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ABSTRACT: 

The main purpose of this study was to examine if, and how, persons with 

psychological impairments have worse living conditions than the population 

average. The papers intention was to investigate and describe these conditions and to 

analyze them based on theories of stigma, and systems theory. This paper was 

composed on a qualitative study in which god men have been interviewed, in 

addition to accomplish the purpose. This study has highlighted the four individual 

areas of economy, employment, housing conditions and social relations. Results 

have shown that people with mental disabilities tend to live in worse living 

conditions than the population average. The conclusion of this study is that social 

service should make more attention to living conditions and social problems that 

people with mental health difficulties have. This would enable the social worker to 

his authority in making correct and fair assessments, and increased opportunities to 

design interventions in a satisfactory manner. 
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1. INLEDNING  
 

1.1. Bakgrund 

Historiskt sett har personer med funktionsnedsättningar varit tvungna att föra en ihärdig kamp 

för att kunna leva ett fullvärdigt liv i samhället, en kamp mot stigma och nedvärderande 

attityder, mot diskriminering och bristande tillgänglighet (Lindqvist, 2007).  

 

I år är det 15 år sedan psykiatrireformen genomfördes. Denna syftade till att stärka 

självbestämmandet för personer med psykiska funktionsnedsättningar och att möjliggöra ett 

för målgruppen självständigt liv. Idag återfinns det fortfarande, trots denna reform, stora 

problem i samhället för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Psykiatrireformen 

byggde i allt väsentligt på idén att kommunerna skulle erbjuda målgruppen ökade och 

förbättrade sociala insatser (SOU 2006:100). Men kunskapsläget om personer med psykiska 

funktionsnedsättningar är otillräckligt. Det bekräftas av Socialstyrelsen och länsstyrelsernas 

slutrapport ”Kommunernas insatser för personer med psykiska funktionshinder – Slutrapport 

från en nationell tillsyn 2002-2004 ” (2005) där handläggarna på socialtjänsten, som 

socialsekreterare, biståndsbedömare och LSS-handläggare, visade sig ha otillräckliga 

kunskaper om behov och utvecklingsmöjligheter hos personer med psykiska 

funktionsnedsättningar.  

 

Socionomen behöver ha kunskaper om denna målgrupps problematik och levnadssituation. I 

yrkeslivet och i yrkesutövningen kommer socionomen att vid upprepade gånger komma i 

kontakt med personer med olika typer av psykiska funktionsnedsättningar – oavsett i vilken 

verksamhet denna befinner sig i. Inom såväl socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan och psykiatrin sker dagliga möten med personer med psykiska 

funktionsnedsättningar. Att i mötet med den enskilda människan ha förståelse för, och 

kunskaper om, den sociala situationen är viktigt för att kunna tillgodose personens behov.  

 

Kunskaperna om målgruppens sociala situation återfinns i tidigare forskning, men också hos 

de individer som är verksamma omkring målgruppen. Personer som har uppdrag som gode 

män eller förvaltare åt individer med psykiska funktionsnedsättningar har stora och unika 

kunskaper i målgruppens livssituation. Eftersom många personer med psykiska 

funktionsnedsättningar inte kan, eller förstår, förmår eller törs uttrycka några önskemål om 

hur deras livssituation skall se ut kan en god man bli den som framför dessa önskemål. En god 
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man kan också tillvarata den enskildes intressen, medverka till att individen får någon daglig 

aktivitet samt får social samvaro med andra (Fälldin, 2009). Godmanskapet eller 

förvaltarskapet regleras i Föräldrabalken (1949:381) och tillförordnas enligt 11 kap. 4 § ”om 

någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande 

förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin 

person…” Dessa uppdrag ger den gode mannen eller förvaltaren en god inblick i personens 

sociala problematik, vilket vi som socionomer kan ha stor nytta av.  

 

Viktiga sociala områden för en människa är; privatekonomisk situation, sysselsättning, 

bostadsförhållanden och sociala relationer. Dessa områden är särskilt viktiga för individers 

livskvalitet och denna uppsats syftar till att ge en ökad förståelse för de svårigheter som 

personer med psykiska funktionsnedsättningar kan stöta på. Som socionom kan man dessutom 

i sin yrkesutövning komma att påverka dessa områden och människor med psykiska 

funktionsnedsättningars levnadsvillkor.  

 

1.2. Syfte 

Syftet är att undersöka och beskriva den sociala situationen för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar. 

 

1.2.1 Frågeställningar 

 Hur ser målgruppens sociala situation ut inom områdena; ekonomi, sysselsättning, 

boendeförhållanden och sociala relationer? 
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2. Metod & material  

I detta kapitel redovisas metodval, tillvägagångssätt, urval av intervjupersoner, uppsatsens 

avgränsningar, etik, definition av psykiska funktionsnedsättningar samt metodproblematik. 

 

2.1 Metodval 

Denna uppsats är en kvalitativ undersökning. Metoden har valts för att få fram empiri som 

motsvarar syftet. I en kvalitativ studie är det genom samtal vi får reda på andra människors 

erfarenheter, känslor och förhoppningar om deras värld (Kvale, 1997). Den kvalitativa studien 

är detaljrik och ingående av respondentens redogörelse för olika företeelser. En studie av 

kvalitativ art öppnar upp för följdfrågor och porträtterar en social verklighet på ett detaljerat 

och levande sätt (Bryman, 1997).  Kvale (1997) anser att den kvalitativa forskningsintervjun 

arbetar med ord och inte med siffror för att beskriva olika aspekter i en persons liv. Då 

uppsatsen syftar till att få fram en bild utav levnadsförhållandena för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar lämpar sig den kvalitativa forskningsintervjun bra. 

 

Intervjuerna som redovisas i uppsatsen är semistrukturerade, där intervjufrågorna finns i 

Bilaga 1. Vi har utgått från intervjumallen som Kvale beskriver i sin bok Den kvalitativa 

forskningsintervjun (1997). Uppsatsens intervjumall är uppbygg med inledande frågor, 

därefter tematiserade öppna frågor samt mer direkta underfrågor. Denna mall har använts för 

att få intervjupersonen att fritt kunna prata kring ämnet. Intervjun har även kompletterats med 

ett frågeformulär som heter QLS-100 (Bilaga 2), som använts för att redogöra för 

otillfredsställda levnadsförhållanden. QLS-100 har använts för att kunna styrka resultatet från 

intervjuerna samt för att kunna visa på ytterligare otillfredsställda levnadsområden i samband 

till uppsatsens syfte. 

 

För att analysera empirin har vi valt att använda oss av meningskoncentrering. Metoden 

innebär att det intervjupersonerna uttrycker, koncentreras i alltmer begripliga sammanhang i 

förhållandet till inlärningens struktur och form (Kvale, 1997). Uppsatsen koncentrerar 

respondenternas svar i teman; ekonomisk situation, sysselsättning, bostadsförhållanden och 

sociala relationer. Tematiseringen har genomförts för att få en överblick över vad 

intervjupersonerna uppgav om de olika områdena. 
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2.1.1 Urval 

Urvalet av respondenter var av praktiska och tidsmässiga skäl. Intervjuförfarandena 

genomfördes i Östersund, Jämtlands län. Antalet respondenter som intervjuades var tre 

stycken, med olika bakgrund. En presentation av intervjupersonerna kommer att redovisas i 

resultatdelen. Kvale (1997) skriver att antalet intervjupersoner bör utgå ifrån undersökningens 

syfte. Om antalet respondenter är för litet går det inte att göra statiska generaliseringar och om 

antalet är för stort går det inte att göra några mer ingående tolkningar. Vidare beskriver han att 

det inte är antalet respondenter som är avgörande utan att det är resultatet av intervjuerna som 

är det primära. Eftersom uppsatsens syfte är att se om, och i så fall hur, personer med 

psykiska funktionsnedsättningar har det sämre än genomsnittsbefolkningen inom områdena; 

ekonomisk situation, sysselsättning, boendeförhållanden och sociala relationer så är antalet 

respondenter tillfredställande och tillräckligt. 

 

Vi valde att intervjua personer som har god man uppdrag. Vi har i uppsatsen inte intervjuat 

personer med psykiska funktionsnedsättningar.  På detta sätt har inte något etiskt dilemma 

uppstått. Vi ansåg också att gode män har en stor insyn i personer med psykiska svårigheters 

liv i dem områdena vi har valt att undersöka. 

 

2.2 Avgränsningar 

Denna uppsats handlar om personer med psykiska funktionsnedsättningar och deras 

levnadsförhållanden. I Sverige har levnadsnivåundersökningar genomförts sedan 1970 – talet 

och följande komponenter brukar ofta ingå i studierna: hälsa, utbildning, sysselsättning, 

arbetsmiljö, ekonomi, boendeförhållanden, transporter och kommunikationer, fritid, sociala 

relationer, politiska resurser samt trygghet och säkerhet (Meeuwisse & Swärd, 2002). 

 

Vi väljer att i denna uppsats koncentrera oss kring de viktiga sociala områdena; ekonomisk 

situation, sysselsättning, boendeförhållanden och sociala relationer. Det är främst dessa 

områden som man kan komma att påverka i sin yrkesutövning som socionom.   

 

Tidigare forskning som redovisas i uppsatsen har avgränsats till att vara från år 2000 och 

framåt. Denna avgränsning har gjorts för att få tillgång till aktuell forskning på området. Vi 

har valt att inte undersöka bakomliggande faktorer, exempelvis till varför personer med 

psykiska funktionsnedsättningar möjligtvis lever under sämre förhållanden än 

genomsnittsbefolkningen. Vår studie beskriver bara de faktiska omständigheterna ekonomisk 
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situation, sysselsättning, boendeförhållanden och sociala relationer. Det är främst inom dessa 

livsområden ovan som socionomer har möjlighet att påverka för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar. Bakomliggande faktorer kan vara multidimensionella och för att 

närmre belysa dem hade utrymmet av en avhandling behövts.  

 

Vi har valt att inte undersöka genusvariabler samt skillnader kring etnicitet. Detta för att 

tidigare forskning inte har sett några genusskillnader (Scheyett & McCarthy, 2006). Att vi inte 

redovisar etnicitet i uppsatsen beror på att vi tror att det är svårt att få med ytterligare en 

dimension i studien. 

 

2.2.1 Definition 

En avgränsning i denna uppsats är kring definitionen av de personer vi valt att fokusera 

uppsatsen kring. Definition och begrepp skiljer sig åt i litteraturen (se; Brunt & Hansson, 2005; 

Printz, 2004; Socialstyrelsen & Länsstyrelserna, 2005). Men genomgående har litteraturen 

endast beskrivit personer mellan 18 – 65 år. Begreppen; 

handikapp/funktionshinder/funktionsnedsättning har också förändrats över tid. Vår definition, 

psykiska funktionsnedsättningar, avser att täcka in en bred målgrupp där inte diagnos är 

avgörande, utan snarare funktionsnedsättningen och svårigheter som personerna har. Termen 

funktionsnedsättning är modern och är inte i lika hög grad stämplande som tidigare termer har 

varit. Vi använder också begrepp som psykisk ohälsa och psykiska svårigheter i denna uppsats. 

 

2.3 Validitet och Reliabilitet 

Reliabilitet innebär trovärdighet och handlar om att undersökningens resultat blir likadant om 

undersökningen görs ännu en gång. Studien skall alltså vara exakt. Reliabilitetsmätningar är 

vanligt förekommande i den kvantitativa undersökningen eftersom det är i den forskningen 

där måttets stabilitet kan ifrågasättas (Bryman, 2002). Efter att ha gått igenom intervjuerna, 

anser vi att frågorna ställdes på ett neutralt sätt och att samtalet fördes inom en relevant ram i 

förhållandet till frågorna. Detta anser vi ökar studiens reliabilitet. 

