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Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer i psykiatrisk rehabiliteringsteori som var de 

viktigaste stödjande och hindrande faktorerna för att deltagare i arbetslivsinriktad rehabilitering skulle 

kunna slutföra gymnasial/eftergymnasial utbildning och få ett arbete på dagens arbetsmarknad. 

Deltagarna i denna studie kom från fyra verksamheter inom Supported Education (SEd) i Sverige. 

Faktorerna för både stödjande och hindrande faktorer ville jag få fram i prioritetsordning, eftersom jag 

från tidigare forskning upplevde det svårt att veta vad som först ska prioriteras i arbetet med 

rehabilitering genom utbildning och arbete/anställning. Detta för att skapa en djupare förståelse för 

vad som är viktigt för personer med psykiska funktionshinder/ohälsa för att påbörja och slutföra 

utbildning, men också för att se om tjänsten SEd har potential att användas inom socialt arbete i form 

av arbetslivsinriktad rehabilitering och återhämtningsinriktat stöd för psykisk ohälsa och psykiska 

funktionshinder. För att besvara detta använde jag en enkät med tio kvantitativa slutna frågor och sju 

kvalitativa öppna frågor.  

 SEd är ett stödprogram inom arbetslivsinriktad rehabilitering för att välja, påbörja och slutföra 

utbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå främst för personer med psykiska 

funktionshinder/psykisk ohälsa. Diskussioner pågår om att andra målgrupper utan psykiska 

funktionshinder/psykisk ohälsa ska kunna få detta stöd för att slutföra utbildningar.  

 Från resultatet av studien fick jag fram ett antal teman för vad som stödjer och hindrar slutförandet 

av utbildning. Resultatet visade att deltagarna generellt är nöjda med stödet de får från SEd. Mest 

framträdde personalens genuina engagemang, förmåga till empati och ett respektfullt bemötande som 

de avgörande faktorerna för att deltagarna skulle påbörja och slutföra utbildning. Andra faktorer som 

stödde deltagarna var att de fick stöd att slutföra studieuppgifter, att stödet inte var tidsbegränsat, att 

deltagarna hade regelbundna enskilda stödsamtal med personal, att de upplevde gemenskap och 

tillhörighet i SEd och att studie- och yrkesvägledning genomfördes som ledde till en individuell 

handlingsplan som följdes upp kontinuerligt.   

 Hindrande faktorer för deltagarna med SEd var att lokalerna var för små och studiecoacherna var 

för få. Generella hinder för deltagarna att slutföra utbildning var psykisk ohälsa (till exempel ångest, 

fobi, depression), svårigheter med studieekonomin, svårigheter med socialt samspel, svårigheter med 

koncentration, brist på studieteknik och svårigheter att slutföra uppgifter, ADHD, ADD, dyslexi, 

missbruk, svårigheter med att orka med ett högt studietempo och brist på stöd med att slutföra 

uppgifter. Detta resultat analyserade jag med hjälp av psykiatrisk rehabiliteringsteori. Jag förde sedan 

en diskussion där jag lyfte fram de utmaningar och möjligheter som vi kan se i framtiden för SEd.  

 

Nyckelord: Supported Education, psykiskt funktionshinder och utbildning, psykiatrisk rehabilitering, 

återhämtning. 
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Abstract 
The purpose of this study was to examine which factors in the psychiatric rehabilitation theory that 

were the most important supporting and hindering factors for getting participants in Vocational 

Rehabilitation to complete secondary/postsecondary education and get a job in todays labour market. 

The participants in this study came from four Supported Education (SEd-) projects in Sweden. I 

wanted to get forth the factors in order of priority since I found it difficult to find which factors to 

prioritize first in the work of rehabilitation through education and employment. I did this to get a 

deeper understanding of what is most important for persons with psychiatric disabilities/mental illness 

to be able to complete secondary/postsecondary education, but I also did it to investigate if the service 

of SEd has the potential of being used in social work in the shape of vocational rehabilitation and 

recoveryoriented support for mental illness and psychiatric disabilities. To be able to answer those 

questions I used a questionnaire with ten quantitative closed questions and seven qualitative open 

questions..  

 Supported Education (SEd) is a supportprogram aimed at supporting persons mainly with 

psychiatric disabilities/mental illness to choose, start and complete education on secondary and 

postsecondary level. There are ongoing discussions about whether other target groups without 

psychiatric disabilites/ mental illness could get this support to complete education.  

 From the results of the study I found a number of themes for what supported or hindered the 

participants in completing their education. The results showed that the participants generally were very 

satisfied with the support they got from the staff in SEd. Most of all it was the staffs genuine 

engagement, empathy and a respectful treatment that stood forth as the crucial factors that affected the 

participants to complete their education. Other factors that also supported the participants to complete 

their education is that they got support with completing their study tasks, there were no time limit for 

the support, the recurrent individual counseling sessions with staff, the experience of fellowship and 

belonging and educational and vocational guidance that supported the participants in forming an 

individual action plan which was followed up continuosly.  

 Hindering factors with SEd for the participants were that the localities were too small and that the 

study coaches were too few. Hindering factors in completing education in general was mental illness 

(e.g. anxiety, phobia and depression), difficulties with economy, difficulties in socialising with people, 

difficulties with concentration, lack of a technique for studying and difficulties with completing tasks, 

ADHD,ADD, dyslexia, addiction, problems to adjust to a high tempo in the education and lack of 

support with completing tasks. I analyzed these results by using the psychiatric rehabilitation theory. I 

then discussed the challenges and possibilities that we can see in the future with the SEd-method.  

Keywords: Supported Education, psychiatric disability and education, psychiatric rehabilitation, 

recovery.  

  



   

 

 
 

 

 

 

5 

Innehållsförteckning 
1.  Inledning…………………………………………………………...................  7 

 1.1 Problemformulering…………………………………………….................  8 

 1.2 Syfte……………………………………………………………...................  9 

 1.3 Frågeställning…………………………………………………...................  9 

2.  Bakgrund…………………………………………………………..................  10 

 2.1 Supported Educations historik………………………………...................  10 

 2.2 Supported Education i Sverige………………………………..................   11 

 2.3 Grundläggande värderingar och principer för Supported Education….  11 

3.  Teori.........................................................................................................  13 

 3.1 Psykiatrisk rehabiliteringsteori..............................................................  13 

 3.1.1 De mer betydelsefulla faktorerna för att slutföra utbildning.................  14 

 3.1.2.  De mindre betydelsefulla faktorerna för att slutföra utbildning..........  15 

4.  Tidigare forskning..................................................................................  17 

 4.1 Internationell forskning om Supported Education................................  17 

 4.2 Svensk forskning om Supported Education.........................................  19 

 4.3 Hindrande faktorer för att påbörja och slutföra utbildning....................  18 

 4.4 Stödjande faktorer för att påbörja och slutföra utbildning....................  21 

 4.5 Forskningens koppling till socialt arbete..............................................  21 

5.  Metod......................................................................................................  23 

 5.1 Metodval..............................................................................................  23 

 5.2 Urval och avgränsning.........................................................................  23 

 5.3 Anonymisering.....................................................................................  24 

 5.4 Enkätens utformning............................................................................  24 

 5.5 Genomförande av enkät......................................................................  25 

 5.6 Bortfall.................................................................................................  25 

 5.7 Reliabilitet och validitet........................................................................  26 

6.  Forskningsetiska överväganden..........................................................  28 

 6.1 Forskningsetik......................................................................................  28 

 6.2 Etiska dilemman....................................................................................  29 

7.  Resultat....................................................................................................  31 

 7.1 Bakgrundsinformation...........................................................................  31 

 7.2 Vilken del I SEd-stödet har varit viktig för dig?.....................................  32 



   

 

 
 

 

 

 

6 

 7.3 Hur nöjd är du med stödet från SEd?...................................................  34 

 7.4 Svar på de öppna mer kvalitativt präglade frågorna.............................  35 

 7.5 Hindrande faktorer för att påbörja och slutföra utbildning....................  37 

8.  Analys.......................................................................................................  40 

 8.1 Stöd med att lösa studieuppgifter..........................................................  40 

 8.2 Person/individcentrerat arbetssätt.........................................................  41 

 8.3 Kritik mot psykiatrisk rehabiliteringsteori...............................................  42 

 8.4 Stödet finns kvar över tid och är öppen för alla som vill vara där.........  42 

 8.5 Psykisk ohälsa......................................................................................  43 

9.  Slutsatser och diskussion......................................................................  46 

10. Förslag på vidare forskning.................................................................... 52 

11. Referenser................................................................................................  53 

12. Bilagor....................................................................................................... 59 

 12.1 Brev till deltagare i SEd.......................................................................... 59 

 12.2 Enkät till deltagare i SEd........................................................................ 60 

 12.3 Supported Education I Sverige.............................................................. 64 

  



   

 

 
 

 

 

 

7 

1  Inledning 
Inom det sociala arbetets verksamhetsfält i Sverige finns en stor grupp människor som riskerar 

permanent utanförskap om de inte får ett relevant och effektivt stöd att bryta sin negativa situation. 

Många av dem har oavslutad eller bristfällig grundutbildning, är arbetslösa och har psykiska 

funktionshinder/ohälsa. Den största ökningen sker bland utomeuropeiskt födda med kort utbildning. 

Andra grupper i samhället som har liknande svårigheter att komma in på arbetsmarknaden är äldre 

arbetslösa i åldern 55–64 år, arbetslösa med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga 

arbetslösa utan gymnasieutbildning samt människor med utmattningssyndrom. Detta är ett växande 

samhällsproblem. (SOU 2013:74; Socialstyrelsen, 2013).  

Vidare orsakas nära hälften av alla sjukskrivningar av stress, utmattning och psykisk ohälsa. I 

gruppen 18 – 24 år har den psykiska ohälsan ökat tydligt. Det är statistiskt säkerställt att personer med 

svårare psykiska besvär i åldern 18 – 24 år har lägre utbildningsnivå i vuxen ålder. Kortutbildade unga 

vuxna har mycket sämre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden än jämnåriga med längre 

utbildningar (Socialstyrelsen, 2013). Kort utbildning och oavslutade studier är en stor riskfaktor för 

långtidsarbetslöshet, kriminalitet, missbruk, bidragsberoende, utanförskap och försämrad psykisk och 

fysisk hälsa, speciellt för de 10 % av eleverna som helt hoppat av gymnasiet och varken arbetar eller 

studerar. De kallas NEET:s (not in employment, education or training) eller UVAS (Unga som varken 

arbetar eller studerar) (SOU 2013:74; Socialstyrelsen, 2013).  

 Förutom personligt lidande (psykisk ohälsa, missbruk, isolering medmera) medför ett utanförskap 

stora samhällskostnader. Nationalekonomen Ingvar Nilsson har beräknat att samhällskostnaden för 

varje individ i utanförskap är cirka 15 miljoner kronor över en livstid, i form av minskade 

skatteintäkter, ökade sociala kostnader etcetera. Om individen hamnar i missbruk eller kriminalitet 

ökar samhällskostnaden till mellan 20 och 40 miljoner (Nilsson & Wadeskog, 2008).  

 Den årliga kostnaden för psykisk ohälsa i Sverige är cirka 70 miljarder för förlorad produktivitet, 

sjukskrivning, sjukvård och socialtjänstinsatser. Den psykiska ohälsan har blivit den största orsaken 

till att man står utanför arbetskraften, speciellt bland unga vuxna och bland anställda i en 

arbetssituation som präglas av små möjligheter att påverka i kombination med höga krav, lågt 

medmänskligt stöd och låg nivå av belöning. Människor med psykisk ohälsa/funktionshinder har 

dessutom dubbelt så hög arbetslöshet än de som inte har psykisk ohälsa/ funktionshinder (Henderson, 

Harvey, Överland, Mykletun & Hotopf, 2011; OECD, 2013; Försäkringskassan, 2014; Socialstyrelsen, 

2013; SBU, 2014). Den psykiska ohälsan leder också till nedsatt livskvalitet, isolering, diskriminering 

och stigmatisering (Angermeyer & Dietrich, 2006).   

 SEd syftar till att få främst psykiskt funktionshindrade att övervinna hindren mot att påbörja och 

slutföra gymnasial och/eller eftergymnasial utbildning med syfte att uppnå en stark förankring på 

arbetsmarknaden. En diskussion pågår om att utvidga SEd även till övriga utsatta grupper. Enligt 

UKÄ, Universitetskanslerämbetet, ger högre utbildning ett starkt skydd mot psykisk ohälsa och 
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arbetslöshet. Personer med förgymnasial utbildning har år 2014 en arbetslöshet på 12,6%, de med 

gymnasial utbildning har 4,9 % arbetslöshet medan de som har eftergymnasial utbildning har en 

arbetslöshet på 4 % (UKÄ, 2015).  

Utifrån denna växande problematik med en stor grupp i utanförskap med kort utbildning, hög 

arbetslöshet och psykiska funktionshinder/ohälsa, kan arbetslivsinriktad rehabilitering bli en uppgift 

med allt högre prioritet för socialtjänsten som enligt lag, Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och 

Sjukvårdslagen –(HSL), är ålagd att samverka med andra berörda aktörer kring detta. I och med att 

kommunen alltmer kan få ta kostnaden om en ung vuxen inte kommer in i arbetslivet eller om en 

arbetslös eller utmattad person blir utförsäkrad, kan det bli mer angeläget med arbetslivsinriktad 

rehabilitering som en vanlig del inom socialt arbete.  

 

1.1 Problemformulering 

I psykiatrisk rehabiliteringsteori som jag använde som analysteori i uppsatsen, formuleras ett 10-15 

faktorer som ska ge en ökad etablering i utbildning och arbete och bidra till återhämtning från 

psykiska funktionshinder/psykisk ohälsa. En teoretisk ambition jag har med studien är få fram i vilken 

ordning de olika faktorerna i psykiatrisk rehabiliteringsteori är prioriterade i viktighetsgrad av 

deltagarna för att uppnå inkludering i samhället via utbildning och arbete. Detta eftersom jag vid en 

genomläsning av forskning om SEd och andra arbetslivsinriktade rehabiliteringsverksamheter hade 

svårt att hitta forskning med deltagares uppfattningar om stödjande och hindrande faktorer. En kritik 

mot PsyR- teorin är dock att den kan bli alltför bred och inkluderar ”allt”, vilket kan medföra att det är 

svårt att se vad som verkligen är avgörande och betyder något för deltagaren. Det är den luckan jag 

vill bidra till att fylla med denna studie.  

Uppsatsens relevans för socialt arbete handlar om få fram prioritetsordningen för de stödjande och 

hindrande faktorerna i psykiatrisk rehabiliteringsteori så att personalen inom SEd och annan 

arbetslivsinriktad rehabilitering lägger upp verksamheten på rätt sätt. När personalen inte vet vad som 

är viktigast riskerar verksamheten att bli mindre effektiv och få sämre resultat. Likaså riskerar SEd att 

bli mindre effektiv när personalen inte vet vilka hinder deltagaren har att övervinna för att påbörja 

och slutföra utbildning och därmed riskerar att inte tillföra de verktyg som krävs för att övervinna 

hindren. Dessutom kan det vara svårt för deltagaren att veta vilken form av stöd den kan förvänta sig 

när verksamheten inte har ett tydligt upplägg. Relevansen för socialt arbete handlar vidare om att låta 

deltagarna i SEd berätta och få en röst kring vad som är allra viktigast för dem att få stöd med för att 

gå från utanförskap till att bli inkluderad och etablera sig starkare i utbildning och arbete. Vilka 

faktorer i ett stöd från SEd är det som verkligen gör skillnad och skapar reella resultat, som slutförd 

utbildning, anställning och återhämtning från psykisk ohälsa utifrån deltagarens perspektiv? Svaren 

från deltagarna kan bidra till att personal inom arbetslivsinriktad rehabilitering får en ökad kunskap 

och prioriterar att använda rätt verktyg och har rätt ordningsföljd för vad den först och främst ska 
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stödja individen med. Vidare kan deltagarnas svar ge en tydligare bild om personalen behöver någon 

ytterligare kompetens för att kunna vägleda deltagaren till de mål och resultat som deltagaren vill 

uppnå. När jag läste igenom forskningen om SEd upplevde jag både nyfikenhet och frustration över att 

det inte uttalades tydligt vad som exakt var de avgörande faktorerna som gav positiva förändringar för 

deltagarna eller vad som hindrade dem. De flesta studierna fokuserade på att undersöka resultatet efter 

insatsen, inte vad deltagarna upplevde vara verksamt för dem.  

Vidare är studien relevant på ett principiellt plan då det i samhället idag finns en stor grupp människor 

som är kortutbildade, är arbetslösa, har psykiska funktionshinder/ohälsa och därför har svårt att få ett 

arbete. För att få ett arbete måste de troligen genomföra en utbildning som ökar anställningsbarheten, 

men för att slutföra utbildningen behöver de ofta någon form av extra stöd. Då allt fler av dessa 

individer kan bli aktuella för socialtjänsten i det sociala arbetet genom arbetslivsinriktad rehabilitering, 

är det relevant att tydliggöra vilka de viktigaste stödjande och hindrande faktorerna är, så att 

stödverksamheter som SEd förhindrar utslagning av individerna. Detta arbete inom socialtjänsten är 

ofta lokaliserat inom egna arbetsmarknadsenheter som samverkar med andra aktörer som 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget, Skolan m.fl.  En del kommuner, till exempel 

Eskilstuna, Gävle och Sigtuna har bestämt sig för att anställa 100-150 psykiskt funktionshindrade i ett 

kombinerat program som innehåller både arbete och utbildningsmöjligheter, istället för att passivt låta 

dem ta emot försörjningsstöd. Detta antagligen med tanken att det ska sänka kostnaderna för 

försörjningsstöd i framtiden. Denna typ av arbete kan bli ett större område för socialt arbete framöver. 

(http://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/arbetsmarknadsysselsattning/funktionsnedsattassysselsattni

ng.8206.html ).  

Ytterligare ett skäl till varför studien är relevant för socialt arbetet är resultatet från rapporten ”10 

orsaker till avhopp” där 379 avhoppare från gymnasiet tillfrågats vilka hinder de upplevde kring 

utbildning svarade ungefär 50 % av dem att mobbning från kamrater och lärare och personal var det 

främsta skälet till svårigheter i skolan. Det näst största skälet till skolmisslyckande var bristande stöd 

från vuxna i skolan, både med pedagogiskt och personligt stöd, vilket kan uttryckas som ”vuxna som 

inte bryr sig” (Temagruppen Unga i Arbetslivet, 2013). Utifrån det finns anledning att se till att det 

finns tillräckligt med kurativ personal inom skolan för att minska problematiken, vilket är en del av 

socialt arbete.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilka av faktorerna i psykiatrisk rehabiliteringsteori och i SEd-

stödet som deltagarna i prioritetsordning upplever vara mest stödjande och hindrande för att de ska 

påbörja och slutföra en utbildning i riktning mot att få ett arbete. Detta för att skapa en ökad förståelse 

för vilken form av stöd som krävs inom socialt arbete för att personer med psykiska funktionshinder 

ska kunna påbörja och slutföra utbildning, men också för att se om tjänsten SEd har potential att 
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användas inom socialt arbete i form av arbetslivsinriktad rehabilitering och återhämtningsinriktat stöd 

för psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder. Detta är ett angeläget samhällsproblem inom socialt 

arbete eftersom en stor grupp människor har psykiska funktionshinder/ohälsa som hindrar dem i 

utbildning och arbete, och de behöver höja sin utbildningsnivå för att bli anställningsbara. Denna 

grupp ökar i omfattning vilket sannolikt medför att arbetslivsinriktad rehabilitering i större 

utsträckning blir en grundläggande del av det sociala arbetet. 

 

1.3 Frågeställningar 

Vilka faktorer i prioritetsordning från psykiatrisk rehabiliteringsteori upplevde deltagarna hade varit 

mest stödjande eller hindrande med SEd-stödet för att välja, påbörja och slutföra en utbildning? 

