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Abstrakt 

SIUS-konsulenter är en yrkesgrupp som i sitt arbete kommer i kontakt med funktionsnedsatta 

personer med nedsatt arbetsförmåga. Syftet med denna studie var att undersöka hur SIUS-

konsulenter upplevde arbetet med personer med psykiska funktionsnedsättningar samt om de 

ansåg att den Supported Employment metod de arbetade utifrån bidrog till att dessa personer 

kom ut i arbete. Metoden utgick ifrån en enskild intervju samt en fokusgruppsintervju med 

fyra SIUS-konsulenter. På det insamlade datamaterialet genomförde vi en kvalitativ 

innehållsanalys. Resultatet visade hur SIUS-konsulenterna beskrev och upplevde sitt arbete, 

hur Supported Employment användes och bidrog till att få ut gruppen ifråga i arbete, 

framgångsfaktorer för att lyckas samt hindrande faktorer och alternativa arbetssätt. Studien 

resulterade i slutsatsen att den SE-metod som SIUS-konsulenterna utgick ifrån inte passade 

dem med större behov men att metoden var väl anpassad och fungerade bra på den svenska 

arbetsmarknaden för de personer som var arbetsredo. SIUS-konsulenternas arbetssätt visade 

sig ha en empowerment approach och deras goda upplevelse av arbetsmiljön stämde väl 

överens med förutsättningarna rimliga krav, ett högt beslutsutrymme och ett bra stöd på 

arbetet. 

 

 

Nyckelord: SIUS, Supported Employment, IPS, psykisk funktionsnedsättning, empowerment. 
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Förord 

Vi vill tacka de SIUS-konsulenter som med entusiasm har ställt upp och tagit sig tid till att bli 

intervjuade. Ni delade med er utav värdefulla redskap och strategier för oss att ta med till vårt 

framtida arbetsliv efter studierna.  

Vi vill även tacka våra handledare och vår studiegrupp för stöttning i svåra processer. 

Tack Bengt för att du verkligen tog dig tid att hjälpa oss förbättra vårt arbete! 

Tack Bodil för att du spred en drivkraft och en oerhörd motivation!  
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Introduktion  

Idén till att skriva om SIUS-konsulenters upplevelser av arbetet med personer med psykiska 

funktionsnedsättningar, väcktes av en föreläsning om SIUS samt kursen Funktionshinder som 

vi läste hösten 2015. Denna kurs ökade vårt intresse för de psykiskt funktionsnedsattas 

situation på arbetsmarknaden samt frågan om på vilket sätt SIUS kan hjälpa dessa personer ut 

i arbete. Vidare har vi upptäckt att relativt lite forskning gjorts om SIUS och att det finns 

bristfälligt med information om konsulenternas upplevelser av sitt arbete. I vår uppsats vill vi 

därför bidra med kunskap om detta. 

Under utbildningens gång har vi kommit att förstå vilken central betydelse arbete har för 

människors välbefinnande. Exempelvis tar Aronsson et al. (2012)  upp psykologiska teorier 

om arbetets värde och menar att arbete har ett värde utöver att det ger en ekonomisk trygghet. 

Arbete bidrar även till socialpsykologiska funktioner som självkänsla, upplevelsen av 

personlig identitet samt status. Utöver dessa värden menar Boman, Kjellberg, Danermark och 

Boman (2015) att människor har ett behov av att känna sig behövda och att det de gör 

värderas av en själv och andra. Att vara anställd innebär även att ingå i en gemenskap med 

andra, att ha en yrkesidentitet och ett engagemang för deltagande i aktivitet. Boman et al. 

menar att dessa värden förmodligen är ännu viktigare för människor med 

funktionsnedsättningar eftersom de är marginaliserade på arbetsmarknaden. Vad gäller för 

människor med psykiska funktionsnedsättningar, enligt Brunt och Hansson (2014) , kan 

möjligheten till arbete även ses som en viktig beståndsdel av rehabiliteringen och hos en 

betydande andel av dessa personer finns en önskan om att komma ut i lönearbete. Psykiska 

funktionsnedsättningar grundar sig i långvariga och omfattande konsekvenser av psykisk 

sjukdom/psykisk störning (ibid). Antonson (2003) skriver i ett kapitel om rätten till arbete 

och menar att människor med funktionsnedsättningar givetvis har likadana sociala behov, 

eller till och med större, av arbete. 
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Bakgrund  

Begreppet psykisk funktionsnedsättning 

Nära en miljon, drygt 16 % av befolkningen i vårt land i åldern 16-64 år, uppger att de har 

någon form av funktionsnedsättning. Av dessa personer anger cirka 20 % kvinnor och 13 % 

män att de har en psykisk funktionsnedsättning (Statistiska centralbyrån [SCB], 2014). 

Brunt och Hansson (2014) skriver att begreppet funktionsnedsättning används då en person 

har en bestående eller tillfälligt nedsatt funktionsförmåga som en följd av sjukdom, annat 

tillstånd eller medfödd eller förvärvad skada. I Socialstyrelsen (2012a) tas det upp att 

personer med psykiska funktionsnedsättningar kan komma att uppleva väsentliga och 

långvariga svårigheter i att utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Dessa svårigheter kan 

vara en direkt effekt av funktionsnedsättningen eller bestå av funktionshinder. Med 

funktionshinder menas den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en individ i 

relation till brister i omgivningen. I Statens offentliga utredningar (2006) framgår det att 

funktionshindret kan avhjälpas med insatser inriktade mot att minska konsekvenserna av 

sjukdomen. Dessa insatser, exempelvis ett adekvat stöd, kan då leda till att individen lär sig 

att bemästra betydelsefulla aktiviteter. 

Vidare skriver Socialstyrelsen (2012c) att psykiska funktionsnedsättningar inte utvecklas 

rätlinjigt utan består av perioder av utveckling, stillastående och ibland även tillbakagång. 

Stillastående och tillbakagång kan ses som faser i utvecklingen. I en period av yttre 

stillastående kan mycket ske under ytan hos individen och tillbakagång kan vara ett sätt att 

förbereda sig för att ta nya steg och att hantera utvecklingen. Hos individer med psykiska 

funktionsnedsättningar kan positiva förändringar ta tid att integreras i självbilden och 

identiteten som ”sjuk” kan dominera självbilden under en lång tid (ibid). 

Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS) 

SIUS är en reguljär arbetsmarknadspolitisk åtgärd som tillhandahålls av Arbetsförmedlingen. 

Denna åtgärd innebär ett individuellt stöd till funktionsnedsatta personer med nedsatt 

arbetsförmåga. SIUS-konsulenter har specialkompetens inom områdena 

arbetsplatsanpassning samt introduktionsmetodik och deras arbete går ut på att hjälpa 

funktionsnedsatta personer att nå, få och behålla ett arbete. SIUS arbetar utifrån Supported 

Employment (SE), en modell som i vårt land kommit att anpassas efter svenska förhållanden 

(Jarhag, Nilsson och Werning, 2009). 
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Arbetsförmedlingens utgångspunkt med stöd från SIUS är att alla kan göra nytta på 

arbetsmarknaden, det finns egentligen inga hinder utan problem är till för att lösas. 

Uppfattningen om varför SIUS fungerar är för att konsulenterna arbetar med ett mindre antal 

klienter och därigenom ägnar mer tid till varje person (Arbetsförmedlingen, 2016). 

Supported Employment (SE) 

Antonson (2003) skriver att SE är en modell som utvecklades i USA och Canada på 1970- 

och 1980-talet, och att grundtanken i denna modell är att alla människor har potential och är 

arbetsdugliga. Det är det tillgängliga stödet och det sociala sammanhanget som är avgörande 

för om en människa lyckas eller misslyckas på arbetsplatsen. SE växte fram under en tid då 

en del människor inte ansågs vara kapabla att kunna nå, få och behålla ett arbete på den 

öppna arbetsmarknaden. Det var när forskning visade på att även individer med grava 

funktionsnedsättningar hade potential att kunna bidra med produktivt arbete som tanken om 

SE utkristalliserades. Eftersom modellen baseras på individuella behov kan även adekvat stöd 

ges till individer med psykiska funktionsnedsättningar. Fokus hamnar då på de svårigheter 

som just dessa personer upplever, som exempelvis problem med att etablera sociala relationer 

och att interagera med andra. För individer med psykiska funktionsnedsättningar kan SE 

därför komma att vara en integrerad del av både reguljärt arbete samt hela livsföringen. 

Hasson, Andersson och Bejerholm (2011) skriver att Individual Placement and Support 

(IPS)-metoden är en utveckling av SE och en evidensbaserad metod för att hjälpa psykiskt 

funktionsnedsatta att komma ut i konkurrensutsatt arbete. IPS-modellen togs fram och 

utvecklades av forskarna Becker och Drake på 90-talet i USA, och flera studier har pekat på 

dess effektivitet i jämförelse med andra arbetslivsinriktade metoder vad gäller att hjälpa 

psykiskt funktionsnedsatta att få och behålla ett arbete (Becker & Drake, 2012). IPS-

modellen bygger på följande principer (Dartmouth, 2011): 

 Zero Exclusion. IPS utestänger ingen på grund av att hen inte är redo, har vissa 

symptom eller använder droger. 

 Målet är ett konkurrensutsatt arbete. 

 IPS integreras med den psykiatriska vården. 

 IPS grundar sig i individens val och önskemål. 

 Bidragsrådgivning är en viktig del av IPS. 

 Snabbt jobbsökande. 

 Systematisk jobbutveckling. 
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 Ingen tidsgräns för stöd till person.  

Enligt Brunt och Hansson (2014) syftar SE och IPS till en verklig integrering av 

funktionsnedsatta personer i arbetslivet genom att direkt stöd till arbete prioriteras högst, 

kallat place-then-train. Modellerna står i opposition mot den traditionella arbetsförberedande 

rehabiliteringen enligt trappstegsmodellen, kallat train-then-place (ibid). Andersson (2010) 

menar i stora drag att skillnaden mellan SE-metoder och traditionell arbetsrehabilitering är att 

i SE betonas arbetsplatsen som ett instrument i rehabiliteringsprocessen samt att 

rehabiliteringen ska kunna ske direkt på arbetsplatsen. I och med att SE och IPS-metoden 

innebär att personen är delaktig i beslutsfattandet och att målet är arbete på den öppna 

arbetsmarknaden så menar Brunt och Hansson (2014) att metoden är återhämtningsinriktad. 

Med återhämtning menas att människor med allvarliga och långvariga konsekvenser av 

psykisk ohälsa kan återhämta sig och uppleva ett gott och meningsfullt liv, med hög grad av 

delaktighet. Återhämtning ses som en individuell process som dock kan understödjas av 

andra människor och flera forskare har pekat på att samhället har en stor betydelse för 

individers återhämtning. Det är i vardagslivet och i relation till andra människor som 

återhämtningsprocesser äger rum (ibid). 

Antonson (2003) skriver att företrädare för SE arbetar utifrån ett antal punkter. Dessa punkter 

är alltid ordnade i tre steg: före arbetstillträdet, under arbete med inslag av träning, samt efter 

en arbetsplacering. Forskning har visat att dessa tre steg viktas olika mycket i olika länder. I 

vårt land finns sedan 1993 en för svenska förhållanden anpassad variant av SE. Det är denna 

anpassade variant som SIUS använder sig av och den bygger på fem grundstenar (ibid). 