 

Validitet innebär giltighet och bedömer om studien har mätt det som varit avsett att mätas 

(Ibid.). När vi jämfört uppsatsens syfte i förhållande till resultatet ser vi en tydlig koppling, 

det vill säga att studien har mätt det den hade för avsikt att mäta. Detta anser vi ökar studiens 

validitet. 
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2.4 Etisk diskussion 

Vid genomförande av intervjuer bör det beaktas ett antal etiska aspekter som informerat 

samtycke, konfidentialitet och konsekvenser. Informerat samtycke innebär att intervjuaren 

informerar om uppsatsens generella syfte samt ger samtycke till att bli intervjuad. 

Konfidentialitet är att privat data inte kommer att redovisas. Konsekvenser innebär här att 

undersökningspersonerna informeras om den möjliga skadan och de fördelar som 

undersökningen ger dem (Kvale, 1997). 

 

I intervjuförfarandena så beskrev vi uppsatsens syfte samt att vi bad om ett samtycke till att 

personerna skulle bli intervjuade. De fick också frågan om vi fick spela in intervjun samt om 

de ville vara anonyma. Vi har i uppsatsen valt att avidentifierat gode männen. I samband med 

intervjutillfället förtydligade vi etiken, detta för att minimera obehagliga konsekvenser för 

intervjupersonerna. 

 

2.5 Metodproblem 

Ett metodproblem som existerar i uppsatsen är att det fanns olika definitioner av personer med 

psykiska funktionsnedsättningar i de olika rapporterna. De intervjuade gode männen kan 

också ha haft olika syn på vad psykiska funktionsnedsättningar innebär. Uppsatsen valde som 

definitionen ovan att täcka in en bred målgrupp för att delvis kunna komma ifrån denna 

problematik. Detta är något som Socialstyrelsen (2010) också tar upp, då de menar att 

funktionshinder- och funktionsnedsättningsbegreppen är problematiska.  

 

Ett ytterligare problem är att vi valde att intervjua personer med god man uppdrag. Då dem i 

regel har uppdrag åt huvudmän som har viss problematik. Detta kan tyvärr leda till att 

resultatet kan vara vinklat, eftersom resultatet från intervjuerna kommer ifrån gode män som 

har huvudmän med problematik. Detta kan innebära att de gode männen har en förförståelse 

för social problematik. Det kan också innebära en vinklad bedömning om generella 

levnadsförhållanden för personer med psykiska funktionsnedsättningar inom områdena: 

ekonomisk situation, sysselsättning, boendeförhållanden och sociala relationer. 

 

En nackdel som Kvale (1997) beskriver angående tolkningen av kvalitativa studier är att det 

finns en risk för subjektiva tolkningar. Vi har transkriberat intervjuerna och tagit ut det 

viktigaste ur de genom meningskoncentrering utan att ha manipulerat med resultatet. På detta 

sätt har vi minskat de subjektiva tolkningarna. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 

3.1 Historiskt perspektiv 
 

”Vi kan förstå det nuvarande bättre om vi ser tillbaka på det som varit” 

(Read et al, 2004, s.23). 

 

3.1.1 Synen på det avvikande 

Synen på individer som idag betecknas som personer med psykiska funktionsnedsättningar 

och förklaringsmodeller som avsett att förklara deras sjukdomar har förändrats genom 

mänsklighetens historia. Oavsett definition så har dock psykisk ohälsa under lång tid 

omgärdats av starkt negativa föreställningar (Lundin & Ohlson, 2006; Read et al, 2004; SOU 

2006:100).  

 

Tolkningarna av orsakerna bakom den psykiska ohälsan har växlat: från antaganden om 

besatthet av demoner, till moraliserande tolkningar om straff för begångna synder. Andra 

förklaringsmodeller har tagit fasta på tidiga upplevelser i livet, det biologiska arvet eller 

samhällsförhållandena, som orättvisor och diskriminering. I dag uppfattas främst den psykiska 

ohälsans orsaker som multifaktoriella (SOU 2006:100). Personer med psykiska svårigheter 

omnämns också, i regel, i termer om funktionshindrade eller som personer med 

funktionsnedsättningar. Det, menar Lindqvist et al (2010), hänger samman med att flertalet 

med psykiska svårigheter idag bor ute i samhället där det är individens sätt att fungera i 

vardagen som uppmärksammas, inte sjukdomen.  

 

Skam, skuld och rädsla präglar fortfarande många människors syn på psykiska sjukdomar och 

de människor som är drabbade av dem. Personer med psykiska funktionsnedsättningar råkar 

också ut för stereotypa negativa attityder, och de stigmatiseras till följd av sin historia (SOU 

2006:100).  Det visade sig också i en svensk befolkningsundersökning ifrån 2010 att mer än 

25 procent av deltagarna uttryckte en negativ attityd till att ha personer med psykisk ohälsa i 

sin närhet och att ha psykiatriska verksamheter i sitt bostadsområde. Hela 60 procent uttryckte 

en negativ attityd huruvida personer som varit patienter på en psykiatrisk klinik är pålitliga 

barnvakter (Handisam & NSPH, 2010). 
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3.1.2 Institutionalisering och avinstitutionalisering 

Samhällets försök att komma till rätta med den psykiska ohälsan har varierat med 

förklaringarna till varför denna ohälsa uppkommer (SOU 2006:100). Psykiatrin var vid 1900-

talets början en medicinsk disciplin under statlig tillsyn. Antalet institutioner var dock litet 

och tusentals personer stod i kö för att beredas plats inom vården (Cullberg, 2000). Detta 

ledde till att staten under 1900-talets första hälft byggde en rad mentalsjukhus i Sverige. 

Denna institutionaliseringstrend var i stort sett densamma i andra länder i västvärlden 

(Nyström, 2003; SOU 2006:100). Även avinstitutionaliseringen som startade på 1960-talet 

följde vissa internationella trender och vid den tiden fanns 34 000 sinnessjukhusplatser på 

institutionerna (Cullberg, 2000; SOU 2006:100). Motiven bakom avinstitutionaliseringen har 

varierat, men i huvudsak handlat om att stärka den enskildes rättigheter, självbestämmande 

och möjligheter att leva ute i samhället. Bakomliggande faktorer till avinstitutionaliseringen 

har bland annat varit utvecklingen av öppenvårdsbaserad metodik, nya läkemedel, kritik mot 

förhållandena på mentalsjukhusen samt höga kostnader förknippade med institutionsvård 

(Nyström, 2003; SOU 2006:100).   

 

3.1.3 Den svenska psykiatrireformen 

Eftersom allt fler personer med psykiska funktionsnedsättningar under 1970- och 80-talet 

levde ute i samhället fick kommunerna ökat ansvar. Men kommunernas åtaganden gentemot 

målgruppen var vagt formulerade. En del kommuner erbjöd stöd från hemtjänsten till 

gruppen, eller startade träfflokaler. Den sammantagna bilden visade dock på ett klent utbud av 

insatser och en brist på medvetenhet och kompetens (SOU 2006:100). Därför tillsattes år 1989 

en statlig utredare som ett år senare omvandlades till en parlamentariskt sammansatt 

kommitté, benämnd Psykiatriutredningen. Slutbetänkandet (SOU 1992:73) innehöll en rad 

ställningstaganden och flera förslag till förbättringar. Flera av dem fanns dock inte med när 

regeringen presenterade sin proposition (Prop. 1993/94:218). Bland annat ett förslag om 

förändringar i Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det viktigaste 

förslaget på förändring var dock att förtydliga socialtjänstens ansvar gentemot målgruppen. 

Detta gjordes genom förändringar i socialtjänstlagen, SoL kap. 5 § 7-8 (Lindqvist et al, 2010; 

SOU 2006:100). 

 

Den svenska psykiatrireformen trädde i kraft den första januari 1995. Kommunerna fick 

därefter ansvaret och skulle nu erbjuda målgruppen ökade och förbättrade sociala insatser. I 

efterhand har det dock uppmärksammats en rad svårigheter. Ett problemområde som lyfts 
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fram är att personer med psykiska funktionsnedsättningar har tvingats klara sig själva i 

samhället (SOU 2006:100). Det motsägs av Arvidsson (2004) som utifrån en studie kunnat 

konstatera att personer med psykiska funktionsnedsättningar som bor ute i samhället har en 

bättre livssituation än innan psykiatrireformens införande. Samtidigt har psykiatrins och 

socialtjänstens insatser för personerna ökat. Arvidsson (2004 s. 45) menar att ”The severely 

mentally ill did not seem to be abandoned”. Dock visade studien inga förbättringar för 

personer med psykiska funktionsnedsättningar inom områden som; sysselsättning, inkomst 

och försörjning samt social isolering.  

 

3.2 Tidigare forskning  

För att finna tidigare forskning på området har vi använt oss av följande databaser: Sage 

Journals Online, Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) och International Encyclopedia of 

Social and Behavioral Sciences. Databaserna har hittats under Mittuniversitetets biblioteks 

hemsida (MIMA) under socialtarbete/psykologi och anses relevanta för det området vi har valt 

att undersöka.  

 

För att få fram relevant forskning som handlar om levnadsförhållanden för personer med 

psykiska funktionsnedsättningar, har tidigare forskning sökts fram genom följande ord; 

”mentally ill”, ”levnadsförhållanden”, ”psykiska funktionsnedsättningar”, ”psykiskt störda”, 

”psykisk ohälsa”, ”ekonomisk situation”, ”levnadssituation/levnadsvillkor” och kombinerat 

dessa för att få fram de mest relevanta rapporterna kring ämnet som denna uppsats berör. 

 

Vi har valt att presentera tidigare forskningsresultat under olika teman; ekonomisk situation, 

sysselsättning, boendeförhållanden och sociala relationer. Detta för att få en lättare överblick 

över vad tidigare forskning visat inom dessa specifika områden.  

 

3.2.1 Sociala problemområden för målgruppen 

Lindqvist et al (2010) menar i boken Psykiska funktionshinder i samhället, att dessa individer 

kännetecknas av att de är marginaliserade och underprivilegierade i flera avseenden. Generellt 

sett har också människor med funktionsnedsättningar sämre välfärd än resten av befolkningen 

(Lindqvist et al, 2010; SOU 2001:56). Vi kommer här att redovisa fyra viktiga sociala 

områden för personer med psykiska funktionsnedsättningar.  

 

http://www.bib.miun.se/php/go.php?url=www.sciencedirect.com/science/referenceworks/0080430767
http://www.bib.miun.se/php/go.php?url=www.sciencedirect.com/science/referenceworks/0080430767
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3.2.1.a) Ekonomisk situation 

Låga inkomster eller höga kostnader kan vara ett hinder för ett aktivt deltagande i 

samhällslivet och för möjligheten att leva ett gott liv (Socialstyrelsen, 2009 & 2010). Det 

bekräftas i en studie i USA där Davidson et al (2001) visade att ett bidrag på endast 20 dollar i 

månaden kunde få stora positiva effekter på välmåendet för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar, om pengarna användes för att bryta tristess eller till sociala aktiviteter.  

 

I flera studier (Bengtsson-Tops, 2001; SCB, 2003; Socialstyrelsen, 2007, 2009 & 2010; SOU 

2001:56; SOU 2006:100) har det visat sig att personer med psykiska funktionsnedsättningar 

har en utsatt ekonomisk situation. Socialstyrelsen (2007) kunde också redovisa att situationen 

hade förvärrats då de kunde redovisa en klart sämre ekonomisk utveckling än för den övriga 

befolkningen mellan åren 1993-2003. Socialstyrelsen kunde konstatera att inkomsterna också 

hade stått still under en tioårsperiod, vilket i relation till den övriga befolkningen innebär en 

försämring. Även i betänkandet till Välfärdsbokslut för 1990-talet, Funktionshinder och 

välfärd (SOU 2001:56) studerades den ekonomiska utvecklingen för personer med långvariga 

psykiska besvär under 1990-talet. Även i den studien visades att gruppen med långvariga 

psykiska besvär hade en betydande överrisk för ekonomiska svårigheter och att denna 

överrisk hade ökat under 1990-talet.  