Vilka faktorer i prioritetsordning från psykiatrisk rehabiliteringsteori upplevde deltagarna generellt var 

stödjande eller hindrande kring att påbörja och slutföra utbildning?  
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2 Bakgrund 

2.1 Supported Educations historik 
I samband med avvecklingen av mentalsjukhusen med start i USA på 1950-talet blev man under 1970-

talet mer medveten om brister i behandlingen av människor med psykiska funktionshinder. Innovativa 

behandlingsformer startade som Supported Employment (SE – stöd till arbete) och Supported 

Housing. Metoderna bidrar till att deltagarna uppnår en större inkludering i samhället vad gäller arbete 

och boende (Mowbray, Korevaar & Bellamy, 2002). Forskning visade ökning av sysselsättningsgrad 

från 12,9 % till 64.5 % för deltagare i SE-program (Bailey, Ricketts, Becker, Xie, & Drake, 1998). 

Arbetena var dock ofta enkla och okvalificerade och det var problematiskt att åstadkomma långsiktig 

anställning. 41 -77 % av de som anställdes avslutade sina anställningar inom 6 månader (Bond, Drake, 

Mueser & Becker, 1997). Senare forskning har också visat att människor som fick stöd från ett SE-

program hade kort anställningstid, låg möjlighet att avancera i arbetet och negativa avslut av sina 

arbeten (McGurk, Mueser, Xie, Welsh, Kaiser et al, 2015). 

 En innovation inom psykiatrisk rehabilitering inom utbildningssektorn är Supported Education 

(SEd), Metoden utvecklades av Karen Unger i Boston, USA på 1980-talet för att stödja psykiskt 

funktionshindrade att välja, påbörja och slutföra utbildning. Arbetssättet har sedan dess spridit sig 

bland annat till resten av Nordamerika och Europa. I Europa introducerades SEd 1999 av professor 

Lies Korevaar i Rotterdam, Holland genom kursen Impuls. Arbetet med att implementera SEd i 

Europa har sedan fortsatt. Initiativ som genomförts är att en europeisk förening har formats 

(www.supportededucation.eu), en verktygslåda/ utbildningsmaterial har skrivits och en europeisk 

konferens genomfördes 2015. Under åren 2013-2016 pågår i Europa projektet Erasmus ImpulseSE, 

vars syfte är att utveckla och implementera SEd:s tjänster i europeiska länder och bilda en europeisk 

samarbetsorganisation för SEd som heter European Network Supported Education. Det aktiva arbetet 

med metoden genomförs i fyra länder; Holland, Norge, Tjeckien och Portugal. I Norge har stödet 

genomförts på åtta universitet, främst på universitetet i Bergen där två personer är anställda som 

projektledare och studiecoacher.  

 Kursen Impuls bygger på metoden Individuell Rehabiliteringsplanering som i sin tur är baserad på 

det återhämtningsinriktade arbetssättet Psykiatrisk Rehabilitering, som utvecklades på the Center for 

Psychiatric Rehabilitation på Bostons universitet i USA. Impuls syftar till att stödja personer med 

psykiska funktionshinder (ofta unga vuxna) att välja, starta och slutföra en (yrkesinriktad) utbildning 

och att återta sin roll som deltagande och aktiva medborgare i vardagsliv, arbetsliv, utbildning och 

sociala relationer på det sätt som individen själv väljer. En uppföljning som gjorts med 41 

kursdeltagare visade att 27 deltagare gick färdigt kursen. 19 av dem fortsatte i gymnasial/ 

eftergymnasial utbildning och efter ett år var 17 deltagare kvar i utbildningen de valde efter 

Impulskursen.  (European Network Supported Education -ENSEd, 2014). 
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2.2 Supported Education i Sverige 
SEd har funnits i Sverige sedan 2002 och idag finns ett 10-tal verksamheter i Sverige. De 

verksamheter studien omfattar finns i Skellefteå, Lund, Örebro och Sundsvall. I Skellefteå drivs 

verksamheten av Urkraft på universitetsområdet, i Lund finns SEd på Fontänhuset, i Örebro finns SEd 

på socialpsykiatrin i deras lokaler, i Sundsvall/Backe/Västerås finns SEd på RSMH (Riksförbundet för 

Social och Mental Hälsa). Mer fakta om verksamheterna finns i bilaga 3.  

 De som är anställda i SEd kallas till exempel studiekonsulent, studiecoach, handledare eller 

arbetskonsulent och arbetar med att ge individuellt, långsiktigt stöd till deltagaren för att stödja denne 

att välja, påbörja och slutföra utbildning. Studiecoachen har ett samlande ansvar för deltagaren. 

Arbetet kan ske i ett klassrum, i SEd:s egen lokal eller via mobilt stöd som sker i individuell form. 

SEd i Sverige har framförallt varit finansierade av fonder som till exempel Allmänna Arvsfonden, 

Europeiska Socialfonden och Craafordska stiftelsen. Där SEd blivit permanent har ofta socialtjänsten, 

psykiatrin, skolan, arbetsförmedlingen med flera gjort samordnade satsningar. 

   

2.3 Grundläggande värderingar och principer för Supported Education 
Hur det praktiska arbetet genomförs inom SEd baseras på de grundläggande värderingar och principer 

som finns i teorin Psykiatrisk Rehabilitering. 

 Många praktiker och forskare har bidragit till att formulera de grundläggande värderingar och 

principer som bör finnas och utövas i SEd. En anledning till att vägledande principer formats är för att 

SEd vill uppnå evidens. (Rogers, 1951, Unger, 2007; Pratt, Gill, Barrett & Roberts, 2014; Becker, 

Swanson, Drake & Bond, 2014; Hofstra & Korevaar, 2016; SAMHSA, 2011; US Department of 

Health, 2015 m.fl)  

 SEd vägleds av följande principer och värderingar:  

1. Deltagarens självbestämmande och eget ansvarstagande.   

2. Individuellt utformat stöd.  

3. Stödet sker i dialog mellan studiecoachen och deltagaren snarare än en terapeutisk relation.  

4. Normal omgivning - Stödet sker i vanlig skolmiljö.  

5. Kontinuerligt stöd så länge deltagaren behöver det.  

6. Lika och rättvis tillgång för alla.  

7. Stödet ska förmedla optimism och hopp och fokusera på deltagarens styrkor.  

8. Ekonomisk rådgivning.  

9. Tillgång till studie- och yrkesvägledning och karriärplanering.  

10. Stödet sker i samverkan med skolpersonal, psykiatrisk vårdpersonal, socialtjänst och andra 

relationer som familj, vänner, SEd-deltagare och skolkamrater utifrån deltagarens önskemål.  
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 Stödet kan specifikt innefatta: (Becker et al, 2014) 

• Studie- och yrkesvägledning och intressetester individuellt eller i grupp. 

• Skriftlig handlingsplan med kort- och långsiktiga mål och kontinuerliga stödsamtal. 

• Söka upp deltagare som inte kommer till avtalade möten. 

• Stöd med att slutföra anmälan, betyg och arbetsintyg, CV/personligt brev. 

• Lära ut studie- och minnestekniker och stöd inför inläsning av prov/tentor/skrivuppgifter. 

• Erbjuda kontakt med mentorer i utbildningsinstitutioner och i arbetslivet. 

• Informationsintervjuer med anställda/ egna företagare i arbeten deltagaren är intresserad av. 

• Ge information om arbetslivsinriktad rehabilitering om deltagaren i första hand vill arbeta. 

• Samordna möte med familjemedlemmar vid behov. 

• Ekonomisk rådgivning kring CSN, skulder, budget och övergång från bidrag till studielån.  

• Stöd kring boende, transporter och sociala relationer med elever och lärare. 

• Samla information om skolans existerande stödinsatser för funktionshindrade. 

• Klargöra förutsättningar och regler för frånvaro, sjukdom och studieuppehåll. 

• Uppmärksamma och fira framgångar vid avklarade prov/tentor, goda betyg och examen. 

• Stöd när deltagaren får biverkningar av mediciner. 

• Känslomässigt stöd att hantera rädslor, trötthet, passivitet, ångest och fobier.  

• Uppmuntra samvaro med deltagare i SEd genom träning, restaurangbesök, utflykter etcetera. 

• Stöd kring hur deltagaren ska hantera om denne ska berätta om sin psykiska ohälsa eller inte 
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3 Teori 
I min studie har jag använt psykiatrisk rehabiliteringsteori som bakgrundsteori för att formulera 

enkätfrågor, svarsalternativ, hypoteser och frågeställningar.  

 Teorin har fungerat som en vägledare och intresseriktning för hur enkätfrågorna och 

svarsalternativen formulerades i enkäten som sedan delades ut till deltagarna. Teorin har även använts 

för att analysera och förstå resultaten från enkäten, men också för att kritiskt granska resultaten. 

Enkätfrågorna syftade till att få fram en prioritetsordning för vilka faktorer i den psykiatriska 

rehabiliteringsteorin som deltagarna upplevde vara mest stödjande och hindrande för att de skulle 

kunna etablera sig inom utbildnings- och arbetslivet genom att slutföra en utbildning och få ett arbete. 

 

3.1 Psykiatrisk rehabiliteringsteori 
Inledningsvis ger jag en kort historisk bakgrund till hur den Psykiatriska rehabiliteringsteorin växte 

fram. En föregångare till teorin var den så kallade ”moral treatment movement” som uppstod i början 

av 1800-talet i bland annat England, Frankrike och USA. William Tuke i England och Philippe Pinel i 

Frankrike omplacerade patienter till retreater på landsbygden där de bemöttes med vänlighet och 

respekt och deltog i verksamhet som innebar social kontakt, fysisk rörelse och produktivt arbete. I 

USA startade Dorothea Dix mentalsjukhus vars grundidéer hämtades från Tuke och Pinel. Detta 

skedde för att inte de mentalsjuka skulle låsas in i fängelse, vistas på fattighus eller bo på gatan 

(Corrigan, Mueser, Bond, Drake & Solomon, 2009, s.58).  

 En annan föregångare var den mentalhygieniska rörelsen som växte fram i början av 1900-talet 

som en reaktion på den dåliga kvalitén på behandlingen av psykiskt sjuka inom sjukvårdens 

institutioner. Mentalsjukhusen växte fram och det utvecklades nya arbetssätt. Trots detta rådde det 

brist på effektiv behandling för psykiska problem vilket ledde till en ökad pessimism och en fortsatt 

nonchalering av patienterna på de stora institutionerna. På 1950-talet utvecklades nya läkemedel som 

tillsammans med ett antal ekonomiska, juridiska och humanitära faktorer bidrog till att 

mentalsjukhusen lades ner och patienterna togs om hand ute i samhället istället. I USA minskade 

antalet platser på mentalsjukhus från 559 000 platser år 1955 till 60 000 platser år 1998.  

 I Sverige skedde en liknande utveckling något senare. För att möta behoven hos patienter som 

skrevs ut från mentalsjukhusen utvecklades ett antal stödprogram och behovet ökade att formulera 

vilka faktorer som då var de viktigaste när psykiskt funktionshindrade skulle integreras i samhället. 

 Psykiatrisk rehabiliteringsteori växte fram för att undersöka vad som bidrog till psykisk 

återhämtning i ett långsiktigt perspektiv. En grundidé är att stödet ska ske direkt ute i det vanliga 

samhället inom utbildningssystemet, arbetslivet och boendet. ”Place then train” – principen är 

grundläggande, vilket innebär att deltagaren placeras på den faktiska arbetsplatsen, utbildningen eller 

boendet och får stöd direkt i det verkliga livet. På 1990-talet växte brukarrörelsen fram där personer 

som återhämtat sig från psykisk ohälsa var anställda och fungerade som stödpersoner med egen 
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erfarenhet. Parallellt med brukarrörelserna orienterades stödverksamheterna till att bli evidensbaserade 

för att det skulle gå lättare att utvärdera och kvalitetssäkra dem. Detta har lett fram till nuet, 2016 

(Corrigan, Mueser, Bond, Drake & Solomon, 2009, s.58).  

 Här följer en beskrivning av de viktigaste delarna i Psykiatrisk rehabiliteringsteori. Det 

övergripande syftet med Psykiatrisk rehabiliteringsteori (PsyR) är att ge personer med psykiska 

funktionsnedsättningar stöd att utveckla färdigheter och få tillgång till stödresurser som behövs för att 

öka möjligheten att bli framgångsrika i boende, arbete, studier och socialt umgänge. Det finns 

konsensus inom PsyR kring följande 3 mål som delvis går in i varandra: a) återhämtning – som ses 

som det främsta målet b) integrering/återta normala roller i samhället och c) uppleva livskvalitet 

(fysisk hälsa, ekonomi, socialt stöd, arbete, studier, mat, boende, kläder etcetera).  

 Principerna för PsyR har jag sammanfattat och översatt från nedanstående författare och 

organisationer (Anthony, Cohen, Farkas, Gagne, 2007; Pratt, Gill, Barrett, & Roberts, 2014; Corrigan, 

2003; Corrigan et al, 2009; Rosenberg, Bogarve & Ershammar, 2012; International Association of 

Psychosocial Rehabilitation Services – IAPSRS, United States Psychiatric Rehabilitation Association - 

USPRA, http://www.uspra.org, 2016). Faktorerna har jag ställt upp i prioritetsordning utifrån vad 

deltagarna i studien uppgivit vara viktigt för dem med stödet till att slutföra utbildning och få ett 

arbete. De mer stödjande faktorerna har jag ställt upp först i en grupp och de mindre betydelsefulla 

faktorerna i PsyR har jag ställt upp sist. Detta för att det genom uppsatsen ska bli lättare att följa  

 

3.1.1.  De mer betydelsefulla faktorerna i PsyR–teorin för att slutföra utbildning 

Forskarna inom PsyR har sammanställt nedanstående faktorer som de viktigaste för att uppnå en ökad 

återhämtning från psykiska funktionshinder/ohälsa. Jag har har ställt upp dem i den prioritetsordning 

av viktighetsgrad som deltagarna i studien uppgav 

1. PsyR har fokus på att återta normala sociala roller, uppnå full integration i samhällslivet och 

förbättra livskvalitén i alla aspekter av livet; få ett arbete, börja och slutföra utbildning, ha en 

aktiv fritid, eget boende, stödjande sociala relationer, en hållbar ekonomi, intellektuell och 

existentiell balans. Insatserna sker i största möjliga utsträckning ute i det vanliga samhället, 

inte i institutionsmiljö. Vid behov ger personalen stöd till att förändra omgivningsfaktorer 

(boende, skola etcetera) om de inte är optimala. Stöd ges också till att utveckla det sociala 

nätverket både privat (familj,vänner) och för arbetslivet. Fysisk aktivitet, kostplaner, 

avspänningsträning och terapi i olika former kan också ingå. 

2. PsyR arbetar med ett personcentrerat arbetssätt. Tjänster inom PsyR syftar till att vara 

personcentrerade. Det innebär att stödet med att forma mål, göra bedömningar och 

rehabiliteringsinterventioner görs på ett sätt som svarar mot individuella behov och önskemål 

hos varje deltagare i SEd. Individens helhetsbehov beaktas vilket innebär att man från ett brett 

perspektiv utreder vad som hindrar att slutföra studier och inkluderar även behov som ligger 
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utanför att ge pedagogiskt stöd. I det personcentrerade arbetssättet ingår följande 

underrubriker:  

a. Återhämtning som det främsta målet i rehabiliteringen. Personalen arbetar med att förmedla 

värdighet, hopp och respekt för deltagaren och att stödja deltagarens förmåga att: a) lära och 

växa, b) vara målinriktad c) utveckla en optimism för att nå sina mål.  Att utveckla hopp hos 

deltagaren med hjälp av ett genuint engagemang är en oumbärlig del av stödet.  

b.  Deltagarens självbestämmande och eget ansvarstagande är centralt. Deltagaren bestämmer 

själv vilken utbildning de vill gå, vilket arbete de vill söka och vilken form av stöd de vill ha. 

Stödet ska vara individanpassat (tillfredsställa individens behov) och vara i linje med 

deltagarens värderingar, förhoppningar och strävan. Detta gäller även det som har med deras 

psykiska oförmåga att göra. Denna princip stöder deltagaren att ta eget ansvar och bli en 

expert på egenvård. Deegan (1988, s.12) uttrycker det så här: ” Människor blir inte 

rehabiliterade. De måste vara aktiva och modiga deltagare i sin egen rehabilitering”.  

c. PsyR arbetar med delat beslutsfattande. Personalen inom PsyR stödjer delat beslutsfattande 

och formar en stark allians och ett nära samarbete i dialog med deltagaren. 

d. PsyR har fokus på deltagarens styrkor, förmågor och tillgångar. Istället för att fokusera på 

svagheter och brister har personalen fokus på vad deltagaren är bra på och vilka styrkor 

deltagaren kan utveckla.  

3. PsyR är lättillgängligt och stödet ska finnas kvar över tid så länge det behövs.  Verksamheter 

som arbetar enligt PsyR ska vara öppna för alla som önskar vara där. Ingen ska stängas ute. 

Detta oberoende av tidigare eller nuvarande diagnoser, missbruk, psykisk ohälsa eller 

personlighetsdrag. Gränser kan sättas mot våld och missbruk.   

4. PsyR använder främst evidensbaserade men också nya och innovativa metoder som stödjer 

återhämtning. Dessa metoder kan inkludera utbildning, tester, studie- och yrkesvägledning, 

uppföljning, utvärdering och kontinuerlig utveckling. Personer med egen erfarenhet (peer 

support) av insatserna kan vara delaktiga i arbetet. Idealt är om följeforskare kan vara med och 

utvärdera verksamheten.  

 

3.1.2.  De mindre betydelsefulla faktorerna i PsyR–teorin för att slutföra utbildning: 

5. PsyR betonar att kultur och etniskt ursprung spelar en viktig roll i individens återhämtning. 

De är en källa till kraft och berikar både personen och insatserna. Stödet utformas så att 

hänsyn tas till deltagarens kulturella bakgrund och behov. 

6. PsyR arbetar medvetet och konsekvent för att eliminera den stämpling och diskriminering som 

finns kring psykiska funktionshinder. 
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7. PsyR samverkar med andra aktörer som till exempel psykiatri, socialtjänst, arbetsförmedling, 

försäkringskassan och skolan. De samordnade åtgärderna sker i samråd med deltagaren som 

är den som bestämmer hur samverkan ska ske.  

  



   

 

 
 

 

 

 

18 

 

4 Tidigare forskning 
Här gör jag en genomgång av den forskning jag bedömer vara relevant kring SEd och den 

frågeställning jag valt. Litteraturen har jag sökt via Google Scholar, Diva, Libris, SocIndex och via 

litteraturlistor i tidigare forskning.  

 

4.1 Internationell forskning om Supported Education 
Forskning på metoden har utförts sedan SEd startade i Boston, USA på 1980-talet. Sammantaget säger 

forskningen att metoden är lovande men inte har tillräckligt med RCT-studier för att kunna bli 

evidensbaserad. Majoriteten av forskningen har utförts i USA.  

 Den senaste sammanställningen av forskningen om SEd genomfördes av US Department of Health 

and Human Services år 2015. Den sammanfattade den nuvarande situationen för SEd i USA. 

 Rapporten sade att stöd från SEd ledde till att fler personer med psykiska funktionshinder anmälde 

sig till utbildning. Resultat från icke-experimentella studier (forskning utan kontrollgrupper) 

indikerade också att deltagandet i SEd medförde att deltagarna slutförde utbildning och fick arbete i 

högre utsträckning.  

 Resultaten är inte statistiskt säkerställda då det finns en brist på RCT-studier (randomiserade 

kontrollstudier) som med större säkerhet kan belägga att deltagande i SEd leder till förbättringar vad 

gäller både utbildning och att få arbete. Bristen på RCT-studier medför att SEd ännu inte är en 

evidensbaserad metod, till skillnad mot Individual Placement and Support (Drake, Bond, Becker, 

2012). IPS är ett stödprogram för att hjälpa psykiskt funktionshindrade att få ett arbete på reguljära 

arbetsmarknaden.  Majoriteten studier av SEd har utvärderat resultatet utifrån enkäter eller intervjuer 

som genomförts med före/efter-utvärdering vid deltagandets start och avslutning, vilket för 

vetenskaplig relevans är otillräckligt för att ett arbetssätt ska bli evidensbaserat. Studierna har också 

haft alltför små populationer och för kort uppföljningstid (i allmänhet 12-24 månader) för att på ett 

vetenskapligt säkert sätt kunna säga hur deltagarna påverkats av SEd på lång sikt. För att SEd ska bli 

evidensbaserat och nå större spridning sade rapporten att det behöver genomföras ett antal stora RCT-

studier som har en utvärdering som sträcker sig över en tidsrymd på minst 3 och idealt 5 år och längre. 

