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Sammanfattning 

 

En studie av kvalitativ karaktär i utvärderande syfte avseende Arbetsförmedlingens metod 

Psykosocialt anpassningsstöd har utförts. Metoden riktar sig till arbetssökande/anställd såväl 

som till arbetsgivare/arbetsledare i syfte att öka individens möjlighet att få och behålla ett 

arbete. I studien har undersökts hur ungdomar med funktionsnedsättning som inlett 

utvecklingsanställning vid Samhall och deras chefer upplevde att ta del av metoden. Fokus 

var även att se till hur Arbetsförmedlingens specialister som utförde insatsen upplevde 

metoden samt huruvida metoden kunde anses bidra till en hälsofrämjande effekt i arbetslivet. 

En före- och eftermätning genomfördes av de anställda med självskattningsformuläret 

Salutogenic Health Indicator Scale och intervjuer har utförts med de anställda, arbetsgivarna 

och specialisterna. Sammantaget påvisade det framkomna resultatet att samtliga deltagande 

såg positivt på metoden och på gruppnivå kunde en hälsofrämjande effekt skönjas. 

Reflektioner över studiens bidrag samt koppling till utvecklingsmöjligheter av metoden, som 

ansågs möjliggöra en empowermentprocess, har belysts. Det fanns begränsningar i studien 

som kan inverka på generaliserbarheten av framkomna resultat såsom exempelvis ett lågt 

antal deltagande, risk för bias och tveksamhet vad gäller nyttjande av självskattningsformulär 

till aktuell målgrupp. Vid framtida forskning föreslås att ett vidare perspektiv där till exempel 

en kartläggning av faktorer runtom individen som ej är direkt arbetsrelaterade beaktas. 

 

 

 

Nyckelord: Arbetsförmedlingen, Psykosocialt anpassningsstöd, Utvecklingsanställning, 

Empowerment 
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Abstract 

 

A qualitative study for evaluation purposes regarding the Swedish Public Employment 

Service´s (Arbetsförmedlingen) method Psychosocial adjustment support has been conducted. 

The method is aimed at employees as well as employers in order to increase the individual's 

ability to obtain and retain a job. The study has investigated how young people with 

disabilities who initiated developmental employment at Samhall and their managers 

experienced the method. The focus was also to ensure how the specialists who delivered the 

method experienced it and whether it could be considered to contribute to a health-promoting 

effect in working life. A pre- and post-measurement was carried out by the employees with 

the self-assessment form Salutogenic Health Indicator Scale and interviews have been 

conducted with employees, employers and specialists. Overall the result obtained showed that 

all participants were positive about the method and at a group level a health-promoting effect 

could be seen. Reflections on the study's contribution as well as linking to development 

opportunities of the method, that were considered to enable an empowerment process, have 

been highlighted. There were limitations in the study that could affect the generalisability of 

results, such as low participation rates, risk of bias and doubts regarding the use of self-

assessment forms for the current target group. In future research it is proposed that a broader 

perspective be taken into consideration, for example, a survey of factors around the individual 

that is not directly related to work. 

 

Keywords: Swedish Public Employment Service, Psychosocial adjustment support, 

Developmental employment, Empowerment 
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 Introduktion 

 

Inledning 

Ungdomsarbetslösheten i Sverige har de senaste åren bevakats i media utifrån signaler om 

ökade svårigheter för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden och de negativa effekter 

som detta kan medföra på individ- såväl som samhällsnivå. I en rapport från Institutet för 

arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering [IFAU] problematiserar Engdahl och 

Forslund (2016) bland annat befintliga arbetslöshetsmått. De utgår från offentlig registerdata 

mellan 1990-2010 för personer födda 1974-1990 och finner exempelvis inget stöd för att 

ungas etablering på arbetsmarknaden ska ha senarelagts sedan mitten av 90-talet förutom för 

tre specifika grupper: unga utan fullständiga gymnasiebetyg, unga med utländsk bakgrund och 

unga med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Bland dessa har 

förhållandena försämrats mest för den sistnämnda gruppen, vilken kommer fokuseras i detta 

arbete.  

Att ett utanförskap från arbetslivet kan påverka den enskildes livskvalité är väl känt 

(Helgesson, Johansson, Nordqvist, Lundberg & Vingård, 2012), men vi vet även att för den 

som träder in på arbetsmarknaden är arbetsvillkoren på den specifika arbetsplatsen i 

kombination med individens förutsättningar viktiga parametrar för det psykiska såväl som 

fysiska måendet. Arbetsförmedlingen har sedan 2002 ett sektorsansvar inom arbetsmarknads-

politiken vad gäller funktionshinderfrågor med målbild att skapa full delaktighet och 

jämlikhet för alla med funktionsnedsättning. I regeringsbeslut (Socialdepartementet, 2011) 

fick myndigheten bland annat i uppdrag att andelen ungdomar under 30 år med en funktions-

nedsättning som får en anställning eller utbildning årligen ska öka. Detta uppdrag förutsätter 

samverkan med parter såsom kommuner, företag, organisationer och andra myndigheter. 

Samhall AB är en samarbetspartner med gemensamt mål att underlätta möjligheterna till 

arbete för personer med funktionsnedsättning som påverkar hens förutsättningar i arbete. 