 

Många personer med psykiska funktionsnedsättningar får sjuk- eller aktivitetsersättning. 

Dessa ersättningar baseras till stor del på tidigare inkomst. Eftersom psykiska sjukdomar ofta 

debuterar vid en låg ålder blir därför ersättningsnivåerna låga (Socialstyrelsen, 2009). De 

genomsnittliga arbetsinkomsterna för de personer med psykiska funktionsnedsättningar som 

arbetar är lägst i jämförelse med andra grupper (SCB, 2003).  Hela 23 procent av dem med 

psykiska funktionsnedsättningar får ekonomiskt bistånd från kommunernas socialtjänst 

(Socialstyrelsen, 2010). Bengtsson-Tops (2001) har också visat att personer med psykiska 

funktionsnedsättningar skattar sin livskvalitet lägst inom området ekonomi.  

 

Sammantaget visar forskningen på att personer med psykiska funktionsnedsättningar ofta 

lever under knappa ekonomiska förhållanden, såväl i Sverige som utomlands. Socialstyrelsen 

(2007) menar att vissa typer av rättigheter, som handikappersättning, delvis hade kompenserat 

för en allvarlig funktionsnedsättning. Personer med psykiska funktionsnedsättningar får 

däremot sällan ta del av dessa insatser. År 2009 kunde Socialstyrelsen också konstatera, att 

mindre än sex procent av de personer som uppgett att de har en psykisk funktionsnedsättning 
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får handikappersättning. I SOU 2001:56 beskrivs också att personer med psykiska 

funktionsnedsättningar har utgifter och merkostnader förknippade med 

funktionsnedsättningen som de inte fullt ut kompenseras för. De får också i liten utsträckning 

stöd och hjälp med att sköta sin ekonomi (SOU 2006:100).  

 

3.2.1.b) Sysselsättning  

Den övergripande bilden av sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar 

måste karakteriseras som bekymmersam (Lindqvist et al, 2010).  

 

Eklund (2008) har i en studie visat att en meningsfull sysselsättning kan höja livskvaliteten 

för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Många personer med psykiska 

funktionsnedsättningar vill också ha ett arbete (Socialstyrelsen & länsstyrelserna, 2005). Trots 

det har personer med psykiska funktionsnedsättningar en svag förankring på arbetsmarknaden 

och är också den grupp som har lägst sysselsättningsgrad av alla funktionshindergrupper 

(Lindqvist et al, 2010; SOU:2006:100). Siffrorna på andelen personer med psykiska 

funktionsnedsättningar med sysselsättning varierar. Två tredjedelar uppgav att de hade en 

sysselsättning i en studie av Arvidsson (2004), medan cirka hälften av dem som ingick i 

Socialstyrelsens och länsstyrelsens tillsyn 2002-2004 uppgav att de hade en sysselsättning 

(Socialstyrelsen & länsstyrelserna, 2005).  

 

En konsekvens av att personer psykiska funktionsnedsättningar inte kommer in på 

arbetsmarknaden blir att de flesta av dem därmed inte heller omfattas av 

socialförsäkringssystemet, vilket gör dem ännu mer utsatta (Socialstyrelsen, 2007). 

 

Män med psykiska funktionsnedsättningar har haft den mest problematiska utvecklingen på 

arbetsmarknaden på 1990 – talet.  Gruppen uppvisar en hög arbetslöshet som också ökat mer 

än andra gruppers. Det redovisades också i delbetänkandet till Välfärdsbokslut för 1990-talet 

”Funktionshinder och välfärd” (SOU 2001:56) några uppseendeväckande förändringar i den 

sista av de sysselsättningskategorierna som urskiljdes. Andelen med ”övrig sysselsättning”, 

som inte förvärvsarbetande, studerande, var arbetssökande eller uppbar pension hade 

tredubblats bland både kvinnor och män med psykiska besvär. Dessa gruppers 

försörjningsmöjligheter borde vara ytterligt begränsade och de lever antagligen i en mycket 

utsatt social situation (Ibid.). 
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Nästan nio av tio med psykiska funktionsnedsättningar uppger att de har en nedsatt 

arbetsförmåga. Det antyder att en psykisk funktionsnedsättning har en mer långtgående 

negativ effekt på arbetsförmågan än andra funktionsnedsättningar (SOU 2006:100). 

Statistiska Centralbyrån (2001) visade att bland dem med psykiska funktionsnedsättningar 

som arbetade så behövde tre av fyra stöd eller anpassade arbetsförhållanden. De vanligaste 

anpassningsbehoven fanns i områdena arbetsuppgifter, arbetstid och arbetstempo. Ungefär en 

tredjedel som känner behov av anpassad arbetsplats får inte stöd eller hjälp med detta (SCB, 

2001). Även i USA har det i studier visats liknande behov av anpassade arbetsplatser för 

personer med psykiska funktionsnedsättningar (Scheyett, & McCarthy, 2006). Beträffande 

arbetsvillkoren för personer med psykiska funktionsnedsättningar fann delbetänkandet till 

Välfärdsbokslut för 1990-talet ”Funktionshinder och välfärd” (SOU 2001:56) att 

arbetsvillkoren i många fall var sämre för funktionshindrade än för genomsnittet i 

befolkningen. Personer med funktionsnedsättningar tenderar att i högre grad ha enformiga och 

fysiskt olämpliga arbeten.  

 

Det finns i Sverige relativt omfattande arbetsmarknadsprogram som specifikt riktar sig till 

personer med funktionsnedsättningar. Gruppen med psykiska funktionsnedsättningar får trots 

detta i liten utsträckning del av arbetsförmedlingens åtgärdsprogram för funktionshindrade 

(Lindqvist et al, 2010; SOU:2006:100). 

 

Nästan alla kommuner i Sverige har någon form av verksamhet kring stödinsatser för 

sysselsättning. Det vanligaste är en träffpunkt, aktivitetshus eller liknande, mindre vanligt är 

strukturerad sysselsättning eller verksamhet med tydlig arbetsinriktning. Ett generellt problem 

är att kommunernas sysselsättningsutbud inte tycks leda till riktiga arbeten (Lindqvist et al, 

2010). Ett annat problem är att handläggarna på socialtjänsten ofta har otillräckliga kunskaper 

om sysselsättningssituationen för personer med psykiska funktionsnedsättningar 

(Socialstyrelsen & länsstyrelserna, 2005). 

 

3.2.1.c) Boendeförhållanden 

Människor med psykiska funktionsnedsättningar bor sämre än befolkningen i övrigt, men inte 

nödvändigtvis sämre än alla andra handikappgrupper. De uppgifter som finns om personer 

som har stora och omfattande funktionsnedsättningar ger dock bilden av att deras 

bostadsförhållanden många gånger är bristfälliga. Många personer med psykiska 

funktionsnedsättningar bor också i bostäder med särskild service eller på hem för vård och 
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boende, vilket inte sällan sker i institutionsliknade miljöer och ibland långt från hemorten. 

Personer med psykiska funktionsnedsättningar tenderar också att ha svårare än andra att 

behålla ett lägenhetskontrakt eller att bo i kommunalt boende (SOU 2006:100). Andra 

undersökningar visar också att en majoritet av personer med psykiska funktionsnedsättningar 

bor ensamma, med höga boendekostnader som följd (Bengtsson-Tops, 2001; Socialstyrelsen, 

2009).  

 

Idag finns ett helt annat utbud av sociala insatser till målgruppen än för tjugo år sedan. Det 

gäller också inom boendeområdet. Förutom olika former av boenden med särskild service 

tillkommer vardagsstöd i den enskildes ordinära boende i form av boendestöd. Detta är något 

som 80 procent av Sveriges kommuner i dagsläget erbjuder (Lindqvist et al, 2010). Men trots 

ett relativt varierat utbud av boendeinsatser får många individer inte det stöd de behöver och 

har rätt till. För knappt en fjärdedel bedöms det stöd som individen har på boendeområdet inte 

vara tillräckligt anpassat (Socialstyrelsen & länsstyrelserna, 2005). Socialstyrelsen slog också, 

år 2007, fast att personer med psykiska funktionsnedsättningar har svårt att få sina behov 

tillgodosedda av kommunernas socialtjänst och att rätt boendeformer för dessa individer var 

ett utav de största problemen (Socialstyrelsen, 2007).  

 

3.2.1.d) Sociala relationer 

Det finns en utbredd ensamhet bland personer med psykiska funktionsnedsättningar. En stor 

del av de sociala kontakterna består för många personer enbart av professionella (Lindqvist et 

al, 2010). En ökad tillfredställelse med antalet sociala kontakter kan också vara starkt kopplat 

till en bättre livskvalitet (Bengtsson-Tops, 2001; Davidsson et al, 2001).  

 

Personer med psykiska funktionsnedsättningar sköter i regel ärenden själva eller med 

professionellt stöd, och är i den bemärkelsen delaktiga i samhällslivet. Däremot deltar de inte 

aktivt i fritids- och kulturlivet och har ofta ett sämre socialt nätverk än andra. Personer som 

slutenvårdats på grund av psykisk sjukdom är dessutom oftare ensamstående än personer 

inom andra diagnosgrupper (SOU 2006:100).  

 

För personer med psykiska svårigheter kan funktionsnedsättningen leda till svårigheter med 

att upprätthålla sociala kontakter med andra människor, ibland med total isolering som följd 

(Lundin & Ohlson, 2006). Däremot hävdar Davidson et al (2001), att bristen på socialt liv inte 

nödvändigtvis behöver betraktas som ett uttryck för individens funktionsnedsättning, utan kan 
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vara ett resultat av dennes levnadsvillkor. Att, till exempel, den ekonomiska situationen gör 

att personen inte har råd att vistas ute eller att träffa vänner.  

 

I en studie av Bengtsson-Tops (2001) framkom det att omkring 40 procent av personerna med 

psykiska funktionsnedsättningar som deltagit i studien uttryckte ”icke tillgodosedda” behov 

vad gällde sociala kontakter. Undersökningspersonerna hade utifrån både kvalitativa och 

kvantitativa aspekter ett klart sämre socialt nätverk vid jämförelse med ett svenskt 

normalmaterial.  

 

3.3 Teorier 

Vi kommer här att redovisa två teorier, relevanta utifrån personer med psykiska 

funktionsnedsättningar och deras svårigheter.  

 

3.3.1 Systemteorin 

Systemteorin bygger på att se världen i helheter och modeller av världen som har 

gemensamma egenskaper. Den handlar om att se helheter, relationer, funktioner, sammanhang 

och mönster (Öqvist, 2008). Bernler och Johnsson (2001) menar att varje människa är ett 

system i sig. Varje människa ingår också i ett flertal andra system, sådana kan exempelvis 

vara familjen, vänskapskretsen, arbetsgruppen och samhället. Dessa system har en ömsesidig 

påverkan på varandra. 

 

Bernler och Johnsson (2001) resonerar som att varje del i systemet inte skall granskas för sig, 

utan att fokus bör läggas på systemet som helhet. De menar även att vi måste förstå helheten 

utifrån delarna och delarna utifrån helheten.  

 

Varje system sägs vara hierarkiska inom systemteorin, vilket innebär att varje system är ett 

subsystem inom ett större system (Bernler & Johnsson, 2001). I alla system finns det en viss 

hierarkisk uppbyggnad, vilket innebär två saker av stor betydelse för ett fungerande 

samhällsliv. De högre nivåerna, som till exempel samhällets direktiv, är alltid överordnade. 

De överordnade nivåerna kalibrerar de lägre nivåerna, som individen, samt mellan systemets 

olika plan. Dessa måste upprätthållas för att systemets helhet skall fungera (Öqvist, 2008).   