Detta för att säkerställa att deltagande i SEd medför högre deltagande/slutförande av utbildning och 

högre sysselsättningsgrad. RCT-studierna behöver vara rigoröst genomförda där man testar och 

utvecklar existerande trohetsskalor och verktyg, har stora populationer och genomför programmet på 

ett flertal olika orter samtidigt (U.S. Department of Health and Human Services, 2015).  

 I en litteratursammanfattning av SEd från 2010 har Rogers, Kash-MacDonald, Bruker & Maru 

(2010) kommit fram till liknande resultat och instämmer i slutsatserna om vad som behöver ske.  

 Före 2010 finns det två RCT-studier om SEd. Den ena är gjord av Collins, Bybee och Mowbray 

(1998) och var en experimentell RCT-studie som bestod av 397 deltagare. Alla deltagare i studien 
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hade haft psykiskt funktionshinder i minst ett år. Deltagarna delades upp i 3 grupper; en grupp fick 

SEd-klassrumsundervisning, en fick SEd-gruppstödjande verksamhet och en tredje grupp var en 

kontrollgrupp som inte fick SEd. Skillnaden mellan de två SEd-grupperna var att klassrumsgruppen 

var mer akademiskt inriktad. Man att de som deltog i SEd hade bättre utfall än de som inte deltog i 

SEd. Genomgående resultat från studien var att de som fick SEd-stöd gick vidare med eftergymnasiala 

studier eller arbete i högre utsträckning, 35 % gentemot 23 % utan SEd-stöd (Collins, Bybee & 

Mowbray, 1998). 

 Kritik mot studien var att den bara analyserade resultaten i en utvärdering gjord efter avslutad 

insats, inte både före och efter. Detta är särskilt problematiskt då 25 % av deltagarna (104 st.) hoppade 

av programmet innan det avslutades. Man vet heller inte hur många av deltagarna i bortfallet som 

ingick i SEd-stödet eller inte. Dessa metodologiska brister gör att resultaten från studien är svåra att 

tolka (U.S. Department of Health and Human Services, 2015).  

 Den andra studien av SEd före 2010 med kontrollgrupp genomfördes av Hoffman & Mastrianni 

(1993) och var en kvasiexperimentell studie. Skillnaden mot en experimentell RCT-studie var att 

deltagarna inte slumpats ut i grupperna. Två grupper jämfördes där den ena gruppen, 55 personer, var 

inlagda på psykiatrisk klinik och erhöll stöd från SEd och den andra gruppen, 42 personer, fick den 

traditionella behandlingen på den psykiatriska kliniken.  Resultaten visade att experimentgruppen som 

erhöll stödet från SEd hade ett högre deltagande i eftergymnasiala studier (69 %) än vad de som inte 

hade SEd-stöd (47 %). SEd-deltagarna (88 %) var också mer villiga än icke-SEd-deltagare (58 %) att 

återvända till skolan på heltid eller övergå från deltidsstudier till heltidsstudier (Hoffman & 

Mastrianni, 1993).  

 Kritik mot studien var att 37 % av deltagarna som inte fick SEd var diagnosticerade med 

personlighetsstörningar jämfört med 0 % i SEd-gruppen. Ytterligare kritik var att utvärdering endast 

genomfördes efter avslutat programdeltagande, inte före. Deltagarna i båda grupperna hade också i 

snitt 13 års sammanlagd skolbakgrund, så det är oklart hur resultaten skulle kunna överföras till en 

mer typisk psykiatripatient med lägre utbildningsnivå (U.S. Department of Health and Human 

Services, 2015).  

Ytterligare en kritik mot de amerikanska studierna generellt är att de i huvudsak är inriktade på att 

mäta resultatet av insatserna och inte på att ta reda på vilka faktorer i SEd-stödet som deltagarna 

upplever vara stödjande eller hindrande för att de ska slutföra utbildning och få arbete.  

 Från övriga studier av SEd före 2010 som hade en ickeexperimentell design, finns preliminära 

bevis för att deltagarna med psykiska funktionshinder hade ett stort intresse för att delta i högre 

utbildning, deltagarna kom närmare sina studiemål, de slutförde studier i lika stor grad som andra när 

de fick stöd, de tog sig lättare igenom hinder på vägen, deras självkänsla ökade, de fick positivare 

självbild och de var nöjda med det stöd de fick. Styrkan i dessa resultat var svaga då 
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forskningsdesignen för studierna var bristfällig (Cook & Salomon, 1993; Unger, Pardee, Shafer, 2000; 

Best, Still & Cameron, 2008; Unger, Anthony, Sciarappa & Rogers, 1991 med flera).  

 

4.2 Svensk forskning om Supported Education 
Svensk forskning på SEd är av mindre omfattning. Ett skäl kan vara att SEd ännu inte är 

evidensbaserad och inte allmänt spridd. Två svenska rapporter har skrivits; en av FoU (Forskning och 

Utveckling) -Västernorrland år 2005 och en av FoU Södertörn 2013.  

 I FoU Västernorrlands rapport gjordes fokusgruppsintervjuer med deltagare, lärare och personal. 

En enkätundersökning gjordes efter projektets slut där deltagarna tillfrågades hur de upplevde SEd. 

Deltagarna hade omfattande erfarenhet av psykisk ohälsa. Av 74 deltagare besvarade 29 enkäten. 

Medelåldern var 34 år och spännvidden var mellan 21 – 55 år. Genomsnittlig tid i verksamheten var 

13 månader och spridningen var 6 – 24 månader.   

 Effekterna var liknande de som nämndes ovan i de amerikanska studierna som exempelvis ökat 

självförtroende, ökad framtidstro, nya mål, bruten isolering och dagliga rutiner. Deltagarna hade också 

klarat att slutföra kurser på komvux i hög utsträckning och mer än hälften av de svarande uppgav att 

de skulle studera vidare. Som hinder för utbildning nämnde 50 % av de svarande psykisk ohälsa. En 

slutsats av studien var att deltagarna kunde slutföra sina studier trots att de mådde dåligt, om de fick 

extra stöd. Ett annat hinder var att när deltagarna började komma igång med studierna så fanns inte 

psykiatrin där med stöd då de inte tyckte att deltagarna var i akut kris. Studiens syfte var dock inte att 

mäta och utvärdera, utan att upplysa och förklara verksamheten, då det var den första verksamheten 

inom SEd som undersöktes i Sverige (Rosenberg, Dalin, Smedberg, Andersson, Forslöf, et al, 2005). 

 I rapporten från FoU Södertörn 2013 utvärderades SEd i det arbete som varade mellan 2010-2012 i 

Södertälje i ett samverkansprojekt mellan socialtjänsten och psykiatrin. År 2010 -11 deltog 55 

personer i SEd varav 33 började studera. Under 2012 fick 63 personer stöd av SEd, varav 37 gick 

vidare till utbildning. Omfattningen av utbildningen varierade mellan 25 – 100 % (14 personer 25 %, 

13 personer 50 % och 10 personer 100 %). Kvalitativa intervjuer genomfördes med fem personer som 

beskrev att de fått en högre aktivitetsförmåga, deras sociala nätverk hade ökat, kontakter med anhöriga 

blev stärkta, de hade fått en förändrad syn på sig själva, de kände mening i vad de gjorde, de fick en 

känsla av att kunna påverka sin framtid och de fick struktur och rutin i vardagen.  Som hinder uppgav 

deltagarna svårigheter med försörjningen, att de var osäkra på sina rättigheter och att de var osäkra 

över möjligheten att välja utifrån egen önskan (Bengs, Borg & Liljeholm, 2013).  

En kritik mot de svenska verksamheterna inom SEd är att de inte på ett tillräckligt systematiskt sätt 

genomför forskning på vilka resultat SEd ger. Vissa av verksamheterna genomför med viss 

regelbundenhet enkätuppföljningar där deltagarna svarar på vilka resultat de har fått men systematiken 

upplever jag vara otillräcklig. Ingen verksamhet har följeforskare vilket gör att legitimiteten för 

verksamheten kan sjunka på sikt då de inte med säkerhet kan belägga hur det egentligen har gått.  
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4.3 Hindrande faktorer för att påbörja och slutföra utbildning 
Forskargruppen i den europeiska föreningen för SEd genomförde 2015 dels en genomgång av 

forskningslitteraturen och fokusgruppintervjuer med 27 SEd-deltagare i 4 länder. De genomförde även 

enkäter till studiecoacher som arbetar med SEd. Tabellen nedan åskådliggör hindren kring utbildning 

som forskarna fann via forskningen och enkäterna (Hofstra & Korevaar, 2016). 

Tabell 1.  Hinder för att påbörja och slutföra utbildning.  

 

 I den svenska rapporten ”10 orsaker till avhopp – 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet” 

(2013) uppgav de fler än hälften av de unga att det främsta skälet till skolavhopp i grundskola och 

gymnasium var mobbning och socialt utanförskap. Därefter följde följande faktorer:  2) brist på 

pedagogiskt stöd i skolan 3) vuxna som inte brydde sig 4) dåligt bemötande i skolan 5) bristfälligt 

pedagogiskt stöd i skolan efter långvarig frånvaro (på grund av sjukdom eller missbruk) 6) behov av 

mer praktik och mindre teori 7) stökig skolmiljö 8) fel programval 9) neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar som inte upptäcktes under utbildningen 10) dåliga hemförhållanden 

(Temagruppen Unga i Arbetslivet, 2013).  

 Ytterligare hinder människor med psykisk ohälsa och funktionshinder rapporterade kring att 

studera var till exempel psykisk ohälsa med dess symtom (Megivern, Pellerito & Mowbray, 2003), 

 Personliga hinder Hinder i skolmiljön Hinder i social omgivning 
Välja-fas 
(eng. Choose) 

Tidigare negativa 
erfarenheter från skolan, t 
ex mobbning 

Brist på stöd/tydlig information 
från skolan 

Brist på ekonomiskt, 
känslomässigt och praktiskt 
stöd från familj 

 Brist på självkänsla Dålig matchning mellan det 
skolan erbjuder och studentens 
behov 

Brist på känslomässigt och 
praktiskt stöd från 
psykiatripersonal 

 Rädsla för att bli 
stigmatiserad 

Brist på och vag information om 
befintligt stöd i skolan 

Stigmatisering från 
psykiatripersonal 

 Självstigmatisering Lärarna är ovetande om 
stödmöjligheter för eleven 

Brist på samarbete mellan 
skolan, psykiatrin och 
socialtjänsten 

 Svårigheter att välja 
studier 

  

 Svårigheter med 
studieekonomin 

  

Skaffa-fas 
(eng. Get) 

Rädsla att misslyckas Svårt med 
ansökningsproceduren 

Rädsla för att bli stigmatiserad 

 Biverkningar från 
mediciner 

Flera institutioner involverade 
och ingen kommunikation 
mellan dem 

Brist på kunskap om 
rättigheter för psykiskt 
funktionshindrade 

Behålla-fas 
(eng. Keep) 

Direkta konsekvenser/ 
symtom av psykiska 
funktionshinder  

Brist på förståelse, kunskap och 
empati hos skolpersonalen 

Brist på stöd från 
familj/studiekamrater/ 
Psykiatripersonal 

 Svårt med exekutiva 
förmågor 

Brist på stöd Stigmatisering/ diskriminering 
från elever och/eller lärare 

 Brist på självkänsla Oflexibla strukturer i skolan  
 Dilemma kring att berätta 

om psykiska 
funktionshinder eller ej 

  

 Rädsla för stigmatisering   
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dålig ekonomi (Manthey, Goscha & Rapp, 2015), brist på socialt stöd (Salzer 2012) och 

diskriminering och stigmatisering från lärare och elever (Brockelman, Chadsey & Loeb, 2006) 

 

4.4 Stödjande faktorer för att påbörja och slutföra utbildning 

Den europeiska forskargruppen för SEd kartlade också de stödjande faktorerna som redovisas nedan. 

De stödjande faktorerna kom fram enbart genom fokusgruppsintervjuer med 27 deltagare från 4 

länder; Holland, Norge, Tjeckien och Portugal (Hofstra & Korevaar, 2016). 

Tabell 2. Stödjande faktorer för att påbörja och slutföra utbildning hos deltagare i SEd. 

Välja-fas 
(eng. Choose) 

 
1. Klar och tydlig information om tillgängligt stöd på skolan. 
2. En väglednings/kartläggningskurs kring vilka studier/arbete man ville välja. 
3. Socialt stöd från familj, vänner, elever, lärare och SEd-personalen. 
 

Skaffa-fas 
(eng. Get) 

 
1. Stöd från SEd-personal med ansökningar och problemlösning längs vägen.  
2. Information om vad man ska göra och var man hittar information. 
 

Behålla-fas 
(eng. Keep) 

 
1. Regelbunden kontakt/stödsamtal med SEd-personal om studiefrågor och annat.  
2. Flexibelt skolsystem. 
3. Stöd från kamratgrupp i SEd. 
4. Stöd om hur man ska hantera om man ska berätta om sin psykiska ohälsa eller inte. 
 
 

 

 I Välja-fasen var det stödjande att få tydlig information om stödformer tillgängliga på skolan. En 

väglednings/ kartläggningskurs sades vara av stort värde där deltagarna kunde inventera vilka 

kunskaper, intressen, värderingar och behov de har, för att sen fatta ett välgrundat beslut om utbildning 

och arbete. Stöd av familj, vänner och SEd-personal var också viktigt. I Skaffa-fasen var stöd med 

ansökningarna och kontinuerligt stöd med privata och studierelaterade frågor viktigt. I Behålla-fasen 

var fortsatt regelbunden kontakt med SEd-personal och studiekamrater viktigt för att där kunna 

hantera alla frågeställningar som dök upp kring studierna (Hofstra & Korevaar, 2016). 

 

4.5 Forskningens koppling till socialt arbete. 
En koppling som forskningen har till socialt arbete är att alltfler individer hamnar i utanförskap på 

grund av kort utbildning, arbetslöshet och psykiska funktionshinder/ohälsa och kan därmed bli föremål 

för socialt arbete genom någon form av stöd från socialtjänsten. Arbetslivsinriktad rehabilitering har 

inte varit ett område för traditionellt socialt arbete eller för socialtjänsten i någon större utsträckning 

förrän nu, då socialtjänsten är ålagd enligt lagstiftning att vara en delaktig part i arbetslivsinriktad 

rehabilitering. Huvudmän för rehabiliteringen har tidigare i huvudsak varit arbetsförmedlingen, 

försäkringskassan, landstinget, skolan eller arbetsgivaren i samverkan med dessa myndigheter eller 

med fackföreningen eller företagshälsovården. För socialtjänsten är deras engagemang i detta en 
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relativt ny företeelse, därav en tidigare låg koppling till socialt arbete. När nu alltfler individer hamnar 

i utanförskap och faller mellan myndighetsstolarna kan det medföra att socialtjänsten framöver blir 

involverad i högre utsträckning vilket medför behov av fortbildning, forskning och utvärdering för att 

verksamheterna ska arbeta på ett så effektivt sätt som möjligt.  

I och med att också kommunen alltmer kan få ta kostnaden om en ung vuxen inte kommer in i 

arbetslivet eller om en arbetslös eller utmattad person blir utförsäkrad, kan det bli mer angeläget med 

arbetslivsinriktad rehabilitering som en vanlig del inom socialt arbete.  

En annan koppling som forskningen har till socialt arbete är att visa att det troligen finns ett stort 

behov av stöd av mellanmänskligt slag till ungdomar i skolan. En ökad satsning på riktade program för 

de som riskerar skolavhopp, t.ex. uppsökande teamarbete bland hemmasittare och 

antimobbningsarbete är två områden där socionomer kan arbeta med socialt arbete. Detta bland annat 

utifrån forskningen om skolavhoppare “”10 orsaker till avhopp – 379 unga berättar om avhopp från 

gymnasiet” (2013) där mer än hälften angav mobbning som skäl det största skälet till skolavhopp.  

Den ökade invandringen kan också leda till att allt fler lågutbildade nyanlända inte kommer in på 

arbetsmarknaden och får uppbära försörjningsstöd, vilket ytterligare ökar trycket på kommunerna att 

via exempelvis SEd få ut individerna i utbildning och arbete.  
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5 Metod 

Här redovisas tillvägagångssättet och metoderna för hur jag samlade in och bearbetade empirin.  

 

5.1 Metodval 
Jag kombinerade kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod i studien då enkäten innehöll tio slutna 

frågor med slutna svarsalternativ och sju öppna frågor där deltagarna kunde skriva sina svar. Bryman 

(2011) beskriver elva steg i den kvantitativa undersökningsmetoden där man utgår från en teori där en 

hypotes deduceras (utvecklas, dras ut) från teorin för att sedan testas på en population, till exempel 

med hjälp av en enkät. Det innebär att jag använt ett i huvudsak deduktivt synsätt för relationen mellan 

teorier och empiri i studien (Bryman, 2011, s.151). Den psykiatriska rehabiliteringsteorin har för 

studien varit en vägledare och intresseriktning när frågorna och svarsalternativen formulerades, i 

motsats till den induktiva metoden där teorin genereras utifrån forskningsresultaten (Bryman, 2011, 

s.340).  

 Jag valde en i huvudsak kvantitativ enkät för att verksamhetsledarna för SEd uppgav att de trodde 

att det skulle vara svårt att hitta deltagare som var villiga att bli kvalitativt intervjuade. När enkäterna 

kom in fick jag ändå omfattande svar på de öppna, kvalitativt präglade frågorna och 15 personer 

uppgav sig vara villiga att genomföra en kvalitativ intervju, då jag efterlyste frivilliga intervjupersoner 

i enkäten. Detta blev problematiskt för min studie eftersom det stängde vägen för mig att göra en 

kvalitativ studie, vilket annars möjligen skulle kunna varit en framkomlig väg. Kvalitativa intervjuer 

skulle kunnat ge djupare och mer utförliga svar än jag kunde få med den i huvudsak kvantitativa 

enkäten. Samtidigt upplever jag att svaren på de öppna frågorna är mycket ärliga men en del nyanser 

går säkert förlorade som kunde fångats upp i kvalitativa intervjuer. Uppsatsens omfång skulle dock bli 

för omfattande om jag till enkäten också inkluderade empiri från kvalitativa intervjuer. Det avrådde 

handledaren mig från att göra. Därför meddelade jag de intresserade personerna att jag inte skulle 

genomföra en kvalitativ intervju med dem.  

Kritik mot valet av en i huvudsak kvantitativ enkät är att det i resultatet från empirin blev svårt att 

utläsa skillnader på prioritetsgrad mellan olika faktorer från psykiatrisk rehabiliteringsteori, vilket kan 

ge en osäkerhet på resultatet. Svaren på de öppna kvalitativa frågorna kan å andra sidan ha gett en 

ökad tyngd och tydlighet kring prioritetsordningen av faktorerna utifrån de omfattande svaren. I 

starten av utformandet av studien kunde jag dock ha fört ett bredare resonemang kring nackdelar och 

fördelar med kvantitativ respektive kvalitativ metod.  

 

5.2 Urval och avgränsning 

I början av uppsatsarbetet ville jag kunna generalisera resultaten till övriga deltagare i liknande 

verksamheter. För att kunna generalisera resultatet krävs dock ett representativt urval för att man ska 

kunna hävda att resultaten inte är unika för den speciella grupp som man använt sig av i studien. Detta 
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representativa urval görs ofta genom ett sannolikhetsurval där man slumpmässigt väljer ut urvalets 

enheter (Bryman, 2011, s.168-169). Genom att det endast fanns ett litet antal SEd-verksamheter i 

Sverige, var jag beroende av att verksamhetsledarna godkände att jag fick distribuera enkäten till deras 

deltagare. Deltagarna kom därmed med i studien genom ett bekvämlighetsurval som innebar att jag 

fick göra en forskning på de personer som råkade finnas tillgängliga under de två veckor i april 2016 

då verksamhetsledarna samlade in enkäterna. Resultatet kan enligt Bryman (2011) bli mycket 

intressanta men problemet med ett bekvämlighetsurval är att det är omöjligt att generalisera resultaten.  