Arbetsförmedlingen avgör vem som har behov och ska anvisas till en anställning i Samhalls 

kärnuppdrag och sedan 2014 pågår även en särskild arbetsmarknadssatsning vad gäller 

möjlighet till utvecklingsanställning i företaget, företrädesvis för unga vuxna under 30 år. 

Utvecklingsanställning innebär anpassat arbete för personer som har en funktionsnedsättning 

och som står långt från arbetsmarknaden. Syftet är att den anställde under den tidsbegränsade 

period som utvecklingsanställningen innebär ska få ta del av utvecklingsinsatser i syfte att öka 
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hens arbetsförmåga och kompetens med målsättningen att kunna finna och få ett arbete med 

eller utan stöd.  

Arbetsförmedlingen har tillgång till arbetsförmedlare och specialister 

(arbetsterapeuter/sjukgymnaster, socialkonsulenter, psykologer samt specialister inom 

syn/döv/hörsel-området) med särskild kompetens inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Det 

finns specifika insatser och program riktade till fokuserad målgrupp, men myndighetens 

samtliga tjänster, metoder, insatser och program finns tillgängliga. De särskilda verktygen 

reserverade för målgruppen avser att kompensera för en nedsatt arbetsförmåga genom 

anpassningar av t ex arbetsplats, arbetsmiljö och/eller arbetsuppgifter. Då forskning påvisar 

att även psykosocialt stöd på arbetsplatsen är en väsentlig faktor tog myndigheten under 2013 

fram och introducerade en ny metod Psykosocialt anpassningsstöd. I en av de så kallade 

kundresor som Arbetsförmedlingen genomfört sedan 2015 har även arbetsgivare gett uttryck 

för önskemål om att myndigheten vid behov kan finnas med längre i processen när det handlar 

om en anställning med lönestöd (PM Arbetsförmedlingen, 2014).  

 

Psykosocialt anpassningsstöd 

Arbetsförmedlingens metod Psykosocialt anpassningsstöd [PSAS] riktar sig till 

arbetssökande/anställd såväl som till arbetsgivare/arbetsledare i syfte att öka individens 

möjligheter att få och behålla ett arbete. Den kan vara aktuell under en arbetspraktik inför 

planerad anställning, vid behov som framkommer under det första året i anställning eller 

oavsett anställningstid om en lönesubvention utgår. Metoden kan användas när den 

arbetssökande/anställde och/eller arbetsgivaren uttrycker behov av fördjupat anpassningsstöd 

kring det psykosociala samspelet på arbetsplatsen, men fordrar inte att en 

funktionsnedsättning vad gäller förutsättningar i arbete föreligger. Behov kan även ha 

framkommit i samband med att personal från Arbetsförmedlingen utfört en så kallad 

arbetsanalys på arbetsplatsen. Metoden kan vara aktuell oavsett arbetsområde och ställer inga 

formella kompetenskrav på arbetsgivarrepresentanten vad gäller utbildning eller erfarenhet. 

Ingående parter ska vara informerade om metoden och samtycka till att medverka för att den 

ska anses aktuell. Ansvarig arbetsförmedlare konsulterar psykolog eller socialkonsulent som 

genomför en psykosocial arbetsanalys separat med den arbetssökande/anställde respektive 

arbetsgivaren utifrån fokusområdena Känslomässig förmåga, Gemenskap/relationer, 

Kommunikationsförmåga, Samarbetsförmåga, Stresstolerans, Självständighet och 

Omställningsförmåga. Den arbetssökandes/anställdes förutsättningar jämförs med 

arbetsplatsens krav och om specialisten bedömer insatsen aktuell görs en planering med 
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arbetsgivare och arbetssökande/anställd. I planeringen beskrivs de fokusområden som 

överenskommits om som relevanta i det specifika ärendet, förväntningar och insatsens 

omfattning. Planeringen ska vara dynamisk och revideras när/om behov uppstår. Stödet 

innefattar en serie av samtal som utgår från överenskomna fokusområden och insatsen kan 

som längst fortlöpa under ett år samt bestå av högst tolv samtal. I vilken omfattning samtalen 

sker separat med arbetssökande/anställd respektive arbetsgivare eller i form av trepartssamtal 

överenskoms om gemensamt. Insatsen avslutas eller avbryts:  

- när behoven är tillgodosedda och/eller tiden för stödet löpt ut. 

- när anställningen/praktiken avslutas eller avbryts. 

- när förutsättningarna för insatsen förändrats och specialisten bedömer att stödet inte 

längre är aktuellt.  

I samband med att insatsen avslutas görs en återkoppling till de som deltagit och till ansvarig 

arbetsförmedlare. En uppföljning rekommenderas inom ett halvår efter avslutad insats i syfte 

att se till om insatsen gett förväntat resultat. Krav på dokumentation tillhörande metoden 

omfattar beslut om specialistinsats [SPC-beslut] och löpande daganteckningar i sökande- 

respektive arbetsgivareblanketten i Arbetsförmedlingens informationssystem [AIS]. 

Stödmaterialet ”Psykosocial arbetsanalys” används i samband med genomförande av 

analysen, men kan gallras om alla uppgifter av relevans överförs i stödmaterialet 

”Planering/uppföljning av insats”. Det sistnämna dokumentet ska scannas in och förvaras i 

den sökandes elektroniska dossié i ELIN, vilket är myndighetens digitala dokumentlager 

tillhörande AIS. Blanketten ”Redovisning av specialistinsats” används för att sammanfatta 

insatsen till ansvarig arbetsförmedlare och förvaras i den elektroniska sökandedossién. 