 

Ett begrepp inom systemteorins grunder är konstans och variation. Konstanterna står för det 

förutsägbara och säkra och är lika viktiga som variationerna för ett fungerande system. 
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Bernler och Johnsson (2001) resonerar som så att system är dynamiska, det vill säga att 

rörelse, interaktion och samspel ständigt försiggår inom systemet som ett resultat av 

människans utbyte med omgivningen (Bernler & Johnsson, 2001). 

 

Det finns människor med ett stort behov av att ständigt ha kontroll över den information som 

ges ut om det egna jaget. Hit hör personer med ett osynligt handikapp eller något socialt 

stigma. Dessa personer lever i en ständig osäkerhet över huruvida de ska passera det sociala 

nålsögat eller bli identifierade som avvikare. Detta kan leda till att en person försöker ha så få 

sociala relationer som möjligt (Öqvist, 2008). 

 

System kan även betraktas som öppna och slutna system. I öppna system sker en ständig input 

och output med omgivningen och i slutna system sker inte detta utbyte. Input avser allt som 

uppfångas i systemet utifrån, vilket kan vara energi eller information (Bernler & Johnsson, 

2001). Slutna system som inte har detta utbyte kommer så småningom gå mot sin upplösning. 

Även mänskliga system som till sin natur är öppna, kan inom sig skapa ett kretslopp med 

mycket liten kontakt med omvärlden. Ett sådant kretslopp genomgår, om isoleringen inte 

bryts, en ritualisering och förstelning, vilket kan utgör ett förstadium till desorganisation och 

till slut sönderfall av systemet som helhet (Öqvist, 2008). 

 

3.3.2 Stämplingsteorin - Stigmatisering 

För att kunna ta reda på vad ett avvikande beteende är, får vi ta hjälp av termen stämpling. 

Stämpling innebär att etikettera en människa eller en grupp av människor. Det var grekerna 

som myntade terminologin kring stämpling då de använde den för att påvisa något ovanligt 

eller nedsättande hos en persons moraliska status. Detta gjordes även genom att bränna in 

märken på kroppen, vilket skulle kunna påvisa att personen var utstött och någon som skulle 

undvikas, speciellt på offentliga platser. Idag ses stämpling som en långvarig process 

bestående av mängder av reaktioner som sammantaget ger en effekt av att individen 

omdefinierar sin självbild så att den blir mer negativ än tidigare (Goffman, 1972). 

 

Anthony Giddens (2007) beskriver stämplingsteorin som en löst sammanfogad uppsättning av 

relaterade idéer och som ett samspel mellan avvikare och icke-avvikare. Det är i 

stämplingsteorin relevant att ta reda på varför en individ förses med en avvikande stämpling 

eller etikett. Dessa etiketter av olika kategorier är ett uttryck av samhällets maktstruktur, 

menar Giddens. Stämplingsteorin beskriver hur avvikande identiteter framkommer genom 
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etikettering eller stämpling och inte för att beteendet är avvikande i sig. Det är snarare 

processer som utövar ett stort inflytande på varför en person stämplas som avvikare eller ej. 

Denna stämpling påverkar inte bara hur andra ser på individen utan även individens självbild 

(Giddens, 2007).  

 

I stämplingsteorin beskriver Anthony Giddens (2007) primär avvikelse, normalisering och 

sekundär avvikelse. Avvikelse från det som samhället anser som normalt kan för en människa 

bli en vardagssituation. I denna vardagssituation kan en normaliseringsprocess ske och när så 

har skett så kan detta resultera i en sekundär avvikelse. Detta vore, sett ur stämplingsteorin, en 

situation där etiketten blir central för den enskildes identitet och personen har genom detta 

tillskrivit sig själv en utanför-identitet. 

 

Goffman (1972) menar att när en individ befinner sig i ett socialt sammanhang så kan denna 

utskiljas från övriga personer om denne exempelvis har ett handikapp eller en 

funktionsnedsättning. I detta sammanhang så kan den enskilde i övriga människors 

medvetande reduceras ifrån en fullvärdig och normal individ till en avvikare eller utstött 

människa. Personen stämplas här in i ett stigma. 

 

Giddens (2007) menar att ett stigma är egenskaper eller drag som skiljer en person eller grupp 

ifrån majoriteten. Detta kan resultera i att individen eller gruppen betraktas som misstänksam 

eller fientlig. När effekten av stigmat är omfattande kallas det för oförmåga, oduglighet, 

funktionshinder eller funktionsnedsättning. I sådana lägen kan det gå så långt att individen 

isolerar sig från kontakt med de som ses som normala av det normgivande samhället. Detta 

kan yttra sig i form av att individen ofta blir deprimerad, förvirrad, ängslig och misstänksam. 

Här kan den enskilde komma att söka sig till dem som har samma stigma eftersom de lever i 

en liknande situation. Individen kan i grupptillhörighet med andra i likartade situationer få 

moraliskt stöd och känna sig som hemma. Individen kan också bli accepterad som en icke-

avvikande person istället för stämplingen som avvikare (Goffman, 1972). 

 

3.3.3 Motivering till teorival 

Dessa teorier har valts för att kunna analysera denna uppsats undersökning och resultat.   

Systemteorin och stämplingsteorin, kompletterar varandra eftersom individers interagerande i 

olika system i hög grad påverkas av hur denne uppfattas av andra. Att ha en känsla av att vara 

avvikare kan leda till sekundär avvikelse och en permanent utstötning ifrån olika system. 
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Systemteorin beskriver relationen mellan individen och samhället, vilka har en ömsesidigt 

beroende av varandra. Att känna sig som stämplad och stigmatiserad kan leda till brister i den 

input från andra system som är viktiga för ett välfungerande system.  

 

Dessa teorier kan hjälpa oss att kunna se om, och i så fall hur, personer med psykiska 

funktionsnedsättningar är delaktiga i samhället angående; ekonomisk situation, sysselsättning, 

boendeförhållanden och sociala relationer. Om personerna inte är delaktiga inom dessa 

områden skall även teorierna kunna hjälpa oss att förstå om, och var, brister finns.   

 

4. Resultat 

 

4.1 Intervjupersoner 

Här redovisas en kort presentation av de gode män som intervjuats. Ett vedertaget begrepp är 

att kalla personen som har god man eller förvaltare för huvudmannen (Fälldin, 2009). För 

enkelhetens skull skriver vi endast ut ordet god man, vilket också innefattar förvaltare.   

 

4.1.1 God man 1 

Har 16 uppdrag som god man varav fyra av dem är personer med psykiska 

funktionsnedsättningar. Till en av dem med psykiska funktionsnedsättningar är hon förvaltare. 

Har varit god man sedan 1991, haft huvudmän med psykiska funktionsnedsättningar sedan 

1996. Träffar sina huvudmän minst en gång i månaden, i många fall betydligt fler gånger. I 

samtliga uppdrag ingår att bevaka rätt, att sörja för person och att förvalta egendom.  

 

4.1.2 God man 2 

Har 17 uppdrag varav sju har psykiska funktionsnedsättningar. Träffar sina huvudmän en 

gång i veckan och i samtliga uppdrag ingår att bevaka rätt, att sörja för person och att förvalta 

egendom.  

 

4.1.3 God man 3 

Har fyra uppdrag som god man varav två med psykiska funktionsnedsättningar. Har varit god 

man sedan 2005, har haft en huvudman med psykiska funktionsnedsättningar sedan 2007, den 

andra från 2009. Träffar sina huvudmän ungefär en till två gånger i månaden. I uppdragen 

ingår att bevaka rätt, att sörja för person och att förvalta egendom.  
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4.2 Teman 

Nedan presenteras vad som framkommit under intervjuförfarandena. Empirin har samlats i 

de fyra olika teman som denna uppsats berör.  

 

4.2.1 Ekonomisk situation 

God man 1, 2 och 3 kunde alla redogöra för en problematisk ekonomisk situation för sina 

huvudmän. God man 3 beskrev ekonomin som ett stort problemområde för sina huvudmän 

och tyckte att samhällets transfereringar till målgruppen var för låga. God man 3 sade apropå 

samhällets ekonomiska kompensation till målgruppen att; ”Det är ju inte klokt egentligen. 

Hur man behandlar dessa människor. Skall de verkligen behöva ha det såhär bara för att de 

är sjuka?”(God man 3, 2010-04-14).  

 

De gode männens huvudmän försörjde sig i regel genom sjukersättning, ålderspension och 

bostadstillägg. En utav god man 1´s huvudmän var ålderspensionär och en utav god man 3´s 

huvudmän levde på ekonomiskt bistånd eftersom att han precis hade fyllt 30 år och 

aktivitetsersättningen upphört. Flera av god man 1´s huvudmän hade också tidigare varit 

tvungna att söka ekonomiskt bistånd, vilket också beviljats. Detta hade dock inte varit aktuellt 

de senaste åren, menade god man 1. Däremot hade det hänt att någon av huvudmännen fått 

låna pengar av anhöriga för att få ekonomin att gå ihop.   

 

God man 1 beskrev sina huvudmäns ekonomi som ansträngd. Flera av huvudmännen rökte 

vilket var påfrestande för ekonomin. God man 1 menade vidare att sina huvudmäns löpande 

utgifter, som hyra, räkningar och mat, under de senaste tolv månaderna hade klarats av, men 

marginalerna hade varit små. Hade huvudmannen haft någon oväntad utgift hade det uppstått 

problem, berättade god man 1. På frågan om huruvida huvudmännen hade någon så kallad 

kontantmarginal menade god man 1 att endast en huvudman hade klarat att skaffa fram 

15 000 kronor på en vecka. Den huvudmannen hade ärvda pengar. Ingen av de andra hade 

enligt god man 1 klarat av det. Enligt god man 1 hade huvudmännen inte ens klarat av att 

betala en oförutsedd utgift på 5 000. Flera av huvudmännen hade inget sparkapital alls. ”I ett 

fall har vi försökt lägga undan 100:-/månaden men vissa månader har det inte gått” (God 

man 1, 2010-04-06).  

 

God man 2 var av samma uppfattning som god man 1, men menade att några av sina 

huvudmän har det svårt med de löpande utgifterna varje månad, året om. Detta leder i sin tur 
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till att huvudmännen inte har många kronor att spendera på aktiviteter. ”Det får inte bli någon 

oförutsägbar utgift för att det ska gå runt” menade god man 2 (2010-04-12).  De flesta av god 

mans 2´s huvudmän hade skulder till Kronofogdemyndigheten vilket i sin tur ledde till att 

ingen av dem hade något sparande. ”Det är så trångt ekonomiskt att det inte finns något 

utrymme till sparande” (God man 1, 2010-04-12). Ingen av god man 2´s huvudmän skulle 

klara av att skaffa 15 000 kr på en vecka om det behövdes, och saknade därmed helt 

kontantmarginal.   

 

Även god man 3 kunde redogöra för huvudmännens problem med att under de senaste tolv 

månaderna klara av de löpande utgifterna. I ett fall hade huvudmannen plockat ut pengar själv 

från ett konto. God man 3 berättade att en av sina huvudmän eventuellt hade kunnat klara av 

att skaffa fram 15 000 kronor, eftersom den huvudmannen hade ett litet regelbundet sparande. 

Den andra av god man 3´s huvudmän levde på ekonomiskt bistånd och hade enligt god man 3 

inte klarat av att skaffa fram beloppet. Samma huvudman hade också ansökt om 

skuldsanering efter att ha dragit på sig stora skulder genom att skaffa sig flera kontokort och 

genom att ha handlat för stora belopp på postorder.   

 

Eftersom flertalet av de gode männens huvudmän inte befunnit sig på arbetsmarknaden under 

någon längre period, erhöll de flesta en relativt låg ersättningsnivå från Försäkringskassan. Att 

huvudmännen var garanterade sin inkomst varje månad ifrån Försäkringskassan tycktes vara 

positivt, menade god man 1. Det fanns hos god man 1´s huvudmän en trygghetskänsla av att 

vara garanterad sin försörjning varje månad.  