Grundstenarna som SIUS arbetar utifrån är (Arbetsförmedlingen, 2016):  

1. Sökandeanalys. I det första steget tas reda på personens kompetens och förmågor. 

Konsulenten vill veta vilka meriter, vilken kunskapsnivå och vilka intressen personen har. 

Konsulenten vill få all information som kan ha betydelse för att hitta rätt jobb för att på så sätt 

öka chanserna till att på lång sikt kunna behålla arbetet. 

2. Ackvirering av arbete. Det andra steget går ut på att införskaffa personen ett lämpligt 

arbete. Konsulenten fokuserar på möjligheter, lösningar och förslag. Det är SIUS-konsulenten 

som genom sitt breda kontaktnät kontaktar arbetsgivare och när den arbetssökandes bakgrund 

och arbetsgivarens behov matchar träffas de för en intervju. Målet är att den arbetssökande 

ska få en anställning med avtalsenlig lön, även om tjänsten är anpassad. 
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3. Arbetsanalys. I steg tre går konsulent och arbetstagare igenom mål och krav som ställs på 

det nya arbetet. Arbetsanalysen matchas med sökandeanalysen (steg 1) för att skapa rätt 

förväntningar och förutsättningar. SIUS-konsulenten pratar med både den arbetssökande och 

arbetsgivaren för att matcha de olika behoven och förväntningarna.  

4. Introduktion. Arbetstagaren får påbörja arbetet i den takt som passar hen bäst. Ofta 

påbörjas arbetet med en praktikperiod för att känna på. SIUS-konsulenten är med 

arbetstagaren på arbetet till en början och trappar ned stödet allt eftersom. Även arbetsgivaren 

får tips och råd för hur en lyckad introduktion i arbetet ska ske. 

5. Uppföljning. Syftet är att ge stöd till arbetstagaren och till arbetsgivaren för att båda parter 

ska vara nöjda, så att arbetstagaren på lång sikt kan behålla arbetet. Stödet från SIUS-

konsulenten ska minskas i den takt som passar alla parter. Det görs en plan för hur stödet ska 

se ut och stödet kan förlängas om det behövs med max två år.  

En utvärdering gjord av Andersson (2010) pekar på betydelsefulla skillnader mellan SE enligt 

IPS-metoden och SIUS. Skillnader som tas upp är att SIUS utgår från Arbetsförmedlingen 

medan arbetscoachen i IPS utgår från psykiatrin, samt att SIUS-stödet är tidsbegränsat medan 

IPS-stödet inte är det. Ytterligare en skillnad enligt (Becker & Drake, 2012; Jarhag, et al. 

2009) är att IPS-modellen är specifikt utformad för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar, vilket SIUS inte är.  

Tidigare forskning 

Cirka 90 % av de psykiskt funktionsnedsatta anger att funktionsnedsättningen även leder till 

en nedsatt arbetsförmåga, och en stor andel av de som är sysselsatta har behov av stöd för att 

kunna utföra sitt arbete eller behov av anpassade arbetsförhållanden (SCB, 2014). Även 

Millner et al. (2015) rapporterar att det finns behov av tidiga interventioner och effektiva 

arbetslivsinriktade åtgärder för att kunna hjälpa dessa personer att nå ett positivt resultat i 

arbetslivet. Empiriska bevis antyder att arbete kan främja återhämtningen hos människor som 

lider av allvarlig psykisk ohälsa och att arbete leder till viktiga psykosociala effekter hos 

dessa individer, exempelvis ett bättre självförtroende, starkare socialt nätverk samt bättre 

livskvalitet. Även Bejerholm, Areberg, Hofgren, Sandlund och Rinaldi (2015) skriver att 

arbete spelar en viktig roll i återhämtningsprocessen hos människor med psykisk ohälsa, men 

att 70 % av dessa individer är arbetslösa i Sverige. Studiens resultat visar att IPS är mer 

effektivt än traditionell arbetsrehabilitering för att få en anställning. 48 % jämfört med 11 % 

var kvar i arbete vid en 18-månaders uppföljning. 
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Boman et al. (2015) har i sin forskning tittat närmare på skillnader mellan olika grupper av 

funktionsnedsatta i relation till arbetsmarknaden. Deras huvudslutsats är att typen av 

funktionsnedsättning spelar en avgörande roll för anställningsbarheten och att det är viktigt 

att ta hänsyn till skillnader i arbetsmöjligheter och att inte behandla alla funktionsnedsatta 

som en homogen grupp. Även individfaktorer som ålder, kön, utbildning och arbetsförmåga 

är av betydelse, liksom lagstiftning och strukturen på arbetsmarknaden. Detta innebär att 

individer med funktionsnedsättningar kan missgynnas på arbetsmarknaden av orsaker utöver 

själva funktionsnedsättningen. Av Bomans et al studie framgår att den grupp av 

funktionsnedsatta som har störst möjligheter på arbetsmarknaden är gruppen med 

hörselnedsättning och att gruppen med psykiska funktionsnedsättningar har det allra svårast 

att komma ut i arbete. 

Arbetsmöjligheterna skiljer sig alltså åt beroende på vilken typ av funktionsnedsättning det 

handlar om. Boman et al. (2015) hänvisar till Zizzi, Rontos, Papageorgiou, Pierrakou och 

Chtouris (2007) som uppmärksammat skillnader i arbetsgivares attityder till 

funktionsnedsatta beroende på vilken typ av funktionsnedsättning det handlar om. Denna 

undersökning visar att arbetsgivare anser det lättare att anställa individer med fysiska än 

psykiska funktionsnedsättningar. Vidare hänvisas till en annan studie av Michailakis och 

Reich (2005) som menar att psykiska funktionsnedsättningar kan ses som ”osynliga” och att 

det därför kan vara svårt att klargöra individens behov för arbetsgivare. 

Boman et al. (2015) kommer fram till att det i vårt land finns ett behov av fortsatt utveckling 

av individuellt skräddarsydd arbetsrehabilitering som även tar hänsyn till typen av 

funktionsnedsättning. I vissa länder har detta redan gjorts, vilket innebär att individer i dessa 

länder kan få arbetslivsinriktat stöd utifrån rehabiliteringsprogram anpassade efter typ av 

funktionsnedsättning. 

Problemformulering 

Det finns studier som visar att en betydande andel av individer med psykiska 

funktionsnedsättningar önskar sig ett lönearbete och att de flesta med allvarlig psykisk 

sjukdom anser att arbete är en viktig del i återhämtningsprocessen (Bejerholm & Areberg, 

2014; Brunt & Hansson, 2014; Hillborg, Danermark & Svensson, 2013; Socialstyrelsen, 

2012c). Samtidigt skriver Boman et al. (2015) att psykiskt funktionsnedsatta är den grupp i 

vårt samhälle har lägst andel personer med anställning. SE har visat sig vara effektiv för att 

hjälpa psykiskt funktionsnedsatta att komma ut på arbetsmarknaden. Vi anser därför att det är 
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av intresse att ta reda på hur den för svenska förhållanden anpassade varianten av SE fungerar 

i det avseendet, utifrån SIUS-konsulenternas upplevelse och erfarenhet.   

Syfte 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur SIUS-konsulenter upplever arbetet med personer 

med psykiska funktionsnedsättningar samt om de anser att den Supported Employment- 

metod de arbetar utifrån bidrar till att dessa personer kommer ut i arbete. 

Frågeställningar: 

 Hur beskriver SIUS-konsulenterna sitt arbete med att få ut personer med psykiska 

funktionsnedsättningar på arbetsmarknaden? 

 Krävs ett annat arbetssätt med personer med psykiska funktionsnedsättningar än det 

de har att erbjuda? 

 

Metod 

Studien har utgått från en kvalitativ forskningsmetod. Vi valde att göra en kvalitativ studie då 

den inriktar sig på att förstå den sociala verkligheten ur deltagarnas perspektiv, vilket låter 

oss beskriva individers samspel i deras naturliga miljö (Bryman, 2013). Då vårt syfte med 

uppsatsen var att ta reda på konsulenternas upplevelse av arbetet med psykiskt 

funktionsnedsatta passade en kvalitativ forskningsmetod bättre än en kvantitativ. 

Urval  

Vi valde att göra ett tvåstegsurval i form av ett målinriktat urval då vi visste vilken grupp som 

var relevant för vår studie. Organisationen som vi ville utgå ifrån var Arbetsförmedlingen och 

den arbetsgrupp vi ville intervjua var SIUS-konsulenter. Vi tog kontakt med chefer på två 

Arbetsförmedlingar för att få ytterligare kontakt med konsulenter. Efter den initiala kontakten 

med cheferna mailade vi dem även ett inbjudningsbrev som de skulle vidarebefordra till 

konsulenterna. Inbjudningsbrevet finns att läsa i Bilaga 2. Cheferna bokade sedan in 

intervjumöten mellan oss och SIUS- konsulenter. Vi valde att inte påverka valet av 

konsulenter då de inte är så många på varje arbetsförmedling och vi tog heller inte hänsyn till 

faktorer som arbetslivserfarenhet, ålder eller kön då vi inte såg det som relevant för vår 

studie. 
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Datainsamling 

För att samla in data till vår studie har vi genomfört en intervju med en SIUS-konsulent och 

en fokusgruppsintervju med fyra SIUS-konsulenter. Intervjuerna genomfördes på respektive 

Arbetsförmedlings SIUS-avdelning.  SIUS-konsulenternas yrkeserfarenhet varierade mellan 

1-14 år. Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide med en 

uppsättning av fem öppna temafrågor. De öppna frågorna innebar att respondenterna kunde 

svara med sina egna ord samt att utrymme lämnades för ovanliga eller oförutsedda svar 

(Bryman, 2013). Exempel på intervjufrågor vi ställde till konsulenterna: Hur upplever ni ert 

arbete? Kan ni berätta hur ni arbetar med personer med psykiska funktionsnedsättningar? 

Hela intervjuguiden finns att läsa i Bilaga 3. Då vi var osäkra på hur diskussionen skulle 

utvecklas till varje tema kompletterade vi även med underfrågor. I den enskilda intervjun föll 

det sig naturligt att vi var vi mer aktiva med att ställa följdfrågor och vi använde oss även av 

underfrågorna. Dessa underfrågor kom dock inte till användning i fokusgruppsintervjun då 

den diskussion som uppstod mellan konsulenterna besvarade underfrågorna. Ostrukturerad 

intervju kunde ha valts, men då vi ville vara noga med att ställa samma frågor i ordningsföljd 

på våra två intervjuer så valde vi semistrukturerad. En strukturerad intervju är inte vanligt 

förekommande i kvalitativa studier (ibid).  

Innan intervjuerna startade fick deltagarna läsa igenom samt underteckna ett skriftligt 

samtycke. Det skriftliga samtycket finns i Bilaga 4 och i det presenterade vi syftet för vår 

studie samt de etiska principer vi valt att efterfölja. Deltagarna fick på detta sätt information 

om vad ett deltagande i studien skulle innebära för dem. Innan intervjuerna påbörjades 

förklarade vi även vad vi menade med begreppet psykisk funktionsnedsättning, detta för att 

undvika missförstånd och för att skapa samsyn gällande begreppet. 

Fokusgruppsintervjun tog två timmar och den enskilda en timme. Intervjuerna spelades in då 

deltagarna gav sitt samtycke till det. Vi planerade att göra två fokusgruppsintervjuer men vid 

det ena intervjutillfället fick vi endast tillgång till en intervjuperson utan förvarning. Vi 

gjorde två försök att få intervjua de två konsulenter som uteblev. Vid det sista försöket fick vi 

svar om att en av konsulenterna kunde ställa upp på en intervju men tidsperspektivet var för 

kort för att lyckas genomföra denna.  