Arbetsförmedlingen har inte genomfört någon formell utvärdering av metoden. Hur 

upplevs den att ta del utav ur en anställds och arbetsgivares perspektiv respektive från 

Arbetsförmedlingens specialist som levererar metoden? Metoden används inte i någon högre 

utsträckning och uppfattas av flera som tidskrävande och krånglig. Bland annat har 

tydliggörande exempel kring upplägg och utförande av metodbeskrivningen ”en serie samtal” 

efterfrågats från specialisthåll. Kan den vara en lämplig insats för arbetslösa unga med 

funktionsnedsättning i samband med den tidsbegränsade utvecklingsanställningen i avsikt att 

skapa bättre förutsättningar för utveckling och upplevs den bidra till ökad beredskap för annat 

framtida arbete? Med bakgrund av detta erbjuds metoden till en grupp unga vuxna som ska 

inleda utvecklingsanställning vid Samhall. Då metoden fokuserar på psykosociala faktorer i 

arbetsmiljön som är av vikt för den enskildes välbefinnande kommer insatsen att betraktas 

som en hälsofrämjande insats i arbetslivet.  
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Teori  

Nedan redogörs kort för några teorier avseende psykosocial arbetsmiljö, om funktionshinder 

och arbetsliv samt hälsofrämjande insatser i arbetslivet med fokus på psykologisk 

empowerment, vilka bedöms relevanta i aktuell studie.  

Psykosocial arbetsmiljö  

Weman-Josefsson och Berggren (2013) presenterar den psykosociala arbetsmiljön som de 

arbetsaspekter som ”främst ställer krav på våra mentala resurser och som kan relateras till den 

arbetande människans psykiska resurser och sociala behov” (s. 74). Tidigare fokus på 

patogena faktorer t ex stress har genom åren successivt förskjutits och intresset har ökat för 

det så kallade salutogena perspektivet där man försöker urskilja förhållanden i den 

psykosociala arbetsmiljön som kan ha en stärkande effekt och på så vis bidra till en positiv 

utveckling på individ- såväl som gruppnivå ifråga om psykisk och social utveckling. En 

välkänd teori är krav-kontroll-stödmodellen (Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 1990; 

Johnson & Hall, 1988) som bygger på tanken att för att förstå hur negativ stress kan uppstå 

måste flera aspekter beaktas parallellt. I detta fall anses negativ stress och ökad risk för ohälsa 

uppstå om kraven är höga, graden av kontroll över arbetssituationen exempelvis besluts- och 

påverkansutrymme låg och upplevt socialt stöd från omgivningen lågt (så kallat spänt arbete). 

Motpolen är så kallat aktivt arbete som symboliseras av att kraven kan vara fortsatt höga, men 

i kombination med upplevd hög grad av stöd såväl som kontroll kan det istället bidra till 

utveckling samt engagemang hos den enskilde arbetstagaren.  

Andra teorier som tros inverka på en individs upplevelse av aktuell psykosocial 

arbetsmiljö och hälsa är självbestämmandeteorin och målsättningsteorin. Den förstnämnda 

fokuserar på en kombination av motivation och miljö (se Figur 1) som avgör vart på 

kontinuumet över självbestämmande individen placeras.  

Typ av motivation 

    Amotivation                        Yttre motivation                                       Inre motivation 

Typ av      Icke              Yttre          Introjicerad           Identifierad         Integrerad          Inre 

reglering     reglering       reglering   reglering                reglering             reglering            reglering 

 

Beteendekvalitet 

                            Kontroll                  Självbestämmande 

Figur 1. Kontinuum över självbestämmande (Weman-Josefsson & Berggren, 2013 fritt efter 

Ryan & Deci, 2000). 
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Teorin som anses gångbar inom arbetslivet (Gagné & Deci, 2005) bygger på att sannolikheten 

är högre att en individ engagerar sig i ett beteende kort såväl som långsiktigt om graden av 

självbestämmande upplevs hög. Detta är dock avhängigt i vilken utsträckning man har 

internaliserat aktuella värderingar och beteenden och gjort dem till sina egna. En central del i 

teorin är förklaringsmodellen kring hur den enskilde kan motiveras att engagera sig i olika 

beteenden som inte utgår från så kallad inre motivation. Ett förenklat exempel kan vara att 

man upptäcker att man försovit sig en arbetsdag: individ A struntar i vilket, har ju ändå missat 

den första bussen, någon annan kan ju likaväl göra de arbetsuppgifter hen skulle ha gjort för 

dagen och väljer att vända på sig och sova vidare (amotivation); individ B suckar och kliver 

upp för hen vet att man inte bör missa arbete om man inte är sjuk, att det finns arbetskamrater 

och uppgifter som väntar på en och att det skulle bli mindre pengar i månadslön om hen inte 

kommer iväg (yttre motivation); individ C hoppar upp, slänger iväg ett sms till chefen om att 

man är på väg, tar en macka i kylen (fixades redan i går kväll för hen är medveten om att det 

ibland kan bli stressigt på morgonen) som intas under transporten till jobbet där 

arbetsuppgifter och arbetskamrater som hen trivs bra med väntar (inre motivation). Deci och 

Ryan (2000) menar att den inre motivationen påverkas av i vilken omfattning individen 

upplever kompetens, autonomi samt tillhörighet i aktuell aktivitet. 

