fokus på det sjuka hos individen. Fokus tenderar att läggas på att se till svårigheter en 

funktionsnedsättning skulle innebära på arbetsplatsen istället se till det som fortfarande kan 

utföras. Enligt Gustafsson, Prieto-Peralta och Danermark (2013) kan även de attityder 

arbetsgivare har om gruppen funktionsnedsatta få inverkan i rekryteringsprocessen. Jans, 

Kaye och Jones (2011) tar upp att individer med funktionsnedsättningar ofta får jobba 

hårdare i konkurrensen att få ett jobb än övriga befolkningen. De lyfter samtidigt att det 

bland funktionsnedsatta kan upplevas som att funktionsnedsättningen är något som måste 

döljas, för att kunna stå sig i denna konkurrens.  

Det går att se en annan problematik vid inkludering av funktionsnedsatta på 

arbetsmarknaden, där Thanem (2008) pekar på företags mångfaldsarbete. 

Funktionsnedsatta ses vara en grupp som tenderar att inte inkluderas när företag sätter upp 

sina mångfaldsarbeten. Hinder för delaktighet på arbetsmarknaden inkluderar inte enbart att 

erhålla ett arbete. MacIntyre (2014) framhåller att hinder även kan bestå av svårigheter att 

bibehålla ett arbete. Sådana svårigheter för gruppen funktionsnedsatta att bibehålla arbetet 

kan härledas till brister i erfoderligt stöd på arbetsplatsen. Även Holwerda, Brouwer, De 

Boer, Groothoff och Van der Klink (2015) lyfter stödets betydelse. Det kan ses att stöd under 

skolgången ifrån bland annat föräldrar och lärare är främjande för unga individer med 

funktionsnedsättningar att senare komma ut i arbetslivet. Lindstrom, Doren och Miesch 

(2011) påpekar att även tro på den egna förmågan samt ihärdighet hos individer med 

funktionsnedsättningar är något som främjar att dessa skall komma ut i arbetslivet. 

2.7 Utvecklingsprogrammet SAMjobb 

I arbetet med att öka delaktigheten på arbetsmarknaden för funktionsnedsatta har riktlinjer 

satts upp på bland annat kommunal nivå. På denna nivå kan samverkan mellan aktörer ses 

vara ett erforderligt inslag för att öka effektiviteten i detta arbete (Myndigheten för 

delaktighet, 2014). Samverkan är något som allt mer kan ses användas inom det svenska 

välfärdssamhället. Ett område som samverkan ses vara effektivt inom är olika förändrings-

och utvecklingsarbeten. Genom att olika aktörer samverkar kan dessa dra nytta av varandras 

kompetenser för att uppnå ett gemensamt mål (Axelsson och Axelsson, 2013). 

Västerås stad (2014) startade under våren 2014 utvecklingsprogrammet SAMjobb vilket 

bland annat involverar ett samverkansavtal med Arbetsförmedlingen samt Samhall. 

Utvecklingsprogrammet började som ett beslut i kommunstyrelsen om att insatser bör sättas 

in med målet att öka antalet personer med funktionsnedsättningar inom Västerås stads 

verksamheter. Uppdraget att jobba mot detta mål har av kommunstyrelsen givits till 

statsledningskontoret. I ärendebeskrivningen för SAMjobb kan läsas att detta blir en fråga 
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om att öka kunskaperna om funktionsnedsättningar och vad det innebär för såväl 

arbetstagare som arbetsgivare, jobba mot en ökad tillgänglighet samt att fokusera på det 

friska hos individen. Genom konkreta handlingar är förhoppningen även att bli en vägvisare i 

arbetet med att öka antalet individer med funktionsnedsättningar på arbetsmarknaden.  

Inom SAMjobb som drivs i projektform under två års tid sker tre olika delaktiviteter. Den 

första delaktiviteten är kompetensutveckling angående mångfaldsarbete riktat till chefer 

inom Västerås stads förvaltningar. Delaktiviteten skapar en samsyn kring mångfaldsarbete 

och ökar kunskapen om arbete inriktat mot att främja rekrytering av individer inom gruppen 

funktionsnedsatta. Samhall kommer här att använda sig utav samt utveckla den 

mångfaldsutbildning som tagits fram inom deras organisation. Delaktivitet nummer två är en 

konkret arbetsmarknadsåtgärd för 20 individer. Vid uppstarten av SAMjobb var dessa i 

åldrarna 18 till 29 år och inskrivna på Arbetsförmedlingen med kodning för en alternativt 

flera funktionsnedsättningar. Genom utvecklingsprogrammet erbjöds de en anställning hos 

Samhall. Arbetsplatser för de 20 deltagarna inom utvecklingsprogrammet var framtagna av 

Västerås stad inom deras verksamheter. Inom denna delaktivitet ingår även individuella 

utvecklingsplaner på cirka 240 timmar per år och deltagare. Genom utbildningstimmarna 

har deltagarna möjlighet till bland annat valfria utbildningar vilka kan stärka deras 

kunskaper inom respektive arbetsområde. Den tredje delaktiviteten inom SAMjobb är att den 

kunskap som genereras angående arbetet med utvecklingsprogrammet skall dokumenteras 

för att sedan kunna spridas. Målgrupper för kunskapsunderlaget är de medverkande 

organisationerna, andra kommuner, statliga myndigheter, arbetsgivare, media samt 

handikapporganisationer (Västerås stad, 2014).  

2.8 Teoretisk referensram 

2.8.1 KASAM 

Utefter det salutogena synsättet skapade Antonovsky (2005) begreppet KASAM-Känsla av 

sammanhang. Ett salutogent synsätt syftar till att se till vad som håller individen frisk och i 

bibehållen hälsa. Det salutogena synsättet kan sättas i jämförelse med det patogena synsättet 

som ser till vad som orsakar sjukdom och ohälsa. KASAM innefattar tre komponenter vilka är 

begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. Med begriplighet menas i vilken grad 

individen upplever att inre och yttre stimuli är gripbart. En individ med hög känsla av 

begriplighet har god förmåga att genom förutsägbarhet hantera även sådana stimuli som 

kommer som överraskningar. Komponenten hanterbarhet syftar till i vilken omfattning 

individen har resurser att hantera de svårigheter som uppstår. Sådana resurser kan vara dels 

sådana som återfinns hos individen men även ifrån andra individer i närmiljön. 

Meningsfullhet kan ses som motivationskomponenten inom KASAM. Genom att uppleva ett 

engagemang i vad som skall åstakommas samt att hinder ses som meningsfullt att 

överkomma för att uppnå målen skapas en känsla av meningsfullhet. 
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2.8.2 Den sociala modellen för funktionshinder 

Under 198o-talet skapade Oliver (1996) den sociala modellen för funktionshinder (The social 

model of disability). Denna modell kan ses som en motreaktion emot den medicinska 

modellen för funktionshinder. Utefter den medicinska modellen anses funktionshindet vara 

de brister som återfanns hos individen. Inom den sociala modellen görs istället en 

uppdelning mellan begreppen funktionsnedsättning (Impairment) och funktionshinder 

(Disability).  Enligt den sociala modellen ses funktionsnedsättning som de nedsättningar i 

funktionsförmåga som återfinns hos individen. Funktionshindret är snarare det som uppstår 

när en individ med funktionsnedsättning på grund av brister i den omgivande miljön hindras 

från att ta del av samhället. Sådana brister kan vara i form av bland annat attitydmässiga 

barriärer eller brister i den fysiska miljön. Enligt modellen är det därmed viktiga att 

undanröja hinder i samhället för att funktionsnedsättningen inte även skall leda till ett 

funktionshinder. 

2.9 Problemformulering 

Det framkommer att individer med olika former av funktionsnedsättningar till lägre grad än 

övriga befolkningen är delaktiga på arbetsmarknaden. Det kan ses att denna lägre delaktighet 

på arbetsmarknaden leder till ojämlikhet i hälsa mellan funktionsnedsatta och övriga 

befolkningen. Ökade kunskaper behövs angående hur individer med olika former av 

funktionsnedsättningar upplever delaktigheten på arbetsmarknaden samt hur delaktigheten 

påverkar den självupplevda hälsan. Genom ökning av dessa kunskaper kan utveckling ske av 

arbetet med att öka funktionsnedsattas delaktighet på arbetsmarknaden samt att minska 

ojämlikhet i hälsa. Avsikten med denna studie är därmed att undersöka upplevelser hos 

individer med psykiska funktionsnedsättningar samt inlärningssvårigheter angående deras 

delaktighet på arbetsmarknaden samt deras självupplevda hälsa.  
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3 SYFTE 

Syftet med denna studie är att undersöka hur individer med psykiska funktionsnedsättningar 

samt inlärningssvårigheter upplever att delaktighet på arbetsmarknaden påverkar deras 

självupplevda hälsa. 

3.1 Frågeställningar 

 Vad upplevs hindra delaktighet på arbetsmarknaden? 