SIUS-konsulenter är en del av små kretsar och därför finns risk för igenkänningsfaktor. Med 

utgångspunkt i detta har vi av etiska skäl valt att inte ge någon mer data om 

intervjupersonerna.  
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Dataanalys  

Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant till text för att enligt Bryman (2013) 

underlätta en noggrann analys av vad människor sagt. Vi valde att analysera materialet enligt 

metoden kvalitativ innehållsanalys som går ut på att koda materialet. Vi radade upp hela 

texten i meningsenheter för att sedan göra en meningskondensering där små ord och 

upprepningar togs bort. Därefter skrev vi meningens underliggande mening och sedan en kod 

för hela meningsenheten. Slutligen delade vi in varje kod i olika kategorier (Granheim & 

Lundman, 2003). Ett exempel på innehållsanalysen finns i Tabell 1 i Bilaga 1. Vi valde att 

göra en manifest analys vilket betyder att vi analyserade det som direkt utrycktes i 

intervjutexten. Granheim och Lundman (2003) menar att det alltid sker en tolkning av textens 

innebörd men vi gjorde vårt yttersta för att vara objektiva. 

Etiska överväganden 

Vi har i vårt arbete utgått från Brymans (2013) fyra etiska principer. De etiska principerna 

understryker vikten av frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för våra 

intervjudeltagare. De etiska principer vi utgick från var: Informationskravet, som innebär att 

vi informerade de personer som var aktuella för vår C-uppsats om uppsatsens syfte. Vi 

informerade även om att deltagandet var frivilligt och att de utan förklaring kunde hoppa av 

undersökningen, avbryta intervjun samt inte behövde svara på ställda frågor. 

Samtyckeskravet, som innebär att de som deltog själva fick välja om de ville medverka. 

Deltagarna fick skriva under ett formulär för att ge sitt samtycke. Konfidentialitetskravet, 

som innebär att vi har behandlat personuppgifter om våra deltagare helt konfidentiellt. Det 

går inte att spåra resultatet till enskilda personer eller specifika avdelningar hos vald 

organisation. Efter avslutad uppsats kommer insamlad data att förstöras. Till sist nämner 

Bryman (2013) nyttjandekravet som innebär att vi endast har använt den insamlade 

informationen för studiens syfte och inte för något annat ändamål. 

Enligt Landstad (2016) är det oetiskt att genomföra forskning utan god kvalitet då bland 

annat onödiga resurser går åt. Vi har gjort vårt yttersta för att nå en god kvalitet. 

Ett etiskt problem vi behövde lösa var att då gruppen SIUS-konsulenter inte bestod av så 

många per arbetsförmedling fanns en möjlighet att det skulle gå att spåra arbetslag där de 

kunde spåra varandra. Genom att inte nämna namn på de städer där vi genomfört intervjuerna 

tycker vi att det etiska problemet är löst. 
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Resultat 

Analysen av våra genomförda intervjuer resulterade i fem teman: SIUS-konsulenternas 

beskrivning av arbetsmetoden, Supported Employment, Framgångsfaktorer i arbetet med 

psykiskt funktionsnedsatta, Hindrande faktorer i arbetet med psykiskt funktionsnedsatta samt 

Alternativa arbetssätt. Av tabellen framgår i vilken ordning de fem teman tas upp i 

nedanstående text samt vilka underteman som tillhör respektive huvudtema. Vi refererar till 

intervjupersonerna (IP) med nr 1-5. 

TABELL 2. Resultatet av dataanalysen 

Teman Underteman 
SIUS-konsulenternas 
beskrivning av arbetsmetoden 

    

Supported Employment Möjligheter Hinder   
Framgångsfaktorer i arbetet 
med psykiskt 
funktionsnedsatta 

Framgångsfaktorer på 
individnivå 

Framgångsfaktorer hos 
arbetsgivaren 

Framgångsrika 
stödinsatser utifrån 
SIUS 

 

Hindrande faktorer i arbetet 
med psykiskt 
funktionsnedsatta 

Konsulenternas upplevelse 
av hindrande faktorer 

Hindrande faktorer på 
individnivå 

Hindrande faktorer 
hos arbetsgivaren 

Politiska 
faktorer som 
hindrar arbetet 

Alternativa arbetssätt Ett givande samarbete Att arbeta med 
grupper 

Socialt 
ansvarstagande och 
CSR 

 

 

 

SIUS-konsulenternas beskrivning av arbetsmetoden 

Konsulenterna beskriver att Arbetsförmedlingens resurser har ökat de senaste åren, idag 

arbetar cirka 17 konsulenter och 170 arbetsförmedlare på ett av kontoren i en mellanstor stad. 

En SIUS konsulent har cirka 20 ärenden som ligger i olika faser. SIUS-besluten tas på två år 

och i dem ingår sökandeanalys, introduktion och uppföljningsstöd. Konsulenterna upplever 

stor frihet i sitt arbete och ramarna som de ska hålla sig inom är lagstiftningen samt de fem 

stegen som är grundidén med SIUS.  

SIUS-konsulenterna får uppdrag av Arbetsförmedlingens handläggare då de har en person 

med funktionsnedsättning som de inte kan få ut i arbete. Utifrån uppdraget ser konsulenten 

vilken typ av funktionsnedsättning personen har och stämmer möte för att påbörja 

sökandeanalysen. Konsulenten utför en sökandeanalys för att identifiera faktorer som kan 

vara till fördel för att lyckas i arbetet. Konsulenten vill även identifiera varför ett jobb är 

viktigt för personen. Det är viktigt att konsulenten lär känna den arbetssökande för att ta reda 

på vad personen kan, vill och tänker om olika situationer. Konsulenten behöver vara lyhörd 

för att gå rätt tillväga, annars kan det ge bakslag som exempelvis minskat självförtroende och 
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depression hos personen med funktionsnedsättning. Konsulenten träffar fortsättningsvis 

individen ofta och tillsammans med handläggaren fattas alla beslut rörande den 

arbetssökande.  

Konsulenterna upplever att det är bra att ha många arbetssökande i sökandeanalysen då det 

innebär fler kompetenser och större möjlighet till jobbmatchning. Mest tid läggs ned på att 

hitta ett möjligt jobb, kallat ackvirering. Om förarbetet inte är tillräckligt bra gjort ökar risken 

för bakslag.   

Konsulenten gör en kartläggning på arbetsplatsen för att ta reda på vem som kan jobba på just 

den arbetsplatsen. Genom att föra dialog med arbetsgivaren tar konsulenten reda på om det 

finns anställningsbehov och om det går att matcha en person till några speciella 

arbetsuppgifter. Konsulenterna gör även arbetsmarknadsprognoser två gånger om året där 

arbetsgivare tillfrågas om de tror att de behöver anställa inom kort.  

Introduktion på arbetsplatsen sker för att arbetsgivaren ska få lära känna personen och är även 

ett tillfälle att se över vad som behöver göras för att arbetet ska fungera. Konsulenten tar i 

förväg reda på vilka arbetsuppgifter som personen ska utföra. Arbetsförmedlingen har även 

arbetsterapeuter som kan ordna och hjälpa till med hjälpmedel om så behövs. En av 

konsulenterna beskriver att det finns tillräckligt med resurser för att lyckas få ut 

arbetssökanden i arbete och att det även finns utrymme för att utforma det stöd hen ser som 

det bästa för den enskilda individen.  

Konsulenterna beskriver att det är skönt att Arbetsförmedlingens handläggare sköter all 

administration så att de får tid med de arbetssökande. Konsulenternas mål är att hitta rätt jobb 

åt personerna men de säger att det kan vara svårt och kräver att man tänker utanför boxen.   

"Ja man får tänka utanför boxen, men man får fatta beslut inom boxen. Tänka är fritt. Men 

fatta beslut som går emot föreskrifter och regler är inte okej." - IP 5. 

Konsulenterna upplever att mycket tid läggs ned på arbetsuppgifter som inte syns och som 

snabbt kan försvinna, vilket kan vara svårt för både chef och medarbetare att förstå. Genom 

att hålla en klar distans till personernas trauman upplever konsulenterna att de kan hantera sin 

arbetssituation. Konsulenterna beskriver att det är viktigt att påminna sig själv om vad deras 

roll är. SIUS går ut på att hitta ett arbete till personen, de ska inte stödja personen i hens 

privatliv.  Konsulenterna klargör att de inte är kuratorer eller psykologer och om sådan hjälp 

behövs får de lotsa vidare personen. Är det praktiska saker som hindrar personen att arbeta, 
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exempelvis att ordna med hundpassning, kan konsulenten stödja personen i att ordna detta. 

Det krävs ett samarbete och personen behöver ges de rätta verktygen för att lösa situationen.   

Konsulenterna upplever att det är roligt med variationen i sitt arbete då de får träffa många 

nya människor och besöka många nya arbetsplatser. De tycker att det är spännande att se att 

det även går att anpassa mer kvalificerade jobb. Konsulenterna beskriver att de känner att de 

gör nytta och skapar hållbara förändringar för personer.  

"Jag har verkligen gjort skillnad med de som jag lyckas få ut i anställning, där jag känner att 

det är en bärighet och kommer att fungera framåt. Vi är otroligt duktiga och otroligt 

professionella." - IP 1. 

En av konsulenterna beskriver sin drivkraft: 

"Det driver mig också. Det är den här resan från att se när vi träffar de först här till att gå ut 

på jobb och de är glada och visar runt på arbetsplatsen när man hälsar på och följer upp. De 

är nöjda och helt andra personer när de visar sitt jobb och är stolta, det är jättehäftigt. Så vi 

får ju vara med från a till ö. Det är kul, riktigt kul." - IP 2. 

Supported Employment (SE) 

Möjligheter 

SE och SIUS anses av konsulenterna vara den bästa insatsen för funktionsnedsatta att nå, få 

och behålla ett arbete eftersom det ger möjlighet till ett aktivt deltagande i arbetet med 

personen. Detta arbetssätt innebär att personen kan stärkas av positiv feedback från 

konsulenten. SIUS följer SE-principen place then train, vilket innebär att personen tränar i 

skarpt läge och direkt på arbetsplatsen innan anställning. Konsulenterna menar att detta 

tillvägagångssätt är positivt då personen slipper en långdragen träningsprocess som inte 

uttalat ska leda till anställning. SIUS har även den fördelen att de har gott om 

arbetsgivarkontakter och att det stöd de erbjuder riktar sig till både person och arbetsgivare. 

Arbetsgivarna uppskattar möjligheten att kunna bolla med konsulenten om händelser som rör 

personen. För individen innebär SE-metoden en möjlighet till att bli motiverad. När hen är en 

del av beslutsfattandet, får jobb och återkoppling så ökar drivkraften och välbefinnandet. 

"Vi har ju otroliga möjligheter i SE och SIUS att få vara med på plats och bland kollegorna. 

Att bara vara där och se hur de pratar med varandra och fånga upp de små signalerna om 

personen fick beröm eller någonting, för de kanske inte ser det själva. Då kan man sitta ned 
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och prata: - Vet du jag hörde, hörde du att han tycker att du är jättebra, han gillar dig.... Lite 

JAG-stärkande sådär. Jag säger ibland att jag jobbar med insatsstyrkan på AF." - IP 3. 