Målsättningsteorin (Locke & Latham, 1990) syftar till att förstå vad som inverkar till 

att en specifik aktivitet väljs och vilka komponenter som leder till att man upprätthåller 

densamma. Det har diskuterats hur övergripande mål ska kunna delas upp i konkreta delmål 

med tydliga strategier för hur man ska kunna uppnå dessa. Generellt menas att konkreta mål 

är att föredra framför abstrakta och att svåra mål är mer motiverande än enkla. Man lyfter 

även fram att individuella skillnader kan inverka på huruvida ett målinriktat program fullföljs 

eller inte. Utöver upplevelse av faktisk kompetens och kunskap inom aktuellt område 

framhävs individens tilltro till den egna förmågan som central. Banduras (1997) begrepp self-

efficacy omnämns utifrån tanken att individens tidigare framgångar och uppmuntran från 

viktiga andra står i relation till hens grad av självtillit och ju starkare denna är desto mer 

kommer ansträngningen för att nå uppsatt mål att vara och enligt teorin kommer ett positivt 

utfall i sin tur leda till att individen efterhand sätter högre mål.  

Funktionshinder och arbetsliv 

I sin avhandling lyfter Hillborg (2010) fram erfarenheter från brukare och professionella vad 

gäller rehabiliteringsprocessen mot ett arbetsliv. En utgångspunkt är att de hinder som 

individen kan uppleva inte enbart beror på den faktiska funktionsnedsättningen utan även 
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påverkas av andra orsaker på grund av att vi lever i ett samspel med vår omgivning. De 

klassiska tre modeller som man utgår från är den medicinska, sociala respektive den kulturella 

modellen (Bhaskar & Danermark, 2006). Den medicinska modellen har haft ett starkt 

inflytande på den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och fokuserar på individens nedsättning 

orsakad av sjukdom eller skada. I syfte att förskjuta fokus från individen och bredda till en 

samhällsnivå utvecklades den sociala modellen där man menar att det är samhällets 

utformning och svårigheten att skapa förutsättningar för att alla medborgare ska kunna nå full 

delaktighet som är problemet snarare än den enskilde individens funktionsnedsättning. Teorin 

om den kulturella modellen har vunnit mark under 90-talet och utgår från att människors sätt 

att tolka upplevelser påverkas av den kulturella kontext man befinner sig i och kan leda till 

exempelvis diskriminering och/eller stigmatisering. I en teori om sociala emotioner (Scheff & 

Starrin, 2006) lyfts sociala känslor fram som betydelsefulla för upplevelsen av självbilden och 

som en aspekt som starkt influerar hur vi agerar i olika sociala sammanhang. Om de negativa 

känslorna såsom exempelvis skam tar överhand anses det bidra till ett undvikande beteende, 

vilket kan vara viktigt att ha i åtanke när det gäller varierande grad av öppenhet kring 

exempelvis funktionsnedsättning och eventuella anpassningsbehov i den arbetsrelaterade 

kontexten.  

Hälsofrämjande insatser i arbetslivet och psykologisk empowerment 

På ett internationellt plan inbegriper begreppet hälsofrämjande arbete att man arbetar såväl 

preventivt som promotivt. I Sverige försöker man förlägga fokus till de främjande faktorerna 

och använder termer som till exempel friskfaktorer för att se till vad som stödjer individer att 

vidmakthålla eller utveckla hälsofrämjande beteenden i arbetslivet. Folkhälsoinstitutet 

(Källestål et al., 2004) påpekade i en rapport att perspektivförskjutningen ännu inte var fullt ut 

realiserad i praktiken och frågan är om man ännu har nått dithän? Även om arbetsplatsen 

fokuseras som vald arena för insatserna är det viktigt att se till den helhet som individen 

befinner sig i det vill säga tillämpa ett holistiskt synsätt. På 2:nd Nordic Health Promotion 

Research Conference i Stockholm 1998 utarbetades en definition av hälsopromotion som ”den 

process som möjliggör för individer, grupper, organisationer och samhällen att öka kontrollen 

över de faktorer som påverkar hälsan och därigenom förbättra den”. Hälsofrämjande arbete 

kan kräva insatser på flera olika nivåer till exempel i form av tvärsektoriellt arbete mellan 

myndigheter och organisationer respektive inom verksamheten där yrkesarbete bedrivs och på 

individnivå för att ”stimulera människor till att välja goda levnadsvanor, att stärka den 

personliga identiteten och ge stöd till utveckling av den egna problemlösningsförmågan” 
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(Källestål et al., 2004). Ett framgångsrikt sektorsövergripande arbete ger utdelning inte bara i 

form utav nya resurser för hälsan utan bidrar på sikt även till den sociala såväl som 

ekonomiska utvecklingen (World Health Organization [WHO], 1998).   

Ett centralt begrepp i hälsofrämjande arbete är empowerment, även om det 

problematiseras av Askheim (2007) utifrån aspekten att det i rehabiliteringssammanhang 

kanske snarast handlar om en form av bemästrande. Hanson (2004) beskriver begreppet som 

rubrik för den vardagsmakt och tillgång på resurser människor behöver för att kunna hantera 

sitt liv på ett hälsofrämjande sätt. Här kommer fokus att vara på det som kallas psykologisk 

empowerment enligt Zimmerman (1995) och bygger på tre komponenter: en intrapersonell, en 

interaktions- och en beteendemässig dimension (se Figur 2).  