 

QLS-100 som är ett frågeformulär där man ska ringa in problemområden som gode männen 

anser sina huvudmän har. Resultatet från den var att samtliga hade ekonomiska problem samt 

att alla gode män markerade att deras huvudmän ser bidrag som ett problemområde. Ett annat 

problemområde kunde ses utifrån att huvudmännen i många fall var i behov av hjälp ifrån 

släktingar. Frågeformuläret visade att huvudmännen hade otillfredsställda behov inom 

området att sköta sin egen ekonomi. 

 

Sammanfattningsvis utifrån intervjuerna att huvudmännen har ekonomiska problem. De flesta 

av huvudmännen får sin inkomst i regel av någon form av bidrag. Några av huvudmännen 

hade även problem med de löpande utgifterna under ett år och fåtalet hade ett regelbundet 

sparande. 
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4.2.2 Sysselsättning 

Enligt god man 1 och 3 finns det brister i sysselsättningssituationen för huvudmännen. 

Samtliga av de tre gode männens huvudmän var i behov av anpassade arbetsplatser. Både god 

man 1 och 3 menar att ingen av dem hade klarat ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. 

God man 3 menade vidare att det i dagsläget ”inte finns någon riktig sysselsättning för 

personer med psykiska problem” (God man 3, 2010-04-14).   

 

God man 1 sade under intervjun att flera insatser på sysselsättningsområdet har lagts ner i 

Östersund. Ett exempel som nämndes var att en samlingsplats kallad ”Vita Villan” som höll 

till i Odensala i Östersund. Denna samlingsplats erbjöd aktiviteter för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar, men lades ner på grund av problem med finansieringen.  

 

Både god man 1 och 3 menade att Arbetsförmedlingen inte hade erbjudit insatser i någon 

vidare omfattning. ”De tar sig ju i regel inte an personer med psykiska störningar” (God man 

3, 2010-04-14). Även god man 1 menade att Arbetsförmedlingen i dagsläget inte erbjöd 

insatser. Däremot nämnde hon att några av sina huvudmän tidigare tagit del av insatser från 

Försäkringskassan och dåvarande Arbetsmarknadsinstitutet. Dessa insatser skall ha fungerat 

bra, men lades ner.  

 

God man 1 och 2 hade flera huvudmän med sysselsättning på en daglig verksamhet kallad 

MICA (Människan I Centrum – Arbete) i Östersund. MICA erbjuder sysselsättning till 

personer med olika typer av funktionshinder enligt Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (1993:387) och Socialtjänstlagen (2001:453). God man 1 menade att 

MICA främst är en verksamhet för personer med utvecklingsstörning men att flera personer 

med psykiska funktionsnedsättningar får vara där i mån av plats. God man 1 sade också att det 

hade diskuterats om huruvida personer med psykisk problematik skulle få vara kvar på 

MICA. ”Det är en kostnadsfråga. Det vore katastrofalt om de inte längre fick vara där” (God 

man 1, 2010-04-06).  God man 1 var vidare av den uppfattningen att för flera av sina 

huvudmän spelar sysselsättningen en stor roll för välbefinnandet.   

 

God man 2 tyckte att sysselsättningssituationen i länet generellt sett fungerar bra. Han var 

också särskilt nöjd med MICA´s verksamhet, som han upplevde genererade en ökad 

livskvalitet för sina huvudmän. Vidare tyckte god man 2 att sina huvudmän fick en känsla av 

tillhörighet med sin arbetsgrupp. Sysselsättningen i sig genererade inga stora summor pengar, 
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men god man 2 betonade att känslan av tillhörighet är det primära och är det som gör 

sysselsättningen viktig för personer med psykiska funktionsnedsättningar. ”De får göra vissa 

uppgifter, även om det går sakta så känner dem en tillhörighet” (God man 2, 2010-04-12). 

Även god man 1´s huvudmän var nöjda med sin sysselsättning på MICA.  

 

QLS-100 visade att det finns otillfredsställda behov angående arbete/sysselsättning samt även 

typ av arbete deras huvudmän har, vilket bygger på behov av anpassade arbetsuppgifter. Ännu 

ett område var meningsfullheten i sysselsättningen för några av huvudmännen. 

 

Sammanfattningsvis visade uppsatsens undersökning att huvudmännen var i behov av 

anpassade arbetsplatser och två av de gode männen sa att deras huvudmän inte skulle klara ett 

arbete i den öppna arbetsmarknaden. Det kom även fram att många sysselsättningsområden 

har lagts ner i Östersund och att många inte hade erbjudits insatser från Arbetsförmedlingen. 

Däremot har huvudmännen fått insatser från Försäkringskassan. Något som fungerade bra i 

Östersund var MICA och god man 2 tyckte sysselsättningssituationen fungerade överlag bra i 

länet. 

 

4.2.3 Boendeförhållanden 

De allra flesta av de gode männens huvudmän levde på gruppbostäder. Men kvaliteten på 

gruppbostäderna varierade. ”Det fungerar jättebra, det är bra personal för de personerna jag 

har på gruppboenden” sade god man 2 (2010-04-12). God man 1 menade att 

boendeförhållandena generellt sett var ganska bra för sina huvudmän. Hon menade att vissa 

boenden var bra medan det däremot fanns vissa kommunala boenden som inte var särskilt bra, 

ansåg hon. ”Där får de inte det stöd eller den stimulans som de behöver” (God man 1, 2010-

04-06). Båda av god man 3´s huvudmän bodde på gruppboenden. God man 3 ansåg att 

boendena inte var särskilt bra. På ett boende hade det varit ganska så stökigt under en tid. ”Då 

är det svårt att få hjälp eller rätt stöd”, ansåg han (2010-04-14).  

 

Av god man 1´s huvudmän har endast en person egen lägenhet genom Socialtjänstlagen, de 

övriga tre bodde på boenden med personal. Två av huvudmännen hade boende enligt 

Socialtjänstlagen och två utav dem hade boenden via LSS (Lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade 1993:387). En utav huvudmännen vistades större delen av året på 

avdelning inom psykiatrin.  
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God man 2 ansåg överlag att det fungerade bra för sina huvudmän inom boendeområdet. God 

man 2´s huvudmän levde i hyresrätter, på gruppboenden och en person hade en egen 

insatslägenhet. God man 2 ansåg dock att sina huvudmän hade höga boendekostnader jämfört 

med övriga samhället. Detta ansåg även god man 1, men menade samtidigt att bostadstillägget 

på ett bra sätt kompenserade för de höga bostadskostnaderna.  

 

Samtliga av de tre gode männens huvudmän bodde ensamma. En utav god man 1´s huvudmän 

hade tidigare bott tillsammans med sina barn. En utav god man 3´s huvudmän levde i ett 

förhållande, men där personerna inte bodde tillsammans. Ingen av huvudmännen hade alltså 

ett samboförhållande.  

 

QLS-100 formuläret visade på brister inom bostad, där storleken, ljus, värme, varmvatten, 

drickvatten, kök, toalett, bad/dusch, bostadens utseende, lugn och ro samt avskildhet som 

otillfredsställda behov. Även matvanor och hygien visade frågeformuläret som 

otillfredsställda av två av tre gode männen, alla gode män var överens om att det fanns brister 

hos huvudmännen kring städning. 

 

De flesta av huvudmännen är bosatta på gruppboende som tycktes ha en varierande kvalité. 

Några hade egen lägenhet, några hade boende via LSS och en utav huvudmännen vistades 

större delen av året på en psykiatrisk avdelning. Huvudmännen ansågs ha högre 

boendekostnader än övriga i samhället och samtliga bodde ensamma. 

 

4.2.4 Sociala relationer 

Resultatet som framkom under intervjuerna var av skiftande karaktär, men på ett plan 

entydigt. Personer med psykiska funktionsnedsättningar har enligt sina gode män ett relativt 

svagt socialt nätverk och begränsade sociala kontakter.  

 

Samtliga av de gode männen uppgav att åtminstone en utav sina huvudmän var i behov av 

mer sociala kontakter. God man 3 ansåg att ingen av sina huvudmän hade något större socialt 

nätverk. ”Jag tror att många av de här personerna kanske mister sina vänner och så om de 

sjuknar in i en tidig ålder. Schizofreni och så brukar ju utvecklas vid 20 års ålder. Det är nog 

inte så lätt att behålla sina vänner då” (God man 3, 2010-04-14). Även god man 2 menade att 

området kring sociala relationer är dåligt för personer med psykiska funktionsnedsättningar. 
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God man 2 tycktes se att sina huvudmän var i behov av fler sociala relationer och mera 

gemenskap med andra människor.  

 

Huvudmännens umgänge bestod till största delen av personal och av andra boenden på 

gruppbostäderna menade god man 2 och 3. ”Det är inte alls bra egentligen. Särskilt inte när 

det inte fungerar så bra i boendet för en utav dem” (God man 3, 2010-04-14).  God man 2 

tyckte i vissa fall att relationerna mellan dem som bodde på gruppboendena var god och att 

det påverkade huvudmännen positivt. Vidare kunde god man 2 också redogöra för att det 

fanns dem på gruppbostäderna som var ensamma och isolerade i egna rum där ett gemensamt 

utrymme att träffas på saknades. Detta kunde i sin tur leda till att huvudmännen var ”ute och 

går på staden bara” (God man 2, 2010-04-12).    

 

God man 1 menade att sina huvudmäns kontakter med familj och anhöriga såg bra och 

tillfredsställande ut. De hade en relativt god kontakt men kunde samtidigt variera lite när 

huvudmännens psykiska hälsa sviktade. ”När de mår bra är de ganska sociala. Men när de 

mår sämre sluter de sig i sig själv. Då orkar de inte mer än att bara vara” (God man 1, 2010-

04-06). Även god man 2 såg att kontakten med familj och vänner bara var sporadisk. Han 

ansåg vidare att ”familjerna släpper taget när dem fått en god man som tar över ansvaret” 

(God man 2, 2010-04-12).  

 

Samtliga av god man 1 och 2´s huvudmän var ensamstående. Endast en utav god man 3´s 

huvudmän levde i en relation, vilken utav god man 3 kunde betecknas som både positiv och 

negativ. ”Det klart att man unnar honom en relation och så. Det behöver nog alla människor. 

Men han är ganska så sårbar och så vet ni. Hans tjej tror jag missbrukade en hel del och det 

kan bli ganska så destruktivt även för min huvudman då” (God man 3, 2010-04-14).  

 

God man 2 redogjorde för att flera av sina huvudmän med psykiska svårigheter också hade ett 

alkoholmissbruk. Han ansåg att alkoholen förvärrade de psykiska svårigheterna och att ökade 

psykisk påfrestning också ledde till ett ökat missbruk. God man 2 kunde också se att 

alkoholmissbruket förstärkte den dåliga självkänslan som han menade att sina huvudmän 

hade. Vidare tyckte god man 2 också att sina huvudmän levde i ett slags utanförskap och att 

de dessutom blev sedda som avvikare av andra. God man 2 tyckte sig se att flera av sina 

huvudmän skapade sig en ”utanför-identitet” i och med sin psykiska funktionsnedsättning och 
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sitt missbruk. De kunde känna samhörighet med andra i liknande situation och kunde på så vis 

skapa sig en identitet utifrån detta.  

 

Ingen av de gode männens huvudmän hade vid intervjuförfarandet kontaktperson. En utav 

god man 3´s huvudmän hade tidigare haft kontaktperson och en utav god man 1´s huvudmän 

hade vid ett tillfälle sökt kontaktperson, men plötsligt insjuknat varpå insatsen aldrig blev av.  