Konsulenterna berättar att SIUS är lönsamt samhällsekonomiskt och att regeringen därför har 

tillsatt extra pengar för att anställa fler konsulenter. Konsulenterna anser att de har 

förutsättningar för att lyckas och en del av dem anser att de tvåårsbeslut som tas är en styrka i 

SIUS-programmet. Tvåårsbesluten fyller sin funktion eftersom den första tiden kan vara lång 

då personen kan behöva prova sig fram på olika arbetsplatser för att slutligen hitta rätt. Ändå 

upplever konsulenterna att två år inte är tillräckligt alla gånger då en del har behov av stöd i 

flera år. Det händer att vissa återkommer efter något år och då finns en möjlighet att börja om 

från början. Vid specifika behov kan SIUS vara flexibel med tiden som stöd erbjuds. 

Det går inte att säga vilket av de tre stegen: före arbetstillträdet, under arbete med inslag av 

träning eller efter arbetsplacering som är det viktigaste eftersom det är individen som styr 

processen. Konsulenterna menar dock att uppföljning är ett viktigt steg som kräver 

uthållighet eftersom det tenderar att backa efter ett tag. Konsulenterna anser att det är 

jätteviktigt att inte släppa uppföljningen när personen väl fått ett jobb. En tät uppföljning med 

både arbetsgivare och arbetstagare behövs för att fånga upp signalerna. 

Hinder 

Ett hinder kan vara att SIUS inte omfattar Individual Placement and Support (IPS) vilket är 

en utveckling av SE. En del personer som SIUS arbetar med behöver ett mer omfattande stöd, 

de önskar hjälp på alla plan men den hjälp som SIUS kan erbjuda är begränsat till arbete. 

Detta upplevs av konsulenterna som något problematiskt eftersom de anser att förutsättningen 

för ett fungerande arbetsliv är ett fungerande privatliv. Arbetsförmedlingen har dock ett 

tydligt uppdrag att hjälpa människor ut i arbete och SIUS roll är därmed väldefinierad och 

begränsad. Konsulenterna kan ändå se att en del personer de är i kontakt med skulle gynnas 

av IPS, ett stöd som kommunerna kan erbjuda och som tar hela individens liv i beaktande. 

"Ja, jag kan ju se den här begränsningen: vi kan ju inte gå in i deras privatliv och oftast kan 

de ju ha det rätt svårt privat med skulder, familjeförhållanden och personliga problem av 

olika slag. Och där kan inte vi gå in och hjälpa till." - IP 5. 
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Framgångsfaktorer i arbetet med psykiskt funktionsnedsatta 

Framgångsfaktorer på individnivå 

Konsulenterna upplever det som svårt att generellt beskriva hur de arbetar med personer med 

psykiska funktionsnedsättningar då alla är olika. En framgångsfaktor för att lyckas är att se 

personen för hur just den är och fungerar. Det är även viktigt att konsulenten tror på den 

arbetssökande för att det ska lyckas.  

Konsulenterna upplever det som väldigt viktigt att skapa ett förtroende hos personen så att 

hen vågar öppna upp sig med sina svårigheter. Förtroendet är även viktigt för att kunna 

hantera eventuella bakslag som kan uppstå. Genom att arbeta utifrån individens behov och ta 

den tid som behövs kan förtroendet byggas upp. Genom små steg kan personens tillit till 

andra och tron på sig själv byggas upp och måendet påverkas i positiv riktning. För ett 

framgångsrikt samarbete är även personkemin mellan person och konsulent av stor betydelse. 

Det är även viktigt att den relation som byggs upp med personen är på en professionell nivå, 

vilket innebär att konsulenten kan vara personlig men inte privat. Om samarbetet inte 

fungerar ges personen möjlighet till att byta SIUS-konsulent.    

Ytterligare en framgångsfaktor i arbetet med personerna är att lyckas matcha arbetsförmåga i 

relation till arbetsplats och arbetsuppgifter. För konsulenterna är det viktigt att de 

arbetssökandes förutsättningar tas tillvara och att både arbetsgivare och arbetssökanden blir 

nöjda. För att det ska fungera på arbetsplatsen är det väldigt viktigt att den arbetssökande 

själv är med och väljer en plats som känns rätt. Personens vilja, intressen och kontakter bidrar 

därmed stort till att hitta rätt arbetsplats. På själva arbetsplatsen är struktur och rutiner extra 

viktigt för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Ibland händer det att personer som 

börjat jobba tappar arbetslusten men då försöker konsulenterna få dem att ändra tankesätt 

genom motiverande samtal.  

Ungdomar upplevs ibland som hopplösa att arbeta med då det kräver mycket motiverande 

arbete från konsulenternas sida. En framgångsrik strategi för att motivera dessa ungdomar till 

att komma ut i arbete kan vara att be personerna prova en dag för att se, och då brukar det 

ofta lossna.  

Konsulenterna tycker att det är bra att stödet SIUS även kan erbjudas till de som är mer 

självgående och som har en högre utbildning. Alla yrkesgrupper kan få SIUS-stöd och 

konsulenten kan vid behov vara behjälplig även efter avslutad SIUS. 
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"Jag har haft en veterinär som har fått forskartjänst. Men där avbröt vi SIUS när hon gick in 

i forskning för där ville hon inte prata om sina depressioner, utan där var det så att: jag 

behöver inte det men kan jag ringa dig någon gång ibland? Och hon har ringt några gånger. 

Ja, men då är det sådär att vi inte har något SIUS-beslut men ändå, att man finns där."          

- IP 4. 

Framgångsfaktorer på arbetsgivarnivå 

Konsulenterna har upptäckt att vissa arbetsgivare lämpar sig mycket bra för personer med 

psykiska funktionsnedsättningar. Dessa arbetsgivare är fantastiska och vill ofta hjälpa till på 

alla sätt. Om arbetsgivare har bekanta med psykiska funktionsnedsättningar brukar de ha mer 

förståelse och kan se det från ett annat perspektiv. Dessa arbetsgivare är ofta mer öppna för 

att anställa personer med psykisk ohälsa. Även personkemin mellan arbetsgivare och den 

arbetssökande är av stor betydelse, liksom drivkraften hos personen. Det är drivkraften som 

är avgörande för om arbetsgivaren vill anställa eller inte. 

"För det brukar oftast vara så att arbetsgivare, det spelar ingen roll egentligen vad man har 

för kompetens, utan oftast lär ju de upp på företaget. Men det viktiga är ju liksom att komma i 

tid och vara närvarande och att man vill. Och alla de som är så, de får jobb." - IP 5. 

Responsen varierar även beroende på hur konsulenten väljer att lägga fram ärendet och det 

brukar underlätta om arbetsgivaren har varit med om processen tidigare. Konsulenterna 

berättar att de betonar hur personen fungerar istället för att berätta om funktionsnedsättningar 

och diagnoser. När det kommer till att berätta om problematiken är det viktigt att presentera 

personens problem på ett bra sätt. En strategi är att inte nämna funktionsnedsättningen, och 

framförallt inte när det handlar om en psykisk funktionsnedsättning. Det är samtidigt viktigt 

att vara tydlig med styrkor och svagheter hos personen för att väcka en förståelse hos 

arbetsgivaren. Relationen mellan arbetsgivare och person påverkas därmed av hur tydlig 

information arbetsgivaren har fått av konsulenten. Personen ges makt och möjlighet till 

integritet genom att själv få avgöra vilken information arbetsgivaren ska delges, men 

konsulenterna anser ändå att det är av största vikt att vara tydlig med bekymren. Personer 

med psykiska funktionsnedsättningar tenderar att vara väldigt oroliga för hur arbetsgivare 

hanterar informationen och för vad det kan innebära. Om arbetsgivaren vill ha stöd i frågor 

som rör personens funktionsnedsättning kan Arbetsförmedlingens tjänst, psykosocialt 

arbetsstöd, vara behjälplig med detta. Där kan arbetsgivaren prata med en psykolog och få råd 

vid känslor av osäkerhet gentemot personen.  
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På själva arbetsplatsen kan även medarbetarna ses som en bidragande framgångsfaktor. Om 

personen känner sig trygg på arbetsplatsen och får stöd av medarbetarna så ökar även det 

förutsättningarna för att lyckas. 

Framgångsrika stödinsatser utifrån SIUS 

Stöd till person och arbetsgivare är grundpelaren i SIUS-konsulenternas arbete. Stödsystemet 

byggs upp tidigt i arbetsprocessen och konsulenterna behöver vara tydliga med vilka 

stödinsatser de kan erbjuda. Praktik är ett viktigt stöd och ett bra sätt att se om personen 

klarar av och är redo för att arbeta, det är även skönt för arbetsgivaren att se om det fungerar. 

Att jobba jämsides med personen på praktik ses som ett viktigt stöd i sig genom att person 

och konsulent blir på samma nivå.  Praktik kan även vara ett sätt att undvika att måendet 

påverkas negativt då personen får börja i ett lugnare tempo och inte behöver känna samma 

press. Under praktiken kan konsulenten även jobba med bitar hos arbetsgivaren för att öka 

chansen till en bra matchning. För att praktiken ska fungera bra behöver även medarbetarna 

information om personens särskilda behov för att kunna hantera personen på rätt sätt. Vid 

eventuell svacka och sjukskrivning ger konsulenten stöd till både person och arbetsgivare och 

att föreslå en stödåtgärd, som högriskskydd, är ett sätt för SIUS att stärka personens möjlighet 

att få behålla arbetet. Högriskskydd innebär att arbetsgivaren kan få kompensation från 

Försäkringskassan om personen blir sjuk under flera längre perioder. Om konsulenten är 

säker på att den arbetssökande är arbetsredo kan praktikdelen hoppas över. Det finns inte 

någon garanti för att praktik leder till jobb men konsulenterna har märkt att praktik kan bryta 

gamla mönster. 

Lönebidrag är en framgångsrik stödåtgärd som SIUS ofta använder sig av. Det är ett avtal 

mellan Arbetsförmedlingen och arbetsgivare som kompenserar den nedsatta arbetsförmågan 

hos personen. Arbetsgivarens krav ställs mot den anställdas prestationsmöjlighet och 

generellt kan sägas att ju större skillnaden är mellan krav och prestation desto högre blir 

bidraget. Lönebidraget är tänkt att så småningom fasas ut men betalas så länge besvären 

påverkar arbetsinsatsen. Konsulenterna har lagt märke till att personerna känner mindre stress 

och förväntningar när arbetsgivaren blir kompenserad för funktionsnedsättningen. SIUS kan 

även skapa jobb på arbetsplatserna genom att "sälja in" personen och fördelarna med 

lönebidrag. 

"Det kan ju vara så att vi skapar jobben på arbetsplatserna, till exempel när vi kommer ut 

att: nej, vi behöver inte rekrytera. -Ja men, är det någonting som ni känner att ni inte har tid 
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att göra, något som alla i personalen ska göra men som liksom inte hinns med? -Jo, det är ju 

det och det och det…vi har ingen som sorterar här och det ska sopas här. -Ja men, kan man 

inte klumpa ihop alla de här arbetsuppgifterna och så sätter man en person som kan göra 

det?" - IP 5. 

Innan anställningen med lönebidrag påbörjas görs en överenskommelse med arbetsgivaren 

om personens rättigheter, vad som behöver tänkas på och vilka arbetsuppgifter personen inte 

ska utföra. Ibland glöms överenskommelsen bort när personen växer i sitt arbete men då går 

konsulenten in och påminner arbetsgivaren om den och varför lönebidraget betalas ut. 