 För att jag skulle få tillbaka enkäterna behövde verksamhetsledarna samla in och skicka tillbaka 

dem till mig per post. Fyra av de tio SEd-verksamheterna valde att delta i min studie och de vände sig 

till delvis olika målgrupper beroende på verksamhetens syfte och huvudman. Detta gör resultaten ännu 

svårare att generalisera. Trots de nämnda begränsningarna kan det enligt Bryman (2011) vara 

acceptabelt att använda ett bekvämlighetsurval när man vill använda resultaten som en språngbräda för 

fortsatt forskning eller om man inte tycker sig ha råd att missa den information man kan få in. Jag 

upplever att detta stämmer då jag inte ville missa möjligheten att få in så många enkäter och 

uppfattningar som möjligt från SEd-deltagarna.  

En kritik mot mitt upplägg är att jag alltför mycket fokuserat på metoden SEd och deras deltagare, 

istället för att bredare rikta mig till fler liknande arbetslivsinriktade rehabiliteringsverksamheter. Om 

jag vänt mig till fler liknande verksamheter utanför SEd skulle jag troligen fått in fler enkäter vilket 

skulle gett ett mer reliabelt och pålitligt resultat. Utifrån min forskningsfråga går empirin att hämta in 

från andra verksamheter med liknande inriktning. SEd är inte så unikt att det rättfärdigar att enbart 

genomföra enkäter i SEd-verksamheter. Om jag fått in enkäter från andra verksamheter skulle jag 

också ha kunnat jämföra om deltagarna upplevde några likheter eller skillnader mellan olika former av 

verksamheter.  

 

5.3 Anonymisering 

I samtyckesbrevet som bifogades enkäten, informerades deltagarna om att deras deltagande var helt 

frivilligt och att de kunde välja att inte svara på enstaka frågor. Svaren var helt anonyma, de behövde 

inte uppge namn och ingen annan än jag skulle kunna ta del av svaren. Jag uppgav också att jag inte 

skulle redovisa personlig information som kunde röja deras identitet och att enkäterna förvarades på 

ett säkert sätt så att inte obehöriga kunde ta del av dem.  

 

5.4 Enkätens utformning 
Enkäten innehöll totalt 17 frågor varav 10 frågor hade fasta slutna svarsalternativ och 7 frågor var 

öppna, där deltagarna skrev ner sina svar. De öppna frågorna gav enkäten en viss kvalitativ prägel. I 

frågorna med fasta svarsalternativ fanns ett alternativ benämnt ”annat” där deltagarna kunde skriva ett 

extra tillägg.  
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5.5 Genomförande av enkät 
Tidigt i uppsatsarbetet besökte jag SEd i Skellefteå. På grund av tidsbrist kunde jag inte besöka de 

andra verksamheterna. Det är dock inte säkert att jag skulle fått in fler enkäter genom att besöka fler 

verksamheter, då de besöktes oregelbundet av deltagarna. Därefter utformade jag en enkät till 

deltagarna som genomgick fyra versioner innan jag formade en slutlig version. I formandet av den 

slutliga enkäten hade jag dialog med min handledare, två forskare från Holland och USA och 

projektledarna i Skellefteå och Lund. En enkät jag utformade var riktad till SEd:s personal men efter 

dialog med handledaren lade jag ner den enkäten, eftersom det viktiga i uppsatsen var att få fram från 

deltagarna vilka faktorer i den psykiatriska rehabiliteringsteorin som är viktigast för att slutföra studier 

och få ett arbete.  

 Enkäten till deltagarna skickades per post till tre verksamheter (Skellefteå, Lund, Örebro) och via 

mail till tre andra verksamheter (Stockholm/Rusta, Sundsvall/RSMH och Södertälje). Det inkom inga 

svar från Stockholm och Södertälje. Enkäterna distribuerades och samlades in av projektledarna och 

returnerades till mig via post, förutom sex enkäter som inkom via mail. Verksamheten som skickade ut 

enkäten via mail erhöll 6 svar från sina 70 deltagare. Sammanlagt fick jag in 69 besvarade enkäter från 

fyra verksamheter, varav 63 kom från de tre verksamheter där projektledarna delade ut dem direkt till 

deltagarna, vilket visar att det är betydligt svårare att få in enkäter via mail. Enkäten medföljer 

uppsatsen som bilaga.  

 Enkätsvaren matade jag in i SPSS, för att därefter bearbeta och analysera svaren. SPSS är ett 

dataprogram som kan göra avancerade analyser av svar på kvantitativa enkäter. Fråga 1 till 7 var 

bakgrundsfrågor för att få reda mer om ålder, kön, väg in i SEd, ambitioner med studierna etcetera. På 

de slutna frågorna 8 och 12 kunde man svara med en siffra mellan 1 och 5 där 1 innebär ”Inte alls 

viktigt” till 5 som innebär ”mycket viktigt”. Varje svarsalternativ i de slutna frågorna i enkäten blev 

till variabler i SPSS där varje svar graderades mellan 1 till 5. Svaren på de öppna frågorna skrev jag in 

i Word för att sedan gruppera svaren i underliggande teman.  

En kritik mot mitt tillvägagångssätt för att få in enkäterna är att jag kunde ha besökt verksamheter 

personligen, för att öka deltagarnas motivation att fylla i enkäterna. Jag kunde också ha provat att göra 

en pilotenkät för att få feedback på hur jag utformat enkätfrågorna. Det skulle dock ha krävt en ökad 

kostnad för resor ute i landet och dessutom fanns risken att deltagarna inte hade infunnit sig i högre 

grad för att jag var personligen närvarande.  

 

5.6 Bortfall 
En risk med enkäter är att bortfallet blir större än vid intervjuer. De fyra verksamheter som deltog i 

studien hade totalt 240 deltagare och jag fick in 69 besvarade enkäter, vilket ger ett bortfall på 73 %. 

Enligt Mangione (refererad i Bryman, 2011, s.231) är det ett oacceptabelt bortfall. Det ökar risken för 
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skevheter i resultatet. Det går till exempel att misstänka att bara de som är positiva till verksamheten 

fyller i enkäten, eller att de som svarat på enkäten tycker om att svara på enkäter. Jag är medveten om 

att detta försvårar möjligheten att generalisera resultatet för enkäten på en större population.  

 

5.7 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet (tillförlitlighet) berör frågan om resultaten från en studie blir desamma om undersökningen 

genomförs på nytt, eller om de påverkas av slumpen eller andra betingelser (Bryman, 2011, s.49).  

 Som kvantitativ forskare vill man veta om ett mått är stabilt eller inte och att de begrepp som 

används vid utformningen av enkäten är konsistenta. I min studie kan dessa begrepp bestå av de 

faktorer och den etiska kod som ingår i Psykiatrisk rehabiliteringsteori. Faktorerna och den etiska 

koden utvecklades på 1970-talet och formulerades första gången 1996 av USPRA – United States 

Psychiatric Rehabilitation Association. Koden har genomgått mindre förändringar och tillägg men 

grunden har i stort sett varit oförändrad. Detta är ett argument för att de faktorer som ligger till grund 

för min enkät är konsistenta. Då våra deltagare deltog i SEd på olika orter men med liknande arbetssätt 

under samma tidsperiod är det troligt att respondenter som svarar på en liknande enkät vid en annan 

tidpunkt kommer att definiera de stödjande och hindrande faktorerna på ungefär samma sätt. Den 

tidigare forskningen jag beskrivit tidigare i uppsatsen visade också liknande resultat som jag fick fram 

i min studie. Reliabiliteten kan utifrån det möjligen vara hög. En kritik mot detta antagande är att jag 

enbart riktade mig till verksamheter med SEd som metod. Hade enkäten gått ut till andra liknande 

verksamheter kanske jag hade fått en annan form av svar, där faktorerna i psykiatrisk 

rehabiliteringsteori hade prioriterats i en annan ordning.  

 En kritik mot utformningen av min enkät som minskar reliabiliteten kraftigt, är att svaren på fråga 

8 och 12 är mycket lika. I fråga 8 frågar jag efter hur viktiga olika faktorer var i SEd och i fråga 12 

frågar jag efter hur nöjda de är med olika faktorer i SEd. Det medför till exempel att en faktor som 

uppgetts vara oviktig även markerades som att deltagaren är missnöjd med den. Det blir svårt att veta 

om deltagaren har ett verkligt missnöje med faktorn. Det blir också svårt att veta om någon faktor som 

angetts som viktig har några missnöjda kommentarer eftersom majoriteten viktig-svar motsvaras av 

nöjd-svar. Med tanke på detta blir reliabiliteten låg i studien.  

 Frågan om validitet går ut på att man bedömer om de slutsatser som genererats från en 

undersökning hänger ihop eller inte (Bryman, 2011,s. 50). Har man lyckats överföra teoretisk 

förståelse, begrepp, antagande och frågeställningar till mätbara frågor på ett sådant sätt att man får 

meningsfulla svar som speglar det man vill undersöka? Kort sagt kan man säga att validitet handlar om 

giltigheten i det vi mäter eller frågar om. När det finns hög validitet i en undersökning innehåller den 

få systematiska fel (Djurfeldt, 2010, s.104). Begreppet validitet kan indelas i fyra delar; 

begreppsvaliditet (mätningsvaliditet), intern validitet, extern validitet och ekologisk validitet.  
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Begreppsvaliditet handlar om ifall de begrepp som används i en undersökning faktiskt mäter det man 

tänker sig att mäta med begreppet. Ett annat sätt att uttrycka det är att fråga sig om intelligenstester 

verkligen mäter skillnader i intelligens? Hög begreppsvaliditet förutsätter att begreppen är reliabla och 

att begreppens innebörd är stabila över tid (Bryman, 2011, s.50). I min undersökning om SEd-

deltagares uppfattning om stödet i SEd har jag formulerat frågorna utifrån de faktorer som är centrala i 

psykiatrisk rehabiliteringsteori. Med utgångspunkt i denna teoris centrala faktorer är därför 

begreppsvaliditeten hög då dessa faktorer ingår i de frågor som SEd-deltagarna svarade på i enkäten. 

 Den interna validiteten handlar ofta om en slutsats, som rymmer ett kausalt förhållande mellan två 

eller fler variabler, är tillförlitlig och hållbar eller inte, det vill säga om X orsakar Y eller om det finns 

någon annan faktor som orsakar Y (Bryman, 2011, s.50-51).  I studien har jag försökt att inte hävda 

samband där de inte finns eller när materialet är för litet för att säga något. I största möjliga mån har 

jag undvikit att övertolka resultatet och låtit materialet tala för sig själv. Detta också eftersom tidigare 

forskning inte kunnat hävda säkra slutsatser kring SEd-insatsens effektivitet.  

 Extern validitet handlar om det går att generalisera resultaten eller få ett liknande resultat från en ny 

studie till en liknande grupp (Bryman, 2011, s.51). Kan resultatet från studien generaliseras till andra 

SEd- deltagare? Då deltagarna i studien valdes ut med hjälp av ett bekvämlighetsurval är resultaten 

inte möjliga att generalisera för andra liknande sammanhang. Det går inte att generalisera resultaten då 

man inte vet vilken population studien är representativ för. Detta medför att min studie har en låg 

extern validitet (Bryman, 2011, s. 51). Om det hade varit möjligt att genomföra studien med hjälp av 

ett slumpmässigt urval skulle det vara mer möjligt att generalisera resultatet till andra liknande 

grupper. Ett argument mot detta är att mina resultat i studien har likheter med resultaten från andra 

studier som genomförts med SEd-deltagare, vilket jag redogjort för i forskningskapitlet.  

 Ekologisk validitet handlar om att resultatet i studien går att använda i människors vardag och i 

deras naturliga sociala miljö. Kriteriet rör ett problem där samhällsforskning kan producera resultat 

som tekniskt sett är valida men inte har något att göra med det som sker i människors vardag (Bryman, 

2011, s.51). Genom att deltagarna skrivit omfattande och detaljerade svar på hur deras vardag 

påverkas av SEd anser jag att den ekologiska validiteten är hög i min studie. 

Sammanfattningsvis upplever jag kring mina metodval att jag i mindre utsträckning skulle ha låtit 

SEd-verksamheterna styra vilken metod jag skulle använda. Ett alternativ jag kunde ha valt som 

troligen gjort resultatet mer detaljrikt och fylligt, skulle ha varit att göra kvalitativa intervjuer utifrån 

de kontaktuppgifter jag fick till 15 personer och kombinerat den kvalitativa intervjun med svaren från 

de öppna frågorna.  
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6 Forskningsetiska överväganden 
Här visar jag hur jag uppfyllt de etiska kraven från Vetenskapsrådet och beskriver etiska dilemman.  

 

6.1 Forskningsetik 
Före studien tog jag del av Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460). 

Lagen ligger till grund för forskningsetiska överväganden och dess syfte är att skydda den enskilda 

människan och respekten för människovärdet vid forskning. Enligt § 2 omfattas inte min uppsats av 

denna lag då uppsatsen genomförs inom ramen för högskolestudier på grundnivå.  

 I svensk forskning finns fyra forskningsetiska principer från Vetenskapsrådet som ska uppfyllas: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2002, s.6). I min studie har dessa principer tagits i beaktande. Gällande informationskravet innebär det 

att jag som forskare ska informera deltagarna om forskningens syfte, att deltagandet är frivilligt, att de 

när som helst kan avbryta sin medverkan och att de insamlade uppgifterna inte ska användas till annat 

än min studie, vilket jag inkluderade i mitt följebrev. Jag bifogade också mina kontaktuppgifter för att 

underlätta kontakten (Vetenskapsrådet, 2002, s.7).  

 Samtyckeskravet innebär att jag som forskare ska inhämta deltagarens samtycke till att delta i 

studien. När man ger ut enkäter till många deltagare krävs inte samtycke på förhand. Det individuella 

samtycket anses ha lämnats när enkäten lämnas in ifylld, vilket 69 deltagare gjorde. Samtyckeskravet 

innebär också att deltagarna har rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor de 

ska delta. Deltagarna ska också kunna avbryta sin medverkan utan påtryckningar och utan negativa 

följder. Det ska heller inte finnas något beroendeförhållande mellan forskaren och deltagaren. Dessa 

krav har jag tillgodosett genom att låta den informationen framgå i följebrevet som deltagarna fick läsa 

innan de fyllde i enkäten (Vetenskapsrådet, 2002, s.9).  

 Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas svar ska behandlas konfidentiellt och förvaras så att 

ingen obehörig kan ta del av uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2002, s.12). Detta krav har jag uppfyllt 

genom att enbart jag tagit del av svaren. Deltagarna fyllde i enkäten och stoppade den i ett bifogat 

kuvert som tillslöts. Kuvertet med enkäten lämnades till projektledaren som skickade de tillslutna 

kuverten till mig i rekommenderat brev. De besvarade enkäterna förvarades i ett låst skåp i min bostad 

som enbart jag har tillgång till. Vid inmatningen av svaren till SPSS avidentifierades enkäterna genom 

att jag numrerade enkäterna från 1 till 69 så att inga personnamn fanns med.  

 Nyttjandekravet innebär att de uppgifter jag samlade in enbart får användas för mitt 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002, s.14). Detta krav uppfyllde jag genom att förstöra 

enkäterna och datafilen när studien var klar. På så vis kommer inte svaren från enkäterna att kunna 

användas på något annat sätt än genom min uppsats.  
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6.2 Etiska dilemman 
En etisk problematik för SEd är att de sällan har oberoende följeforskare som utvärderar 

verksamheten. Framförallt genomförs mycket få RCT-studier vilket kan bidra till att det tar lång tid 

innan SEd kan bli evidensbaserat, om den någonsin blir det. Om SEd i framtiden får evidens kan 

arbetssättet sprida sig mer, då större resurser ofta satsas på en metod när den ”blivit godkänd” av 

myndigheter. I nuläget görs ofta utvärderingarna av verksamheterna själva utan oberoende 

följeforskare. Risken finns att utvärderingarna blir partsinlagor skrivna av utförarna för att få SEd att 

verka bättre än den är, vilket kan vara problematiskt. Utvärderingarna har sällan långtidsuppföljning 

eller forskning med kontrollgrupper. Det kan vara förståeligt att detta inte skett då SEd är i ett tidigt 

stadium och verksamheterna inte erhållit finansiering för långsiktig forskning. För att SEd och andra 

studiestödjande verksamheter ska få en långsiktighet i Sverige är det av stor vikt att verksamheter följs 

upp av oberoende forskare som genomför RCT-studier och långtidsuppföljning på flera verksamheter 

parallellt. Risken finns att SEd i sin helhet ebbar ut eftersom den har svårt att få evidens. Dessutom 

skiftar arbetssättet i varje verksamhet och detta bidrar inte till ett standardiserat arbetssätt.  

 Ett annat etiskt dilemma är att SEd kan vara svår att evidensbasera och standardisera i vanlig 

mening då det stöd man ger är så individbaserat. Däremot är det möjligt att göra systematisk forskning 

med uppföljning under lång tid och genom det belägga att metoden är effektiv.  

 Ett annat etiskt dilemma som beskrivs i Supported Education Toolkit (2014) är att SEd på Bergens 

Universitet blivit så uppskattad och eftertraktad att personalen inte har resurser att ta emot alla som vill 

delta. Deltagarna får stå på väntelista med genomsnittlig väntetid på 1,5 år. Enligt principerna för SEd 

ska ingen stängas ute som vill delta. Detta blir problematiskt då det kan påverka de väntande negativt. 

 Ett annat liknande etiskt dilemma är att vissa SEd-verksamheter bara tar emot deltagare med en 

viss typ av diagnos eller problematik, vilket också går emot de grundläggande principerna. För den 

framtida utvecklingen av SEd behöver dessa dilemman klargöras. 

 En annan etisk fråga är var lokalen ska ligga och hur den ska vara inredd. Flera projektledare 

berättar att deltagarna uppskattar att SEd:s lokal finns inom skolområdet och är inredd på ett sätt som 

inte påminner om psykiatrin eller socialtjänsten. Skolmiljön medför att deltagarna kan känna sig mer 

som en student än att vara patient, vilket främjar återhämtningen och minskar stigmatisering. I min 

studie har inte denna uppfattning kommit fram från deltagarna.  

 En svårighet för SEd är att få långsiktig finansiering och att kunna göra verksamheten permanent. 

Finansiering sker ofta för 1-3 år i taget vilket även detta går emot en av grundprinciperna i SEd som 

säger att deltagarna har rätt att få stöd så länge de behöver. Den kortsiktiga finansieringen kan medföra 

att deltagarna känner sig oroliga för att SEd ska läggas ner. Dessutom finns ofta behov av stöd även 

efter examen, vilket innebär att tiden som en deltagare behöver stöd kan sträcka sig över 4 – 7 år 

beroende på utbildningstidens längd (Supported Education Toolkit, 2014).  
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Ännu ett etiskt dilemma uppstår kring att SEd-principerna säger att ett samarbete ska ske med 

psykiatrin. I kommunikation med SEd-ledare berättade de att det inte alltid var möjligt då deltagare 

inte ville ha kontakt med psykiatrin. Ska man då rekommendera deltagarna till en sådan kontakt fast 

de inte vill det?  

 Vidare kan det bli problematiskt när SEd i sin beskrivning säger att de riktar sig till personer med 

psykiska funktionshinder eller psykisk ohälsa. Några deltagare uttryckte att även de som inte haft 

besvär av psykisk ohälsa eller inte har psykiska funktionshinder skulle ha nytta av stödet i SEd. De 

som har svårigheter att slutföra utbildning och inte har besvär av psykisk ohälsa kanske inte vågar 

anmäla sig på grund av den stigmatisering som finns kring benämningarna psykisk ohälsa och 

psykiska funktionshinder. En del andra som till exempel har en utmattningsdepression kanske inte ser 

sig själva som att de har psykiska funktionshinder, vilket kan avhålla dem från att söka sig till SEd.  

SEd skulle även kunna användas för att förebygga psykisk ohälsa genom att även ”friska” personer får 

ta del av stödet från SEd.  En deltagare uttrycker det så här: 

”Många som skulle ha nytta av kursen men som inte tidigare haft besvär av psykisk ohälsa vågar inte  
anmäla sig på grund av den stigmatisering som finns kring benämningen "psykisk ohälsa"  
som finns med i inbjudan till kursen. Arbetssättet i Supported Education med dess material samt att i  
grupp utforska och utveckla varandras förmågor och drivkrafter anser jag även passa de som inte  
lever/ har levt med psykisk ohälsa.” 
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7 Resultat 
I resultatdelen presenteras resultatet från enkätundersökningen. Enkäten finns med som bilaga 2. 