 Vad upplevs främja delaktighet på arbetsmarknaden? 

 Hur upplevs den egna hälsan? 

4 METOD 

4.1 Studiedesign 

Syftet med denna studie var att undersöka hur individer med psykiska 

funktionsnedsättningar samt inlärningssvårigheter upplever att delaktighet på 

arbetsmarknaden påverkar deras självupplevda hälsa. Vid genomförandet av studien valdes 

en kvalitativ forskningsmetod med enskilda intervjuer för datainsamlingen. Kvale och 

Brinkmann (2014) lyfter att kvalitativa intervjuer är en forskningsmetod som passar väl när 

syftet är att skapa en förståelse om individers levda vardag. Vid intervjuerna som 

genomfördes inom denna studie framkommer en subjektiv bild om det område som 

undersöks. En subjektiv bild förklarar Birkler (2008) uppstår i och med att det är individers 

egna tolkningar av verkligheten som återges. Jämförelser kan även göras mellan studiens 

resultat och den teoretiska referensram som inkluderats i studiens bakgrund.   

4.2 Urval 

Urvalet till denna studie gjordes utefter ett målinriktat urval. Bryman (2011) förklarar 

målinriktat urval som ett urval baserat på individer vilka representerar och besitter 

information om problemområdet som studien syftar att undersöka. Urvalskriterer för studien 

sattes till att respondenterna skulle vara diagnosticerade med en funktionsnedsättning samt 

ha erfarenheter av såväl delaktighet på arbetsmarknaden som arbetslöshet. För att komma i 

kontakt med lämpliga respondenter till studien togs till en början kontakt med Västerås stads 

arbetsmarknadsstrateg. I samråd med denne togs beslut om att deltagare ifrån 
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utvecklingsprogrammet SAMjobb skulle kunna vara lämpliga respondenter. Att dessa ansågs 

vara lämpliga baseras på att dessa i dagsläget är delaktiga på arbetsmarknaden. Deltagarna i 

SAMjobb har även gemensamt att de innan deltagandet har varit inskrivna på 

arbetsförmedlingen, med kodning för psykisk funktionsnedsättning alternativt 

inlärningssvårigheter. Detta innebär att de har upplevelser av såväl delaktighet på 

arbetsmarknaden som arbetslöshet samt diagnosticerats med funktionsnedsättning.  

Kontakt togs sedan med områdeschefen för Samhall, Bäckbykontoret, som har nära kontakt 

med deltagarna i SAMjobb. En förfrågan lades om möjlighet att finna åtta deltagare som 

kunde vara intresserade av att delta i studien. Områdeschefen föreslog åtta av deltagarna och 

vidarebefordrade dem det missivbrev (se bilaga A) som förbereddes inför datainsamlingen. 

De åtta tillfrågades om de ville läsa missivbrevet och vid intresse ta kontakt med författaren 

för vidare information samt eventuell inbokning av tid för intervju. Av de åtta tillfrågade 

valde sex att delta i studien, fem män och en kvinna. De som valt att delta i studien är i 

ålderspannet 21 till 30 år. 

4.3 Datainsamling 

För att samla in data till denna studie har enskilda intervjuer genomförts. Inför de enskilda 

intervjuerna sattes en halvstrukturerad intervjuguide samman som baserats på studiens syfte 

och frågeställningar.  Kvale och Brinkmann (2014) förklarar en halvstrukturerad 

intervjuguide som en guide över vilka ämnen som skall tas upp under intervjun. Till ämnen 

kan på förhand utvalda frågor sättas upp för att underlätta täckandet av ämnena. 

Ordningsföljden av dessa ämnen och frågor som inkluderas i intervjuguiden måste inte följas 

utan kan anpassas till respektive intervjutillfälle. Intervjuguiden som sattes upp för denna 

studie baserades på studiens frågeställningar och på ämnena tidigare erfarenheter, 

upplevelser av främjande för delaktighet på arbetsmarknaden, upplevelser av hinder för 

delaktighet på arbetsmarknaden, upplevelser av hälsa i nuläget samt upplevelser av om 

hälsan har förändrats under olika perioder. Frågor sattes sedan upp i intervjuguiden som 

kunde tänkas täcka dessa ämnen. För att testa hur väl intervjuguiden täckte ämnena 

genomfördes en pilotstudie där intervju genomfördes på bekant som på förhand saknade 

information om studien. Då denne inte var deltagare inom SAMjobb byttes frågor som rörde 

SAMjobb ut emot frågor om dennes nuvarande arbete.  

För en överblick av intervjuguide, se bilaga B. 

Intervjuerna genomfördes på respondenternas respektive arbetsplatser vid en tid på dagen 

där möjlighet fanns för dem att avsätta tid för genomförandet av intervjun. Respondenterna 

valde på förhand ut ett avskilt rum på de respektive arbetsplatserna där intervjun kunde 

genomföras ostört. Intervjuguidens samtliga ämnen behandlades under alla intervjutillfällen 

men ordningsföljden samt omfattning skilde mellan olika intervjutillfällen. För att spela in 

intervjuerna användes en diktafon. Innan inspelning av intervjuer startades gavs bland annat 

information om inspelningens syfte samt att förtydliga att inspelningarna raderas efter att 

studien är genomförd. Intervjuerna varade mellan 25 och 50 minuter. 
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4.4 Analys 

Efter varje intervju genomfördes transkribering av intervjun. Genom att diktafonen var 

utrustad med USB-anslutning fördes det inspelade materialet över till en dator. 

Transkribering genomfördes ordagrant i datorprogrammet Word. Vid transkriberingen 

tilldelades respondenterna ett slumpmässigt nummer mellan ett och sex vilket användes 

genom hela analysen. Den transkriberade texten utgjorde sammanlagt 45 A4-sidor, enkelt 

radavstånd. Efter att alla intervjuer transkriberats genomfördes en manifest innehållsanalys. 

Graneheim och Lundman (2004) förklarar en manifest innehållsanalys som en 

kategorisering av likheter och skillnader i det insamlade datamaterialet. Detta innebär att 

likheter identifieras i det transkriberade materialet som kodas för att sorteras in i 

underkategorier som sedan grupperas i kategorier. En manifest innehållsanalys innebär att 

det endast sker en analys av det textnära materialet, till skillnad ifrån den latenta 

innehållsanalysen där tolkning sker mer djupgående av den underliggande innebörden av 

texten. 

Vid analys av det transkriberade materialet lästes till en början allt material igenom ett flertal 

gånger för att få en helhetsbild. Markeringar och anteckningar gjordes sedan i materialet där 

kopplingar kunde göras till intervjuguidens olika ämnen. Transkriberingarna färgades i 

datorprogrammet Word i olika färger, en färg för varje intervju. Meningsenheter ifrån 

intervjuerna vilka sågs vara intressanta för studien flyttades över till ett eget dokument. 

Genom att alla transkriberingar färgats i sin egen respektive färg kunde detta genomföras 

utan att förlora vilken respondent meningsenheten tillhörde. När alla meningsenheter som 

kunde ses vara intressanta för studien samlats kondenserades dessa. Kondenseringen 

innebar att sammanfatta de centrala delarna i meningsenheten utan att något av innehållet 

gick förlorat eller ändrades. Efter att alla meningsenheter kondenserats genomfördes 

kodning av dessa. Koderna som användes markerade gemensamma drag i innehållet i den 

kondenserade meningsenheten. Enheter med samma koder analyserades gemensamt och 

ledde till en underkategori. Underkategorierna benämndes så att det blev ett övergripande 

begrepp för innebörden av meningsenheterna. När alla meningsenheter kondenserats, kodats 

samt satts i underkategorier skapades kategorier. Kategorierna utgjordes av underkategorier 

vilka hade gemensamma drag. Kategorier som skapades var Tidigare erfarenheter, 

Hindrande för delaktighet på arbetsmarknaden, Främjande för delaktighet på 

arbetsmarknaden samt Självupplevd hälsa. Exempel på tillvägagångssättet från 

meningsenhet till kategori ses i bilaga C. 

4.5 Etiska aspekter 

Vid vetenskapliga studier skall vikt läggas på att följa en god forskningsed. Detta innebär att 

följa forskningsetiska principer som nyttjandekravet, konfidentialitetskravet, 

samtyckeskravet samt informationskravet (Vetenskapsrådet, 2011).  För att följa 

informationskravet informerades respondenterna genom missivbrevet om syftet med 

studien. Respondenterna informerades i missivbrevet även om att de, utefter 

samtyckeskravet, deltar frivilligt samt att de har fullständiga rättigheter att när som helst 
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avbryta sitt deltagande i studien. För att följa konfidentialitetskravet ska åtgärder vidtas för 

att respondenterna inte ska kunna identifieras. Varje respondent tilldelades därför ett 

slumpmässigt nummer mellan ett och sex som användes vid innehållsanalysen samt för citat 

i studiens resultat. Den information som insamlades under intervjuer används, för att följa 

nyttjandekravet, endast för denna studie. Alla intervjutillfällen inleddes med att fråga om 

respondenten läst missivbrevet samt höra om det fanns några frågor alternativt oklarheter 

angående vad som tas upp i detta. Respondenten gavs här även möjligheten att läsa igenom 

missivbrevet ytterligare en gång. Ett förtydligande gjordes sedan över att deltagandet är 

frivilligt samt att allt material behandlas så inga identiteter kan ses samt kommer raderas 

efter att studien är genomförd. En förklaring gjordes över syftet med att inspelning av 

intervjuer genomförs och samtycke för detta frågades efter. Alla respondenter gav sitt 

samtycke. Respondenterna informerades efter genomförandet av intervjun om att gärna höra 

av sig om det i efterhand uppstått frågor eller oklarheter angående studien. 