Lönebidragsanställning är en vanlig anställning med anställningsavtal, som personen har med 

arbetsgivaren. Vid kvarstående funktionsnedsättning, exempelvis vid bipolär sjukdom, kan 

anställningen förvandlas till en trygghetsanställning och då tas lönebidragsbeslutet på fyra år.  

Arbetsanpassningar och hjälpmedel är ytterligare stöd som SIUS kan bistå med. Olika 

grupper av funktionsnedsatta kan behöva olika hjälpmedel och anpassningar på arbetet. Vid 

psykisk funktionsnedsättning tenderar minnet att påverkas negativt och vissa kan därför 

behöva hjälpmedel för minnet. Psykisk funktionsnedsättning kan även innebära en ökad 

känslighet för stress och därför kan den största anpassningen vara icke-stressande 

arbetsmiljöer och arbetsuppgifter. Det kan exempelvis handla om att personen får slippa 

direkta kundkontakter och kanske ges möjlighet att få sitta mer avskilt. Även arbetstiden kan 

behöva anpassas för att minska stress och negativ påverkan på måendet. Konsulenterna 

menar att det är individuellt och att det för dem gäller att hitta rätt anpassning för varje 

enskild person. Gällande arbetshjälpmedel så finns ingen maxkostnad och om 

arbetshjälpmedlet inte finns får SIUS anlita någon som kan tillverka det. Där finns heller 

ingen kostnadsgräns.  

Hindrande faktorer i arbetet med psykiskt funktionsnedsatta 

Konsulenternas upplevelse av hindrande faktorer 

SIUS lämpar sig för personer som står nära arbetsmarknaden. Konsulenterna menar att det 

finns en risk för att personen blir sämre av åtgärden om hen inte är arbetsredo. Konsulenterna 

har en god kunskap om arbetsmarknaden och om vad jobben kräver, vilket innebär att de 

måste tro att personen klarar av ett arbete för att få ut denne i jobb. En del personer med 

psykisk ohälsa anses därmed inte kunna jobba på den öppna arbetsmarknaden och om 

personen är för sjuk kan SIUS behöva avslutas. Arbetet kan återupptas när personen är frisk 

igen. 
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Personer med psykiska funktionsnedsättningar anses vara en väldigt svår grupp att arbeta 

med. De kan verka helt fantastiska och jätteduktiga men det oberäkneliga måendet upplevs 

som svårt att hantera eftersom det inte går att påverka. Eftersom konsulenterna endast kan 

finnas till för personen på ett begränsat sätt kan även känslor av maktlöshet uppstå. Samtidigt 

finns en rädsla för gränslösa behov och att personen inte vill släppa taget om konsulenten. 

Att hitta arbete åt personer med psykiska funktionsnedsättningar är ganska svårt och tar tid 

och kraft. Det är svårt att hitta utannonserade jobb och ibland även för dem med hög 

utbildning. Det upplevs som en procedur med sökandeanalysen, att identifiera styrkor hos 

personen och sedan hitta arbetsgivare som vill ta emot. När det väl lett till anställning är det 

uppföljning, som även den tar tid. Det kan även inträffa oväntade saker som tar mycket tid 

med dessa personer. Att hitta, få och behålla ett jobb är därmed ofta en tidskrävande process i 

arbetet med målgruppen. 

Konsulenterna har även en målsättning att följa om att få ut nio personer per år i anställning. 

Denna målsättning upplevs som en styrning som vill skynda på processen. 

"Vi försöker att inte tänka så eftersom det har med människor att göra. Men visst blir man 

lite styrd så, att ojoj nu måste jag lägga på ett kol att få ut fler i arbete." - IP 5. 

Målsättningen kan leda till att felaktiga beslut fattas. Konsulenterna ser en fara i att placera ut 

personer utan att ha hunnit med det första viktiga steget: före arbetsplacering. De upplever 

det även som ett misslyckande att placera någon i arbete där det sedan visar sig inte fungera. 

Därmed finns en önskan hos konsulenterna om att målsättningen tas bort så att de kan göra 

sitt arbete mer noggrant. Meningen är att det ska finnas en hållbarhet i SIUS men 

konsulenterna anser att målsättningen äventyrar långsiktigheten i deras jobb. 

Baksidan av konsulenternas arbete är bland annat att de lägger ned mycket engagemang och 

att det upplevs som jobbigt när det inte fungerar. En konsulent beskriver att hen ibland kan 

känna sig dränerad när det inte fungerar och när personerna lägger över jobbiga saker på dem. 

Konsulenterna kan, och vissa har även utsatts för hot eller arga påhopp i sitt arbete. 

"Och då måste man vara professionell. Och man får otroligt mycket skäll och det här drar, 

det suger energi något så kopiöst va." - IP 1. 

Hindrande faktorer på individnivå 

Personen måste vara mentalt redo för att kunna få hjälp av SIUS. Konsulenterna menar att 

personens vilja inte alltid överensstämmer med hens förmåga. Många vill mycket mer än de 
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kan och då är konsulenterna tvungna att stoppa upp lite. När konsulenten känner tveksamhet 

men personen har en stark egenvilja så behöver arbetsförmågan prövas för att se om det 

fungerar. Om konsulenten under praktiktiden märker att personens arbetsförmåga är nedsatt 

så kan diskussion föras om läkarkontakt och sjukskrivning. Är personen däremot beredd kan 

risken för bakslag minskas. Personen kan behöva en startsträcka eftersom det oftast blir 

bakslag om det går för snabbt.  

Konsulentens bedömning om att personen inte går att presentera för en arbetsgivare handlar 

vanligtvis om svårigheter med att passa tider, att personen alltid kommer försent eller inte 

kommer alls. Om det är just tidspassning som personen behöver träna på kan handläggaren 

göra en planering så personen har möjlighet att visa att det fungerar. När personen har lärt sig 

att passa tider kan SIUS-stödet återfås. SIUS är frivilligt men väljer personen att tacka nej till 

stöd kan bidragen som hen får dras in.  

Något som kan störa uthålligheten i processen är om personen har för höga krav på sig själv. 

Konsulenterna kan ibland tycka att det är väldigt svårt att övertyga personen om att släppa de 

höga kraven. Själva introduktionen kan skapa prestationsångest och rädsla hos personen. Det 

händer att en del inte klarar av att gå till arbetsplatsen utan konsulenten, och känner sig 

personen otrygg så stannar hen inte på praktiken. Även svårigheten med att passa tider kan 

visa sig under introduktionen och då får SIUS-konsulenten jobba med den biten tillsammans 

med personen. Annars tenderar just introduktion och början av anställningen att fungera bra, 

men att det blir strul med närvaron så småningom. Konsulenterna talar om att samma mönster 

återupprepas och att det gäller att bryta dessa mönster.  

Hindrande faktorer hos arbetsgivaren  

Arbetsgivarnas attityder och synsätt på psykisk ohälsa är av betydelse för SIUS arbete med 

målgruppen och vissa arbetsgivare lämpar sig inte för dessa personer. Anledningen till att 

gruppen med psykiska funktionsnedsättningar har lägst andel personer på arbetsmarknaden 

anses delvis bero på att det är mycket att ta hänsyn till ur arbetsgivarperspektiv, samt att det 

finns en rädsla för att anställa personer med psykiska problem. Det förekommer 

diskriminering då arbetsgivare tenderar att välja den starkaste kandidaten.  

"Jag tänker att är det två stycken som söker ett jobb och så är det en med psykiska problem 

och en som inte har, så tar vi den som inte har det. Om det är likvärdig kompetens." - IP 5. 

Hos arbetsgivare sker ofta även en förändring av synen på personen när praktik ska övergå i 

anställning. Förväntningarna blir högre och synen på vad personen ska tillföra ändras när 
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arbetsgivaren ska börja betala lön. Då kan de tycka att det har gått bakåt fast det inte har gjort 

det. En del arbetsgivare har även ekonomiska problem och därför är det viktigt att redan tidigt 

ta reda på om företaget faktiskt har råd att anställa.  

Konsulenterna upplever inte en ökad acceptans för psykisk funktionsnedsättning från 

arbetsgivarna. Konsulenterna beskriver även att det är enklare att förklara fysiska 

funktionsnedsättningar än att förklara psykiska. Varken låg- eller högkonjunktur tycks 

påverka SIUS-utflödet nämnvärt och en av konsulenterna menar att det är ungefär lika svårt 

att få ut personer i arbete oavsett funktionsnedsättning eller konjunktur.  

Politiska faktorer som hindrar arbetet 

Ibland är SIUS i behov av att samarbeta med Försäkringskassan och kommunen. 

Konsulenterna är tveksamma till om det fungerar bra. De beskriver att det vissa gånger 

fungerar bra men att det är besvärligt och otroligt svårt många gånger. Det finns en 

samverkan mellan organisationerna men problemet är att de inte har samsyn.  

"Försäkringskassan tänker ju att de har någon arbetsförmåga medan vi kan bedöma att nej, 

vi har provat det här och det här och det här och det finns inte en arbetsförmåga för den här 

personen, så som Försäkringskassan ser på det hela." - IP 1.  

"Försäkringskassan kan tänka att den kan väl göra någonting. Ja, men för oss då att hitta en 

arbetsgivare som....det går liksom inte. Det finns inget sådant jobb." - IP 4. 

Brist på samsyn kan bero på olika regelverk och de olika krav som organisationerna följer. En 

konsulent nämner att hen önskar att det fanns en bättre samverkan mellan organisationerna.   

En stor begränsning i SIUS-konsulenternas arbete härstammar från politiken. Det är väldigt 

dyrt för företagare att anställa, även med lönebidrag. Ytterligare en begränsning är 

avvecklingen av arbetsmarknaden. Jobb som skulle passa bra för personer med 

funktionsnedsättningar har försvunnit från arbetsmarknaden och de psykiskt 

funktionsnedsatta har drabbats hårt av detta. Icke-kvalificerade arbetsuppgifter finns inte kvar 

i samma utsträckning och konsulenterna menar att det sker en utstötning av funktionsnedsatta 

personer i vårt land.  

Konsulenterna upplever de ekonomiska reglerna som mycket begränsande då kravet på 

avtalsmässig lön inte går ihop med nivån på den bidragsdel som arbetsgivaren får. Olika 

utredningar har diskuterat höjning av denna bidragsnivå men enligt konsulenterna har den 

legat på 16700 kr sedan år 2009. De upplever att det är en begränsning både 
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samhällsekonomiskt och för personerna då de som lyckas få ett arbete kommer att bidra med 

skatt och får en sysselsättning, vilket gör att samhället vinner på det i slutändan.   

Alternativa arbetssätt 

Ett givande samarbete 

En av konsulenterna berättar att de arbetar i par i början när de träffar nya personer och att det 

är bra då de fångar upp olika saker och att de i slutändan tjänar tid, trots att det går åt två 

resurser. En annan konsulent berättar att det ger ett viktigt stöd att sitta på samma enhet som 

kollegorna. När konsulenterna sitter tillsammans på samma enhet kan de samarbeta och 

utveckla nya arbetssätt. Flera konsulenter berättar att det är viktigt att ha ett bra samarbete, 

bland annat för att de då tillsammans har fler arbetsgivarkontakter att matcha sina 

arbetssökanden med. Samarbete är även något som konsulenterna upplever som inspirerande.  

Att arbeta med grupper 

Båda kontoren nämner att det vore intressant att prova att jobba med arbetssökanden i grupp. 