 

7.1 Bakgrundsinformation  
Enkäten besvarades av totalt 69 personer. Sammanlagt fanns det 240 deltagare i de fyra SEd-

verksamheterna som var med i studien. SEd i Örebro kom in med 12 enkäter från 30 deltagare, 

Sundsvall bidrog med 5 enkäter från 70 deltagare, Skellefteå bidrog med 26 enkäter från 80 deltagare 

och Lund bidrog med 26 enkäter från 60 deltagare.  

 Fråga 1. Ålder. Åldern varierade mellan 17-57 år med en snittålder på 27 år. 8 respondenter, 12 %, 

var 17-20 år, 41 st., 60 %, var 20-30 år och 10 stycken, 15 %, var 31-57 år. Det interna bortfallet var 9 

respondenter, 13 %. En tolkning är att en majoritet av respondenterna var i åldern 17-30 år. Detta är 

relativt okontroversiellt då människor vanligtvis börjar sina yrkesinriktade studier i den åldern, vilket 

sammanfaller med att det ofta är i den åldern som psykisk ohälsa börjar visa sig. 

 Fråga 2. Kön. 34 personer, 49,3 %, uppgav att de var kvinnor och 26 personer, 37,7 %, uppgav att 

de var män. 9 respondenter, 13 %, uppgav inte kön. En tolkning är att en majoritet av respondenterna 

var kvinnor, vilket kan tyda på att fler kvinnor söker sig till SEd och har större benägenhet att söka 

hjälp. En alternativ tolkning kan vara att kvinnor är mer benägna att svara på enkäter. 

 Fråga 3. Varifrån kom deltagaren till SEd? Deltagaren kom till SEd via psykiatrin 17 st., skolan 16 

st., vänner 15 st., socialtjänsten 4 st., Internet 1 st., Försäkringskassan 1 st. och 13 st. kom via andra 

vägar. Det interna bortfallet var 2 respondenter, 3 %. En tolkning är att de viktigaste vägarna in i SEd 

verkade vara psykiatrin, skolan och vänner. Utmärkande var att i Lund kom 9 av 26 respondenter från 

psykiatrin vilket kan tyda på att SEd i Lund hade en nära samverkan med psykiatrin. Ytterligare en 

tolkning kan vara att vänner hjälpte varandra att komma till SEd utifrån hög nöjdhetsnivå. Vidare hade 

kanske inte samverkan mellan SEd och Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialtjänsten 

hunnit utvecklas.  

 Fråga 4. Tid i SEd.  Deltagarnas tid i SEd var mellan 1 till 48 månader. Det interna bortfallet var 

10 personer vilket medförde en viss osäkerhet kring genomsnittstiden. 30 personer hade varit med i 

SEd i mer än 9 månader. En tolkning kan vara att deltagarna valde längre utbildningar och behövde 

stöd över lång tid. Utifrån de genomgående mycket positiva omdömena om SEd kan det tolkas som att 

de gärna ville vara kvar under hela sin utbildningsperiod.  

 Fråga 5. Högsta nivå av studier innan SEd? Ungefär en tredjedel, 24 respondenter, 34,8 %, hade 

gymnasieskola som högsta nivå av studier innan SEd, följt av 20 st., 29 %, universitet och 12 st., 17,4 

%, hade grundskola. 8 st., 11,6 %, uppgav Komvux, och 3 st. 4,3 %, uppgav folkhögskola. Det interna 

bortfallet var 2 respondenter, eller 2,9 %. Deltagarnas nivå på studier innan de kom in i SEd kan 

påverkas av vissa faktorer som målgrupp, huvudman, omgivning, och stad där SEd finns. Exempelvis 

hade 14 deltagare i Lund och 4 st. i Skellefteå universitetsbakgrund innan SEd. Däremot hade ingen i 
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Örebro det. Lund hade en öppen verksamhet och fanns i en gammal universitetsstad vilket kan bidra 

till det högre antalet deltagare med universitetsbakgrund. De hade också upparbetade kontakter med 

universitetet som kom in t.ex. som föreläsare i verksamheten. Skellefteås lokal fanns på universitetet 

vilket också kan bidra till att de hade fler deltagare med universitetsbakgrund. En möjlig anledning till 

det låga antalet med universitetsbakgrund i Örebro kan vara att verksamheten fanns inom 

socialpsykiatrin vilket kanske inte lockar studenter inom eftergymnasial utbildning. Dessutom var 

deltagarna remitterade till SEd via handläggare inom socialtjänsten. Är man klient inom socialtjänsten 

kan sannolikheten vara lägre att man studerar på eftergymnasial nivå då man inte får studera samtidigt 

som man har försörjningsstöd.  

 Fråga 6. Vilken nivå av studier ville deltagarna uppnå? En majoritet, 38 st., 55 %, ville genomföra 

eftergymnasial utbildning i form av universitet eller yrkeshögskola. 13 st., 18,8  %, ville uppnå 

gymnasiekompetens och 7 st., 10,1 %, ville genomföra Komvux. Internt bortfall var 1 st. 1,4 %. 9 

st.,14,3 % svarade ”annat” vilket gav en sorts bortfall. Faktorer som kan påverka ambitionsnivån kan 

vara tidigare utbildningsnivå. En tredjedel av deltagarna hade till exempel universitetsutbildning före 

SEd. Formen och omgivningen för SEd kan också påverka ambitionsnivån. Om SEd är riktad mot 

unga gymnasieavhoppare kanske ambitionsnivån ligger på att klara gymnasiet som första steg. Likaså 

kan studiecoachernas form av stöd också påverka ambitionsnivån, där ett mer uppmuntrande stöd kan 

leda till högre ambitioner. Finns verksamheten i en universitetsstad kanske ambitionsnivån ökar. Finns 

verksamheten i ett utsatt område med hög arbetslöshet och låg utbildningsnivå kanske ambitionsnivån 

är lägre. Det allmänna samhällsklimatet och arbetsmarknadsläget bidrar förmodligen också till att 

deltagare i nuläget tydligare drivs till att skaffa sig eftergymnasial utbildning för att öka sina 

möjligheter på arbetsmarknaden. 

 Fråga 7. I vilken fas befinner sig deltagaren vad gäller studier? 6 deltagare, 8,7 %, hade inte tagit 

ställning till om de ville studera vidare. 17 st., 24,6 %, ville studera vidare men hade inte bestämt vad 

de ville studera. 9 st., 13 %, hade valt vilken utbildning de ville gå och 6 st., 8,7 % hade ansökt till den 

utbildning de ville gå. 23 st., 33,2 %, deltog i utbildning i allt från första till femte året. 4 respondenter, 

5,8 % hade tagit examen och sökte arbete och 1 deltagare, 1,4 %, hade tagit examen och fått arbete. 

Det interna bortfallet var 3 st., eller 4,6 %. Tolkningen av svaren säger att 42 av 63 svaranden är i en 

aktiv fas vad gäller studier, i allt från att ha valt utbildning till att ha slutfört utbildning och vara ute på 

arbetsmarknaden.  Angående de som ännu inte valt utbildning kan tolkningar vara att de antingen 

mådde för psykiskt dåligt för att orka ta ställning eller att de nyligen hade kommit in i SEd och inte 

hunnit ta ställning.  

 

7.2 Vilken del i SEd-stödet har varit viktig för dig?  
Respondenterna tog ställning till 22 påståenden om vilka faktorer i SEd som de upplevt vara viktigast. 

I nedanstående tabell åskådliggörs respondenternas svar på vad de uppgav vara viktigt.  
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Diagram 1. Svar på fråga 8. Vilken del av SEd-stödet har varit viktigt för dig? 

 
 
 De punkter som är högst upp i tabellen är de som deltagarna tyckte var viktigast. De har också 

högst siffervärde. Det kan dock vara svårt att urskilja skillnader, speciellt mellan de värden som ligger 

i mitten kring 3,5. De viktigaste faktorerna för deltagarna i SEd var: 1. Medkänsla, medmänsklighet, 

acceptans, värme och respekt. 2. Engagemang och personligt stöd från personalen med motivation, 

struktur i vardagen och gemenskap. 3. Stödet är inte tidsbegränsat. 4. Enskilda samtal med personalen. 

5. Aktiv problemlösning. 6. Stöd med struktur i studierna och i livet, t.ex. studieteknik, 

nätverksträffar/kurser, hjälpmedel, studieplatser. 7. SEd som sammanhang att gå till. Därefter är det 

flera faktorer (plan/uppföljning, hantera rädsla, stöd kring hjälpmedel, studie-och yrkesvägledning) 

som är likvärdiga och det är svårt att se någon större skillnad i viktighetsgrad.  

 Delar som var mindre viktiga i SEd var: 1. Stöd vid biverkningar av medicin. 2. Stöd med 

nätverksbyggande, utöka mitt sociala nätverk. 3. Stöd till friskvård – fysisk träning, bra kost och 

avslappning. 4. Lokalens inredning, disposition och placering. 5. Praktisk hjälp med ansökningar till 

utbildningar/arbeten, stöd kring hur jag ska hantera om jag ska berätta om min psykiska ohälsa eller 
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inte. 6. Sociala aktiviteter med deltagare/personal etcetera, personalen söker upp mig vid frånvaro och 

sjukdom. 

 Sammanfattningsvis visar svaren att det allra viktigaste i SEd var de mellanmänskliga faktorerna 

som personligt engagemang, empati & medmänsklighet, pedagogiskt stöd att slutföra studieuppgifter, 

att stödet fanns kvar över tid, enskilda samtal, problemlösning och gemenskap. De delar som var 

mindre viktiga var faktorer av mer yttre, praktisk natur som mediciner, lokalen, friskvård och stöd med 

ansökningar.  

 

7.3  Hur nöjd är du med stödet från SEd? 
Respondenterna tog ställning till 22 påståenden om vilka faktorer i SEd som de var mest nöjda med. I 

nedanstående tabell åskådliggörs respondenternas svar på vad de var mest nöjda med. 

 

Diagram 2. Svar på fråga 12- Hur nöjd är du med stödet från SEd? 

 

 
 

De punkter som har högsta talen i tabellen är de som deltagarna är mest nöjd med. Som i den förra 

tabellen kan det vara svårt att se skillnad mellan de olika faktorerna.  
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De var mest nöjda med SEd-stödet i form av: 1) Medkänsla, medmänsklighet, acceptans, värme och 

respekt. 2) Engagemang och personligt stöd från personalen med motivation, struktur i vardagen och 

gemenskap. 3) Stödet är inte tidsbegränsat. 4) Aktiv problemlösning. 5) Enskilda samtal med 

personalen. 6) SEd som sammanhang att gå till. 7. Stöd med struktur i studierna och i livet, t.ex. 

studieteknik, nätverksträffar/kurser, hjälpmedel, studieplatser.  

 Delar som deltagarna var mindre nöjda med SEd var: 1. Stöd vid biverkningar av medicin. 2. Stöd 

till friskvård – fysisk träning, bra kost och avslappning. 3. Sociala aktiviteter med deltagare/personal. 

4. Stöd kring hur jag ska hantera om jag ska berätta om min psykiska ohälsa eller inte. 5. Stöd med 

nätverksbyggande, utöka mitt sociala nätverk. 6. Ekonomisk vägledning. 7. Lokalens inredning och 

placering.  

 Resultaten från fråga 12 blir problematiska och svåra att tolka då faktorerna som deltagarna uppgav 

som svar både kring hur nöjda eller missnöjda de var, var i stort sett identiska med svaren i fråga 8 där 

jag frågade efter vilka faktorer som deltagarna upplevde vara viktiga med SEd.  De faktorer som 

uppgavs vara viktiga var man nöjd med och de faktorer man upplevde var mindre viktiga var man 

mindre nöjd med. En tolkningsfråga som uppstår är om deltagarna verkligen var missnöjda med de 

faktorer de i fråga 8 angett som mindre viktiga och vice versa? Om faktorn var mindre viktig kanske 

den inte betydde något alls. Ifall faktorn var oviktig så kan det ha varit svårt för dem att veta om de var 

nöjda eller inte och de kanske inte visste hur de skulle svara. Samtidigt fanns det ingen av faktorerna 

som deltagarna tyckte var viktig där de uttryckte att de var missnöjda med stödet från SEd.  

  

7.4  Svar på de öppna mer kvalitativt präglade frågorna 
Fråga 9 var en öppen fråga där respondenterna kunde ange vad de tyckte var extra bra med SEd, vilket 

kan ge en större indikation om vilka faktorer i SEd som deltagarna var nöjda med. Jag fick in 95 

skrivna svar där 40 st. hade skrivit att stöd i att slutföra skoluppgifterna var den faktor som fick flest 

svar.  Vanliga svar var ”ett bra stöd när man läser matte”, ”jag har fått hjälp med uppgifter jag haft 

svårt för”, ”stöd med studier”, ”personal som verkligen bryr sig”, ”struktur och studieteknik”, ”jag 

har fått hjälp att avsluta kurser”, ”vetskapen att de finns där tills jag nått mina mål”, ”samma 

personliga kontaktpersoner, vilket ger bra uppföljning med studierna”. 

 Den näst viktigaste faktorn som 35 skrivna svar nämnde, var att personalen via samtal och dialog 

visade genuin omsorg, engagemang, förståelse, var ickedömande, var tillgängliga och stödde 

deltagaren med livet i sin helhet. Deltagarna uppgav att detta ledde till att de kände sig sedda, hörda, 

trygga och att en känsla av ökat hopp och motivation uppstod. Vanliga svar var: ”stöd och förståelse 

utan dömande från personal”, ”att handledarna är så bra på det de gör”, ”man blir sedd och känner 

att någon finns för en”, ”någon som förstår hur det är”, ”stöttning i livskris, ville inte leva under en 

period men SEd hjälpte mig igenom”, ”handledarna ger stöd i alla delar av livet och inte enbart 

studier”.  
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Ytterligare en viktig faktor som oftast återkom i deltagarnas svar var att den sociala gemenskapen 

uppskattades likväl som att atmosfären i verksamheten var präglad av trygghet, öppenhet, 

tillgänglighet, en hemkänsla och att alla var välkomna. Vanliga kommentarer var; ”jag känner som att 

jag hör till och betyder något för någon”,” man känner sig aldrig ensam”, ”man känner sig alltid 

välkommen”, ”engagerad och fantastisk personal”, ”man får hjälp om man har funderingar”. 

 Fråga 17 som var öppen fråga ställde frågan om vad SEd betydde för deltagaren, vilket också kan 

ge en indikation över vad deltagarna var nöjda eller missnöjda med. Det kom in 28 svar som sade att 

SEd gav stöd i studierna och en studieplats där de också kunde ta del av SEd-gemenskapen och få en 

daglig struktur.  13 deltagare uppgav att SEd gav dem en social gemenskap som främjar psykisk 

återhämtning. 12 deltagare uppgav att SEd gav dem en känsla av att vara sedd och viktig. Vidare 

beskrev de att de upplevde mänsklig omsorg, värme, trygghet, en plats att utvecklas, växa och 

förändras på, hopp och tillit. En deltagare skrev: ” SEd har räddat mitt liv”. 

 Fråga 10 som frågade om vad som kunde förbättras med SEd, önskade deltagarna mer resurser 

genom större lokaler och fler handledare. Endast 6 personer hade angett svar. Någon enstaka person 

önskade distanshjälp, studiebesök på arbetsplatser och skolor, kortare kurser till exempel i studieteknik 

och fritidsverksamhet. Dessa aktiviteter förutsätter troligen att personalstyrkan skulle behöva utökas, 

vilket är en resursfråga som kan vara svårt att få till stånd.  

 Ett intressant förbättringsförslag från två deltagare var att bredda SEd till att inte enbart omfatta 

personer med psykiskt funktionshinder eller psykisk ohälsa och att utöka synligheten för SEd så att 

fler deltagare kunde vara med i verksamheten. En deltagare uttryckte det så här: 

” Många som skulle ha nytta av kursen men som inte tidigare haft besvär av psykisk ohälsa tror jag 
inte vågar anmäla sig till den pga. den stigmatisering som finns kring benämningen "psykisk ohälsa" 
som finns med i inbjudan till kursen. Arbetssättet i Supported Education med dess material samt att i 
grupp utforska och utveckla varandras förmågor och drivkrafter anser jag även passa de som inte 
lever/ har levt med psykisk ohälsa. Alltså förbättra hur man kan nå ut till de som kan vara rädda att 
förknippas med psykisk ohälsa men som kan ha nytta av kursen ändå. Jag tror att mycket psykisk 
ohälsa kan undvikas om "friska" personer får ta del av kursen”.  
 

 I den öppna frågan 11 svarade deltagarna på vilka förändringar som skett i studie- och yrkeslivet 

med hjälp av SEd. Den vanligaste förändringen som 20 deltagare uppgav var att de uppnått en större 

struktur och fokus i sina studier. Denna förändring bidrog till att öka känslan av trygghet och lugn 

inuti dem. En liknande förändring som 16 deltagare uppgav var att de ökat sin aktivitetsnivå i livet och 

uppnått en ökad motivation, större självkänsla/självförtroende och en ökad känsla av hopp och 

meningsfullhet. De beskrev att de ingick i ett sammanhang och hade en känsla av att vara sedd.  

 Ytterligare en förändring var att åtta deltagare uppgav att de antingen fullgjort kurser, genomfört 

prov och tentor och tagit examen. Lusten att fortsätta med högre studier hade ökat i samband med att 

man klarat av gymnasiebehörighet. Kommentarer från deltagare inkluderade: ” Klarat en termin på 

högskola som bevis för att jag gjort framsteg i min återhämtning från psykisk ohälsa. Detta har inte 
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tidigare hjälp inom vård eller arbetsträning lyckats med”. ”Jag kunde inte gå gymnasiet på grund av 

ångest och fobier. Jag är mycket glad att jag fått en andra chans”.  

I fråga 16 som var en öppen fråga, svarade deltagarna på vad högre utbildning betydde för dem. Den 

dominerande faktorn som 25 deltagare beskrev var att utbildning ökade deras chanser att få ett arbete 

som är meningsfullt, välbetalt och utvecklande. Ytterligare faktorer de uppgav var att studierna är en 

väg in i samhället, en dröm om att lyckas, status i samhället, att de kunde bidra med något 

meningsfullt, att de kunde hjälpa andra, uppnå en känsla av värdighet och att de blev självförsörjande.  

 Den andra betydelsen utbildning innebar för fyra av deltagarna var personlig utveckling. 

Deltagarna beskrev att utbildning med påföljande arbete stärkte deras personliga kvalitéer, gav något 

att sikta på, medförde att man lärde sig mer, höll sig nyfiken och gav en strävan att gå framåt i livet.  

 De negativa sidorna med högre utbildning som en deltagare nämnde var ökad stress, press och 

prestationsångest.  

 

7.5  Hindrande faktorer för att påbörja och slutföra utbildning 
I en tidig version av enkäten var frågan om hindrande faktorer för att påbörja och slutföra utbildning 

ställd med slutna svarsalternativ. Två verksamhetsledare i SEd tyckte att det sättet att ställa frågan 

skulle leda till för starkt motstånd från deltagarna att svara, då de redan många gånger i livet påmints 

om sina hinder av andra aktörer. Detta blev problematiskt för mig då det hindrade mig att gå framåt 

med alternativet att göra kvalitativa intervjuer. Fråga 13 och 15 som handlade om hindren för 

utbildning ställde jag som öppna frågor så att deltagarna kunde känna sig friare i att svara och inte få 

alla sina möjliga hinder och tidigare misslyckanden så att säga slängda i ansiktet. I fråga 13 frågar jag 

om deltagaren upplevt att de varit tveksamma eller hindrats av något för att börja studera. I fråga 15 

frågade jag om vilka hinder/svårigheter som deltagaren haft kring studier innan SEd.  

 Det vanligast återkommande hindret kring att studera uppgav 45 deltagare vara deras psykiska 

ohälsa i form av ångest, fobi och depression parat med dåligt självförtroende och låg motivation. Den 

psykiska ohälsan i kombination med tidigare misslyckanden i studier kan antas medföra att 

självförtroendet sjunker. Ett fåtal deltagare uppgav att de fått alltför lågt och negativt stöd av vuxna 

och lärare tidigare. Det hade också varit för hög studietakt, osäkerhet kring socialt samspel i grupp och 

problem med studieekonomin. Vanliga svar var: ”har haft misslyckande efter misslyckande”, ångesten 

gör det svårt att studera”, ”arbetstakten har tvingat mig att avsluta kurser”, ”svårt att fokusera och 

koncentrera mig”, ”sjukdom-både psykisk och fysisk”, ”svårt att komma igång utan stöd”, ”stark 

rädsla pga social fobi”, ”stress och utbrändhet”. 