4.6 Kvalitetskriterier 

För denna studie har beaktning tagits till trovärdighet, pålitlighet samt överförbarhet vilka 

Bryman (2011) lyfter som tre kvalitetskriterier inom den kvalitativa forskningen. För att 

säkerställa trovärdigheten i studien grundades den intervjuguide som användes vid 

datainsamlingen på syftet och frågställningar som ställts upp för studien. För att beakta 

pålitligheten i denna studie har metodval, urval, datainsamling samt analys beskrivits så 

detaljerat som möjligt. Genom en detaljerad beskrivning kan studiens kvalitet bedömas i 

efterhand. För att uppnå en så hög grad av överförbarhet som möjligt har beskrivning av de 

olika formerna av funktionsnedsättningar samt utvecklingsprogrammet SAMjobb 

genomförts i studiens bakgrund. 
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5 RESULTAT 

Nedan presenteras de resultat som innehållsanalysen genererade utefter kategorierna 

Tidigare erfarenheter, Hindrande för delaktighet på arbetsmarknaden, Främjande för 

delaktighet på arbetsmarknaden samt Självupplevd hälsa. 

5.1 Tidigare erfarenheter 

Underkategorierna Arbetslivserfarenheter, Arbetspraktik, Utbildningar som genererades i 

innehållsanalysen hade gemensamt att de visade på respondenternas erfarenheter innan 

deltagandet i  SAMjobb. Underkategorierna utgör tillsammans kategorin Tidigare 

erfarenheter. 

Det framkommer att respondenterna har lite olika erfarenheter av arbeten och andra 

sysselsättningar innan deltagandet i utvecklingsprogrammet SAMjobb. En del har sedan 

studenten till största delen varit delaktiga på arbetsmarknaden förutom kortare perioder av 

arbetslöshet. Andra har haft längre perioder av arbetslöshet. Det som är gemensamt för alla 

respondenter är dock att de innan deltagandet i SAMjobb har varit arbetslösa. De som har 

varit delaktiga på arbetsmarknaden har tidigare arbetat inom bland annat butiksverksamhet, 

tvätteri, verkstad, äldreomsorg och i egen firma. Vissa av respondenterna som arbetat innan 

deltagandet inom SAMjobb har fått arbeten genom arbetsförmedlingen. Andra har fått 

arbeten genom bekanta. Även praktikplatser var något som togs upp under intervjuerna. 

Exempel på spridning av tidigare erfarenheter ses i följande citat. 

”jag började som vårdbiträde på ett servicehus sen gick jag till [matvarubutik], sen 

[elektronikbutik] och sånt där (…) så jag har alltid haft nånting att gjort varje år om man säger 

så”. (Ip2) 

”det var mest praktiker, sommarjobb hade man ju haft med pappa då på byggen och sånt, men 

annars, det är mest praktiker jag har haft egentligen, matvarubutiker, fritids, leksaksbutiker, 

så det har varit blandat kompott på praktikplatser, det har det vart”. (Ip4) 

 

Perioder av arbetsträning för att komma tillbaka på arbetsmarknaden var även det något som 

vissa respondenter har genomgått. Arbetsträningen har skett efter sjukskrivningar av såväl 

fysisk som psykisk ohälsa. Ett behov av att efter studenten läsa upp sina gymnasiebetyg har 

även funnits bland några av respondenterna. Andra har känt ett behov av att vidarutbilda sig 

inom olika områden. Vidareutbildningen har i vissa fall skett inom det område som de läst på 

gymnasiet, andra har valt att byta inriktning. En respondent nämner att denne läst en kurs 

som varit på initiativ ifrån arbetsförmedlingen. 

”man fick en gratis utbildning tror jag det var, så då satte dom mig på den då, det var inget 

som jag valde utan jag sa att jag ville va nånstans inom handels, då fick jag den här 

utbildningen då.” (Ip2) 
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Största delen av respondenterna nämner att de ser möjligheten att delta inom SAMjobb som 

en bra start för en fortsatt delaktighet på arbetsmarknaden. Det är inte alla av 

respondenterna som är säkra på att de vill fortsätta jobba med just de arbetsuppgifter som de 

arbetar med genom deltagandet inom SAMjobb. Dessa lyfter dock att deltagandet inom 

SAMjobb innebär en chans att testa på ett arbetsområde som ger arbetslivserfarenhet och 

ökar chanserna för den fortsatta delaktigheten på arbetsmarknaden. Inom SAMjobb ingår 

240 utbildningstimmar som kan användas till bland annat valfria kurser och att ta körkort. 

Vissa har genom detta fått upp ögonen för att genom fortsatta studier ta sig vidare på 

arbetsmarknaden. Under den tid som gått inom utvecklingsprogrammet har deltagarna även 

haft möjlighet att vara med på en ”högskoledag” på Mälardalens högskola där information 

givits om högskolestudier samt folkhälsoprogrammet. Några av respondenterna lyfter att 

denna möjlighet att få information om högskolestudier väckt tankar om att i framtiden börja 

studera.  

”Jag tycker det är kanon det här med SAMjobb, att dom har dom här kontakterna med 

Mälardalen också, att man kan få in en fot så också på Mälardalens högskola”. (Ip4) 

Flera av respondenterna lyfter att det för den framtida delaktigheten på arbetsmarknaden är 

viktigt att försöka utbilda sig vidare. Ett exempel på hur detta utrycktes lyder så här. 

”innan du har man ju vart väldigt så här orolig och fundersam. Liksom vad ska hända sen och 

hur kommer det gå fram över. Nu vet man i alla fall att man har den här. Så kan man söka 

vidare, ja, imorron så ska jag till vuxenutbildningscentrum och prata med dom, se om dom 

kan ge nå tips eller nåt om man ska börja plugga”. (Ip3) 

5.2 Hindrande för delaktighet på arbetsmarknaden 

Underkategorierna Avsaknad av stöd, Avsaknad av krav samt Sen upptäckt av 

funktionsnedsättning som genererades i innehållsanalysen hade gemensamt att de visade på 

respondenternas upplevelser av hinder för delaktighet på arbetsmarknaden. 

Underkategorierna utgör tillsammans kategorin Hindrande för delaktighet på 

arbetsmarknaden. 

Svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden lyfts av majoriteten av respondenterna. Ett 

hinder som några kan se för delaktighet på arbetsmarknaden är bland annat en avsaknad av 

stöd ifrån den omgivande miljön. Vissa av respondenterna härleder hinder för delaktighet på 

arbetsmarknaden hos sig själva. Det framkommer att det i tider av arbetslöshet varit svårt att 

självmant tagit tag i arbetssökandet. Några av respondenterna nämner att de i tider av 

arbetslöshet även känt att ett lågt självförtroende försvårat och en respondent nämner att 

blyghet har gjort det svårt att driva processen med att söka jobb framåt. Flera av 

respondenterna anser att krav ifrån arbetsförmedlare hade underlättat deras process med att 

komma ut på arbetsmarknaden. En av respondenterna framhåller att denne hamnat i ett 

dåligt mönster och haft svårt med den egna motivationen.  
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”… arbetsförmedlingen dom kunde komma med jobb, liksom här, dom här jobben kan du 

söka, dom matchar med dig, då sökte man dom, sen liksom var det det, sen sökte man inga 

egna, som man kanske skulle ha behövt.” (Ip4) 

Området utbildning och tidigare erfarenheter ifrån skolan var något som flera av 

respondenterna tar upp. Inom detta område lyfts att funktionsnedsättningen upptäckts 

relativt sent. Att upptäckten av funktionsnedsättningen kommit sent upplevs som en 

frustration och ett eventuellt hinder för det kommande arbetslivet. 

”jag hade gått ända fram till nian utan att veta vad det är för fel, varför jag är dum i huvet och 

varför jag inte kan sitta still och varför jag pratar så jävla mycket och varför jag springer runt”. 