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Modell över psykologisk empowerment 

Det kan underlätta att betrakta empowerment som en process där individen utifrån sina 

förutsättningar och i samspel med sin närmiljö i aktuellt samhälle utvecklas från ett tillstånd 

till ett annat. Den förstnämnda komponenten omfattar den enskildes tankar om sig själv, tilltro 

på egen förmåga inom viktiga livsområden såsom exempelvis arbetslivet, motivation till att få 

kontroll samt upplevd kompetens. Interaktionskomponenten inbegriper att individen har en 

medvetenhet samt förståelse eller kunskap om samhället och den närliggande miljö hen 

befinner sig i till exempel vad som gäller på arbetsplatsen. För att kunna bli empowered 

behöver individen ha kännedom om alternativ för att på egen hand eller med stöd av andra 

kunna hantera olika situationer och använda lämpliga resurser i syfte att uppnå en känsla av 

kontroll. Den beteendemässiga komponenten handlar om att agera och kunna anpassa sig till 

förändringar samt vid behov använda sig av copingstrategier. 
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Tidigare forskning  

Nedan presenteras ett selektivt urval avseende forskning med fokus på unga vuxna med olika 

funktionsnedsättningar och som har ingen eller begränsad arbetslivserfarenhet. Komponenter 

som anses hindra respektive främja övergången kommer att lyftas däribland supported 

employmentmetodik och empowerment. Avslutningsvis ses till en metastudie avseende 

psykosociala interventioner och faktorer som anses vara av vikt att beakta för att öka graden 

av följsamhet det vill säga att den unge vuxne fullföljer erbjuden psykosocial insats.  

Ung med funktionsnedsättning i arbetslivet 

Unga vuxna med funktionshinder är underrepresenterade på arbetsmarknaden i jämförelse 

med jämnåriga utan funktionsnedsättning. Utifrån tanken att kännedom om vilka faktorer som 

hindrar respektive underlättar målgruppens insteg i arbetslivet skulle kunna bidra till 

möjlighet att förbereda individen utifrån hens förutsättningar och därmed öka andelen 

funktionsnedsatta i arbete genomförde Achterberg, Wind, de Boer och Frings-Dresen (2009) 

en systematisk litteraturöversikt. Manligt kön, utbildningsnivå och psykosocial funktion var 

faktorer som främjade inträde i arbetslivet, medan fysisk nedsättning, epilepsi, lågt IQ och 

behov av inneliggande vård framhölls som hindrande faktorer. Behov av ytterligare forskning 

till exempel kring externa faktorer som stöd från ledning och arbetskamrater, anpassning av 

arbetsplats etc framhölls utifrån att dessa visat sig vara betydelsefulla för gruppen vuxna 

funktionshindrade. Den ovan nämnda krav-kontroll-stödmodellen har i olika forsknings-

sammanhang haft tudelad framgång och bland annat en studie av De Jonge med kollegor 

(2000) påvisade att behov fanns av att vidareutveckla modellen för att öka dess precision. De 

menade att krav borde delas upp i olika typer (känslomässiga, fysiska och kognitiva) som 

matchas med kontroll och typen av stöd. Exempelvis att känslomässiga krav främst påverkar 

individens känslomässiga välbefinnande och bör bemötas med känslomässigt stöd. Annan 

kritik mot modellen från forskningssammanhang sammanfattat av Weman-Josefson och 

Berggren (2013) är att det kanske är förhållanden inom individen det vill säga mer personliga 

variabler än de faktiska förhållandena i arbetet som gör att man kan uppleva samma 

arbetssituation på olika vis. Vidare kritik är att modellen kanske främst är applicerbar i 

traditionellt produktionsarbete med en hierarkisk ledningsstruktur än i vissa av dagens så 

kallade gränslösa arbeten.  

I en forskningsstudie med målgruppen unga vuxna med utbildning på grundläggande 

nivå och som hade en fysisk funktionsnedsättning utan kognitiva inlärningssvårigheter, och 

som deltagit i arbetslivsinriktat program för att finna och få en varaktig förankring på 
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arbetsmarknaden påvisade Bal et al (2016) att det fanns behov av utökat stöd i jämförelse med 

icke funktionshindrade unga vuxna. Utöver vägledande insatser på gruppnivå till exempel 

fokus på hälsa och arbete, jobbsökaraktiviteter och att träna jobbintervju följdes deltagarna 

individuellt för att finna en arbetsplats som anpassades utifrån den enskildes förutsättningar. 

Vid uppföljning med tidigare deltagare kring de aktiviteter som ingått i insatsen framhölls 

vissa inslag som mer betydelsefulla än andra exempelvis jobbintervjuträning som bidragit till 

att utveckla färdighet att beskriva och marknadsföra sig själv. Andra delar var individuellt 

stöd med att finna en lämplig arbetsplats och få stöd med anpassningar liksom 

utbildningsinsatser till arbetsgivaren kring till exempel aktuell funktionsnedsättning (Bal et al, 

2016; Jans, Kaye & Jones, 2012). Rekommendationer om tillägg i programmet var behov att 

mer skräddarsy matchning om användande av rollmodell ute på arbetsplatsen samt att få stöd i 

att träna sin förmåga att vara öppen kring sina förmågor respektive begränsningar på grund av 

funktionsnedsättningen. Vidare att träna sig i att bli mer tydlig och bestämd i sin uppfattning 

och att kunna verbalisera detta till berörda på arbetsplatsen. Även annan forskning har visat 

att en öppenhet såväl som bestämdhet kring sina förmågor samt begränsningar har varit 

viktigt för att få och behålla arbete i gruppen unga vuxna med en kronisk 

funktionsnedsättning (Lindsay et al. 2012; 2015; de Jong et al. 2015). En svensk studie 

(Lindqvist & Lundälv, 2012) lyfte även fram att arbetsplatsens organisation, flexibilitet i 

arbetsuppgifter och den unge vuxnes rädsla för att bli missförstådd eller uppfattas som 

inkapabel var faktorer som inverkade på möjlighet till deltagande i arbetslivet.  