 I fråga 14 frågar jag om deltagarna upplevt några problem kring att finansiera sina studier. I den 

frågan uppgav 18 av deltagarna att de upplevt problem. Vanligast var problem med Centrala 

Studiestödsnämndens (CSN) regelverk. Andra problem uppstod vid övergången från sjukersättning till 
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studielån, tidigare skulder och att deltagarna tjänat för mycket under studieterminerna och blivit 

återbetalningsskyldiga till CSN.  
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8 Analys 
I analysdelen diskuterar jag endast det resultat som jag upplever vara intressant med hänsyn till 

studiens syfte, som var att få fram en prioritetsordning för vilka faktorer i den psykiatriska 

rehabiliteringsteorin som deltagarna upplever som de mest stödjande och hindrande faktorerna för att 

de skulle kunna etablera sig i utbildnings- och arbetslivet. Deltagarnas upplevelser av hindrande 

faktorer i SEd-stödet utesluts då endast 6 respondenter besvarade fråga 13 och 15 som berörde detta. 

Detta nämns dock under rubriken Resultat och Slutsatser. I resultatkapitlet framkom det generellt att 

majoriteten av deltagarna i studien var positiva till det stöd de fått från SEd. Det var möjligt att se en 

viss skillnad på vilka de allra viktigaste faktorerna var och vilka som var mindre viktiga. Däremot var 

skillnaderna små mellan faktorerna i respektive grupp. I den kvantitativa fråga 8 var skillnaden mindre 

mellan faktorerna men i den öppna frågan 9 om vad som var extra bra med SEd och i fråga 13 och 15 

om vad som hindrade deltagarna blev skillnaderna tydligare. De faktorer deltagarna sammantaget 

uppgav som mest stödjande för att slutföra utbildning var: 1) Stöd med att lösa studieuppgifter vilket 

innefattar att kunna ha en plats att studera på, 2) Ett genuint engagemang, förmåga till empati och ett 

respektfullt bemötande, vilket innefattar social gemenskap och samvaro, 3) Personligt stöd och 

enskilda samtal, 4) Stödet var inte tidsbegränsat. 5) Studie- och yrkesvägledning som kartlade var 

individen befann sig och vart den vill komma i studie- och yrkeslivet. De faktorer som deltagarna 

uppgav som mest hindrande för att slutföra utbildning var: 1) Psykisk ohälsa, 2) Svårigheter med 

studieekonomin, 3) Svårigheter i socialt samspel, 4) Svårigheter med ork, koncentration och struktur 

för studier, 5) Brist på tidigare stöd att slutföra studier. Det teoretiska verktyg jag har valt att använda 

är psykiatrisk rehabiliteringsteori.  

Trots att jag enbart valt en teori för att diskutera och analysera resultatet upplever jag det möjligt att 

ge en teoretisk ambition till studien. Detta på grund av att den psykiatriska rehabiliteringsteorin är en 

samlingsteori som inkluderar en mångfald andra teorier, vilket medförde att t.ex. den personcentrerade 

teorin togs bort som en egen teori eftersom PsyR inkluderar det personcentrerade arbetssättet.  

En kritik mot PsyR- teorin är dock att den kan bli alltför bred och inkluderar ”allt”, vilket kan 

medföra att det är svårt att se vilka faktorer i teorin som verkligen är avgörande och betyder något för 

deltagaren i arbetslivsinriktad rehabilitering som syftar till slutförd utbildning och arbete. Det är den 

luckan jag vill bidra till att fylla med denna studie.  

 

8.1 Stöd med att lösa studieuppgifter 

Den faktor som flest deltagare uppgivit som stödjande för att slutföra utbildning är att få stöd att lösa 

studieuppgifter. I den öppna frågan 9 om vad som var extra bra med SEd hamnade 40 av 95 svar i 

denna kategori. Detta överensstämmer med den faktor i PsyR som säger att det är viktigt att återta 

normala roller i samhället som att studera och arbeta för att uppnå återhämtning via t.ex SEd. Vidare 

bekräftas detta resultat av forskning och utvärdering som genomförts av PlugIn som är Sveriges största 
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samverkansprojekt för att motverka avhopp från gymnasiet och få fler ungdomar att slutföra sin 

utbildning med godkända betyg. Projektet syftar till att fånga upp elever i riskzonen för studieavbrott 

och unga vuxna som redan avbrutit sina gymnasiestudier. Olika insatser har prövats och utvärderats i 

metodverkstäder över landet där de funnit att fem faktorer är avgörande för framgång: individcentrerat 

arbetssätt, koll och uppföljning, ett gott bemötande, flexibilitet och samverkan. Den faktor från PlugIn 

som närmast korresponderar med ”stöd med att lösa studieuppgifter” är ”koll och uppföljning”. 

Forskning från liknande verksamheter har också samlats på hemsidan www.pluginnovation.se. 

Dynarski (2001) som utvärderat 20 program om skolavhopp bekräftar också att stöd med att lösa 

skoluppgifter är en avgörande faktor. Andra faktorer som enligt Dynarski underlättade att 

framgångsrikt lösa skoluppgifterna, var att skolorna och skolklasserna var mindre vilket gav lärarna 

mer möjlighet att ge individuellt stöd men även att stödja eleverna med personliga frågor och med 

helheten i livet.  

 

8.2 Person/individcentrerat arbetssätt 
Den andra och tredje faktorn som deltagarna uppgav som mest stödjande i min studie var sättet 

personalen stödde deltagarna på. Det präglades av att man via samtal och dialog visade genuin 

omsorg, engagemang, förståelse, var ickedömande, var tillgängliga och stödde deltagaren med livet i 

sin helhet, både i grupp och genom enskilda stödsamtal. Inslag i stödsamtalen kan vara exempelvis 

studie- och yrkesvägledning om deltagaren inte vet vad den ska studera. Detta kan vara motiverat då 

en tredjedel av deltagarna inte visste om eller vad de skulle studera. Likaså beskrev var tredje 

deltagare att de hade svårigheter med studieekonomin vilket visar att det troligen finns ett behov av 

ekonomisk rådgivning. Likaså uppskattades enskild problemlösning inom livets alla frågor av många 

deltagare. 

Deltagarna uppgav också att de uppskattade den sociala gemenskapen och att de hade en plats att 

studera på. Med ett personcentrerat arbetssätt beaktar man individens helhetsbehov och ger även stöd 

kring behov som ligger utanför att ge pedagogiskt stöd. Detta överensstämmer med den faktor i PsyR 

som säger att man ska arbeta med ett personcentrerat arbetssätt och se individen först istället för att 

arbetet ska styras av pedagogen eller av en specifik metod. Det är snarast kombinationen av metoder 

som är avgörande. Detta bekräftas också av Hayward & Tallmadges (1995) studie av program för 

skolavhopp där de visar att viktiga faktorer för framgång var en kurativ komponent som omfattade 

personliga problem/frågeställningar och yrkesvägledning parad med livskunskap. Vidare visade Lehr, 

Johnson, Bremer, Cosio och Thompsons (2004) sammanfattande forskningsmanual om skolavhopp att 

en nyckelfaktor för att stanna slutföra utbildning var att eleverna upplevde positiva, respektfulla 

relationer mellan elever, personal och föräldrar och hade vuxna mentorer som kunde vägleda dem 

under en längre tid. Plug In anger också i sin forskning att det individcentrerade arbetssättet är centralt 

för att uppnå goda resultat. En nyckelfaktor är att stärka elevernas involvering genom att stödja dem 
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att uppnå akademiska resultat, vara närvarande/aktiva, stärka problemlösningsförmåga och främja 

goda relationer mellan eleven, läraren och jämnåriga kamrater (www.pluginnovation.se).  

 

8.3 Kritik mot psykiatrisk rehabiliteringsteori 
Kritik angående det personcentrerade arbetssättet är att en faktor i PsyR-teorin, som jag ställt upp i 

teoridelen under 3.1.1, punkt 2b, blir problematisk då den säger att deltagaren själv ska bestämma 

vilken utbildning de vill gå, vilket arbete de vill söka och vilken form av stöd de vill ha. Om det visar 

sig att deltagaren uppenbart siktar på att slutföra en utbildning där möjligheterna till arbete är små, hur 

ska man som personal agera då? Ska man uppmuntra eller ifrågasätta valet? Eller ska man subtilt 

övertala personen till att välja någon annan väg? Ska man vara helt neutral själv och aldrig uttrycka sin 

åsikt om valet? Eller ska man föra en dialog kring det och låta beslutet mogna fram i deltagaren? 

Batalden, Batalden, Margolis, Seid, Armstrong, Opipari-Arrigan och Hartung (2015) gjorde en studie 

inom sjukvården om personcentrerat arbetssätt där de menar att det varken är möjligt eller önskvärt att 

dela ansvaret rättvist mellan patienter/deltagare och yrkesverksamma i alla situationer. De menar 

vidare att ansvaret måste falla på hälso- och sjukvårdspersonalen när personalen ser att patienterna gör 

ohälsosamma val och att det är personalens skyldighet att engagera sig och fungera som ett skyddsnät. 

De menar också att vissa individer har svårt att uttrycka sin egen vilja och vill att den professionelle 

styr mera. Här kan principen om deltagarens självbestämmande bli problematisk då principen från 

PsyR-teorin om att bestämma själv hamnar i konflikt med verkligheten.  
Ytterligare ett problem i relationen mellan PsyR-teorin och resultatet är att jag bara får någon 

enstaka kritisk synpunkt kring stödet och personalen och det mesta ser så bra och positivt ut. Det gör 

att jag blir lite misstänksam. Vad kan de positiva svaren om SEd-stödet bero på? Ger verkligen SEd så 

bra resultat som deltagarna påstår? Om man går till forskningen och de få långtidsuppföljningar med 

kontrollgrupper som gjorts om utfallet av SEd, (t.ex. Collins, Bybee & Mowbray, 1998 & Hoffman & 

Mastrianni, 1993), visar de inga tydliga resultat som går att belägga forskningsmässigt. En kritik mot 

SEd-verksamheterna är att de ännu inte har någon ambition om att göra någon systematisk 

långtidsuppföljning för att belägga vilka resultat de får. De har inte fristående följeforskare som 

utvärderar verksamheten på lång sikt vilket skulle behövas för att kunna belägga hur bra verksamheten 

egentligen är. Utan denna långvariga systematik i forskning, uppföljning och utvärdering blir de 

positiva resultaten inte möjliga att belägga och viktig kompetens och erfarenheter riskerar att 

försvinna.   

 

8.4 Stödet finns kvar över tid och är öppen för alla som vill vara där 
Den fjärde faktorn som deltagarna uppgav som viktigast var att stödet fanns kvar under lång tid och att 

det gick att koppla tillbaka till stödet vid behov. Detta överensstämmer med den faktor i PsyR-teorin 

som säger att tjänster som är präglade av PsyR ska finnas tillgängliga över tid och de ska vara 
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lättillgängliga. Verksamheten ska också vara öppen för alla som önskar vara där. Ingen ska stängas 

ute. Detta oberoende av tidigare eller nuvarande diagnoser, missbruk, psykisk ohälsa eller 

personlighetsdrag. 

En kritik som har med tid att göra är att flera av SEd-verksamheterna har finansiering under max 3 

år i taget vilket kan bidra till att det kan uppstå osäkerhet hos deltagaren om stödet kommer att finnas 

kvar när deltagaren behöver det. Stödet behöver vara långvarigt enligt PsyR för att deltagarnas 

psykiska hälsa går upp och ner under en längre tid och stödet kan behövas mer i vissa perioder. En 

utbildning tar också generellt 3-7 år att slutföra och behovet av stöd kan variera. Ska stödet finnas kvar 

över tid och följa PsyR-teorins principer behöver verksamheten troligen göras till ett permanent inslag 

i exempelvis socialtjänstens, skolans eller en ideell organisations regi.  

En annan kritik är kring när SEd-verksamheten krockar med PsyR-teorin: PsyR-teorin säger att alla 

som önskar vara i verksamheten ska få vara där. Denna faktor hamnar i konflikt med krav från 

aktören, ofta socialtjänsten, som anordnar SEd. Kraven på deltagaren kan vara att de måste ha en 

etablerad kontakt med psykiatrin eller måste ha ett biståndsbeslut om dagverksamhet eller måste vara 

remitterad till verksamheten från någon aktör. En konsekvens detta kan få är att en del personer som 

vill ta del av stödet inte har möjlighet att få det då de måste ”kvalificera” sig till verksamheten. Vissa 

deltagare kanske inte vill ha kontakt med vare sig socialtjänsten eller psykiatrin vilket medför att de 

inte kan ta del av stödet. Hur detta ska hanteras i framtiden är i nuläget oklart. 

 

8.5 Psykisk ohälsa 
Den faktor som majoriteten av deltagarna uppgav som mest hindrande för att slutföra utbildning var 

psykisk ohälsa i form av ångest, fobi och depression parat med dåligt självförtroende och låg 

motivation. Detta korresponderar med den generella ökningen av psykisk ohälsa som beläggs av 

forskning som jag redogjorde för i inledningen (SOU 2013:74; Socialstyrelsen, 2013, Henderson, 

Harvey, Överland, Mykletun & Hotopf, 2011; OECD, 2013; Försäkringskassan, 2014; Socialstyrelsen, 

2013; SBU, 2014).  

Utifrån psykiatrisk rehabiliteringsteori behöver en människa som upplever psykisk ohälsa stöd med 

att återhämta sig från den psykiska ohälsan, stöd att integreras i samhället bland annat vad gäller 

boende, utbildning och arbete och stöd för att kunna uppleva livskvalitet. PsyR-teorin menar att om 

individen får stöd i enlighet med de grundläggande principerna, så kommer individen att bli mer 

återhämtad och få ett mer tillfredsställande liv (Pratt, Gill, Barrett & Roberts, 2014). Utifrån detta kan 

man fråga sig hur mycket det skulle kosta samhället om dessa principer verkligen skulle genomföras 

inom arbete med återhämtning från psykisk ohälsa i större skala? En annan fråga handlar om hur 

mycket dagens sociala arbete och psykiatri skulle behöva förnyas och stöpas om i nya former om 

principerna i PsyR ska kunna genomföras?  Som det är nu, 2016, finns det mig veterligt mycket få 

platser där arbetet med psykisk återhämtning systematiskt genomförs enligt psykiatrisk 
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rehabiliteringsteori. Om man exempelvis följde principen i psykiatrisk rehabiliteringsteori som säger 

att stödet ska ske i normal miljö, ska lokalen för SEd vara en integrerad del av skolinstitutionen och 

inte finnas inom socialtjänsten eller psykiatrin. Idag avsätts mycket lite resurser till sådan verksamhet, 

varför det kommer att vara svårt att sprida arbetet i någon större omfattning, om inte stat eller enskilda 

kommuner bestämmer sig för att satsa riktade medel på det.  

 Risken kan vara överhängande att stora grupper fortsätter att befinna sig i utanförskap från 

utbildning och arbete vilket Salonen (2009) beskriver i sin samhällsanalys. Han menar att den 

nuvarande situationen med en stor grupp människor i olika former av utanförskap och psykisk ohälsa 

framförallt beror på strukturella orsaker som globalisering, migration, urbanisering, segregation och 

fattigdom. Dessa stora strukturella förändringar har fört med sig att trösklarna höjts in till 

arbetsmarknaden genom högre utbildningskrav och färre antal ”enkla” jobb, vilket leder till att fler 

människor hamnar utanför samhället på grund av låg utbildningsnivå vilket ökar nivån på den 

psykiska ohälsan i samhället. Indirekt anför Salonen (2009) kritik mot både den psykiatriska 

rehabiliteringsteorin, för att den alltför ensidigt fokuserar på individuella faktorer och inte tar in hur 

det omgivande samhället har utvecklats och påverkar den individuella situationen. Han menar att 

problemet stor del ligger på strukturnivå men arbetet genomförs på individnivå. En del av lösningen 

för framtiden kan vara om politiken och den strukturella nivån samverkar med den individuella för att 

förbättra situationen. Salonen menar att stora ekonomiska resurser behöver satsas på utbildning, arbete 

och hälsovård framförallt i de utsatta områden där utanförskapet är högt. Detta ska ske i samverkan 

med de lokala resurserna.  

 Utifrån svaren från mina respondenter kan jag konstatera att de bekräftar att den viktigaste delen 

för att de ska kunna påbörja och fullfölja utbildning är det långsiktiga pedagogiska och personliga 

stödet. Av stor vikt är att det genomförs på ett varmt, medmänskligt och helhetsinriktat sätt där man 

stegvis i utvärderande dialog med handledaren slutför studieuppgifter och löser livsproblem på väg till 

examen och arbete. Stöd med studierna innebar att få hjälp med att lösa och slutföra studieuppgifter, 

studie- och yrkesvägledning, lära sig studieteknik samt få stöd att läsa in prov och tentor. Detta går 

helt i linje med den psykiatriska rehabiliteringsteorins principer.  

 Teorin betonar också att stödet bör ske i en lokal som finns i vanlig skolmiljö, för att undvika 

stigmatisering och en känsla av att vara utpekad som en person som har psykiska problem. Av de fyra 

verksamheterna i studien hade en lokalen på skolan (Pratt, Gill, Barrett & Roberts, 2014). Trots att den 

psykiatriska rehabiliteringsteorin påpekar att lokalen ska finnas i normal skolmiljö för att undvika 

stigmatisering har ingen respondent i min studie nämnt denna faktor som hindrande för dem att 

slutföra utbildning eller att delta i de tre verksamheter som hade lokalen utanför skolan.  

Från övriga faktorer i psykiatrisk rehabiliteringsteori nämnde deltagarna att SEd gav dem stöd i 

återhämtning från psykisk ohälsa. Detta eftersom de kände sig accepterade och sedda av personalen, 

vilket de beskrev sänkte ångestnivån. Vidare uppgav deltagarna också att det var av stor vikt att SEd 



   

 

 
 

 

 

 

45 

fokuserade på deras styrkor och förmågor vilket PsyR-teorin bekräftar. Högt upp bland stödjande 

faktorer hamnar också att verksamheten fanns kvar över tid vilket rehabiliteringsteorins 8:e faktor 

bekräftar.  

 En faktor i den psykiatriska rehabiliteringsteorin som deltagarna aldrig nämnde som varken 

hindrande eller stödjande faktor var att hänsyn ska ges till deltagarens kultur och etniska bakgrund och 

behov (Pratt, Gill, Barrett & Roberts, 2014). Det kan bero på att få av respondenterna hade en etnisk 

bakgrund, eller att personer som hade annan etnisk bakgrund inte svarade på enkäten. Det kan också 

vara så att dessa personer kände sig helt accepterade och var nöjda.  

 I rapporten ”10 orsaker till avhopp” där 379 avhoppare från gymnasiet tillfrågats vilka hinder de 

upplevde kring utbildning svarade ungefär 50 % av dem att mobbning från kamrater och lärare och 

personal var det främsta skälet till svårigheter i skolan. Det näst största skälet till skolmisslyckande var 

bristande stöd från vuxna i skolan, både med pedagogiskt och personligt stöd, vilket kan uttryckas som 

”vuxna som inte bryr sig” (Temagruppen Unga i Arbetslivet, 2013). 