(Ip6) 

”Jo, det var det att redan i sexan så kände vi att det var nånting som inte stämde, vi tjatade på 

skolan och vi tjatade på skolan i sjuan, åttan, nian och när jag försökte gå igenom gymnasiet så 

tjatade vi där, Nä, saker och ting fastnade inte, jag behövde lugnare, sen när jag var nitton så 

fick jag diagnosen mano-depressiv ADHD, det förklarade ju en hel del, och hade jag fått hjälp 

tidigare så tror jag nog att jag hade, då jag nog gått klart gymnasiet och fortsatt och studera på 

högskola, tror jag”. (Ip5) 

De respondenter som fått en sen diagnosticering lyfter att en tidigare upptäckt hade kunnat 

innebära att resultaten i skolan kunnat se annorlunda ut. En respondent förklarar detta så 

här. 

”det hade kanske betytt att jag inte hade hamnat på sniskan och jag inte hade hamnat på dom 

dåliga vägarna, kanske hade klarat av skolan med VG i allt istället, vem vet”. (Ip6)  

Det lyfts även att andra utbildningssätt hade gynnat inlärningen. Problem som lyfts är att 

svårigheter finns att lära sig på det sätt som användes i deras skolgång. Hade inslagen varit 

större av att lära sig genom andra metoder vore detta underlättande. 

”Jag skulle ha behövt mindre klasser, annan undervisning kanske, annat undervisningssätt för 

att få, för att få det att funka, sitta och läsa sig till nånting går inte så bra, det, lyssna eller göra, 

ja, då” (Ip5) 

5.3 Främjande för delaktighet på arbetsmarknaden 

Underkategorierna Erhåller stöd, Ställs Krav samt Förståelse från omgivning som 

genererades i innehållsanalysen hade gemensamt att de visade på respondenternas 

upplevelser av sådant som främjar delaktighet på arbetsmarknaden. Underkategorierna 

utgör tillsammans kategorin främjande för delaktighet på arbetsmarknaden. 

Respondenterna upplever att stöd ifrån individer i omgivningen är viktigt för att främja 

delaktigheten på arbetsmarknaden. Stöd nämns komma ifrån bland annat familj och vänner 

vilket underlättat deras process att söka arbeten och vara delaktiga på arbetsmarknaden. 



15 

Andra tar upp att stöd är viktigt att få ifrån arbetsförmedlare samt arbetsgivare. Det 

framkommer även att det är viktigt att den omgivande miljön är förstående för vad som kan 

behövas för en individ med en funktionsnedsättning. 

”…dom har ju försökt göra det som dom kan för att underlätta, och försöka vara förstående, 

bara för att man har någon form av nedsättning så betyder det inte att man inte kan göra 

jobbet, ja, det kan vara det att man kan behöva lite mer tid eller lite mer stöttning eller sånt 

där” (Ip3) 

Framträdande när det rör stöd är att vissa upplevt att en arbetsförmedlare erbjudit en ”push” 

och att detta har varit underlättande för att driva processen framåt. En av respondenterna 

definierar pusha som något som får denne i rätt riktning. 

”Det är den här lilla peten liksom, kom igen, du kan det här, du klarar det här”. (IP6) 

Det framkommer att det ibland krävs att kraven kommer utifrån och att det kan vara vägen i 

rätt riktning och att det i tider av arbetslöshet kan vara svårt med den egna motivationen. 

Vissa av respondenterna nämner arbetsförmedlare som de anser varit ett mycket bra stöd för 

att finna ett arbete. 

”jag har ju haft en helt underbar handläggare på arbetsförmedlingen, hon har ju varit otrolig 

att få hjälp av, puscha och, hon ställer ju faktiskt krav, vilket man behöver, det går inte att gå 

och småsöka här och småsöka där och tro att man ska få nånting, man måste ju ligga i och 

ständigt förbättra hur man söker jobben”. (Ip5) 

Det som lyfts upp angående sådana arbetsförmedlare var även att dessa ansågs ta hänsyn till 

funktionsnedsättningen och gav intryck av att förstå i vilken situation den arbetssökande 

stod i. Som följande citat visar upplevde denna respondent att ett intryck skapades av att se 

till helheten inte endast till att snabbt komma ut på arbetsmarknaden. 

”…istället för att bara se de här småsakerna, ja, du ska ut på arbetsmarknaden, du ska ut nu, så 

försökte hon ju bygga upp, jag tror att dom försökte bygga upp en som individ för att man ska 

kunna må bättre, för att enklare kunna hålla ett jobb och en normal vardag”. (Ip5) 

 

Några av respondenter kommer in på att de anser att de erhållit ett gott stöd i skolan när det 

rör funktionsnedsättningen. Att funktionsnedsättningen upptäckts tidigt i skolan har 

inneburit bra stöd.  

”jag har ju lässvårigheter, dyslexi eller vad det heter, de har ju hjälpt mig ifrån grundskola och 

upp till gymnasiet, så jag alltid fått extrahjälp med vissa saker som har varit svårt”. (Ip1) 

Även att krav ställs inom skolan upplevs vara främjande, där krav ifrån lärare inneburit att 

prestera bättre trots funktionsnedsättningen. 
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”det är ju just det att, med min dyslexi att jag vill att lärarna är tuffa och liksom hårda och läst 

det här och att dom är lite stränga också, för jag har märkt att då presterar jag bättre och då 

måste jag lägga tid på det här och sånt där, så det har känts väldigt bra med såna lärare, vissa 

säger väl tvärtom, men jag tycker för min del så är det bra med såna lärare”. (Ip2) 

5.4 Självupplevd hälsa 

Underkategorierna Definition av hälsa, Självupplevd hälsa i nuläget, Förändringar av 

självupplevd hälsa samt orsaker till förändringar av självupplevd hälsa som genererades i 

innehållsanalysen hade gemensamt att de visade på respondenternas självupplevda hälsa. 

Underkategorierna utgör tillsammans kategorin Självupplevd hälsa. 

Vid frågor om den individuella definitionen av begreppet hälsa rörde många utav svaren att 

det i grund och botten innebär att må bra. Svaren inriktades även på att hälsa kan röra såväl 

det fysiska som det psykiska, som följande respondent påpekar. 

”Hälsa, jag vet inte, begreppet hälsa är väl att man ska må bra i kropp och själ, fysiskt och 

psykiskt, det är väl hälsa tycker jag, man ska va glad med livet helt enkelt, kort sagt”. (IP6) 

Vid frågor om hur de definierar hälsa framkom även sådant som de ansåg påverkar hälsan. 

Det framkom att bland annat stress och oro var sådant som de ansåg kunde påverka 

hälsonivån. Även sådant som kan komma utav en anställning nämndes. Att hälsan kan 

påverkas av att ha en stabil inkomst nämndes samt att ett arbete som kan anses givande 

ökade nivån av självupplevd hälsa. När respondenterna beskrev sin egen hälsa var svaren lite 

olika. Vissa ansåg sig i dagsläget ha en mycket god hälsa, andra ansåg att det fanns skillnader 

mellan nivå på den fysiska och den psykiska hälsan. 

”Min egen hälsa, toppen”. (Ip1) 

”Den skulle ju kunna vara bättre, eller just den fysiska hälsan, om man tänker på den, men den 

psykiska hälsan har ju blivit bättre i och med att man har den här tryggheten med jobb”. (Ip3) 

Flera av respondenterna nämner att det innan deltagandet inom SAMjobb varit perioder med 

låg självupplevd hälsa. Samtliga respondenter upplever att hälsan förbättrats av delaktighet 

på arbetsmarknaden. Det som tas upp är bland annat att det inneburit förändringar i 

vardagen. Flera kommer in på att det har brutits en tristess och inneburit att vardagen fyllts 

med något meningsfullt. Delaktigheten på arbetsmarknaden har även inneburit att ett 

utanförskap brutits. 

”Jag ser det bara som positivt, det var ju att gå ifrån att bara vänta ut dagarna till att få göra 

nånting meningsfullt, få arbetskamrater, få känna en gemenskap som man inte gör på samma 

sätt när man är arbetslös”. (Ip5) 
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Majoriteten upplever ett förbättrat självförtroende sedan delaktigheten på arbetsmarknaden. 

Det tas även upp av att det i och med delaktigheten på arbetsmarknaden känns bra att veta 

att arbetsinsatsen bidrar till att göra nytta. Detta skapar hos flera en positiv känsla av att 

kunna vara nöjd med dagens insats. Den positiva känslan beskrivs bland annat så här.  

”Jo, men välmåendet, jag mår ju bra på grund utav att, ja, tidigare hade jag ju inget arbete och 

jag gjorde ingenting och då mådde man inget bra liksom på grund av att, man bidrog inte med 

nånting, man satt hemma, jag betalade ingen hyra, jag gjorde ingenting och det mådde man ju 

inge bra av, man vill ju hjälpa till i livet (...) då kan man säga till sig själv att, när man lägger 

sig i sängen att det har varit en jäkligt bra dag i dag, fan vad glad jag är som har det här i livet 

nu”. (Ip6) 

Flera nämner vikten av rutiner för välmående och hälsa. Detta är något som kommit av 

delaktighet på arbetsmarknaden. En respondent lägger fram det som att rutinerna bland 

annat skapar ett lugn. 