 

God man 3 svarade på frågeformuläret QLS-100 att sina huvudmän hade otillfredsställda 

behov kring sociala kontakter, samt med mor och far. Även kontakten med motsatta könet 

ansågs vara eftersatt. God man 1 och 2 ansåg sina huvudmän som ensamma och 

otillfredsställda med sin inre upplevelse. Frågeformuläret visade också att fritid och samvaro 

med andra människor var ett problem för sina huvudmän. God man 1 och 3 ansåg även sina 

huvudmän ha otillfredsställda behov att känna sig behövd och uppleva kärlek. 

 

Undersökningen visade att personer med psykiska funktionsnedsättningar har en relativt svagt 

socialt nätverk och begränsat antal kontakter. Samtliga av gode männen uppgav att 

huvudmännen var i behov av fler sociala kontakter. Huvudmännens umgänge bestod 

mestadels av personal och av andra boende på gruppbostäderna. Gode männen uppgav 

varierande svar på hur det var med kontakt med familj och anhöriga. Endast en av 

huvudmännen levde i en relation, resterande var ensamstående. 

 

5. Analys 

 

5.1 Ekonomisk situation 

Denna studie har visat att många personer med psykiska funktionsnedsättningar lever under 

knappa ekonomiska förhållanden. Utifrån systemteorin är både samhället, familj, vänner och 

den enskilda människan olika system. Samhället och dess myndigheter är hierarkiska och 

befinner sig på en makronivå. De hierarkiska systemen påverkar övriga system genom lagar 

och regler, förordningar och seder. Grupper, familjer och nätverk av olika slag är 

underordnade samhället men påverkar i hög grad den enskilde.  

 

De flesta personer med psykiska funktionsnedsättningar får sin försörjning genom samhällets 

transfereringar som sjukersättning, ålderspension och bostadstillägg men också genom 

ekonomiskt bistånd. De allra flesta har låg ersättning från Försäkringskassan då de inte 
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befunnit sig på arbetsmarknaden under någon längre period. En individ med en psykisk 

funktionsnedsättning är i sig ett system som i hög grad påverkas av det hierarkiska systemet. 

Det överordnade systemet styr alltså det underordnade i den form, att det beslutar om 

ersättningar som direkt påverkar den enskilda människans ekonomiska situation. 

 

Sjukersättning kan betraktas som direkt stämplande. Sjukersättningen talar nämligen indirekt 

om för personen med en psykisk funktionsnedsättning att denna inte är lämplig för att arbeta. 

Trots att sjukersättningen ses som någonting positivt för många i vår studie, så kan den 

fungera som stigmatiserande och att den ger människan ett epitet som sjuk och som avvikare.   

  

Systemteorin beskriver konstans och variation, där konstanterna står för det förutsägbara och 

säkra samt variation står för det oförutsägbara. En kontinuerlig försörjning, om än låg, får här 

ses som en förutsägbar konstant. Eftersom många personer med psykiska 

funktionsnedsättningar saknar, eller har liten kontantmarginal kan oförutsedda utgifter leda till 

problem. Sådana utgifter innebär variation i systemet vilket i sin tur resulterar i ett icke 

fungerande system. Så länge det är konstans inom systemet och att inga oförutsedda utgifter 

tillkommer så kan personerna klara av sitt uppehälle. Vid oförutsedda utgifter, alltså variation, 

får majoriteten av personerna i vår studie mycket svårt att klara sig ekonomiskt.  

 

Att ha en funktionsnedsättning, eller att vara som den äldre termen anger; ”psykiskt sjuk” 

innebär svårigheter för dessa personer. Funktionsnedsättningen i sig ger den enskilda 

personen en identitet, men också tillhörigheten till en minoritet. Funktionsnedsättningen i sig 

kan alltså skapa en identitet och är därför direkt stämplande, men också stigmatiserande. Att i 

så hög grad påverkas av det hierarkiska systemet som samhället utgör och att erhålla 

ersättningar som är på gränsen till existensminimum är också således stämplande och 

stigmatiserande. Personer med låga ersättningar och begränsad ekonomi är också därav 

hänvisade till aktiviteter och samhällsarenor som kostar lite eller ingenting alls. Detta kan i sin 

tur ytterligare leda till stämpling och känslan av att vara en avvikare.  

 

5.2 Sysselsättning 

Personer med psykiska funktionsnedsättningar befinner sig sällan på den öppna 

arbetsmarknaden och de som gör det har i regel anpassade arbetsplatser. Flertalet går till 

aktivitetshus för att få sysselsättning och vissa har daglig sysselsättning enligt Lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (1993:387). Andra har ingen sysselsättning alls. Att 
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personer med psykiska funktionsnedsättningar har svårigheter inom området sysselsättning 

kan ses utifrån de båda teoretiska perspektiven.  

 

Att inte ha befunnit sig på den öppna arbetsmarknaden under någon längre tidsperiod kan ses 

utifrån systemteorin angående slutna och öppna system, men även genom stämplingsteorin. 

Personer med psykiska funktionsnedsättningar tenderar att i relativt hög utsträckning bli 

stämplade som avvikare vilket resultatet i denna uppsats kunnat påvisa. Ett epitet som 

avvikare, som stämplad och stigmatiserad kan resultera i att personerna isolerar sig och 

stänger sitt system från input och output. Detta kan leda till en ritualisering och förstelning, 

vilket för personerna kan innebära ett livslångt utanförskap inom sysselsättningsområdet. 

   

Att personer med psykiska funktionsnedsättningar i låg omfattning är delaktiga på den öppna 

arbetsmarknaden kan, vid sidan av strukturella arbetsmarknadsmässiga omständigheter, bero 

på att dem stämplas som avvikare av det normgivande övriga samhället. Detta kan medföra 

ytterligare svårigheter för personer med psykiska funktionsnedsättningar att ta sig in på den 

öppna arbetsmarknaden, där de känner sig som avvikare.  

 

Vår studie visade på brister i sysselsättningssituationen, det framkom dock viss diskrepans i 

åsikterna om sysselsättningssituationen i länet. Studien visade också på att samtliga personer 

med psykiska funktionsnedsättningar var i behov av anpassade arbetsuppgifter. Utifrån 

systemteorin kan detta ses utifrån öppna och slutna system. De personer som har en 

otillfredsställd sysselsättningssituation tenderar att ha ett mer slutet system. De personer som 

har en tillfredsställd situation och ett utbyte med den övriga omgivningen tenderar att ha ett 

mer öppet och fungerande system. 

 

Studien kunde redogöra för att vissa sysselsättningsinsatser för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar hade lagts ner i länet. Det kan här finnas en koppling mellan 

hierarkiska system och subsystem. Det överordnade systemet, som samhället och dess organ, 

väljer att inte satsa medel på verksamheter för personer med psykiska funktionsnedsättningar. 

Bristande satsningar från de hierarkiska systemen leder till nedläggningar och försämrade 

verksamheter vilket i sin tur kan leda till en försämrad situation för den enskilda människan.  

 

Vår studie visar att människor som har en psykisk funktionsnedsättning i regel är i behov av 

anpassade arbetsuppgifter och arbetsplatser. Att få tillgång till sysselsättning och en 
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gemenskap bör ses som något positivt. Dock kan anpassade arbetsplatser ses som ett led till 

en roll som stämplad i samhällssystemet. Genom att befinna sig på en arbetsplats bland andra 

personer med psykiska svårigheter befäst rollen som avvikare i det normgivande samhället. 

Denna roll kan göra det ännu svårare att få en sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden 

genom att individ och arbetsgivare, vilka här kan ses stå i förhållandet sub- och hierarkiskt 

system, ser människan som avvikare.  

 

5.3 Boendeförhållanden 

Flertalet av personer med psykiska funktionsnedsättningar lever i ensamhushåll. Personerna 

bor i regel i egna lägenheter eller på gruppboenden via Socialtjänstlagen (2001:453) eller 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387). Studien visar att 

boendeförhållanden är den av variablerna som till synes är mest tillfredställt, det finns dock 

variation i kvaliteten på gruppbostäderna i länet. Personernas boendeförhållanden kan 

analyseras utifrån systemteorin och teorier om stämpling och stigmatisering.  

 

Eftersom flera utav de i studien redovisade personerna var bosatta på gruppbostäder, kan detta 

tyda på personerna i fråga kom att söka sig till dem med samma stigma. På dessa 

gruppbostäder kan personerna få moraliskt stöd och känslan av att tillhöra en grupp, men även 

att bli accepterade som icke-avvikare istället för som avvikare. Detta hade eventuellt kunnat 

vara fallet om personen bott i egen lägenhet i ett hyreshus. På en gruppbostad kan personerna 

alltså känna samhörigheten och gemenskap med varandra. Liksom under rubriken 

sysselsättning i kapitlet analys, kan personerna med psykiska svårigheter komma att känna 

samhörighet med andra människor i subsystemet och i minoriteten som personer med 

psykiska funktionsnedsättningar utgör. Grupptillhörighet kan för vissa vara positivt men 

skapar samtidigt en norm som avvikare i ett större system, som det svenska samhället och 

dess normer utgör.   

 

Vår studie kunde redovisa att samtliga personer med psykiska funktionsnedsättningar bodde i 

ensamhushåll. Ingen av personerna hade ett samboförhållande. Studien visar att vissa personer 

har höga boendekostnader, vilket korrelerar med att personerna lever i ensamhushåll och 

ingen att dela utgifterna med. Samhällets bostadsmarknad och hyresavgifter påverkar den 

enskilde individen. Det hierarkiska systemet påverkar således det underordnade systemet och 

människors boendesituation och ekonomi. Trots höga bostadskostnader så visar resultatet att 

personerna erhåller ett bostadstillägg som på ett tillfredsställande sett kompenserar de höga 
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boendekostnaderna. Här kan det också utifrån systemteorin analyseras genom att samhället 

som hierarkiskt system kompenserar för de höga boendekostnaderna.  

 

Det är inom boendeförhållanden som det hierarkiska systemet och samhällets stödinsatser 

fungerar som bäst. Kommunen, vilken här skall ses utifrån ett systemteoretiskt perspektiv, är 

det system som i regel bär ansvaret för boendesituationen för personer med 

funktionsnedsättningar av olika slag. Det kommunala självstyret påverkar alltså den enskilda 

personen i olika grad eftersom kommunen kan erbjuda olika insatser beroende på vart i 

Sverige individen bor. Detta torde påverka undersökningens resultat inom boendeförhållanden 

i större utsträckning än övriga variabler i studien.  

 

Enligt resultatet i vår studie så var boendeförhållanden det område som tycktes vara mest 

tillfredställt i länet. Detta kan tyda på att bostadssituationen är den minst stämplade och 

stigmatiserande för målgruppen.  

 

5.4 Sociala relationer 

Något som framkom i uppsatsens undersökning var att personer med psykiska 

funktionsnedsättningar har ett relativt svagt nätverk med ett begränsat antal sociala kontakter. 

De hade även sporadisk kontakt med släkt och familj, samt att nästan alla var ensamstående. 

Detta kan förklaras utifrån både systemteorin och stämplingsteorin. 

 

Ur det systemteoretiska perspektivet kan vi få en ökad förståelse till personernas brist på 

sociala relationer sett till öppna och slutna system. Teorin beskriver att mänskliga system är 

öppna i sin natur, men också att människor kan isolera sig och skapa små kretslopp med liten 

kontakt med omvärlden. Teorin beskriver också att det finns människor som har ett stort 

behov av att ständigt ha kontroll över den information som ges ut. Dessa är personer med 

funktionsnedsättningar av olika slag, samt osynliga handikapp. Detta kan resultera i att 

individen försöker att ha så få sociala relationer som möjligt 

 

I stämplingsteorin beskriver Anthony Giddens primär avvikelse, normalisering och sekundär 

avvikelse. Sett till undersökningens resultat har vi sett att vissa personer med psykiska 

funktionsnedsättningar har tillskrivit sig en roll som avvikare. Denna avvikelse från det som 

samhället anser som normalt kan för personerna bli en vardagssituation. I denna 

vardagssituation delas umgänget, sysselsättningen och bostadsförhållandena enbart med andra 
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personer med liknande avvikelsetendenser och stigma. När normaliseringsprocessen har skett 

så kan detta resultera i en sekundär avvikelse. Detta vore, sett ur stämplingsteorin, en situation 

där etiketten blir central för den enskildes identitet och personen har genom detta tillskrivit sig 

själv en utanför-identitet. 