De berättar att Arbetsförmedlingen gör det i ett annat län och att de har uppnått bättre resultat 

och även fått ut fler sökanden än målet. På ett av kontoren har de provat att i 

kartläggningssamtalet samla ihop 10-12 personer med olika funktionsnedsättningar där de 

tillsammans bland annat pratat med arbetsgivare. Konsulenterna beskriver att det inte blir 

samma förtroende som när de träffas en och en men att det istället sätter igång olika processer 

av att höra andra med liknande problem och svårigheter. Enligt konsulenterna är de 

funktionsnedsatta ofta väldigt ensamma och tror att de är ensamma om sina svårigheter, då 

kan det vara stärkande att höra andras historier. Konsulenterna beskriver att det även är roligt 

för dem att arbeta med grupper då det ger extra energi att arbeta tillsammans med sina 

kollegor och att "man tänker extra mycket", vilket är givande. 

"Och det här med grupper brukar vara bra för det blir lite ringar på vattnet på något vis. Så 

det är någonting som jag tycker skulle vara jättekul." - IP 3. 

Konsulenterna har en positiv inställning till grupparbete, det är framgångsrikt då de 

arbetssökande ofta sitter på många kontakter och kan byta med varandra.    

"Det var framgångsrikt för att det var precis som du sa, man har en himla massa kontakter 

som man själv inte ser. Men åt någon annan så ser man, jag känner ju en annan ska inte 

du.." - IP 4. 
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Ett annat alternativt arbetssätt är att arbeta två konsulenter tillsammans och gå ut till 

arbetsgivare med cirka 6 arbetssökanden. Arbetsgivaren berättar då om sin arbetsplats och 

träffar de olika personerna som kan tänka sig att arbeta där, och arbetsgivaren får känna vem 

hen "klickar" bäst med. Det ger en bättre service till arbetsgivaren då det finns ett urval att 

välja ifrån.   

Sociala företag och socialt ansvarstagande (CSR) 

Sociala företag är företag där personer med funktionsnedsättningar arbetar tillsammans. Där 

får personerna träffa andra med liknande problematik och det finns en tillåtelse att vara den 

man är då kollegorna har samma bekymmer. Sociala företag och socialt ansvarstagande där 

företag vill anställa personer med funktionsnedsättning ligger i tiden. Konsulenterna 

beskriver att det börjar komma en medvetenhet i samhället och att företag börjar vilja ta ett 

socialt ansvar och marknadsföra sig som sociala företag. En av konsulenterna var i kontakt 

med ett företag som marknadsförde sig som CSR, hen berättar att det inte var förrän sent i 

processen som de pratade om lönebidrag och att arbetsgivaren inte tyckte att det var det 

viktiga. Företag vill visa att de är sociala företag, vilket gör arbetet lättare att få ut personer 

med funktionsnedsättning. En del av konsulenterna anser att det är viktigt att hitta en frivillig 

motivation till att anställa personer med funktionsnedsättning. En väg att gå kan vara att 

certifiera socialt ansvarstagande så att företaget blir mer konkurrenskraftigt genom 

certifikatet.   
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Diskussion  

Resultatdiskussion  

Syftet med vår uppsats var att ta reda på SIUS-konsulenternas upplevelser av arbetet med 

personer med psykiska funktionsnedsättningar samt om de anser att den SE-metod de arbetar 

utifrån bidrar till att dessa personer kommer ut i arbete. Vi anser att syftet uppnåtts fullt ut. Vi 

har kommit fram till att arbetet med personer med psykiska funktionsnedsättningar upplevs 

som en tidskrävande process samt att SE-metoden bidrar till att de personer som är arbetsredo 

kommer ut i arbete. SE-metoden fungerar dock inte så bra för de personer som inte anses vara 

arbetsredo.  

Resultatet av vår undersökning visar att SIUS-konsulenterna generellt har en mycket positiv 

upplevelse av sitt arbete och att detta tycks hänga samman med frihetsgraden i deras jobb, 

möjligheten till att få träffa många olika människor samt att se en variation av arbetsplatser. 

Den mest positiva upplevelsen tycks uppstå då konsulenterna får följa personernas utveckling 

mot att de får ett jobb. Hur konsulenterna upplever arbetet med just personer med psykiska 

funktionsnedsättningar tycks dock vara beroende av faktorer som individegenskaper, 

arbetsgivarattityder samt politiska beslut. 

Individegenskaper som tycks påverka konsulenternas upplevelser är de olika utvecklingsfaser 

som Socialstyrelsen (2012c) skrivit om. Generellt kan sägas att konsulenterna anser att 

psykiskt funktionsnedsatta är en svår grupp att jobba med. Av konsulenternas redogörelser 

framgår att möjligheten till att få ut personen i arbete delvis är beroende av just vilken 

utvecklingsfas individen befinner sig i. I faser av stillastående och tillbakagång upplevs 

arbetet med personen som svårare och mer utmanande. Tillbakagång kan även innebära att 

samarbetet behöver avslutas och personen bli sjukskriven. Enligt Brunt och Hansson (2014) 

har forskning visat att perioder av stillastående och inaktivitet hos personer med psykisk 

funktionsnedsättning uppstår då psykologiska och kognitiva förhållanden inte tillåter något 

annat. Inaktivitet och stillastående kan därmed utvecklas som en reaktion på sjukdomen och 

dess svårighetsgrad. Från individens sida kan undvikandet av aktivitet även vara en medveten 

strategi för att minska stress och för att bemästra sin tillvaro (ibid). Utöver detta kan 

stillastående och eventuell tillbakagång tänkas vara en effekt av personens oro över en 

potentiell arbetsgivares reaktion på psykisk ohälsa och de svårigheter som 

funktionsnedsättningen leder till. Millner et al. (2015) beskriver hur en del personer med 

psykisk sjukdom förväntar sig att bli bemötta på ett diskriminerande och stigmatiserande sätt 
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av arbetsgivare och att detta då utgör en barriär mot att komma ut i jobb. I perioder av 

utveckling upplever konsulenterna arbetet med personerna som lättare. Konsulenterna 

poängterade att det oberäkneliga måendet hos personerna är svårt för dem att hantera och det 

oberäkneliga måendet kan då tänkas höra samman med de olika faser individen pendlar 

mellan.    

Även arbetsgivares förhållningssätt och attityder gentemot personer med psykiska 

funktionsnedsättningar är något som antingen underlättar eller försvårar konsulenternas 

arbete med dessa personer. Enligt konsulenterna finns arbetsgivare inom skalan villiga att 

anställa till ovilliga att ens prova på. Zizzi et al. (2007) kom i sin forskning fram till att 

arbetsgivare ansåg det som svårare att anställa personer med psykiska funktionsnedsättningar. 

Enligt Hillborg et al. (2013) kan det vara så att arbetsgivare vill anställa men att de märker att 

det inte fungerar. Arbetsgivare kan uppleva det som mycket svårt att hantera de svårigheter 

som psykiska problem kan ge upphov till. Detta korrelerar väl med konsulenternas 

upplevelser av att en del arbetsgivare är rädda för att anställa personer med psykiska 

funktionsnedsättningar. Vidare menar (Andersson, 2010; Hillborg, et al. 2013) att människor 

med psykisk ohälsa i sina försök att finna arbete ofta möter fördomar och negativa 

stereotypier innan de ens fått chansen att visa vad de faktiskt kan göra. Detta är något som 

även Hasson et al. (2011) uppmärksammat och menar att det hos arbetsgivare finns en 

generell skepticism mot att psykiskt sjuka skulle kunna arbeta. Det här korrelerar med 

konsulenternas erfarenhet av att arbetsgivare tenderar att välja en frisk person framför en med 

psykisk ohälsa om personerna har likvärdig kompetens. Enligt Jarhag et al. (2009) är det så 

att de bästa resultaten med att få ut funktionsnedsatta i arbete nås då arbetsgivare har en 

fördomsfri anställningspolicy och förmåga att fokusera på det som den arbetssökande kan 

göra, istället för det hen inte kan. Spridning av positiva forskningsresultat av 

funktionsnedsattas deltagande på arbetsmarknaden behövs då sådan kunskap kan tänkas 

uppmuntra presumtiva arbetsgivare att anställa dessa individer (ibid).             

Något som återkom flera gånger under båda intervjuerna var betydelsen av tid i arbetet med 

målgruppen. Konsulenterna betonade vikten av ett förtroendeuppbyggande arbete med 

personen och för att förtroendet ska kunna byggas upp krävs det tid. Därmed påverkas 

konsulenternas upplevelser av arbetet med psykiskt funktionsnedsatta av de tvåårsbeslut som 

tas samt det politiska beslutet om att få ut nio personer per år i arbete. Betydelsen av tid i 

arbetet med psykiskt funktionsnedsatta är något som även Hillborg et al. (2013) skrivit om 
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och av deras artikel framgår att personerna behöver ett intensivt stöd under en längre 

tidsperiod när de deltar i arbetsrehabilitering.  

Begreppet arbetsförmåga är ett intressant fenomen att titta lite närmare på då det ofta kom 

upp i intervjuerna. En bärande tanke bakom SE är att alla människor är arbetsdugliga givet 

rätt stöd och om viljan till att arbeta finns (Antonson, 2003). SIUS-konsulenterna däremot 

menar att en del personer inte kan inkluderas på den öppna arbetsmarknaden då de är för 

sjuka eller saknar arbetsförmåga. Lindqvist (2008) är en forskare som skrivit om begreppet 

arbetsförmåga och han menar att det inte finns någon i förväg given definition av vad det 

innebär att ha eller inte ha arbetsförmåga. Enligt honom är arbetsförmåga ett resultat av hur 

inflytelserika människor väljer att definiera begreppet utifrån normativa utgångspunkter. 

Dessa normativa utgångspunkter kan exempelvis handla om att individen ska vara 

handlingskraftig, ansvarstagande, initiativrik, självständig, snabblärd och kapabel att arbeta i 

team. Vidare tar han upp arbetsmarknadsmyndigheternas logik där begreppet arbetsförmåga 

knyts till de krav som de lediga jobben ställer på den arbetssökande. Detta innebär då att den 

arbetssökande kan bedömas som inte anställningsbar om förutsättningarna hos personen inte 

är tillräckligt goda. Kopplat till SIUS-konsulenternas arbete kan ett spänningsfält uppstå 

mellan konsulent och person då personen har en stark egenvilja och tro om att kunna arbeta, 

men då konsulenterna är realistiska över hur dagens arbetsmarknad ser ut och vad jobben 

kräver, vilket då kan innebära att de anser att personen inte har någon arbetsförmåga. En av 

orsakerna till att en så stor andel av personer med psykiska funktionsnedsättningar är 

arbetslösa kan då tänkas höra samman med avvecklingen av arbetsmarknaden och att 

professionella gör arbetsförmågebedömningar utifrån de jobb som för närvarande finns. 

Koppling till relevanta teorier 

I vår uppsats har vi som utgångspunkt haft tankegångarna i SE och IPS, som är modeller för 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Vi har även försökt att göra en mer induktiv analys av det 

empiriska materialet som intervjuerna resulterade i. Det var inte vad vi tänkte från början 

utan är något som vuxit fram då vi varit öppna för och även försökt hitta annat i vårt material. 

Under arbetets gång har vi därför lagt märke till att det empiriska materialet pekar mot det 

teoretiska begreppet empowerment samt Karaseks och Theorells krav-kontroll-stöd modell. 

Enligt Askheim (2010) har empowerment sitt ursprung i olika självhjälpsgrupper och de 

sociala proteströrelser som växte fram i USA på 1960-talet. Empowerment handlar om 

överföring av makt och definieras som: 
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 Processen av att ge klienten makt på alla de sätt som är möjligt, exempelvis genom 

resurser och utbildning. 