Att erbjuda stöd via Supported Employmentmetodiken (SE) inför och vid övergången 

in i arbetslivet samt regelbundet följa upp ute på arbetsplatsen anses vara ett framgångsrikt 

koncept för att bidra till att öka antalet unga vuxna med funktionshinder som är i anställning 

(Wehman et al., 2015). IPS-modellen (Individual Placement and Support) som bygger på SE-

metodiken är den modell som visat sig ha bäst effekt (Marshall et al. 2014). I en nyligen 

utförd studie (Noel, Oulvey, Drake & Bond, 2017) påvisades dock att för ungdomar med 

utvecklingsrelaterad störning eller psykisk problematik vid övergången mellan skola in i 

arbetslivet förelåg tydliga hinder även när de erhöll stöd via IPS-modellen. Gemensamma 

barriärer var avsaknad av arbetslivserfarenhet, problem att ta sig till och från arbetsplatsen 

och svårighet att delta utifrån IPS-programmets ramar. För deltagare med utvecklingsrelaterad 

problematik försämrades förutsättningarna även utifrån parallell förekomst av kognitiva 

svårigheter, avsaknad av sociala förmågor, beteendeproblem och inverkan från familjen. För 

de unga vuxna med psykisk ohälsa framträdde specifikt låg grad av kontroll avseende sina 
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psykiska symtom, tidigare trauma och misslyckande att ta del av klinisk behandling utöver de 

gemensamma barriärer som inledningsvis nämndes. I flera studier har just förutsättningar att 

transportera sig till jobbet lyfts fram som en avgörande faktor (Lindsay, 2011; Lindqvist & 

Lundälv, 2012). En annan studie baserad på SE-insatser (Jahoda et al., 2009) framhävdes även 

vikten av att ta hänsyn till helhetsperspektivet som individen lever i och hur det inverkar på 

funktion i arbete. Vidare att fokus bör vara på att erbjuda mer stöd i att uppnå mål av sociala- 

och känslomässiga karaktär i arbetssammanhanget.  

Rappaport och Zimmerman (1988) belyste att empowermentprocessen kräver ett samspel och 

förändring både på individnivå, i den närliggande miljön exempelvis arbetsplatsen och på 

samhällsnivå. Arbete framställs som ett sätt att utveckla känsla av empowerment (Provencher, 

Gregg, Mead & Mueser, 2012; Young & Ensings, 1999). Bejerholm och Björkman (2010) 

försökte undersöka och beskriva empowerment hos individer med psykisk ohälsa som tog del 

av SE-metodik för att komma ut i arbetslivet. Detta genom att undersöka sambandet mellan 

den omfattning individen upplevde till exempel stigmatisering respektive sin livskvalité och 

sitt deltagande i dagliga aktiviteter. De framhöll att insats via SE-metodik föreföll inbegripa 

en empowermentprocess, vilken utvecklades under deltagandet. 

Psykosociala interventioner som hälsofrämjande insats  

I en metastudie avseende strategier för att förutsäga, mäta och öka följsamheten ifråga om 

deltagande i olika former av psykosociala behandlingsinsatser hos deltagare med en psykisk 

nedsättning framhöll Gearing, Townsend, Elkings, El-Bassel och Osterberg (2014) att mellan 

20-70% avbröt inledda insatser tidigare än rekommenderat. Då antalet behandlingsalternativ 

med psykosocialt fokus ökat med åren och flera av dessa är manualbaserade och/eller med ett 

begränsat antal sessioner framlyftes det som viktigt att aspekter som kan bidra till att öka 

graden av följsamhet identifierades. Detta utifrån att det framkom ett tydligt positivt samband 

mellan följsamhet i deltagande och framsteg gällande fungerande i sammanhang utifrån 

sociala såväl som psykosociala krav och hantering av eventuell medicinering. Icke följsamhet 

visade istället på samband med ökade samhällsomkostnader till exempel på grund av ökat 

behov av vårdinsatser samt insatser riktade mot studier- och arbetsliv. I studien belystes 

vikten av att klinikern genom att känna till riskfaktorer för låg följsamhet eller tidig drop-out 

skulle kunna vidta åtgärder i de individuella ärendena. Flera olika nivåer beskrevs där till 

exempel att tillhöra en minoritetsgrupp, ha lägre utbildningsnivå än gymnasiet, låg ålder och 

tidigare negativ erfarenhet av behandlingsinsats beskrevs som riskfaktorer. Vidare att 
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upplevelse av stöd från eventuell familj liksom klinikerns kön, ålder, erfarenhet och upplevd 

terapeutisk allians visade på samband med graden av behandlingsföljsamhet. Andra faktorer 

på en mer organisatorisk nivå kunde vara eventuell kostnad och svårighet med tidsbokning 

eller mer gälla omgivningsfaktorer såsom upplevd stigmatisering och kulturella barriärer. 