 

Låga ersättningar från samhället, det hierarkiska systemet, kan resultera i en ökad isolering 

eftersom personerna i fråga inte har råd med sociala aktiviteter. När personerna är hänvisade 

till aktiviteter med begränsade kostnader, kan detta leda till en ökad känsla av att vara 

avvikare. Denna avvikande känsla och diskrepans ifrån normen kan leda till stigmatisering, 

vilket kan gå så långt att individen nästintill totalt isolerar sig från kontakt med omvärlden. 

När en människa isolerar sig från omvärlden omöjliggörs flödet av input och kan resultera i 

ett icke välmående system. 

 

5.5 Sammanfattning av analysen 

De fyra områdena ekonomi, sysselsättning, bostadsförhållanden och sociala relationer har alla 

i denna uppsats påvisats som problematiska. Samtliga av dessa områden korrelerar med 

varandra, och kan sammantaget analyseras utifrån systemteorin och teorin kring stämpling 

och stigmatisering.   

 

Samhället styr i stor omfattning levnadsförhållandena för denna målgrupp eftersom gruppen i 

hög grad är beroende av samhällets stöd och transfereringar. Systemteorin kan här ge en ökad 

förståelse för samhällets påverkan på målgruppen och i sin tur på den enskilda människan.  

 

Det område bland undersökningens variabler som var mest tillfredsställt var 

boendeförhållanden. Detta kan tyda på att bostadsmarknaden är den minst stämplade och 

stigmatiserande och där det hierarkiska systemet fungerar som bäst.  

 

Sammantaget visar uppsatsens undersökning att de mest eftersatta områdena är ekonomisk 

situation samt sociala kontakter. Det finns också brister inom sysselsättningssituationen för 

personer med psykiska funktionsnedsättningar. 
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6. Diskussion 

 

6.1 Personer med psykiska funktionsnedsättningars levnadsförhållanden 

Vi har i denna uppsats kunnat redovisa för en problematisk social situation för personer med 

psykiska funktionsnedsättningar. Men bilden är naturligtvis inte helt enhetlig då undantag 

finns och gruppen är inte heller på något sätt homogen. Vissa problem återkommer dock i 

forskningen och dessa problemområden uppmärksammas i denna uppsats. Denna uppsats har 

haft ett problemorienterat perspektiv, men vi har aldrig haft för avsikt att stigmatisera eller 

måla upp en bild av målgruppen som avvikare, snarare tvärt om. Vi är av den uppfattningen 

att problem i samhället måste göras synliga, innan de kan rättas till. 

  

I vår undersökning kan vi redogöra för att personer med psykiska funktionsnedsättningar 

tenderar att ha en otillfredsställd situation ekonomiskt, med få sociala kontakter och brister 

inom området sysselsättning. Uppsatsens undersökning har dock kommit fram att det inte 

finns några större problem angående boendesituationen. Detta kan bero på att det finns bra 

alternativ i Jämtland för målgruppen angående gruppboenden och antal lediga lägenheter. Här 

finns det viss diskrepans i vår studie jämfört med tidigare forskning som målat upp en mer 

problematisk bild. Vi tror att det finns stora skillnader i bostadssituationen beroende på vart i 

Sverige man lever. Dessa skillnader torde vara större inom detta område än exempelvis 

ekonomi, då Försäkringskassan och socialtjänsten utgår ifrån riksnormer.  

 

De områden som i jämförelse med genomsnittsbefolkningen är mest eftersatta för gruppen har 

i resultatet visat sig vara den ekonomiska situationen och sociala relationer. Ett annat område 

där det råder stora brister är inom sysselsättning. Med en exkluderande arbetsmarknad 

undanröjs förutsättningarna för egenförsörjning och möjligheterna att leva på en annan nivå 

än den som ligger på, eller strax över, den så kallade riksnormen. Ett bristande stöd från 

samhället och låga ersättningar påverkar även personernas förutsättningar för socialt umgänge 

med andra och möjligheterna till aktiviteter som kan stärka den enskilde. Att på 

arbetsmarknaden eller på området sociala relationer leva på annat sätt än vad som kan 

betecknas som normalt, det vill säga icke-avvikande, är stämplande och stigmatiserande för 

individerna. Detta menar vi påverkar personerna klart negativt och kan ge upphov till stora 

sociala problem.    
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Vi har lyckats se starka korrelationer mellan målgruppens situation på arbetsmarknaden, 

ekonomiska situation, sociala isolering och bristande stöd från samhället. Att inte få ta del av 

sina rättigheter leder till en utsatt situation i sig, och kan mycket väl resultera i en 

diskriminering på arbetsmarknaden. En arbetsmarknad som inte är anpassad för personer med 

funktionsnedsättningar, och särskilt inte för personer med psykiska funktionsnedsättningar. 

Att ha en svag arbetsmarknadsförankring resulterar direkt till en sämre ekonomisk situation, 

vilket också samhällets brister kan leda till. En sämre ekonomisk situation leder sannolikt till 

färre sociala relationer, vilket också är ett stort problemområde för denna målgrupp.  

 

6.2 Påverkan på praktiskt socialt arbete 

Att personer med psykiska funktionsnedsättningar lever under sämre sociala förhållanden än 

de flesta andra måste få uppmärksamhet. Socialtjänsten måste i större utsträckning 

uppmärksamma levnadsförhållandena och de sociala problem som denna målgrupp möter. 

Det är också lagstadgat då det i Socialtjänstlagen (2001:453) femte kapitlet § 8 står att 

socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för 

människor med psykiska funktionshinder.  

 

Socialstyrelsen och länsstyrelserna har visat att socionomer har kunskapsbrister om de 

levnadsförhållanden som personer med psykiska funktionsnedsättningar lever under. Vi är av 

den uppfattningen att den yrkesverksamma socionomen behöver ha större förståelse för och 

kunskaper om, målgruppens problematik och levnadssituation. Detta för att möjliggöra en mer 

korrekt biståndsbedömning och ökade möjligheter att utforma insatser på ett mer 

tillfredsställande sätt. 

 

Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap. 7 § skall socialnämnden verka för att människor 

som av psykiska skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i 

samhällets gemenskap och att leva som andra. Socialnämnden skall också medverka till att 

den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans 

eller hennes behov av särskilt stöd. Denna uppsats har, trots denna ovan nämnda lag, visat att 

möjligheterna att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra är mycket begränsade 

för målgruppen. Vi är av den uppfattningen att det finns en stor utvecklingspotential hos 

socialtjänsten på områden som påverkar personer med psykiska funktionsnedsättningar. Men 

även inom andra verksamheter som Arbetsförmedling, Försäkringskassa och psykiatrisk vård 

där det också finns yrkesverksamma socionomer representerade. 
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6.3 Förslag på lösning kring problematiken 

Vi är av den fasta övertygelsen att socialtjänsten i större utsträckning måste uppmärksamma 

levnadsförhållandena och de sociala problem som människor med psykiska svårigheter har. 

Detta kan möjliggöra för socionomen att i sin myndighetsutövning fatta korrekta och rättvisa 

bedömningar samt ökade möjligheter att utforma insatser på ett tillfredsställande sätt. 

 

Vi menar att förbättrade levnadsförhållanden för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar kan ske genom förändringar i Lagen om stöd och service för vissa 

funktionshindrade (1993:387). Det är få personer med psykiskt funktionsnedsättningar som 

har insatser enligt denna lag. En siffra som vi har tagit del av redovisar att cirka 3 000 

personer i dagsläget har insatser enligt denna lag. Detta skall jämföras med de 40 000 som 

psykiatriutredningen skattade kunde ha behov av insatser enligt lagen. Vi är av den 

uppfattningen att Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (1993:387) bör 

innefatta personer med psykiska funktionsnedsättningar i större utsträckning än i dagsläget. 

Vi tror att det främst är insatsen daglig verksamhet som hade gynnat personer med psykisk 

funktionsnedsättning. 

 

Vi menar också att handikappersättningen inte kompenserar för utgifter i samband med 

psykiska funktionsnedsättningar. Endast sex procent av antalet personer med psykisk 

funktionsnedsättning får i dagsläget denna ersättning. Vi har i uppsatsen sett att målgruppen 

har ett behov av handikappersättning och har merkostnader till följd av sina 

funktionsnedsättningar. Det bör undersökas vidare på vilket sätt detta kan åtgärdas. 

  

Vi har också kunnat se att personer med psykiska funktionsnedsättningar i liten utsträckning 

får ta del av arbetsförmedlingens program. Detta ser vi som problematiskt eftersom ett uttalat 

politiskt mål i dagsläget handlar om ”arbetslinjen”. Men arbetsmarknaden förändras i allt 

snabbare takt och lämnar inget utrymme för personer med svårigheter eller som är i behov av 

anpassade arbetsuppgifter. Datorisering och teknik sätter höga krav på den enskilde, men 

också stress och ökade krav på produktivitet. Vi tycker att människor med 

funktionsnedsättning i större utsträckning bör integreras på arbetsmarknaden och där har 

arbetsförmedlingen en betydelsefull roll. Arbetsförmedlingen bör således i större utsträckning 

arbeta mot målgruppen.  
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För att öka möjligheterna att för målgruppen delta i samhällets gemenskap och att leva som 

andra, tror vi att samhället i större utsträckning behöver tillvarata alla människors förmågor. 

Personer med psykiska funktionsnedsättningar behöver likt andra minoritetsgrupper få större 

möjligheter att integreras på alla samhällsarenor. Vi anser att samhället som system har 

mycket att vinna på att bättre integrera människor med funktionsnedsättningar. Vi hoppas 

också att samhällets syn på denna målgrupp kan förändras och att en funktionsnedsättning i 

framtiden inte behöver innebära en stämpling och en stigmatisering.   

 

6.4 Fortsatt forskning 

Syftet med denna uppsats var att undersöka om, och i så fall hur, personer med psykiska 

funktionsnedsättningar har det inom områdena, ekonomi, sysselsättning, boendeförhållande 

och sociala relationer. Vi har dock inte undersökt bakomliggande faktorer samt vad som 

skulle kunna förbättra levnadsförhållandena för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar. Det vore intressant att vidare undersöka bakomliggande faktorer och 

förbättringsmöjligheter. Här nedan följer förslag till vidare forskning. 

 

a) Undersöka nuvarande lagstiftning och främst Lagen om stöd och service för vissa 

funktionshindrade (1993:387). Bör Lagen om stöd och service för vissa 

funktionshindrade (1993:387) förändras och bör personkretsen i större omfattning 

inkludera personer med psykiska funktionsnedsättningar. 

b) Forskning kan även koncentreras till bakomliggande faktorer kring varför personer 

med psykiska funktionsnedsättningar har det sämre ställt än genomsnittsbefolkningen.  

c) Forskning kan också bedrivas med syftet att kartlägga huruvida människors 

livsbetingelser påverkar varandra, men också hur personers psykiska hälsa påverkas av 

en bristfällig social situation.  

d) Undersöka socionomutbildningen och undervisningen om personer med psykiska 

funktionsnedsättningar. Socialstyrelsen och länsstyrelserna har kommit fram att 

kunskapsläget hos socionomer inte är tillräckliga kring målgruppen. Det vore 

intressant att undersöka om detta beror på utbildningens upplägg eller om detta beror 

på bristfälliga vidareutbildningar i arbetslivet.  

e) Forskning bör också vidare bedrivas om människors attityder till personer med 

psykiska funktionsnedsättningar. Men även forskningsprogram vars syfte är att ändra 

dessa attityder hade kunnat vara av godo.  