”…men just främst psykiska biten att man fått en trygghet och lugn att man vet att man har lön 

och att man har sina rutiner, man vet att man börjar då, och jag slutar då, jobbar måndag till 

fredag. Så det har ju gett ett lugn”. (Ip3) 

En annan att det genom delaktigheten på arbetsmarknaden lett till att dagarna ser 

annorlunda ut och gör en jämförelse med hur perioder med arbetslöshet upplevts. 

”…när man var arbetslös så var det, gjorde man typ samma saker varje dag, åkte ner på stan 

och gjorde det, åkte hem igen, sen åkte man ner på stan nästa dag och gjorde samma sak, det 

var väl det, det var väl ett väldigt tråkigt liv, bara göra samma sak, jag tror att jag mådde dåligt 

då, var väl inte riktigt lika glad”. (Ip1) 

Samtliga respondenter nämner att den ekonomiska inkomst som blivit följden av delaktighet 

på arbetsmarknaden varit något som förbättrat hälsan. Vissa upplever att det inneburit en 

trygghet och ett lugn. Den ekonomiska inkomsten upplevs av vissa underlättat att genomgå 

förändringar av levnadsvanor. Bland förändringar av levnadsvanor nämns bland annat att 

ekonomisk möjlighet nu finns att träna på friskvårdsanläggningar. Den ekonomiska 

inkomsten nämns även inneburit förändrade livsvillkor. Respondenterna nämner att det nu 

finns möjlighet till ändrat boende, införskaffade av bil samt större frihet som skapar 

välmående. 

”…jag har kunnat haft bil också, kunna betala försäkringen och sånt där, man ligger ju i 

riskzonen om man är under 25, så då betalar man lite mer försäkring då, så det har jag känt att 

jag har klarat av och sånt där”. (Ip2) 

Det lyfts att det under perioder av arbetslöshet varit svårt med sociala kontakter. 

Anledningar till detta är bland annat att det tidigare känts allt för betungande med ekonomin 

och att ett dåligt självförtroende inneburit hinder för sociala kontakter. De tar dock upp att 

det skett en förändring sen delaktigheten på arbetsmarknaden. Vissa tar upp att den 
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ekonomiska inkomst som arbetet inneburit varit underlättande för sociala kontakter. En av 

respondenterna förklarar detta så här. 

”visst jag hade mina perioder då jag mådde bra där också, men problemet med ekonomin det 

vart ju för bärande liksom eller vad man nu kallar det, det påverkade mig för mycket för att ens 

vilja ha kontakt med andra.” (Ip4) 

Deltagarna inom SAMjobb som valt att delta i studien arbetar för tillfället inom skola, 

antingen inom barnomsorg eller inom skolbespisning. Det framkommer att några av 

respondenterna mår mycket bra av den arbetsmiljö dessa befinner sig i. En av 

respondenterna lyfter att i arbetsmiljön denne befinner sig i kan funktionsnedsättningen 

snarare vara till fördel än till nackdel. Respondenten som jobbar i ett skolkök lyfter att 

funktionsnedsättningen innebär populäritet hos barnen och att det även innebär livsglädje 

att få bidra till barnens tillvaro. 

”jo, men det är, min ADHD gör ju att jag är den mest skojigaste, roligaste, alltså utåtriktade, 

helt random killen, och dom älskar hur jag ser ut med alla gadder och stojig[…]och det bidrar 

ju mycket med livsglädje att se barn glada.  (Ip6) 
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6 DISKUSSION 

Nedan sker diskussion av studiens metod, resultat samt etiska aspekter. 

6.1 Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka upplevelser hos individer, genom en kvalitativ 

metod kan ett sådant syfte uppnås (Kvale & Brinkmann, 2014). Inom den kvalitativa 

forskningen skapas en subjektiv bild av verkligheten. Denna subjektiva bild innebär att det är 

individers levda vardag som framkommer (Birkler, 2008). En kvantitativ alternativt 

epidemiologisk forskningsmetod vore för detta syfte olämpligt. Bryman (2011) framhåller en 

kvantitativ forskningsmetod som mer inriktad mot att undersöka kausala samband och 

förekomst redovisat i siffror. Merill (2013) lyfter fram den epidemiologiska forskningen som 

en metod med fokus på att genom kvantitativa data bland annat beräkna risker inom en 

befolkning. Därmed ansågs en kvalitativ metod vara mest lämpad för denna studie, där 

denna kan ge en djupare förståelse med utgångspunkt från upplevelser. En svaghet är dock 

att den involverar ett mindre urval än kvantitativa metoder. Bryman (2011) förklarar att detta 

minskar möjligheterna för att kunna generalisera de resultat som studien kommer fram till. 

Hade en kvantitativ metod använts hade möjligheter för generalisering ökat. Men att få fram 

ett generaliserbart resultat var inte förenligt med syftet med denna studie, som fokuserar på 

respondenternas djupgående redogörelser av individuella upplevelser.  

6.1.1 Urvalsdiskussion 

Då syftet med denna studie var att undersöka upplevelser inom en specifik samhällsgrupp 

gjordes urvalet utefter det som Bryman (2011) lyfter som ett målinriktat urval. 

Urvalskriterierna för studien var att respondenterna skulle vara diagnosticerade med en 

funktionsnedsättning samt ha erfarenheter av såväl delaktighet på arbetsmarknaden som 

arbetslöshet. Deltagare ifrån utvecklingsprogrammet SAMjobb ansågs var lämpliga 

respondenter för en sådan studie. Genom deltagandet inom utvecklingsprogrammet var de 

delaktiga på arbetsmarknaden. Deltagarna har även det gemensamt att de innan deltagandet 

var inskrivna på Arbetsförmedlingen, med kodning för psykisk funktionsnedsättning 

alternativt inlärningssvårigheter. Begreppen psykiska funktionsnedsättningar samt 

inlärningssvårigheter är begrepp som utefter olika källor visar på skilda definitioner. Inom de 

definitioner som getts i denna studie för dessa former av funktionsnedsättningar återfinns ett 

brett spektrum. Definitionen för psykiska funktionsnedsättningar sträcker sig exempelvis 

från psykisk ohälsa till psykiatriska diagnoser. Något att poängtera är att deltagare inom 

SAMjobb är diagnosticerade med lägre former av psykiska funktionsnedsättningar och 

inlärningssvårigheter. 

Genom att urvalet begränsas till individer med psykiska funktionsnedsättningar samt 

inlärningssvårigheter kan möjligheterna för att identifiera likheter i deras upplevelser öka. 

Upplevelser av hinder för delaktighet på arbetsmarknaden kan eventuellt skilja sig mellan 

grupper med olika former av funktionsnedsättningar. Att denna skillnad i upplevelser kan ses 
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mellan exempelvis individer med psykiska funktionsnedsättningar och de med fysiska 

funktionsnedsättningar är något som Shier, Graham och Jones (2009) påpekar. Då syftet 

med denna studie var att undersöka upplevelser bland individer med de specifika formerna 

av funktionsnedsättningar anses denna avgränsning vara befogad.  

När det rör överförbarheten av studien minskar denna genom ett lågt antal respondenter 

som även inte är en homogen grupp. Bland respondenterna finns såväl lättare psykiska 

funktionsnedsättningar som inlärningssvårigheter. Att respondenterna har blandade former 

av funktionsnedsättningar kan minska graden av överförbarhet till grupper av individer med 

psykiska funktionsnedsättningar samt inlärningssvårigheter. Om urvalet utgjorts av endast 

individer med psykiska funktionsnedsättningar alternativt inlärningssvårigheter hade det 

inneburit att de varit diagnosticerade med samma form av funktionsnedsättning, vilket 

förmodligen ökar möjligheten till överförbarhet av studiens resultat. 

Vissa av respondenternas syn på hälsa kan ha påverkats av den högskoledag som erbjöds 

genom SAMjobb. Respondenterna kan där i samband med information om 

folkhälsoprogrammet även fått kunskap om vad som definierar hälsa. Överförbarheten kan 

ifrågasättas genom att respondenterna i denna studie fått information som andra 

motsvarande samhällsgrupper inte fått. En risk med det urval som gjorts är även att 

respondenterna eventuellt haft kontakt med varandra och påverkat varandra inför 

genomförandet av intervjuerna. Detta hade kunnat undvikas genom att urvalet gjorts bland 

respondenter som inte har gemensamt att de ingår i samma utvecklingsprogram. Risken för 

att deltagarna påverkat varandra anses dock vara liten då studien inriktas mot att undersöka 

individuella upplevelser.  