 Resultaten från ”10 orsaker till avhopp” överensstämmer inte helt med de resultat jag fått fram där 

psykisk ohälsa är den dominerande faktorn. Ett sätt att analysera skillnaden kan vara att i min studie 

frågade jag inte direkt om deltagarna blivit mobbade och om mobbning varit hindrande för utbildning, 

vilket kan ha medfört att jag inte fick fram det svaret. Ytterligare en analys kan vara att deltagarna i 

min studie hade en medelålder kring 30 år vilket kan medföra att de under många år uttalat att de har 

psykisk ohälsa eller funktionshinder och blivit diagnosticerade till exempel med depression. Detta kan 

ha medfört en större medvetenhet om att de har psykisk ohälsa, vilket gav en större benägenhet att 

svara att psykisk ohälsa var det stora skälet till studieproblem. Skillnaden i svar kan vara en semantisk/ 

språklig fråga. Man svarar olika men menar samma sak. En ung person i 18-årsåldern svarar troligen 

inte att den har psykisk ohälsa i en forskningsstudie utan den säger att mobbningen eller bristen på 

stöd från vuxna är de stora orsakerna till svårigheter med studier. Detta kan bero på att det är mer 

näraliggande för dem att uttrycka sig så. I grunden blir det ändå ungefär samma sak: mobbning och 

brist på pedagogiskt och personligt stöd ger psykisk ohälsa och psykisk ohälsa riskerar i sin tur att ge 

mer mobbning.  Både mobbning, brist på stöd, utanförskap och psykisk ohälsa blir hindrande faktorer 

för att slutföra utbildning. Vad som är orsak och verkan kan vara svårt att se och de faktorerna kan 

ömsesidigt påverka varandra negativt. 

 Vilka förklaringar kan finnas till att psykiska funktionshinder och psykisk ohälsa var så stort hinder 

för att påbörja och slutföra utbildning? Ett sätt att analysera detta problem är att ge en strukturell 

förklaring. Det kan konstateras att Sverige gått igenom genomgripande strukturella förändringar på 

arbetsmarknaden de senaste 50 åren vilket kan ge en förklaringsbakgrund och förståelse för varför SEd 

vuxit fram och hur SEd berättigar och ger legitimitet till sin verksamhet.  

Forskaren Tapio Salonen målar upp en bild av att Sverige är ett i grunden rikt land som fördelar  

arbetstid och inkomster ojämnt. Vissa arbetar för mycket, medan andra står utanför och inte får arbeta 
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alls. Dessutom bor vi mer åtskilda och samhället blir mer uppdelat och segregerat, där medborgarna 

alltmer lever tillsammans med människor som liknar varandra. Salonen pekar på att det framförallt är 

de som är väletablerade och har goda inkomster som söker sig till likasinnade. Segregeringen leder till 

färre vardagsmöten mellan olika grupper i samhället vilket ger en åtskild vardagslogik där man bara 

träffar människor som liknar en själv. Klyftorna mellan fattiga och rika hushåll har ökat, arbetslivet 

har radikalt förändrats och allt fler ”kasseras” i den allt hårdare konkurrensen om arbeten. Samtidigt 

ökar den psykiska ohälsan framförallt bland unga människor.  Antalet barn som upplever fattigdom 

uppgår till ungefär 12-13 % av alla barn i Sverige och de får allt svårare att etablera sig i arbetslivet 

eftersom de i huvudsak kommer från studieovana hem. Arbetslivets förändring består bland annat av 

allt hårdare krav på formell utbildning samtidigt som antalet ”lågtröskeljobb” minskat kraftigt.  Detta 

är enligt Salonen ett utslag av Sveriges omvandling till ett postindustriellt samhälle, där globalisering, 

urbanisering, migration, segregation och fattigdom bidragit till detta. Den strukturella omvandlingen 

leder till att en allt större grupp står utanför arbetslivet utan lämplig utbildning eller erfarenhet för de 

nya arbeten som finns på den postindustriella arbetsmarknaden. Detta kan i sin tur leda till att fler 

människor blir beroende av bidrag i olika former. Salonens förklaringsbakgrund säger 

sammanfattningsvis att allt fler personer som inte klarar den hårdnande konkurrensen där formell 

utbildning är ett måste, ”kasseras” och lever utanför arbetsmarknaden och är beroende av bidrag för 

sin överlevnad. En betydande del av dessa personer kommer enligt Salonen från en bakgrund av att 

vara utsatta för ekonomisk, social och utbildningsmässig fattigdom, vilket enligt forskningen bidrar till 

att man klarar skolan sämre, har en mindre aktiv fritid, har sämre fysisk och psykisk hälsa och oftare 

blir kriminella.  

 Han menar vidare att dagens ungdomar ska etablera sig på en arbetsmarknad som ser helt 

annorlunda ut än för 30 år sedan och han menar att detta ofta glöms bort i analysen av 

arbetsmarknadens situation. En del av hans lösningar handlar om att göra massiva sociala 

investeringar i mångmiljardklassen på utbildning, bostäder, hälsovård och arbeten. Om detta inte 

genomförs kommer klyftorna att fortsätta att öka, enligt Salonen. Ett annat av Salonens förslag är att 

reformera arbetstidspolitiken i riktning mot att skapa mer flexibla arbetstider, vilket inte behöver vara 

en sextimmarsdag. Detta för att fördela lönearbetet mer jämlikt vilket kan medföra att fler får dela på 

de jobb som finns. Salonen menar att det skulle förbättra livet både för dem som står utanför 

arbetsmarknaden och de som finns i innanförskapets ”ekorrhjul” – alla som arbetar mer än de 

egentligen vill (Salonen, 2009). 
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9. Slutsatser och diskussion 

Syftet med studien var att undersöka vilka av faktorerna i psykiatrisk rehabiliteringsteori och i SEd-

stödet som deltagarna i prioritetsordning upplevde vara mest stödjande och hindrande för att de skulle 

påbörja och slutföra en utbildning i riktning mot att få ett arbete. Detta för att skapa en ökad förståelse 

för vilken form av stöd som krävs inom socialt arbete för att personer med psykiska funktionshinder 

ska kunna påbörja och slutföra utbildning, men också för att se om tjänsten SEd har potential att 

användas inom socialt arbete i form av arbetslivsinriktad rehabilitering och återhämtningsinriktat stöd 

för psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder.  

Resultatet från min studie visar att de faktorer från PsyR-teorin som deltagarna uppgav som mest 

stödjande för att slutföra utbildning var stöd med att lösa studieuppgifter vilket innefattar att kunna ha 

en plats att studera på, ett genuint engagemang, förmåga till empati och ett respektfullt bemötande, 

vilket innefattar social gemenskap och samvaro, personligt stöd och enskilda samtal, att stödet inte var 

tidsbegränsat och studie- och yrkesvägledning som kartlade var individen befann sig och vart den vill 

komma i studie- och yrkeslivet. De faktorer som deltagarna uppgav som mest hindrande för att 

slutföra utbildning var psykisk ohälsa, svårigheter med studieekonomin, svårigheter i socialt samspel, 

svårigheter med ork, koncentration och struktur för studier och brist på tidigare stöd att slutföra 

studier. Det teoretiska verktyg jag har valt att använda är psykiatrisk rehabiliteringsteori. 

En slutsats jag drar av resultatet är att deltagarna uppger att det är helhetsinriktat, långvarigt 

pedagogiskt och mellanmänskligt stöd, enskilt och i grupp, som bidrar till att deltagarna slutför 

utbildning och därmed ökar sannolikheten att få ett arbete. Stödet behöver ske på ett genuint, 

medmänskligt och respektfullt sätt. När deltagarna också får stöd med att lösa de problem som dyker 

upp i livet i sin helhet, t.ex. med studie- och yrkesvägledning, ekonomisk rådgivning, återhämtning 

från psykisk ohälsa och privata frågor bidrar det till en ökad trygghet för deltagaren. 

En annan slutsats är att en majoritet av deltagarna uppger att det största hindret för dem att slutföra 

utbildning är deras psykiska ohälsa i form av ångest, fobi och depression parat med dåligt 

självförtroende och låg motivation. 

En ytterligare slutsats som kan dras från resultaten är att den största åldersgruppen är unga vuxna 

mellan 17 – 30 år eftersom snittåldern är 27 år och 72 % av deltagarna i studien fanns i det 

åldersspannet.  

 Ännu en slutsats som kan dras är att deltagarna var nöjda eller mycket nöjda med det stöd de fick 

från SEd. Skäl till att tro det är de återkommande positiva kommentarerna från deltagarna och att de är 

kvar i verksamheten under flera år. 

 Ännu en slutsats kan vara att majoriteten vill uppnå högskoleutbildning eller slutföra en utbildning 

som leder till arbete, vilket i dagens samhälle innebär minst gymnasieskola med eller utan 

eftergymnasial påbyggnad. Förankringen på arbetsmarknaden ökar ju högre utbildning man har, enligt 

forskning jag tagit upp tidigare. Idag krävs också gymnasieutbildning och ofta mer för att få arbete. 
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Vidare får resultatet kring prioritetsordningen av de stödjande och hindrande faktorerna i PsyR-teorin 

en följd för personal på så sätt att de kan lägga tyngdpunkten i sitt arbete på rätt faktorer. När 

personalen inte vet vad som är viktigast riskerar verksamheten att bli mindre effektiv och få sämre 

resultat. Likaså riskerar SEd att bli mindre effektiv när personalen inte vet vilka hinder deltagaren har 

att övervinna för att påbörja och slutföra utbildning och därmed riskerar att inte tillföra de verktyg 

som krävs för att övervinna hindren. Dessutom kan det vara svårt för brukaren att veta vilken form av 

stöd den kan förvänta sig när verksamheten inte har ett tydligt upplägg. Relevansen för socialt arbete 

handlar vidare om att låta deltagarna i SEd berätta och få en röst kring vad som är allra viktigast för 

dem att få stöd med för att gå från utanförskap till att bli inkluderad och etablera sig starkare i 

utbildning och arbete. Vilka faktorer i ett stöd från SEd är det som verkligen gör skillnad och skapar 

reella resultat, som slutförd utbildning, anställning och återhämtning från psykisk ohälsa utifrån 

deltagarens perspektiv? Svaren från deltagarna kan bidra till att personal inom arbetslivsinriktad 

rehabilitering får en ökad kunskap och prioriterar att använda rätt verktyg och har rätt ordningsföljd 

för vad den först och främst ska stödja individen med. Vidare kan deltagarnas svar ge en tydligare bild 

om personalen behöver någon ytterligare kompetens för att kunna vägleda deltagaren till de mål och 

resultat som deltagaren vill uppnå. När jag läste igenom forskningen om SEd upplevde jag både 

nyfikenhet och frustration över att det inte uttalades tydligt vad som exakt var de avgörande faktorerna 

som gav positiva förändringar för deltagarna eller vad som hindrade dem. De flesta studierna 

fokuserade på att undersöka resultatet efter insatsen, inte vad deltagarna upplevde vara verksamt för 

dem.  

 Vidare är studien relevant på ett principiellt plan då det i samhället idag finns en stor grupp 

människor som är kortutbildade, är arbetslösa, har psykiska funktionshinder/ohälsa och därför har 

svårt att få ett arbete. För att få ett arbete måste de troligen genomföra en utbildning som ökar 

anställningsbarheten, men för att slutföra utbildningen behöver de ofta någon form av extra stöd. Då 

allt fler av dessa individer kan bli aktuella för socialtjänsten i det sociala arbetet genom 

arbetslivsinriktad rehabilitering, är det relevant att tydliggöra vilka de viktigaste stödjande och 

hindrande faktorerna är, så att stödverksamheter som SEd förhindrar utslagning av individerna. Detta 

arbete inom socialtjänsten är ofta lokaliserat inom egna arbetsmarknadsenheter som samverkar med 

andra aktörer som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget, Skolan m.fl.  

 En slutsats som går att dra av studien är dock att arbetslivsinriktad rehabilitering, speciellt med 

inriktning mot att slutföra utbildning, ännu är en mycket ovanlig verksamhet i Sverige. En följd av 

detta för brukargrupper blir att de troligen kommer att behöva ta mer eget ansvar för sin rehabilitering 

från psykisk ohälsa. Samtidigt finns en problematik med att de som har allvarlig psykisk ohälsa kanske 

inte är så självgående att de själva kan agera kring sin ohälsa. Om ingen söker upp dem eller ställer 

någon form av krav på dem riskerar de att helt falla utanför samhället. Som jag nämnt tidigare är det 

växande utanförskapet en stor problematik och stödet från samhället kan ha svårt att räcka till.  
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En del kommuner, till exempel Eskilstuna, Gävle och Sigtuna har som en del av lösningen bestämt sig 

för att anställa 100-150 psykiskt funktionshindrade i ett kombinerat program som innehåller både 

arbete och utbildningsmöjligheter, istället för att passivt låta dem ta emot försörjningsstöd. Detta 

antagligen med tanken att det ska sänka kostnaderna för försörjningsstöd i framtiden. Denna typ av 

arbete kan bli ett större område för socialt arbete framöver. 

(http://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/arbetsmarknadsysselsattning/funktionsnedsattassysselsattni

ng.8206.html ).  

Ytterligare ett skäl till varför studien är relevant för socialt arbetet är resultatet från rapporten ”10 

orsaker till avhopp” där 379 avhoppare från gymnasiet tillfrågats vilka hinder de upplevde kring 

utbildning svarade ungefär 50 % av dem att mobbning från kamrater och lärare och personal var det 

främsta skälet till svårigheter i skolan. Det näst största skälet till skolmisslyckande var bristande stöd 

från vuxna i skolan, både med pedagogiskt och personligt stöd, vilket kan uttryckas som ”vuxna som 

inte bryr sig” (Temagruppen Unga i Arbetslivet, 2013). Utifrån det finns anledning att se till att det 

finns tillräckligt med kurativ personal inom skolan för att minska problematiken, vilket är en del av 

socialt arbete.  

 Något som är problematiskt i relationen mellan PsyR-teorin och resultatet i studien är att deltagarna 

kan ha haft svårt att uppge att de saknar något eller önskar något som inte tydligt uttalat finns med som 

del i SEd eller i enkätfrågorna. Exempelvis värderas studie- och yrkesvägledning som mycket viktig i 

den holländska forskningen om SEd som jag beskrev i forskningskapitlet, men värderas inte alls lika 

högt i min studie. Att den värderas högt i den holländska studien kan bero på att studie- och 

yrkesvägledning är en obligatorisk kurs som genomförs i början av det programmet för att sedan följas 

upp i enskilda samtal. SEd-verksamheterna i Sverige beskriver att studie- och yrkesvägledning kan 

finnas att tillgå genom samverkan med andra aktörer, men det uttalas inte tydligt om det ingår som en 

tydlig modul i arbetet med SEd-programmet. Detta kan ha medfört att deltagarna inte i så hög 

utsträckning nämnt att studie- och yrkesvägledning är viktig. Denna otydlighet tycker jag är ett 

problem då 23 deltagare, en tredjedel, i fråga 7 uppgav att de inte vet om eller vad de ska studera. De 

kan ha hamnat i en situation där de inte vet vad de kan kräva då de inte vet vad de saknar. De kan 

tänkas behöva specifik studie- och yrkesvägledning för att bli klarare över vilken utbildningsväg de 

ska välja.  

Ett annat problem i relationen mellan PsyR-teorin och resultatet är att skillnaderna mellan 

faktorerna i enkäten är små, speciellt i den kvantitativa frågan 8 om vad deltagarna tycker är viktigt 

med SEd, vilket minskar möjligheten att dra några säkra slutsatser. Om jag valt kvantitativa intervjuer 

är det möjligt att jag skulle fått mer detaljerade svar, då jag kunnat fråga mer ingående om specifika 

faktorer.  

En fråga som kan vara problematisk är hur SEd-personal ska handskas med att en majoritet av 

deltagarna uppger att psykisk ohälsa är det största hindret för att slutföra utbildning. Det kan behöva 
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tydliggöras inom vilka ramar personalen går in i frågan. Ska de bidra med kunskap, föreläsningar eller 

seminarier om återhämtning från psykisk ohälsa? Hur långt ska SEd-personal följa med inåt i en 

deltagares inre värld? Behöver man tydliggöra och kommunicera skillnaderna och gränser mellan 

olika form av stöd till deltagarna eller ger detta sig själv med tiden? Detta behöver tydliggöras. 

 En diskussion som kommit fram i forskningen är vilken form av stöd som är effektivast för att 

stödja personer med psykiska funktionshinder eller psykisk ohälsa till en starkare etablering på 

arbetsmarknaden. Är program med enbart stöd till utbildning effektivare än program som ger stöd för 

både utbildning och arbete? (Becker, et al. 2014).   

 Stödprogram som är riktade till personer med psykiska funktionshinder sker ofta genom IPS – 

Individual Placement and Support. Stödet som då ges är enbart riktat mot att finna ett reguljärt arbete 

på arbetsmarknaden. I rapporten från Becker m.fl. (2014) uttrycker forskarna uppfattningen att den 

mest lovande formen av stöd för psykiskt funktionshindrade är då SEd integreras med ett 

evidensbaserat program som SE eller IPS. En anledning till att de för fram det ställningstagandet kan 

vara att det för närvarande inte finns långsiktiga finansieringsmöjligheter för att enbart driva SEd, 

åtminstone inte i USA där arbetet med SEd pågått sedan mitten av 1980-talet. SEd är ännu inte 

evidensbaserat trots att metoden funnits och utvecklats sedan dess. Intressant att notera är att IPS-

metoden som riktar sig till att finna ett arbete har blivit evidensbaserad trots att IPS har en kortare 

historik än SEd. Vad det beror på vet man inte säkert inom forskningen.  

 Ett annat antagande jag tror forskarna gjort kring SEd generellt, är att de tröttnat på att försöka göra 

SEd evidensbaserat på grund av bristen på långsiktig finansiering. Finns inte finansieringen kommer 

inte evidensbaseringen och finns inte evidensbaseringen kommer inte finansieringen. SEd kan ha 

hamnat i den låsningen. Därför argumenterar forskarna nu för att låta SEd och IPS fungera 

tillsammans i framtiden eftersom frågorna kring utbildning och arbete är nära kopplade till varandra. 

En fördel blir också att SEd kan åka snålskjuts på att IPS är evidensbaserat. Något som talar för 

program med både SEd och IPS är att det även i mer renodlade SEd-projekt kommer en fas när 

studierna blir klara och deltagaren ska ut och söka arbete och kan behöva stöd även i denna fas.  

 Då samhällsutvecklingen under de senaste 20 – 30 åren pekar mot att utbildningskraven höjts och 

antalet ”enkla” jobb minskat i antal, är detta också ett argument för att låta SEd och IPS fungera 

tillsammans i kommande stödformer för att ge deltagarna en chans att få ta ett helhetsgrepp över sin 

livssituation. En väg framåt kan vara att stödet blir helhetsinriktat och innefattar en inventering av 

deltagarens hela liv. Ytterligare ett argument för en sammanslagning av SEd och IPS är att 

forskningen kring SE/IPS visar att vid stöd med enbart SE/IPS är det 41 – 77 % av de som anställs 

som avslutar sina anställningar inom 6 månader. Arbetena är också ofta enkla och okvalificerade 

(Bond, Drake, Mueser & Becker, 1997). Senare forskning har också visat att människor som får stöd 

från ett SE/IPS-program har kort anställningstid, låg möjlighet att avancera i arbetet och negativa 

avslut av sina arbeten (McGurk, Mueser, Xie, Welsh, Kaiser et al, 2015). 
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En annan fråga som Becker och hennes forskarkollegor lyfter, är om arbetsspecialister som arbetar 

med SE/IPS också ska arbeta med att tillföra SEd, eller om deltagaren ska föras över till en personal 

som är specialiserad på enbart SEd? (Becker, Swanson, Drake & Bond, 2014).  

 Ett svar kan vara den vidareutveckling som lanserades 2014 genom ett program som kallas RAISE-

Recovery After an Initial Schizofrenia Episode. Programmet är en sammanställning av 

evidensbaserade metoder som började användas 2014 då amerikanska staten satsade 25 miljoner dollar 

på att sprida programmet i landet, riktad mot personer som haft sin första incident av psykotisk 

karaktär. I programmet finns en modul där SE och SEd sammanslagits till Supported Employment and 

Education (SEE), där man stöder förstagångsinsjuknade i psykos att komma vidare i arbete eller 

studier. Kortfattat beskrivet så arbetar cirka fyra så kallade Supported Education & Employment 

Specialist (SEES) med mellan 30-35 deltagare tillsammans i ett team. Inom teamet har man ett tätt 

samarbete där SEES-specialisten förväntas vara kompetent inom vägledning både mot arbete och 

studier. Utifrån ovanstående diskussion kring en möjlig sammanslagning av SE och SEd är det 

intressant att notera att ett sådant program utvecklats och har fått ekonomisk finansiering (Heinssen, 

Goldstein & Azrin, 2014; Nuechterlein, Subotnik, Ventura, Turner, Gitlin, et al, 2013; Swanson, 

Becker, Scannevin, Dean, McNeal, et al, 2014).  