 En process av ökad mellanmänsklig eller politisk makt så att individer kan agera för 

att förbättra sin livssituation. 

Empowerment innebär en positiv och optimistisk människosyn där människan ses som i 

grunden aktiv och handlande och som under de rätta förhållandena vill och vet sitt bästa 

(ibid). Enligt Askheim innehåller begreppet både en individuell och strukturell dimension. 

Den individuella dimensionen handlar om målet att öka individens kontroll över sitt liv och 

rusta denne med ökat självförtroende, ökad självkännedom, kunskap och förmågor. Den 

strukturella dimensionen handlar om sociala strukturer, hinder och maktrelationer som 

vidmakthåller olikheter och orättvisor, och som minskar individens möjlighet till att ta 

kontroll över sitt liv. Empowerment är ett medel för att ändra maktrelationer, samt ett mål i 

sig genom tanken att maktlösa grupper i samhället ska komma ur sin maktlöshet och bli 

jämlika alla andra. Askheim menar att professionella som arbetar med funktionsnedsatta 

personer måste vara medvetna om att funktionshinder är en social konstruktion. De måste 

kunna se relationen mellan strukturella mekanismer i samhället och livssituationen för de 

människor de arbetar med. Den professionella måste ändra sin roll som expert till att bli en 

person som arbetar tillsammans med klienten. Relationen mellan parterna ska präglas av 

samarbete, öppenhet, respekt och tillit. Germundsson, Gustafsson, Lind och Danermark 

(2012) skriver att SE-metoden har en empowerment approach som för individen leder till ett 

ökat oberoende, ökad livskvalitet samt social inklusion. Vi tycker oss kunna se att den SE-

metod som SIUS-konsulenterna arbetar utifrån har sin grund i empowerment perspektivet och 

att detta då kan vara en viktig bidragande orsak till att få ut personerna i arbete. De 

kopplingar vi kan se till empowerment är att den person som konsulenten arbetar med redan 

från början är en del av beslutsfattandet och att det är personen som styr processen. Personen 

ges makt att själv bestämma vilken information arbetsgivaren ska delges samt möjlighet till 

att byta SIUS-konsulent om samarbetet inte fungerar. Relationen mellan person och 

konsulent ska präglas av tillit och förtroende. Konsulenterna är medvetna om de strukturella 

hinder som finns i vårt samhälle och de försöker även på olika sätt att rasera hinder på 

arbetsgivarnivå, detta genom att sälja in personen och de styrkor och förmågor hen har. 

Förutsättningen är dock att personen bedöms ha en tillräcklig arbetsförmåga och som därmed 

anses vara arbetsredo. Detta innebär då att personer som inte anses vara arbetsredo inte har 

samma möjlighet till åtnjutande av empowerment.  
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Konsulenterna poängterade begränsningen av deras roll som SIUS-konsulenter och att en del 

av de psykiskt funktionsnedsatta skulle bättre få hjälp utifrån IPS-metoden. De personer som 

behöver hjälp på alla plan skulle gynnas av IPS som tar hela individens liv i beaktande. De 

principer i denna modell som kan tänkas vara extra betydelsefulla för just dessa individer är 

integrationen i den psykiatriska vården, Zero Exclusion samt att det inte finns någon tidsgräns 

för stöd (Dartmouth, 2011). För övrigt så rekommenderar Socialstyrelsens nationella 

riktlinjer (2012b) SE enligt IPS-metoden som arbetsrehabiliteringsinsats för personer med 

psykiska funktionsnedsättningar, detta eftersom metoden anses vara till stöd för personernas 

återhämtning. 

När vi har analyserat vårt material om SIUS-konsulenternas upplevelser av arbetet har vi 

även tydligt sett att resultaten stämmer väl överens med Karaseks och Theorells krav-

kontroll-stöd modell. Enligt Aronsson et al. (2012) beskriver modellen hur arbetsklimatet 

korrelerar med välbefinnande och motivation i arbetet. Krav står för tidspress och 

arbetsbelastning, kontroll står för handlingsutrymme och stöd står för vikten av socialt stöd i 

arbetet. Vi drar slutsatsen att krav-kontroll-stöd modellen kan beskriva relationen till 

konsulenternas positiva upplevelse. Konsulenterna i båda intervjuerna berättade att de har 

tillräckligt med tid för att göra ett bra arbete, även om besluten tas på två år så kan den tiden 

överskridas vilket gör det möjligt "att ta den tid som behövs". Den positiva upplevelsen 

tycktes minska något när konsulenterna berättade om målet med att få ut nio personer i arbete 

per år vilket kan tyda på att kravet/målet inte är optimalt. Konsulenterna har cirka 20 uppdrag 

per konsulent och de beskriver att det ger en bra arbetsbelastning. Konsulenterna beskriver att 

det är bra att ha ett flertal arbetssökande då det ökar chansen till god matchning och att 

klienterna är i olika nivåer i sitt arbetssökande. Konsulenterna upplever ett stort 

handlingsutrymme och de beskriver att ramarna de har att gå efter är lagstiftningen och de 

fem stegen i programmet. Konsulenterna jobbar även bra ihop och stöttar varandra i arbetet.  
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Figur 1.  Olsson, 2016. 

 

Figur 1 visar vad Karaseks och Theorells krav-kontroll-stöd modell går ut på. En ideal 

arbetsmiljö för arbetstagaren är att ha låga krav, ett högt beslutsutrymme och att ha ett bra 

stöd på arbetet (Aronsson et al., 2012). 

Metoddiskussion 

Semistrukturerade intervjuer passade vårt syfte med uppsatsen. Vi utgick från två skilda 

intervjusätt: en enskild intervju samt en fokusgruppsintervju. Meningen var att vi skulle 

genomföra två fokusgruppsintervjuer men då vissa inte kunde delta var detta inte 

genomförbart. Vi gjorde två försök att få intervjua de som inte deltog men tyvärr var 

tidsperspektivet för kort för att lyckas intervjua dem. Det var inte optimalt att ha en enskild 

intervju men vi har bemödat oss om att behandla intervjun så att personen inte blev 

utelämnad i resultatdelen. För oss var det ändå intressant att se hur olika de två intervjusätten 

artade sig. Fokusgruppsintervjun skapade en dynamik och intressanta diskussioner bland 

konsulenterna. Den enskilda intervjun gav ett fokus och djup inom varje enskilt temaområde.  

Backman (2013) beskriver att dynamiken i fokusgrupper är viktig att lyfta fram då 

interaktionen ofta ger ett kompletterande och argumenterande samspel, vilket vi upplevde 

även skedde i vår fokusgrupp. Enligt Ahrne och Svensson (2016) är svagheten med 

fokusgruppsintervjuer att vissa inte får komma till tals lika mycket eller inte vågar uttrycka 

motsatta åsikter, men i vår fokusgrupp deltog alla i diskussionerna och var och en av 

konsulenterna bidrog med sina egna tankar och åsikter. En bidragande faktor till detta kan 

vara att konsulenterna kände varandra väl sedan tidigare och att de kände sig trygga med 

varandra.  
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Valet av konsulenter gjordes av chefer på respektive arbetsförmedling. Att cheferna valde 

vilka vi fick tillgång till kan vara en begränsning då cheferna kan ha valt de som utifrån vårt 

syfte passade bäst in för en positiv reflektion. Vi upplevde dock situationen som att cheferna 

ville hjälpa oss att på ett enkelt sätt få tillgång till konsulenter.  

Tillförlitligheten i uppsatsen bygger på fyra kriterier enligt Bryman (2013). För att skapa en 

trovärdighet har vi följt de regler som finns. Efter godkännande kommer resultatet att delges 

de som deltog för att bekräfta att vi har tolkat och analyserat resultatet rätt. Vi fyller inte 

kraven för respondentvalidering men söker ändå en återkoppling. Om uppsatsen är överförbar 

till andra SIUS-konsulenter är svårt att ta ställning till då antalet respondenter är få. 

Indikationen är ändå att resultatet är något överförbart då olika konsulenter hade liknande 

upplevelser på två olika kontor. Ett sätt att förbättra och stärka uppsatsens överförbarhet 

skulle ha varit att genomföra fler fokusgruppsintervjuer. Pålitligheten ska vara god då vi 

tydligt redogjort för hur vi har gått tillväga och även under uppsatsens gång fått synpunkter 

och konstruktiv kritik från medstudenter och handledare på vårt arbete. Vi har även gjort en 

redogörelse för alla faser av forskningsprocessen. I vilken utsträckning undersökningen kan 

upprepas beskrivs av Bryman (2013) som svårt i en kvalitativ forskning då det är omöjligt att 

"frysa" en social miljö. Då vår undersökning ville ta reda på konsulenternas upplevelser vore 

det intressant att upprepa forskningen om ett årtionde för att jämföra svaren. I vår uppsats har 

vi tydligt redogjort för hur vi har gått tillväga vilket kan upprepas, men svaren kan komma att 

bli olika. Det fjärde kriteriet är möjligheten att styrka och konfirmera vilket innebär frågan 

om forskaren har varit objektiv och agerat i god tro. Vi har gjort vårt yttersta för att vara 

objektiva och inte påverka resultatet. Vi har i uppsatsen gjort en manifest tolkning vilket 

betyder att vi använde oss av den data som direkt uttrycktes i intervjutexten. Granheim och 

Lundman (2003) menar att det ändå alltid sker en tolkning av innebörden.  

Med förförståelse, enligt Thurén (2007), menas att man uppfattar världen och kunskapen 

utifrån tidigare inlärning. Denna förförståelse präglar då vårt sätt att se på verkligheten. I vårt 

arbete har vi inte utgått ifrån att något är självklart och vid osäkerhet har vi frågat och tagit 

reda på fakta. Förförståelsen tycks ändå påverka allt man gör vilket endast kan resultera i att 

resultatet på något sätt har blivit påverkat av vår förförståelse. 

Bryman (2013) nämner utöver kriterierna för tillförlitlighet fem kriterier för äkthet. Tre av 

fem kriterier känns relevanta att nämna för vår studie. Har undersökningen gett en rättvis bild 

av intervjupersonernas åsikter och uppfattningar? Då vi har utgått från en manifest tolkning 
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ska vi inte ha ändrat innehållet men däremot kan vår förförståelse som sagt ha påverkat 

analysen. Det är också utav denna anledning vi kommer att söka en återkoppling på 

uppsatsen när vi blivit godkända. Pedagogisk autenticitet rör frågan om undersökningen har 

bidragit till att deltagarna får en bättre bild av hur andra personer i miljön upplever saker och 

ting. En av konsulenterna uttryckte och de andra höll med om att ”det här borde vi göra 

oftare”, då hon syftade på att de utvecklades av att diskutera med varandra. 

Taktisk autencitet frågar om deltagarna fått bättre möjligheter att vidta de åtgärder som krävs. 

Det har vi inte bidragit med, däremot är förhoppningen att chefer för SIUS-konsulenterna får 

möjlighet att läsa resultatet samt vår diskussion och därigenom se våra viktiga 

framgångsfaktorer och faktorer som är eller kan vara hindrande. 

Förslag till vidare studier                                                                                     

För fortsatta studier kan det vara intressant att se närmare på hur vi i samhället kan öka det 

sociala ansvarstagandet så att arbetsgivare blir mer positiva till att anställa personer med 

funktionsnedsättningar, framförallt då detta är en samhällsvinst på alla plan. 