6.1.2 Diskussion angående datainsamling 

Halvstrukturerade intervjuer genomfördes för att samla in data om upplevelser av hur 

delaktighet på arbetsmarknaden påverkar den självupplevda hälsan hos individer med 

psykiska funktionsnedsättningar samt inlärningssvårigheter. Kvale och Brinkmann (2014) 

förklarar att genom halvstrukturerade intervjuer ges utrymme för respondenten att redogöra 

för sina individuella upplevelser samtidigt som intervjun kvarhålls vid förutbestämda ämnen. 

Ett övervägande gjordes av att använda fokusgrupper som datainsamlingsmetod. Bryman 

(2011) förklarar fokusgrupper som en kvalitativ metod där studiens frågeställningar 

diskuteras i grupper av respondenter.  Fokusgrupper valdes bort för genomförandet av denna 

studie. Anledningen till detta var att det eventuellt skulle kunna innebära att vissa av 

respondenterna blivit mycket hämmade i sina redogörelser medan andra på ett mer 

avslappnat vis skulle kunna redogöra för sina upplevelser. En risk med fokusgrupper ansågs 

även vara att respondenterna kan tendera att påverka varandra och innebära att individuella 

redogörelser går förlorade. 

För att öka trovärdigheten i de intervjufrågor som satts upp inför intervjuerna testades dessa 

innan de användes. Detta för att säkerställa att frågorna var öppet formulerade och 

möjliggjorde för individuella och djupgående redogörelser. En risk vid genomförandet av 

studiens intervjuer var att respondenterna eventuellt påverkas under själva intervjutillfället, 

vilket kan innebära att studiens pålitlighet minskar (Bryman, 2011). Hänsyn togs därför till 
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denna risk och alla intervjuer genomfördes utefter en intervjuguide för att efterlikna 

varandra i form av genomförande. Oftast gick genomförandet av intervjuerna mycket smidigt 

och flöt på naturligt. Tidslängden på intervjuerna skilde sig dock åt mellan intervjutillfällena. 

Att denna skillnad uppstod grundar sig bland annat på att vissa respondenter djupgående 

redogjorde för sina upplevelser medan andra endast ytligt besvarade frågorna. Utrymme gavs 

även till respondenterna för att redogöra för sådant de själva kom att tänka på under 

intervjutillfällena för att skapa en trygg intervjusituation. Sådana redogörelser har i vissa 

intervjuer tagit upp extra tid där redogörelsen gjordes utan att avbrott för återgång till 

intervjuguide.  

När det rör kvalitativ forskning tar Olsson och Sörensen (2011) upp att det är viktigt att 

redogöra för den förförståelse som finns hos den som genomför studien. De lyfter även att 

denna förförståelse ej får påverka objektiviteten i studien. Det finns en möjlighet att den 

förförståelse som fanns inför denna studie angående determinanter för hälsa samt inom 

området funktionsnedsättningar kan påverka objektiviteten. Men under genomförandet av 

denna studie har förförståelsen tagits i beaktande för att denna ej skall påverka objektiviteten 

och snedvrida resultatet. Förförståelsen togs i beaktande genom att intervjufrågorna som 

ställdes är formulerade så de innebär individuella redogörelser om vad som hindrar och 

främjar delaktigheten på arbetsmarknaden samt vid frågor om hälsa. Respondenterna styrs 

därmed inte mot specifika områden.  

6.1.3 Analysdiskussion 

Inför den manifesta innehållsanalysen transkriberades först det inspelade materialet ifrån 

intervjuerna ordagrant. Denna transkribering gjordes efter varje enskild intervju i och med 

att det ansågs innebära en fördel att ha intervjutillfället färskt i minnet. Att en manifest 

innehållsanalys valdes grundas på att denna endast koncentreras till den textnära 

innebörden av datamaterialet.  Graneheim och Lundman (2004) jämför den manifesta 

innehållsanalysen med latent innehållsanalys där den latenta innebär att analysen genomförs 

av den underliggande innebörden av texten. Då tidigare erfarenheter av genomförande av 

innehållsanalyser saknades ansågs den manifesta innehållsanalysen vara mer lämplig.  

Bryman (2011) påpekar att det för en studies pålitlighet är viktigt att visa på hur resultaten 

tagits fram, för att studiens kvalitet i efterhand skall kunna bedömas. För att öka 

pålitligheten i denna studie har citat ifrån respondenterna tagits med i studiens resultat. 

Genom att citat inkluderas finns möjlighet för läsaren att bedöma om studiens resultat 

överensstämmer med respondenters redogörelser. Kvale och Brinkmann (2014) påpekar att 

ordagranna citat ifrån intervjuer ibland kan bli svåra att läsa och förstå innebörden av. Vissa 

citat som inkluderats i denna studie har därmed korrigerats språkligt för att underlätta 

läsningen. Korrigering av dessa citat har bestått av att ta bort upprepningar samt uttryck som 

”hm”.  
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6.2 Resultatdiskussion 

I denna del diskuteras resultatet från studien med utgångspunkt från kategorierna Tidigare 

erfarenheter, Hindrande för delaktighet på arbetsmarknaden, Främjande för delaktighet 

på arbetsmarknaden samt Självupplevd hälsa. Här diskuteras även den sociala modellen för 

funktionshinder samt KASAMs komponenter Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

i förhållande till studiens resultat. 

6.2.1 Diskussion kring tidigare erfarenheter 

Det framkommer att respondenterna har lite olika tidigare erfarenheter innan deltagandet i 

SAMjobb, däribland tidigare arbetslivserfarenheter. Deltagandet inom SAMjobb upplevs som 

något som kan öka chansen för en fortsatt delaktighet på arbetsmarknaden. Genom den 

arbetslivserfarenhet och de utbildningstimmar som kommit i och med deltagandet i 

SAMjobb stärks positionen på arbetsmarknaden för deltagarna. Det framkommer att 

respondenter i och med deltagandet i SAMjobb fått upp ögonen för att utbildning är något 

som kan vara viktigt för fortsatt delaktighet på arbetsmarknaden. Ökning av 

utbildningsnivån bland funktionsnedsatta är något Världshälsoorganisationen (2011) lyfter 

är viktigt för att öka delaktigheten på arbetsmarknaden för denna grupp. En koppling kan 

även göras mellan respondenternas tankar om vidareutbildning och en ökning av 

komponenten begriplighet. Deltagarna får genom förutsägbarhet, om vikten av utbildning, 

större möjlighet att hantera framtida krav för delaktighet på arbetsmarknaden.  

6.2.2 Diskussion kring hinder 

Oliver (1996) lyfter att den sociala modellen för funktionshinder grundas på att delaktigheten 

i samhället för individer med funktionsnedsättningar riskerar att minska genom hinder i 

samhället. Något som lyfts av respondenterna är att en sen upptäckt av 

funktionsnedsättningen innebär ett hinder för den framtida delaktigheten på 

arbetsmarknaden. Denna sena upptäckt kan enligt Westerhäll, Bergroth och Ekholm (2009)  

anses vara en brist i samhället som innebär hinder för delaktighet i samhället. Genom denna 

brist missgynnas individer med funktionsnedsättningar, vilket leder till att denna 

samhällsgrupp ej kan ta del av samhället på samma villkor som övriga befolkningen. En 

koppling går även att se till Socialstyrelsens (2007b) definition av funktionshinder, vilket 

lyder ”Begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till 

omgivningen”. Den sena upptäckten av funktionsnedsättningen kan ses som en brist i den 

omgivande miljön och något som innebär att funktionsnedsättningen övergår till ett 

funktionshinder. 

Vissa av respondenterna uppger sig ha ett stort behov av stöd ifrån den omgivande miljön. 

Här kan kopplingar göras till komponenten hanterbarhet där det hos vissa av 

respondenterna finns ett behov av resurser ifrån den omgivande miljön för att överkomma 

hinder för delaktighet på arbetsmarknaden. Det kan hos dessa saknas en egen drivkraft. 

Lindstrom, Doren och Miesch (2011) påpekar att ihärdighet hos individen kan vara något 

som ökar chanserna för delaktighet på arbetsmarknaden. Kopplingar kan här göras till 
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komponenten meningsfullhet, vilket kan ses som motivationskomponenten i KASAM. Vissa 

av respondenterna har en egen motivation medan andra upplever att de saknar egen 

motivationskraft för att överkomma hinder för delaktighet på arbetsmarknaden.  

Tidigare forskning pekar på att hinder för delaktighet på arbetsmarknaden för 

funktionsnedsatta bland annat kan härledas till arbetsgivarna. Kulkarni och Kote (2013) 

lyfter att vissa arbetsgivare tenderar att fokusera på det som kan vara svårt för 

funktionsnedsatta att utföra på arbetsplatsen istället för vad som fortfarande kan utföras. 

Gustafsson, Prieto-Peralta och Danermark (2013) menar att arbetsgivarnas attityder kan 

innebära hinder och MacIntyre (2014) påvisar svårigheter för funktionsnedsatta att även 

bibehålla ett arbete kan härledas till arbetsgivare. Området arbetsgivare var dock inte något 

som respondenterna i denna studie tog upp vid frågor om upplevda hinder för delaktighet.  