Faktorer för att bidra till att öka graden av följsamhet identifierades som bland annat 

förberedande information som träff för samtal om interventionsupplägg och kontakt mellan 

besöken via mail eller sms för till exempel påminnelser om besökstider och att förlägga 

besökstider på för individen passande tillfälle. Även kombination av psykoedukativa, 

motiverande samtal och beteendemässig behandling på en grund som utgår från att 

behandlingsinsatsen bygger på ett samarbete sågs som gynnsamma faktorer. 

Syfte 

Metoden Psykosocialt anpassningsstöd har använts inom Arbetsförmedlingen i varierande 

omfattning sedan den infördes år 2013 och någon formell utvärdering har ännu inte tagit vid. 

Avsikten med detta arbete är att genomföra en mindre studie av kvalitativ karaktär i 

utvärderande syfte. Detta genom att:  

Undersöka hur ungdomar med funktionsnedsättning och chefer upplever att ta del av 

metoden Psykosocialt anpassningsstöd, hur metodens användarvänlighet, 

tillämpbarhet och lämplighet upplevs av Arbetsförmedlingens specialister samt 

huruvida metoden kan anses bidra till en hälsofrämjande effekt i arbetslivet.  

Frågeställning 

Utöver en beskrivning av hur metoden tillämpats i aktuell studie kommer två frågeställningar 

att hanteras utifrån ovanstående syfte: 

1. Vilka positiva och negativa synpunkter respektive förslag på utvecklingsområden framförs? 

2. Återfinns ett positivt samband mellan erhållande av metoden under en inledande period av 

anställningen och upplevd hälsa?  
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Metod 

 
Studien var av kvalitativ karaktär utifrån ett relativt lågt deltagarantal såväl som ansatsen att 

undersöka deltagarnas upplevelse av att ta del utav alternativt leverera metoden Psykosocialt 

anpassningsstöd. Kvalitativ metod anses lämpligt när man vill få en uppfattning av individers 

upplevelse av något och har en mindre studie (Kvale, 2009). Studiens design och använda 

datainsamlingstekniker utformades utifrån ansatsen att se till samband mellan nyttjande av 

metoden Psykosocialt anpassningsstöd, upplevelse av att ta del av respektive leverera 

metoden, upplevd hälsa bland de anställda och förmåga att slutföra aktuell 

utvecklingsanställning. I avsikt att öka graden av följsamhet i deltagandet har flera av de 

faktorer som lyfts fram i metastudien av Gearing, Townsend, Elkings, El-Bassel och 

Osterberg (2014) försökt beaktas, vilket tydliggörs nedan. Kända riskfaktorer har ej tagits 

hänsyn till utifrån att metoden erbjöds utan några exklusionskriterier. Forskning är enligt 

Malterud (2014) en process som präglas av reflektion och dess ambition att framkomna 

resultat ska vara överförbara till ett annat sammanhang. För att ställningstagande ska kunna 

tas till resultatens gångbarhet liksom för möjlighet att försöka upprepa studien beskrivs nedan 

använd metod och tillvägagångssätt.  

Deltagare och studiens design 

Nio unga vuxna med funktionsnedsättning som bedömts påverka hens förutsättningar i arbete 

och som inlett utvecklingsanställning [UVA] vid Samhall, ansvariga områdeschefer (tre 

personer) respektive UVA-ansvarig (en person) i länet från Samhall erbjöds att ta del av 

Arbetsförmedlingens metod Psykosocialt anpassningsstöd. Metoden levererades av tre av 

Arbetsförmedlingens specialister (en socialkonsulent och två psykologer) till två olika orter. 

Av de tre deltagande specialisterna hade en använt metoden vid ett tidigare tillfälle. De nio 

anställda var fördelat två kvinnor och sju män i åldersspannet 21-29 år. Registrerade 

funktionsnedsättningar var utifrån Arbetsförmedlingens tidigare kodbenämningar och 

tillhörande generella inlärningssvårigheter, specifika inlärningssvårigheter, socialmedicinsk 

funktionsnedsättning och psykisk funktionsnedsättning. Ärendefördelningen specialisterna 

emellan skedde utifrån det antal ärende respektive specialist kunde ta och aktuell 

funktionsnedsättningskod. Det bedömdes mest lämpligt att socialkonsulenten i huvudsak tog 

ärenden där socialmedicinsk funktionsnedsättning var registrerad och psykologerna de övriga. 

Aktuella arbetsuppgifter på Samhall var av så kallad okvalificerad art inom främst montering, 

paketering, avsyning, lokalvård och varuplock med handdator. Tanken med 
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utvecklingsanställning är bland annat att personen ska erbjudas möjlighet att prova på flera 

olika arbetsuppgifter i vägledande såväl som klargörande syfte.  

Studiens upplägg och urval influerades även utifrån ett par olika parametrar såsom:  

-  att anställningens ramtid var satt till ca ett år med start februari 2015. 

- tanken om vikten av tidig psykosocial intervention i syfte att bidra till ökad 

utvecklingsmöjlighet under anställningstiden. 