Vi anser även att det vore bra med vidare forskning om kopplingen mellan empowerment och 

SIUS-konsulenters arbete med funktionsnedsatta personer. Detta för att empowerment av 

utsatta grupper anses vara en förutsättning för att kunna uppnå jämlikhet i samhället.   

Konklusion                                                                                                             

De slutsatser vi tycker oss kunna dra av denna studie är att den SE-metod som SIUS utgår 

ifrån är väl anpassad och fungerar bra på den svenska arbetsmarknaden för de personer med 

psykisk funktionsnedsättning som är arbetsredo. Vi drar även slutsatsen att SIUS inte passar 

för dem som har större behov. 

Supported Employment har en empowerment approach, något vi även upptäckte att SIUS- 

konsulenterna har i sitt arbete med personer med psykiska funktionsnedsättningar som är 

arbetsredo. Ett arbetssätt som utgår ifrån empowerment kan därför vara en viktig bidragande 

orsak till att personer med psykiska funktionsnedsättningar kommer ut i arbete. 

Karaseks och Theorells krav-kontroll-stöd modell stämmer överens med SIUS-

konsulenternas upplevelse av deras arbetssätt. En bra arbetsmiljö förutsätter att personalen 

har rimliga krav, ett högt beslutsutrymme och ett bra stöd på arbetet. 

Vi vill tro att vi har bidragit med denna uppsats. Intervjuerna gav många viktiga aspekter på 

framgångsfaktorer som är viktiga för att lyckas i arbetet. Dessa framgångsfaktorer kan vara 
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viktiga att föra fram till politiker inom områden som påverkar samsyn och regelverk för 

organisationer som arbetar med personer med psykiska funktionsnedsättningar. Även SIUS-

konsulenternas chefer kan få en bra insyn på olika problemområden, såsom kravet att få ut 

nio arbetstagare per år och vikten av samarbete, arbeta i grupp och vikten av att behålla en 

god arbetsmiljö enligt Karaseks och Theorells krav-kontroll-stöd modell.   
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Bilaga 1: Exempel på innehållsanalysen 

Tabell 1. Innehållsanalys 

Meningsenhet Menings-Kondensering Meningskondensering 
underliggande mening 

Kod Kategori 

Och då gäller det ju att 

det är en arbetsgivare 

som är, ja vi måste ju 

ha en dialog med 

arbetsgivaren så att de 

vet vad de ger sig in i. 

Oftast är det att 

personen ska göra det 

här och det här och det 

här, och så försöker 

man hitta det då och 

försöker få det att 

fungera.  

Det gäller att vi har en 
dialog med 
arbetsgivaren så att de 
vet vad de ger sig in i. 
Oftast är det att 
personen ska göra vissa 
saker, man försöker 
identifiera och få det att 
fungera. 

SIUS behöver informera 
arbetsgivaren om vad 
hen ger sig in i. SIUS 
försöker identifiera vilka 
arbetsuppgifter 
personen behöver göra 
och få det att fungera. 

Information Arbetssätt 
  

IP: Nej. Man säger 

att… det ska ju fasas 

ut, man säger ju det 

att det ska ju fasas ut 

och bli lägre och lägre 

för att förhoppningsvis 

så blir ju personen 

mer och mer 

funktionell, eller vad 

man nu ska säga. Men 

så länge besvären 

påverkar arbetet så 

kan vi gå in med 

lönebidrag.  
  

Man säger att det ska 
fasas ut och bli lägre 
och lägre, för 
förhoppningsvis blir 
personen mer och mer 
funktionell. Men så 
länge besvären 
påverkar arbetet kan vi 
gå in med lönebidrag. 

Lönebidraget är tänkt 
att så småningom fasas 
ut men betalas så länge 
besvären påverkar 
arbetsinsatsen. 

Lönebidrag Möjligheter psykisk 
funktionsnedsättning 
  

IP: Nej vi försöker att 
inte tänka så eftersom 
det har med människor 
att göra, så det är ju 
svårt att, men visst blir 
man ju lite styrd så, att 
ojoj nu måste jag lägga 
på ett kol, sådär, att få 
ut flera i arbete. Men 
inte så att det är.. 

Vi försöker att inte 
tänka så eftersom det 
har med människor att 
göra. Men visst blir man 
lite styrd så, att oj nu 
måste jag lägga på ett 
kol att få ut fler i arbete. 

Att få ut 9 pers i jobb/år 
upplevs som en styrning 
som vill skynda på 
processen. 

Mål/krav Hinder Supported 
Employment 

IP: Jaa, det är ju lite 
svårt, om man tittar på 
en kurva, just SIUS- 
utflödet, alltså 
personer som har 
kommit ut i jobb, och 
arbetsgivare som 
anställer, så är den 
konstant oavsett låg- 
eller högkonjunktur. 

Det är lite svårt. Om 
man tittar på SIUS-
utflödet, personer som 
kommit ut i jobb och 
arbetsgivare som 
anställer, så är den 
konstant. Oavsett låg- 
eller högkonjunktur. 

Låg- eller högkonjunktur 
påverkar inte SIUS-
utflödet. 

Arbetsmöjligheter Hinder Supported 
Employment 
  

IP: Jaa, ja. Och de har ju 
haft IPS länge, och 
jobbat med alltihopa 
hos personen. 

Ja de har haft IPS länge. Norge arbetar utifrån 
IPS. 
  

  
IPS 

Möjlighet   Supported 
Employment 
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Bilaga 2: Inbjudningsbrevet 

Gävle, 27 mars 2016 

 

Som SIUS-konsulenter inbjuds ni härmed till att medverka i en kvalitativ undersökning om upplevelser 

av arbetet med personer som innehar psykiska funktionsnedsättningar 

  

Då psykiskt funktionsnedsatta är en sårbar grupp i vårt samhälle och som dessutom är den grupp med lägst 

andel personer på den öppna arbetsmarknaden anser vi att det är av intresse att ta reda på vilka hinder och 

möjligheter ni som arbetar med dessa personer stöter på. Syftet med vår uppsats är att undersöka hur ni SIUS- 

konsulenter upplever arbetet med personer med psykiska funktionsnedsättningar. Studien riktar sig även mot en 

önskan att förstå hur den Supported Employment metod som ni SIUS-konsulenter arbetar utifrån fungerar för 

klientgruppen med psykiska funktionsnedsättningar. 

För studien kommer vi att genomföra en fokusgruppsintervju som tar cirka 2 timmar. Ni som väljer att delta får 

tillsammans med oss bestämma tid och plats som passar er bra. Vi kommer att spela in intervjun för att säkra 

informationen men kommer efter avslutad uppsats att radera all insamlad information. 

Vi som genomför studien läser sista terminen på Programmet för Hälsa och Rehabilitering i Arbetslivet vid 

Mittuniversitetet. I höstas läste vi kursen Funktionshinder, 30hp.  Denna kurs, samt en föreläsning om SIUS, 

väckte inspiration till den C-uppsats vi nu ska skriva och till vår hjälp har vi en handledare från 

Mittuniversitetet. 

Om du väljer att delta i studien och intervjun så ber vi dig att mejla oss dina kontaktuppgifter på 

jojo1318@student.miun.se. Du kommer senare vid intervjutillfället att få skriva under ett skriftligt samtycke. 

Ditt deltagande är helt frivilligt. Vi önskar svar så snart som möjligt men senast den 7:e april, vi tolkar det 

annars som att du valt att inte delta. 

Vi kommer att följa forskningsetiska riktlinjer i vårt arbete vilket innebär att du helt kan avstå från att svara på 

frågor eller när som helst avbryta din medverkan utan någon förklaring. Uppgifter som samlas in kommer att 

behandlas konfidentiellt och med hänsyn till att ingen obehörig kan ta del av dem, det kommer heller inte gå att 

spåra information till dig som person. Det insamlade materialet kommer endast att användas till vår C-uppsats i 

programmet Hälsa och Rehabilitering i Arbetslivet vid Mittuniversitetet. När vi har fått vår uppsats godkänd, 

tidigast den 4:e juni, kommer du som deltar att få ta del av den.  

  

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss! 

  

Kontaktuppgifter till studenterna:                                                       Kontakt till handledare:  

 

Johanna Johansson                                                                              Bengt Åkerström  

072-253 01 52                                                                                              Bengt.akerstrom@miun.se 

jojo1318@student.miun.se                                                                                        

 

Pia Petrelius 

070-543 54 83 

pipe@student.miun.se  

mailto:JoJo1318@student.miun.se
mailto:Bengt.akerstrom@miun.se
mailto:jojo1318@student.miun.se
mailto:pipe@student.miun.se
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Bilaga 3: Intervjuguide för SIUS-konsulenter 

  
Kan ni berätta hur ni arbetar med personer med psykiska funktionsnedsättningar? 

-Hur tänker ni kring att personer med psykiska funktionsnedsättningar är den grupp som har 

lägst andel personer på arbetsmarknaden?      

 

Hur upplever ni ert arbete?                                                                              

-Vilka möjligheter ser ni med SIUS?                         

-Finns det begränsningar med metoden?                                                                                  

-Hur tänker ni kring praktik i jämförelse med att snabbt komma ut i konkurrensutsatt arbete?                                                                                                  

-Hur upplever ni arbetet utifrån de tre stegen: före arbetstillträdet, under arbete med inslag av   

träning samt efter en arbetsplacering?                                                                                                        

-Vilket steg tenderar ni att lägga mest vikt vid och varför? 

-Vad har ni för tankar om att det stöd som klienten erbjuds är tidsbegränsat?                                    

-Om en klients psykiska funktionsnedsättning är cyklisk och i perioder leder till 

 tillbakagång och minskad motivation, vad innebär det då för ert arbete med klienten?                                                                                                 

-Önskar ni någon förändring av SIUS? 

 

Hur samarbetar ni med arbetsgivare?                                                                             

-Vad har ni för erfarenhet av arbetsgivares förhållningssätt till att ta emot/anställa personer 

med psykiska funktionsnedsättningar? 

 

Vilka resurser har ni för att kunna uppnå era mål? 

 

Är det något viktigt som ni vill tillägga som vi inte har tagit upp? 
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Bilaga 4: Skriftligt samtycke 

 

Skriftligt samtycke 

Syftet med studien är att undersöka hur SIUS-konsulenter upplever sitt arbete med personer 

med psykiska funktionsnedsättningar samt hur den SE-metod de arbetar utifrån fungerar för 

gruppen ifråga. 

För att besvara vårt syfte kommer vi, Pia Petrelius och Johanna Johansson, att genomföra 

fokusgruppsintervjuer med SIUS-konsulenter i två olika län. Intervjuerna tar cirka 2 timmar 

och spelas in för att sedan transkriberas, tolkas och analyseras. Den information vi får ta del 

av kommer enbart att användas till vår C-uppsats i Programmet för Hälsa och Rehabilitering i 

Arbetslivet vid Mittuniversitetet.  

Du kan helt avstå från att svara på frågor eller när som helst avbryta din medverkan utan 

någon förklaring. Uppgifter som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt och med 

hänsyn till att ingen obehörig kan ta del av dem, det kommer heller inte gå att spåra 

information till dig som person. Det insamlade materialet kommer endast att användas till vår 

C-uppsats i programmet Hälsa och Rehabilitering i Arbetslivet vid Mittuniversitetet. 

 

 

 
Jag_________________________ har tagit del av ovanstående information och ger härmed 

mitt samtycke till att delta i undersökningen. 
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