6.2.3 Diskussion kring vad som främjar 

Främjande för delaktighet på arbetsmarknaden framkommer i denna studie vara bland annat 

arbetsförmedlare som erbjuder ett gott stöd, ställer krav på den arbetssökande samt pushar 

på processen med arbetssökandet. Att arbetsförmedlare är förstående för vad 

funktionsnedsättningen innebär är även det något som lyfts som främjande för att öka 

möjligheterna för delaktighet på arbetsmarknaden. Att den omgivande miljön är förstående 

innebär enligt den sociala modellen för funktionshinder en minskning av barriärer för 

delaktighet i samhället (Oliver, 1996).  Förståelsen ifrån arbetsförmedlare kan därmed 

innebära en minskad risk för att funktionsnedsättningen även leder till att ett 

funktionshinder uppstår. Förståelse för vad en funktionsnedsättning innebär kan även 

kopplas till komponenten hanterbarhet. Den omgivande miljön kan genom förståelsen gå in 

med de resurser som ses vara erforderliga för individen. Eventuella brister i resurser hos 

individen kan därmed stärkas med resurser ifrån den omgivande miljön och en högre 

hanterbarhet uppnås.  

Vissa av respondenterna anser sig ha fått ett bra stöd i skolan, vilket de anser har hjälpt till 

att klara av skolgången och upplevts som främjande för framtida delaktighet på 

arbetsmarknaden. Att detta stöd erhållits hör samman med att funktionsnedsättningen 

upptäckts tidigt. Även Holwerda, Brouwer, De Boer, Groothoff och Van der Klink (2015) 

lyfter att stöd ifrån bland annat lärare är viktigt för en framtida delaktighet på 

arbetsmarknaden.   

Flera av respondenterna upplever att de genom deltagandet i SAMjobb fått ett bättre 

självförtroende. Att självförtroendet ökat bland respondenterna kan ses som främjande för 

den framtida delaktigheten på arbetsmarknaden. Lindstrom, Doren och Miesch (2011) lyfter 

att bland annat individens tro på den egna förmågan är främjande för delaktighet på 

arbetsmarknaden.  

6.2.4 Diskussion kring självupplevd hälsa 

Det tas upp bland respondenterna att det har varit perioder av låg självupplevd hälsa innan 

delaktigheten på arbetsmarknaden. Regeringen (Prop. 2002/03:35) har i det första utav de 
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elva övergripande folkhälsomålen lyft upp Delaktighet och inflytande i samhället. Inom 

detta målområde förtydligas att delaktighet på arbetsmarknaden är betydelsefullt för god 

hälsa bland befolkningen. Samtliga respondenter i denna studie upplever att hälsan har 

förbättrats av delaktighet på arbetsmarknaden. Förbättringar i självupplevd hälsa har 

kommit genom såväl fysisk som psykisk hälsa. 

Det samtliga nämner är att den ekonomiska inkomsten är något som påverkat till en 

förbättrad självupplevd hälsa. Ekonomisk inkomst lyfter även Cooper, McCausland och 

Theodossiou (2015) som en determinant för god hälsa. Respondenterna i denna studie 

uppger att den ekonomiska inkomsten inneburit lite olika effekter på den självupplevda 

hälsan. Den ekonomiska inkomsten upplevs bland annat innebära att den fysiska hälsan har 

kunna förbättrats samt lett till en trygghet och ett lugn. Tryggheten och lugnet som skapats 

genom den ekonomiska inkomsten är något som av vissa upplevs underlättande för sociala 

kontakter. I tider av arbetslöshet har den ekonomiska situationen upplevts allt för 

betungande för att vilja hålla kontakt med familj och vänner. Detta kan även relateras till 

målområde två av de övergripande folkhälsomålen, Ekonomisk och social trygghet (Prop. 

2002/03:35). Inom detta målområde förtydligas att förbättringar av befolkningens hälsa sker 

vid delaktighet på arbetsmarknaden genom att ekonomisk och social trygghet uppnås. Att 

inkomsten inneburit trygghet och lugn kan även kopplas till komponenten hanterbarhet i 

KASAM. Genom inkomsten uppstår en större hanterbarhet för oförutsedda ekonomiska 

situationer, vilket skapar trygghet och lugn. Det framkommer även att delaktigheten på 

arbetsmarknaden inneburit att dagarna fylls med något mer meningsfullt och att rutinerna 

inneburit en förbättrad självupplevd hälsa. Dominy och Hayward-Butcher (2012) pekar på 

att den rutin som arbetet innebär får positiv effekt på hälsan där arbetet blir något 

betydelsefullt i vardagen för individen. En koppling kan ses mellan rutinerna och 

komponenten begriplighet i KASAM, där rutiner kan öka individens förutsägbarhet för vad 

som sker den närmaste tiden. 

Att kunna bidra med sin arbetsinsats upplevs av respondenterna inneburit att kunna vara 

nöjd med tillvaron och skapat ett välmående.  

6.3 Diskussion om etiska aspekter 

Under genomförandet av denna studie har de forskningsetiska principerna nyttjandekravet, 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet samt informationskravet följts med utgångspunkt 

från Vetenskapsrådets (2011) anvisningar. Etiska överväganden har även gjorts under 

intervjutillfällena. Det fanns en risk vid genomförandet av denna studie att respondenterna 

skulle kunna uppleva intervjusituationen som påfrestande. Syftet med denna studie har varit 

att undersöka upplevelser av den egna delaktigheten på arbetsmarknaden samt den 

självupplevda hälsan. Den egna delaktigheten på arbetsmarknaden samt den självupplevda 

hälsan kan ses som känsliga ämnen att redogöra för under en intervju. Då respondenter som 

ingått i studien kan anses tillhöra en utsatt grupp i samhället kan dessa ämnen betraktas som 

extra etiskt känsliga att redogöra för. Individer inom en redan utsatt samhällsgrupp kan här 

uppleva sig själva som än mer utsatta när studier inriktas mot att undersöka deras 
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upplevelser inom berörda områden. Hänsyn togs till detta under intervjutillfällena om det 

uppstod en känsla av att respondenten upplevde ett ämne känsligt att prata om. Uppstod 

denna situation lämnades ämnet utan fortsätta följdfrågor, och intervjun fortsatte med nästa 

ämne. Vissa av respondenterna gavs stort utrymme för att redogöra för sådant som kan ses 

som en avstickare ifrån intervjuguiden. Detta utrymme gavs bland annat för att skapa en 

trygg intervjusituation för respondenterna. Kvale och Brinkmann (2014) lyfter fram att det 

vid genomförandet av kvalitativa intervjuer är viktigt att aldrig orsaka stress hos den som blir 

intervjuad. Det var även viktigt att den miljö som intervjuerna genomfördes i var trygg för 

respondenterna. Miljö för genomförandet av intervjuer fick därför bestämmas av 

respondenterna. Att det går att ifrågasätta studier som bedrivs på vad som kan ses som en 

utsatt samhällsgrupp är även något Mallander och Tideman (2005) lyfter fram. Att individer 

inom denna samhällsgrupp får möjlighet att redogöra för sina upplevelser inom de områden 

som denna studie belyser anses dock vara viktigt. Genom dessa redogörelser kan kunskapen 

ökas om vad denna samhällsgrupp upplever hindrar och främjar deras delaktighet på 

arbetsmarknaden samt hur delaktigheten påverkar den självupplevda hälsan. Ett alternativ 

hade kunnat vara att istället undersöka hur exempelvis arbetsgivare upplever att rekrytering 

av individer med funktionsnedsättningar fungerar. En sådan alternativ inriktning på studien 

hade minimerat risken för att studien ifrågasätts etiskt. Vikten av att fokusera studien på 

funktionsnedsattas upplevelser av delaktigheten på arbetsmarknaden och självupplevd hälsa 

anses dock övervinna studiens etiska risker. 

6.4 Praktisk tillämpning 

Myndigheten för delaktighet (2014) tar upp att utvecklingen med att öka 

sysselsättningsgraden för individer med funktionsnedsättningar går framåt, men att denna 

utveckling går sakta. Det kan inom detta område finnas ett behov av ökade kunskaper för att 

snabba på utvecklingen. Denna studie har visat på sådant som individer med psykiska 

funktionshinder samt inlärningssvårigheter upplever hindrar samt främjar deras delaktighet 

på arbetsmarknaden. Med ökade kunskaper inom området kan utvecklingen drivas vidare 

mot att skapa en arbetsmarknad vilken innefattar en större andel individer med 

funktionsnedsättningar.  

Resultaten ifrån denna studie kan även bidra till utvecklingsprogrammet SAMjobb. Västerås 

stad (2014) tar i ärendebeskrivningen för SAMjobb upp att det tredje delmålet inriktas mot 

att dokumentera den kunskap som genererats vid genomförandet av utvecklingsprogrammet. 