 



MITTUNIVERSITETET 

Institutionen för Socialt Arbete   

34 

 

Källförteckning 

Litteratur 

 

Arvidsson, H. (2004). After the 1995 Swedish mental health care reform: a follow-up study of 

a group of severely mentally ill. Göteborg: avhandling.  

 

Bengtsson-Tops, A. (2001). Severely mentally ill individuals living in the community: needs 

for care, quality of life and social network. Lund. 

 

Bernler, G., & Johnsson, L. (2001) Teori för psykosocialt arbete. Stockholm: Natur och 

Kultur 

 

Brunt, D., & Hansson, L. (2005) Att leva med psykiska funktionshinder – livssituation och 

effektiva vård- och stödinsatser. Studentlitteratur: Malmö.  

 

Bryman, A. (1997). Kvantitet och kvalitet – i samhällsvetenskaplig forskning. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber 

 

Cullberg, J (2000) Psykoser – ett humanistiskt och biologiskt perspektiv. Natur och Kultur, 

Stockholm.  

 

Davidson, L., Haglund, K,. Stayner, D., Rakfeldt, J., Chinman, M., Kreamer Tebes, J., (2001) 

”It was just realizing… That life isn’t one big horror”: A Qualitative Study of Supporteed 

Socialization. Psychiatric Rehabilitation Journal. Winter 2001-Volume 24 number 3. 

 

Eklund, M. (2008) Work status, daily activities and quality of life among people with severe 

mental illness, Springer Science+Business Media B.V. s163-170. 

 

Fälldin, K. (2009) God man eller förvaltare – en praktisk handbok. Natur och Kultur: 

Stockholm 

 

Giddens, A. (2007) Sociologi. Lund: Studentlitteratur. 

 

Goffman, E. (1972) Stigma: den avvikandes roll och identitet. Tema: Halmstad. 



MITTUNIVERSITETET 

Institutionen för Socialt Arbete   

35 

 

Hansson, L. (2010) En befolkningsundersökning 2009, Psykisk ohälsa – attityder, kunskap, 

beteende. Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser: Lunds universitet. 

 

Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Lundin, L. Ohlson, O. (2006) Psykiska funktionshinder – stöd och hjälp vid kognitiva 

funktionsstörningar, Cura bokförlag, Riga.   

 

Lindqvist, R (2007) Funktionshindrade i välfärdssamhället, Gleerups Utbildning AB, Malmö.  

 

Lindqvist, R. Markström, U. Rosenberg, D. (2010) Psykiska funktionshinder i samhället. 

Gleerups Utbildning AB, Malmö.  

 

Meeuwisse, A & Swärd, S. (2002) Perspektiv på sociala problem. Stockholm: Natur och 

Kultur 

 

Nyström, M (2003) Ett liv på egna villkor – Vård och omsorg vid psykiska funktionshinder, 

Natur och Kultur, Stockholm. 

 

Printz, A (2004) Psykiskt funktionshindrades rättigheter, en handbok. Nordstedts Juridik AB, 

Stockholm.  

 

Read, J. Mosher, L, Bentall. R. (2004). Galenskapens Gåta: psykologiska, sociala och 

biologiska modeller för schizofreni. Dualis förlag AB, Ludvika 

 

Scheyett, A M, McCarthy E. (2006) Women and Men With Mental Illnesses University of 

North Carolina at Chapel Hill/ Durham County Department of Social Services, Durham, 

North Carolina. 

 

Öqvist, O. (2008) Systemteori i praktiken. Stockholm: Gothia Förlag 

 

Rapporter 

(1992) Statens Offentliga Utredningar Slutbetänkande . Välfärd och valfrihet – service, stöd 

och vård för psykiskt störda. Stockholm, Socialstyrelsen 1992:73 

 



MITTUNIVERSITETET 

Institutionen för Socialt Arbete   

36 

 

(2001) Statiska Central Byrån. Situationen på arbetsmarknaden för personer med 

funktionsnedsättning – 4:e kvartalet 2000. Information om utbildning och arbetsmarknad 

2001:3. Stockholm: Statistiska centralbyrån och Arbetsmarknadsstyrelsen  

 

(2001). Statens Offentliga Utredningar Funktionshinder och välfärd. Stockholm, 

Socialdepartementet 2001:56 

 

(2003) Statiska Central Byrån. Rapport 97. Funktionshindrade 1988-1999.. Stockholm: 

Statistiska centralbyrån. 

 

(2005) Socialstyrelsen & Länsstyrelserna. Slutrapport från en nationell tillsyn 2002-2004. 

Kommunernas insatser för personer med psykiska funktionshinder. Vällingby. 

 

(2006) Statens Offentliga Utredningar Slutbetänkande av Nationell psykiatrisamordning. 

Ambition och ansvar - nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer 

med psykiska sjukdomar och funktionshinder. Stockholm; Socialstyrelsen 2006: 100 

 

(2007) Socialstyrelsen Handikappomsorg, socialstyrelsens lägesrapport 2006. 

www.socialstyrelsen.se, februari 2007. 

 

(2009) Socialstyrelsen. Lägesrapporter 2008. Insatser och stöd för personer med 

funktionsnedsättning. www.socialstyrelsen, mars 2009. 

 

(2010) Socialstyrelsen. Specialbearbetning av SCB:s undersökning HEK. Inkomster och 

utgifter för vissa personer 20-64 med funktionsnedsättningar. www.socialstyrelsen.se, mars 

2010. 

 

Offentliga tryck 

 

Proposition 1993/94:218. Psykiskt stördas villkor. Stockholm: Regeringen.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.socialstyrelsen/
http://www.socialstyrelsen.se/


MITTUNIVERSITETET 

Institutionen för Socialt Arbete   

37 

 

Bilaga 1 

Intervjufrågor 
 

Steg 1:  
Presentation av Gode mannen:  

Namn – ålder – arbetar med – bor - hur många god man uppdrag (hur många med psykiska 

funktionshinder?) – hur länge gode mannen haft uppdragen? – Vilka uppdrag har du som god 

man?  

 

Fråga 1)  

 

Kan du berätta om ditt/dina uppdrag som god man? 

 

Fråga 2)  

 

Hur skulle du beskriva din/dina huvudmäns sociala situation?  

 

Fråga 3)  

 

Vilka stödinsatser från samhället tar din huvudman del av?  
 

- Kommunala insatser – boende, boendestöd, kontaktperson, personligt ombud, LSS-insatser, 

ekonomiskt bistånd, färdtjänst, aktivitetshus 

- Ersättningar från Försäkringskassan – sjukersättning, sjukpenning, aktivitetsersättning, bilstöd, 

handikappersättning,  rehabiliteringsersättning, 

- Arbetsförmedlingens insatser – praktik, a-kassa, anpassade arbetsplatser,   

 

Fråga 4) 

 

Vilka stödinsatser tycker du fungerar bra för din huvudman? 

 

Fråga 5) 

 

Vilka stödinsatser tycker du fungerar mindre bra för din huvudman?  

 

Fråga 6) 

 

Hur upplever du samverkan mellan samhällets aktörer, kommunen, landstinget, 

Försäkringskassan, arbetsförmedlingen? 

 

Fråga 7) 

 

Hur upplever du din huvudmans ekonomiska situation?  

 
- Hur försörjer sig din huvudman? 

- Om din huvudman skulle hamna i en oförutsedd situation, där han/hon på en vecka måste skaffa fram 

15 000 kronor, skulle han/hon/du klara det? 

- Har det under de senaste 12 månaderna hänt att din huvudman har haft svårigheter med att klara de 

löpande utgifterna för mat, hyra räkningar m m?  

- Hur ser din huvudmans sparande ut, om det finns något?  
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- Hur tror du att samhällets stöd skulle kunna hjälpa den ekonomiska situationen för personer med 

psykiska funktionshinder?  

 

Fråga 8)  

 

Hur upplever du din huvudmans boendesituation?  

 
- Bor din huvudman i hyresrätt/bostadsrätt/hus?  

- Bor din huvudman ensam?  

- Upplever du att din huvudman har höga bostadskostnader?  

 

Fråga 9)  

 

Hur ser din huvudmans sysselsättningssituation ser ut?  

 
- Är din huvudman tillfredställd med sin nuvarande situation? 

- Är din huvudman i behov av anpassade arbetsuppgifter?  

 

Fråga 10 )  

 

Hur ser de sociala relationerna ut för din huvudman?   

 
- Hur ser din huvudmans civilstånd ut? 

- Hur ser kontakten ut med familj/vänner?  

- Upplever du att din huvudman är i behov av fler sociala kontakter?  

 

Fråga 11)  

 

Vilka/Vilket av dessa områden upplever du som mest tillfredställt? 

 

Fråga 12) 

 

Vilka/Vilket av dessa områden upplever du som minst tillfredställt? 

 

Fråga 13)  

 

Om samhället plötsligt en dag skulle vara perfekt för din huvudman, hur skulle det se ut 

då?  
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Bilaga 2 

 
Intervjuperson: _____________________________Datum: ________________ 
 
Stryk under det Du anser vara OTILLFREDSSTÄLLANDE i din huvudmans liv just nu 
______________________________________________________________ 

Bostad 
Bostadens storlek 
Ljus 
Värme 
Varmvatten 
Dricksvatten 
Kök 
Toalett 
Bad/dusch 
Bostadens utseende 
Lugn och ro 
Avskildhet 
 
Hushålls och personlig 
omvårdnad 
Inköp 
Kost och matvanor 
Hygien 
Kläder 
Tvätt 
Städning 
Sopor 
 
Fritid 
Samvaro med människor 
Teater 
Hobbies 
Bio 
Radio 
TV 
Musik 
Dans 
Konst 
Läsa tidningar 
Läsa böcker 
Gå på kurser 
Idrott 
Motion 
Naturupplevelser 
Resor 
Semester 
Trosfrågor 
 

Boendemiljö 
Miljöförorening 
Grannar 
Diskriminering 
Trygghet 
Gång- och cykelvägar 
Gator 
Gatubelysning 
 
Offentlig service 
Offentliga färdmedel 
Post 
Telefon 
Banker 
Affärer 
 
Kunskap och 
utbildning 
Förstå svenska 
Tillgång till tidningar 
Tillgång till böcker 
Grundskola 
Högre utbildning 
Yrkesutbildning 
 
Kontakter 
Kontakt mor 
Kontakt far 
Kontakt 
sambo/make/maka 
Kontakt barn 
Kontakt övrig släkt 
Kontakt vänner samma 
kön 
Kontakt vänner motsatt 
kön 
Sexuell kontakt 
Kontakt arbetskamrater 
Kontakt personal 
 
Kroppslig hälsa 
Kroppssjukvård 
Tandvård 
Kroppslig hälsa 

Psykisk hälsa 
Sömn 
Psykoterapi 
Psykiatrisk vård 
Medicinbehandling 
Eftervården 
 
Arbete/sysselsättning 
Typ av arbete sysselsättning 
Arbetsuppgifter 
Arbetets/sysselsättningens innehåll 
Arbetets/sysselsättningens 
meningsfullhet 
Krav som ställs 
Miljön 
 
Ekonomi 
Bidrag 
Sjukbidrag/pension 
Inkomst av arbete 
Utgifter 
 
Inre upplevelse 
Inre harmoni 
Glädje över livet 
Kunna uppnå livsmål 
Känna sig behövd 
Känslan av identitet 
Självtillit 
Frihet 
Uppleva kärlek 
Bli förstådd av andra 
Kunna njuta 
Ensamhet 
 
Beroende 
Behöva bo med andra 
Behöva reshjälp 
Behöva hjälp med att sköta pengar 
Behöva hjälp av släkt 
Behöva hjälp av andra 
 
Ytterligare något som är 
problematiskt 

 