 Ett annat svar som en av grundarna av SEd, Karen Unger (K. Unger, personlig kommunikation, 29 

augusti, 2016) gav under en föreläsning i Stockholm var att hon förordar att SEd utförs av en person 

som är specialiserad på studier och utbildning. Detta eftersom det området är omfattande och 

komplext och fordrar specifik kompetens.  

 Överfört till Sverige uppstår en problematisk situation när kommuner slår samman stödet för arbete 

eller studier. Ett flertal kommuner går idag ut med att de stöder personer med att slutföra utbildning 

eller komma ut i arbete. Vissa av dem lägger dock ett krav på att man måste remitteras till 

verksamheten via en handläggare vilket kan stänger ute en hel del personer som annars skulle ha stor 

nytta av att delta i verksamheten. Detta strider dessutom mot den grundläggande principen i SEd som 

säger att alla som vill delta i verksamheten ska få göra det. Hur detta ska hanteras framöver är i 

nuläget oklart.  
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10 Förslag på vidare forskning 
 
Ett förslag på vidare forskning är att genomföra ett antal större RCT-studier som har en utvärdering 

som sträcker sig över en tidsrymd på minst 3 år och idealt 5 upp till 10 år för att säkerställa att 

deltagande i SEd, antingen fristående eller i kombination med SE/IPS, medför högre 

deltagande/slutförande av utbildning och högre sysselsättningsgrad. Forskningsstudierna bör vara 

rigoröst genomförda där man testar och utvecklar existerande trohetsskalor och verktyg, har stora 

populationer och genomför programmet på ett flertal olika platser samtidigt. Det som avgör om en 

studie görs är om det avsätts ekonomiska medel för att bedriva forskning.  

 En annan typ av studie är att göra kvalitativa intervjuer med de som avslutat SEd i förtid för att ta 

reda på vad de upplevde kring avhoppet och om de tyckte att verksamheten saknade någonting som de 

behövde. Vidare skulle man kunna göra kvalitativa intervjuer specifikt med den tredjedel av 

deltagarna som ännu inte bestämt om eller vad de ska studera för att ta reda på mer om vilket stöd de 

behöver för att kunna bli klarare över sina utbildnings- och yrkesval.  

 Ytterligare en intressant studie vore att göra en longitudinell forskning där man följer deltagarna 

under 20-30-40 år för att undersöka om SEd som stödinsats är samhällsekonomiskt lönsam, utifrån att 

deltagarna kommer i arbete efter studierna. Intressant blir då också att se hur många deltagare som 

deltar i SEd ända tills de tar examen, får arbete och är kvar på arbetsmarknaden under lång tid.  
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12 Bilagor 
12.1  Bilaga 1: Brev till deltagare i SEd 
Hjälp forskningen om Unga som resurs i arbetslivet/ Supported Education i Sverige att ta ett 

steg framåt! 

 

Jag är en socionomstudent som studerar vid Ersta Sköndal Högskola i Stockholm. Under vårterminen 

2016 skriver jag en C-uppsats om Unga som resurs i arbetslivet/Supported Education och jag hoppas 

att du som deltagare har möjlighet att hjälpa till genom att svara på några frågor i en enkät.  

Syftet med enkäten är att undersöka vad deltagarna i programmet upplever vara stödjande eller 

hindrande med programmet Unga som resurs i arbetslivet/Supported Education samt att undersöka vad 

som har förändrats för dig under din tid i Unga som resurs i arbetslivet. 

 

Du deltar helt frivilligt i studien och den som svarar kan välja att inte svara på enstaka frågor. Svaren 

är anonyma, du behöver inte uppge ditt namn och ingen annan än jag som skriver C-uppsatsen 

kommer att ta del av dina svar. Du måste inte svara på alla frågor.  

 

Jag kommer inte att redovisa personlig information som kan röja din identitet. Enkäterna kommer att 

förvaras på ett säkert sätt så att inte obehöriga kan del av dem.   

 

Jag ber dig fylla i svar i enkäten och sedan lämna den till personalen.  

 

Du som ställer upp i studien gör en värdefull insats för att öka kunskapen om hur Unga som resurs i 

arbetslivet/ Supported Education kan utvecklas och förbättras. Jag är därför mycket tacksam för att du 

ställer upp och svarar.   

 

Om du har några frågor om studien, så kontakta gärna mig.  

Jag ser fram emot dina svar! 

 

Med vänliga hälsningar  

Ove Valodius 

Mail: ove.valodius@student.esh.se 

Telefon: 0733-40 26 58 
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12.2  Bilaga 2: Enkät till deltagare i SEd 

 

Enkät till deltagarna i Texas 
1. Ålder: _____ 

2. Kön: _____ 

3. På vilket sätt kom du med i Texas?  Kryssa i 1 svar. 

o Via en kompis/anhörig 

o Via skolan  

o Via socialtjänsten 

o Via försäkringskassan 

o Via arbetsförmedlingen 

o Via psykiatrin 

o Internet 

o Annat, ange vad:_____________________________________________________________ 

4. Hur lång tid har du varit med i Texas?  

_____år_____månader 

5. Vilken högsta nivå av studier hade du när du kom med i Texas? Kryssa i 1 svar. 

o Grundskola 

o Gymnasium 

o Komvux 

o Yrkeshögskola 

o Folkhögskola 

o Universitet/ Högskola 

o Annan, ange vilken:____________________________________________________________ 

6. Vilken nivå av studier vill du uppnå/fullfölja? Kryssa i 1 svar. 

o Gymnasium 

o Komvux 

o Yrkeshögskola 

o Folkhögskola 

o Universitet/ Högskola 

o Annan, ange vilken:____________________________________________________________ 

7. I vilken fas befinner du dig vad gäller studier? Kryssa i 1 svar. 

o Jag har inte tagit ställning till om jag vill studera vidare  

o Jag vill studera vidare, men har ännu inte bestämt vad jag ska studera 

o Jag har valt utbildning  

o Jag har ansökt till utbildning 
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o Jag är antagen på utbildning  

o Jag går första året på utbildningen 

o Jag går andra året på utbildningen  

o Jag går tredje, fjärde eller femte året på utbildningen  

o Jag är klar med den utbildning jag ville gå och söker jobb 

o Jag är klar med den utbildning jag ville gå och har fått jobb. 

 

8. Vilken del i Texas har varit viktig för dig? Svara gärna på alla påståenden. 

Skriv en siffra på raden framför påståendet: 

5 = mycket viktigt, 4 = viktigt, 3 = Varken/eller, 2 = Inte viktigt, 1= Inte alls viktigt 

_____engagemang och personligt stöd från personalen, med motivation, struktur i vardagen, gemenskap 

_____medkänsla, medmänsklighet, acceptans, respekt, värme 

_____stöd med struktur i studierna och livet, t.ex. studieteknik, nätverksträffar/ kurser, hjälpmedel 

_____studie- och yrkesvägledning, gjort en kartläggning av vad jag vill studera/arbeta med 

_____ekonomisk vägledning (t.ex. CSN, stöd med studiefinansieringen) 

_____stöd med nätverksbyggande, utöka mitt sociala nätverk 

_____praktisk hjälp med ansökningar till utbildningar/arbeten 

_____enskilda samtal med personalen 

_____aktiv problemlösning, personal finns där när det behövs  

_____stöd och samordning med myndighetskontakter 

_____stödet är inte tidsbegränsat 

_____sociala aktiviteter med deltagare/ personal, lunch, bio, läger, restaurangbesök, friskvård 

_____stöd till friskvård - fysisk träning, bra kost och avslappning 

_____extra stöd i början av mina studier/arbete, t.ex. vetskap om skolans resurser, kontakt med lärare 

_____stöd kring hur jag ska hantera om jag ska berätta om min psykiska ohälsa eller inte 

_____stöd i att hantera rädslor, trötthet, passivitet, ångest, social rädsla, etc. 

_____regelbunden uppföljning av mina studie- eller arbetsmål, en strukturerad plan 

_____lokalens inredning, disposition och placering 

_____Texas som sammanhang att gå till (social samvaro, trygghet, samhörighet) 

_____stöd med att läsa in prov & tentor 

_____stöd med biverkningar av mediciner 

_____personalen har sökt upp mig vid sjukdom och frånvaro 

o Annat, vänligen lista:_____________________________________________________________ 

Kommentar:______________________________________________________________________ 

9. Vad har varit extra bra med Texas? Skriv gärna svar. Dina svar är viktiga. 

_____________________________________________________________________________________ 



   

 

 
 

 

 

 

62 

____________________________________________________________________________________ 

 

10. Vad tycker du att Texas skulle kunna förbättra? Saknar du något? Skriv gärna svar.  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

11. Vilka förändringar har skett i ditt studie- och arbetsliv sedan du kom med i Texas? Skriv gärna 

svar.  

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

12. Hur nöjd är du med stödet från Texas? Svara gärna på alla påståenden. 

Skriv en siffra på raden framför påståendet:  

5= Mycket nöjd, 4 = Nöjd, 3 = Varken/eller, 2 = Inte nöjd, 1 = Inte alls nöjd 

_____engagemang och personligt stöd från personalen, med motivation, struktur i vardagen, gemenskap 

_____medkänsla, medmänsklighet, acceptans, respekt, värme 

_____stöd med struktur i studierna och livet, t.ex. studieteknik, nätverksträffar/ kurser, hjälpmedel 

_____studie- och yrkesvägledning, gjort en kartläggning av vad jag vill studera/arbeta med 

_____ekonomisk vägledning (t.ex. problem med CSN, stöd med studiefinansieringen) 

_____stöd med nätverksbyggande, utöka mitt sociala nätverk 

_____praktisk hjälp med ansökningar till utbildningar/arbeten 

_____enskilda samtal med personalen 

_____aktiv problemlösning, personal finns där när det behövs  

_____stöd och samordning med myndighetskontakter 

_____stödet är inte tidsbegränsat 

_____sociala aktiviteter med deltagare/ personal, lunch, bio, läger, restaurangbesök, friskvård 

_____stöd till friskvård - fysisk träning, bra kost och avslappning 

_____extra stöd i början av mina studier/arbete, t.ex. vetskap om skolans resurser, kontakt med lärare 

_____stöd kring hur jag ska hantera om jag ska berätta om min psykiska ohälsa eller inte 

_____stöd i att hantera rädslor, trötthet, passivitet, ångest, social rädsla, etc. 

_____regelbunden uppföljning av mina studie- eller arbetsmål, en strukturerad plan  

_____lokalens inredning, disposition och placering 

_____Texas som sammanhang att gå till (social samvaro, trygghet, samhörighet) 

_____stöd med att läsa in prov & tentor 

_____stöd med biverkningar av mediciner 

_____personalen har sökt upp mig vid sjukdom och frånvaro 
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o Annat, vänligen lista:_____________________________________________________________________ 

Kommentar:___________________________________________________________________________ 

 

13. Finns det något som gjort dig tveksam eller hindrat dig att börja studera? Skriv gärna svar. 

___________________________________________________________________________________ 

 

14.  Har du upplevt problem kring att finansiera dina studier?  

¨ Ja 

¨ Nej 

Om Ja, var vänlig beskriv närmare: _______________________________________________________ 

 

15. Vilken typ av hinder/svårigheter har du haft kring studier/arbete innan Texas? Skriv svar. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

16. Vad betyder högre utbildning för dig? Skriv gärna svar. 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

17. Vad innebär Texas för dig? Skriv gärna svar. 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

TILL SIST: Om du är villig att ställa upp för en cirka 30 minuters djupare intervju om dina erfarenheter av 

studier och Texas, skriv då ditt namn och telefonnummer här, så tar jag kontakt med dig. Det är förstås helt 

frivilligt! 

Namn:__________________________________________________________________________________ 

Telefonnummer:_________________________________________________________________________ 

STORT TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

JAG ÖNSKAR DIG STORT LYCKA TILL MED DITT KOMMANDE STUDIE- OCH 

ARBETSLIV! 

Vänliga hälsningar från Ove Valodius, socionomstudent på Ersta Sköndal Högskola. 
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12.3  Bilaga 3: Supported Education i Sverige 
I Sverige finns verksamheten Supported Education på följande platser:  

• Skellefteå – Urkraft. Namn på verksamheten: Mötesplats Texas - Tillgång till Examina för individer 

med Aspergers syndrom. Kontaktperson: Katrin Lundmark, Peter Brännström, Ulrica Rauhala, 

Therese Lundgren, tfn: 0910-579 00. Mail: info@urkraft.se. 

Beskrivning: Stödverksamheten riktar sig till personer med Aspergers syndrom eller andra 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och är ett samarbete mellan Föreningen Urkraft, Skellefteå 

kommun Stöd och Service, Gymnasiekontoret/VUX och Psykiatrin i Skellefteå, 

Samordningsförbundet, Föreningen Attention, LTU, CV, och Solviks folkhögskola. Verksamheten 

omfattar f.n. cirka 80 personer och syftar till att stödja deltagarna att kvalificera sig till och fullgöra 

studier på gymnasiet, Vuxenutbildningen (VUX), folkhögskola eller högskola/universitet. 

Verksamheten finansieras av Europeiska Socialfonden, Skellefteå kommun och 

Samordningsförbundet Skellefteå. 

Hemsida: http://www.urkraft.se 

• Lunds Fontänhus. Namn på verksamheten: En väg framåt. Kontaktperson: Matilda Espmarker. 

Tfn: 073-528 51 58, 073- 539 07 43. Mail: student@lundsfontanhus.se. 

Beskrivning: Projektet pågår från 2012 – tillsvidare. Arbetet riktar sig till studenter som har, eller 

riskerar att få psykisk ohälsa. 60 studenter får i nuläget stöd av verksamheten. På Lunds Fontänhus 

erbjuds studenter individuell handledning, studieplatser, gemenskap och möjligheter till olika kurser 

och aktiviteter. Tillgång till lunch, nätverksträffar varje vecka för alla studenter, friskvård – fysisk 

träning, årlig lägerverksamhet och gemensamma aktiviteter 2 ggr/mån som bio, restaurangbesök etc. 

Syftet med satsningen är att studenterna skall ges möjligheter och verktyg till utökat nätverk, en stärkt 

självkänsla, fullföljda studier, ett förbättrat välmående och en karriär efter eget val. Arbetet 

finansierades de första tre åren av Allmänna Arvsfonden och har sedan funnit fortsatt finansiering via 

Lunds kommun, Region Skåne, Lunds Universitet, Crafoordska stiftelsen, Råby räddningsinstitut och 

Rotary.  

Hemsida: http://lundsfontanhus.se/index.php. 

• Örebro Socialpsykiatri. Namn på verksamheten: Studier med stöd. Kontaktperson: Malin Odell, 019-21 

44 89. Mail: malin.odell@orebro.se. Beskrivning: Utifrån ett projekt med SEd som pågick i Örebro 

2012-2014 permanentades arbetet med kommunens socialpsykiatri som ansvarig aktör. Studier med stöd 

riktar sig till personer i åldern 18 – 65 år som har någon form av psykiskt funktionshinder/ohälsa och 

vill slutföra studier. De har f.n. en anställd arbetskonsulent/studiecoach och 30 deltagare som får stöd att 

påbörja och slutföra studier. Arbetskonsulenten kan också stödja med att söka arbete. För att kunna få 

detta stöd ska man ha fått ett beslut från en biståndshandläggare inom socialtjänsten om dagverksamhet.  

Arbetskonsulenten samverkar med t.ex. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, försörjningsstödet och 

psykiatrin. Aktiviteter som genomförs är t.ex. att kartlägga tidigare erfarenheter, utbildningar och 



   

 

 
 

 

 

 

65 

intressen för att därefter genomföra en individuell plan som sträcker sig under så lång tid som deltagaren 

har sitt biståndsbeslut och behov finns.  

Hemsida: http://www.orebro.se/2103.html. 

• Sundsvall, Västerås och Backe. RSMH – Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. Namn på 

verksamheten: Unga som resurs i arbetslivet.  Kontaktperson: Projektledare: Annika Bostedt, tfn: 070 

420 82 52. Mail: annika.bostedt@rsmh.se, Backe – Tore Hansson, tfn: 070-525 12 07. Mail: tore 

Hansson@rsmh.se. Västerås – Robin Jönsson, tfn: 076-180 16 60. Mail: robin.jonsson@rsmh.se.  

Ann-Britt Grimberg, tfn: 072-004 36 87. Mail: annbritt.grimberg@rsmh.se. Sundsvall – Malin Bostedt, 

tfn: 070- 420 82 51. Mail: malin.bostedt@rsmh.se. 

Beskrivning: ”Unga som resurs i arbetslivet” är ett SEd- projekt. Supported Education är en 

rehabiliteringsmetod som syftar till att ge personer med psykisk funktionsnedsättning stöd att lyckas 

med en utbildning. Metoden ger stöd och hjälper dig att uppnå utbildningsmål i en vanlig skola oavsett 

om det är grundskola, gymnasium/högskola eller universitet. Syftet är att personer som har psykisk 

ohälsa eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning skall ges samma förutsättningar och möjligheter som 

andra. Målgruppen är unga vuxna mellan 16-30 år. Under projekttiden har verksamheten nått 70 

personer, varav 59 gått vidare till arbete, studier eller praktik. Verksamheten finansieras av Allmänna 

Arvsfonden och har pågått 2012 – 2015. Verksamheten avser att permanentas.  

Hemsida: http://www.rsmh.se/unga-som-resurs-meny/unga-som-resurs/supported-education/ 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/1378331662413471/ 

• Stockholm – Kungliga Tekniska Högskolan – KTH. Namn på verksamheten: Rusta – Rätt Utvecklat 

Stöd Till studenter med Asperger. Kontaktperson: Monika Barsch: tfn: 073- 270 10 88.  Mail: 

funka@kth.se. Arbetskonsulenter: Jörgen Palm, tfn: 073-519 16 17. Mail: jorpa@kth.se. Annelie Eldås, 

tfn: 073-270 10 88, mail: aeld@kth.se. Verksamheten syftar till att skapa ett nytt strukturerat, 

individuellt arbetssätt med nya metoder och verktyg riktat till studenter med Aspergers syndrom på 

högskola och universitet så att de kan hantera sin studievardag. F.n. cirka 20 deltagare. Finansierat av 

Allmänna Arvsfonden. Projektstart 2014.  

Hemsida: https://rustaprojektet.wordpress.com 

Facebook: https://www.facebook.com/Rusta-projektet-1626805170935334/info/?tab=page_info 

• Södertälje – Södertäljemodellen. Namn på verksamheten: Enheten för arbetsrehabilitering. 

Kontaktperson: Susanne Johansson, 08-523 04783. Mail: susanne.johansson2@sodertalje.se.  F.n. 30 

deltagare. 

• Sjuhärads samordningsförbund – Vårgårda, Herrljunga, Borås, Tranemo, Ulricehamn, Bollebygd, 

Mark och Svenljunga kommun.  Namn på verksamheten: POINT - Påverkan, Offentligt, Ideellt och 

Näringsliv Tillsammans.  Kontaktperson: Pernilla Knutsson,tfn: 033-430 10 21, 0708-85 41 83.  

Mail: pernilla.knutsson@sjusam.se 

Beskrivning: Projektet varar från 2016-02-01 till 2019-01-31: Arbetet riktar sig till sammanlagt 900 
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personer – 450 män och 450 kvinnor mellan 15 – 64 år och ska underlätta övergångarna till arbete för 

kvinnor och män som står långt utanför arbetsmarknaden. Det specifika målet är att deltagarna som är 

särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, studier eller närmare arbetsmarknaden.  

Arbetet finansieras av ESF- Europeiska Socialfonden.  

Hemsida: http://www.samverkanvg.se/point 

• Åhus – Namn på verksamheten: SupportED.  Kontaktperson: Samuel Löfgren, 0739- 88 46 91. 

Samuel.lofgren@furuboda.se. Verksamheten syftar till utveckla och pröva en fungerande metod av 

Supported Education, Grupper och individer ges stöd, förberedelser och vägledning i övergången till 

studier och arbete. F.n. cirka 20 deltagare. Verksamheten finansieras av Allmänna Arvsfonden.  

• Utbildare i metoden Supported Education – Misa Kompetens. De har översatt Supported Education 

Toolkit till svenska och leder utbildningar i Supported Education. Kontaktpersoner: Mimmi Darbo, 070-

858 0130. Hemsida: http://misakompetens.se/erbjudande/supported-education-utbildning/ 

 