Denna studie kan här utgöra en del av den kunskap som genererats under 

utvecklingsprogrammets genomförande. Studien har visat på vad deltagare ifrån 

utvecklingsprogrammet upplever hindrar och främjar delaktighet på arbetsmarknaden samt 

hur delaktigheten på arbetsmarknaden påverkar den självupplevda hälsan. I studien 

framkommer även deltagarnas tidigare erfarenheter samt vad deltagandet inom 

utvecklingsprogrammet innebär för den framtida delaktigheten på arbetsmarknaden. Denna 

kunskap kan tillvaratas vid utveckling av liknande program som inriktas mot att öka 

delaktigheten på arbetsmarknaden för denna målgrupp. 
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7 SLUTSATSER 

Slutsatser som kan dras av denna studie är att behovet av stöd ifrån den omgivande miljön 

skiljer sig åt mellan respondenterna. Avsaknad av stöd kan för vissa innebära ett hinder för 

delaktighet på arbetsmarknaden. Brister upplevs finnas i skola när det kommer till att 

upptäcka funktionsnedsättningar tidigt. Denna försenade upptäckt upplevs som något som 

kan innebära hinder för den framtida delaktigheten på arbetsmarknaden.  

Att arbetsförmedlare samt skola ställer krav samt är ett stöd upplevs främjande för att öka 

chansen för delaktighet på arbetsmarknaden. Även arbetsförmedlare som ”pushar på” 

processen med att söka arbeten samt är förstående för vad som kan behövas vid en 

funktionsnedsättning upplevs främjande.  

Samtliga respondenter upplever att den självupplevda hälsan förbättrats vid delaktighet på 

arbetsmarknaden. Förändringar av den självupplevda hälsan visar sig genom förändringar i 

såväl fysisk som psykisk hälsa. Bland orsaker till att den självupplevda hälsan förbättrats av 

delaktighet på arbetsmarknaden nämns bland annat förbättrade möjligheter till egen 

ekonomisk försörjning. Den ekonomiska inkomsten har inneburit förändrade livsvillkor samt 

skapat en trygghet och ett lugn. Genom delaktighet på arbetsmarknaden fylls även dagarna 

med något mer meningsfullt och med rutiner som leder till en förbättrad självupplevd hälsa. 

Delaktighet på arbetsmarknaden innebär även att ett välmående uppstår genom vetskapen av 

att kunna bidra med en värdefull arbetsinsats.  

Sammantaget visar denna studie att delaktighet på arbetsmarknaden har positiv påverkan på 

den självupplevda hälsan. Arbetet med att öka funktionsnedsattas delaktighet på 

arbetsmarknaden är därmed betydelsefullt för att minska ojämlikhet i hälsa. 

7.1 Fortsatt forskning 

Denna studie har visat på att delaktighet på arbetsmarknaden har betydelse för självupplevd 

hälsa hos individer med psykiska funktionsnedsättningar samt inlärningssvårigheter. 

Studien har även visat på sådant som hindrar samt främjar delaktighet på arbetsmarknaden. 

I denna studie har detta uppmärksammats av arbetssökande individer med 

funktionsnedsättningar. Fortsatt forskning bör även fokusera på att undersöka vad bland 

annat arbetsförmedlare och arbetsgivare anser hindrar samt främjar funktionsnedsattas 

delaktighet på arbetsmarknaden.  
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BILAGA A MISSIVBREV  

Hej! 

Mitt namn är Alexander Norman och skriver just nu kandidatuppsats inom 

folkhälsovetenskap på Mälardalens Högskola. I kandidatuppsatsen har jag som syfte att 

undersöka upplevelser av tillgången till arbetsmarknaden samt självupplevd hälsa. För att 

besvara syftet kommer enskilda intervjuer att genomföras.  

Deltagare till denna studie utgörs av individer med en funktionsnedsättning. Du har valts ut 

till denna studie grundat på att du är en av deltagarna inom utvecklingsprogrammet 

SAMjobb. Ditt deltagande är viktigt för studiens resultat, men är frivilligt och kan 

närsomhelst avbrytas.  

Intervjuerna kommer att ta cirka 30-60 minuter och kommer även att spelas in. Inspelning 

av intervjuer sker för att i underlätta den bearbetning och analys som sker efter intervjuerna. 

Under genomförandet av studien kommer koder användas istället för namn på deltagare. 

Detta för att säkerställa alla deltagares anonymitet. Allt insamlat material ifrån intervjuer 

förvaras på ett sådant sätt att inga personuppgifter kan identifieras. Det insamlade materialet 

kommer endast att användas till denna studie samt i efterhand raderas. Väljer du att avbryta 

ditt deltagande raderas omgående materialet ifrån din intervju. 

Ditt deltagande vore mycket uppskattat. Är du intresserad av att delta bokar vi in en tid som 

passar oss båda. Vid eventuella frågor är du välkommen att ta kontakt med mig eller min 

handledare. 

Med vänliga hälsningar 

Alexander Norman 

Tel: 073-XXX XX XX 

Mail: ann12009@student.mdh.se 

Handledare: Elisabeth Jansson, doktorand och högskoleadjunkt 

Tel: 021- XX XX XX 

Mail: elisabeth.jansson@mdh.se 

 

 

 

 



 

 

BILAGA B INTERVJUGUIDE 

-Börja med att presentera mig, att jag studerar folkhälsoprogrammet på Mälardalens 

högskola samt att jag för tillfället skriver examensuppsats. 

-Förklara syftet med studien. 

-Lägga fram missivbrevet och erbjuda respondenten att läsa detta en ytterligare gång.  

-Fråga om respondenten har några frågor eller funderingar över det som tas upp i 

missivbrevet. 

-Förtydliga syftet med att intervjun spelas in samt ytterligare förtydligan om att den 

information som samlas in är konfidentiell, endast används till den berörda studien samt 

kommer raderas efter att studien är genomförd 

-Fråga respondenten om dess samtycke samt om det finns några andra funderingar/frågor 

runt studien. 

-Tydliggöra att intervjun härmed startas (därefter starta inspelning). 

FRÅGOR: 

Arbete: 

-Vad jobbar du med för tillfället? 

-Hur kom det sig att du blev en av deltagarna inom SAMjobb? 

-Vad har deltagandet i SAMjobb inneburit för dig? 

 -Sociala relationer 

 -Livsvillkor 

 -Levnadsvanor 

 -Fritid 

Hälsa: 

-Vad innebär hälsa för dig? 

-Hur skulle du beskriva din egen hälsa? 

-Anser du att din hälsa har förändrats sedan deltagandet inom SAMjobb, i så fall på vilka 

sätt? 

 

Skola och arbete:  

-Jag tänkte höra lite runt tiden innan deltagandet i SAMjobb och tänkte börja med att fråga 

vad du har för utbildning? 

-Hur har tiden sedan avslutad skolgång sett ut? 

 -Arbeten 

 -Andra sysselsättningar 



 

 

Hinder: 

  

Att komma ut på arbetsmarknaden och få en anställning kan ju ibland vara svårt. 

-Har du vid några perioder själv upplevt att det varit svårt att få en anställning och i så fall 

vad anser du varit hinder för att få en anställning? 

Möjligheter/stöd: 

-Finns det något som du anser varit ett stöd när det rör arbetssökande? 

 

-Hur ser du på ditt framtida arbetsliv? 

 -Vad vill du jobba med i framtiden? 

 -Hur anser du att möjligheterna är att nå dit? 

 -Vad skulle underlätta dina möjligheter att nå dit? 

Hälsa: 

-Du nämnde tidigare att_____hur skulle du beskriva din hälsa under den perioden? 

  

-Hur skulle du jämföra din hälsa under den perioden med när du…? 

Avslut: 

Nu hade jag inga mer frågor, men finns det något annat du vill tillägga? 

Har du några funderingar? 

Tackar för din medverkan! 



 

 

BILAGA C FRÅN MENINGSENHET TILL KATEGORI 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

det var mest praktiker, 

sommarjobb hade man 

ju haft med pappa då på 

byggen och sånt, men 

annars, det är mest 

praktiker jag har haft 

egentligen, 

matvarubutiker, fritids, 

leksaksbutiker, så det har 

varit blandat kompott på 

praktikplatser det har det 

vart 

 

Har till största del 

erfarenheter av olika 

praktikplatser 

 

 

 

Praktiserat 

 

 

 

Arbetspraktik 

 

 

 

 

Tidigare 

Erfarenheter 

 

 

 

Jag läste 

dagligvaruhandel i butik, 

läste jag en gång, det var 

en halvårskurs på 

Komvux, från mars till 

september, oktober tror 

jag, den läste jag ju klart, 

så det den som lite 

räddade betygen också 

lite där efteråt 

 

Läste upp 

gymnasiebetyg genom 

halvårskurs inom 

dagligvaruhandel i 

butik 

 

 

Kurs 

 

 

Utbildningar 
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