- arbetsgivarens förhoppning att den unge vuxne om möjligt efter ca ett halvår skulle 

vara i praktik utanför Samhall. Det var utifrån detta viktigt att metoden var slutförd 

innan dess så att ansvarig områdeschef skulle ha ökad individkännedom inför 

överföring och uppföljning hos extern arbetsgivare.   

- svårighet att erbjuda insatsen med kontinuitet under semestermånaderna.   

Tillvägagångssätt 

Studiens upplägg och använt tillvägagångssätt illustreras via Tabell 1 nedan.  

Tabell 1. Översikt av tillvägagångssätt  

När Aktivitet 

Februari, 2015 Informationsmöte på Arbetsförmedlingen  

- Erbjudande om utvecklingsanställning med start i 

februari/mars 

- Information om möjlighet att vid intresse delta i en studie 

Mars, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information (muntlig och skriftlig) om förslag på upplägg av studien 

och möjlighet till diskussion gavs till:  

- Deltagande specialister vid Arbetsförmedlingen 

- Deltagande områdeschefer vid Samhall (gruppinfo) 

- De unga vuxna som inlett utvecklingsanställning (individuella 

möten) 

- Skriftligt samtycke inhämtades (se bilaga 1) 

 

Relevant befintligt underlag vid Arbetsförmedlingen gällande 

respektive deltagande anställd sammanställdes  

 

Fördelning av aktuella ärenden till respektive specialist baserat på 

aktuell funktionsnedsättningskod respektive specialistens tidsutrymme 

April 2015 Psykosocial arbetsanalys genomfördes: 

- Specialisterna träffade en arbetsgivarrepresentant vardera 
Underlaget sammanställdes till en beskrivning av de 

psykosociala kraven under UVA vid Samhall 

- Deltagande anställda träffade ansvarig specialist 

- Deltagande anställda besvarade mätinstrumentet SHIS 

- Trepartssamtal för genomgång av utförd psykosocial 

arbetsanalys, vilket utmynnade i individuell planering 

April – Juni, 2015 Metoden Psykosocialt anpassningsstöd levererades utifrån individuell 

planering  

Juni, 2015 Informationsinsats till chefer på Samhall om funktionsnedsättningar 

och anpassningar i arbetslivet 
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Juli –Augusti, 2015 Individuella intervjuer angående upplevelse att ha erhållit metoden 

enligt aktuellt upplägg genomfördes med: 

- Deltagande Samhallchefer 

- Deltagande anställda 

- Deltagande anställda besvarade på nytt mätinstrumentet SHIS 

 

November, 2015 I metoden ingående uppföljningssamtal genomfördes via trepartssamtal 

 

Deltagande specialister träffades i grupp för reflektioner kring metoden 

Mars, 2016  Kontroll utfördes i AIS gällande anställningsstatus febr/mars 2016 det 

vill säga ett år efter UVA-start 

 

Instrument 

I studien användes följande instrument: självskattningsformuläret Salutogenic Health 

Indicator Scale [SHIS] samt intervju vilka beskrivs enligt nedan.  

  

SHIS (Salutogenic Health Indicator Scale) 

Mätinstrumentet SHIS utvecklades vid Högskolan i Kristianstad utifrån upplevd brist på 

instrument som utgår från ett holistiskt och salutogent perspektiv av hälsa (Bringsén, 

Andersson & Ejlertsson, 2009). SHIS är tänkt att nyttjas som ett dialogverktyg i samband med 

hälsofrämjande insatser i arbetslivet och besvaras utifrån hur individen har känt sig under de 

senaste fyra veckorna. Tidsgränsen sattes för att individen ska göra mer representativa 

ställningstaganden som inte baseras på övergående emotionella tillstånd. Enkäten består av 

tolv frågor uppbyggt som en semantisk differential där varje fråga består av motsatsord 

graderat enligt en Likertskala som går från det mest positiva svaret till det mest negativa. 

Exempel på motsatser är: 

fungerat bra i kontakten med andra människor – fungerat dåligt i kontakten med andra människor 

 

De tolv frågorna har koppling till nio olika hälsodimensioner: Energi, Sinnesstämning, 

Anspänning, Psykosomatisk funktion, Friskhet, Fysisk funktion, Kognitiv förmåga, 

Emotionell balans och Social förmåga. Via faktoranalys med Principal Component Analysis 

som extraktionsmetod togs en tvåfaktormodell fram. Två index konstruerades och reliabilitet 

beräknades via Internal Consistency uttryckt i Cronbach´s alpha (CA). Det ena indexet utgår 

från en intrapersonell dimension och benämns IntraPersonliga Karaktärsdrag [IPK] (CA= 

0.90) bestående av sju frågor tillhörande de förstnämnda sex hälsodimensionerna. Det andra 

indexet InterAktiv Funktion [IAF] (CA=0.80) härstammar från en interaktiv dimension och 

består av resterande fem frågor inom de tre sist uppräknade hälsodimensionerna. Vid analysen 
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kan man ta fram ett indexvärde utifrån de två indexen och/eller lägga samman resultatet på 

samtliga frågor för ett totalt värde på hälsoindikatorer (CA=0.92), vilket anses motsvara ett 

tredje index på hälsa ur ett holistiskt perspektiv [HC]. Detta interaktionella perspektiv baseras 

med hänvisning till Magnusson (1988) på tre hörnstenar: en holistisk syn (HC), interaktionen 

mellan individ-miljö (IAF) och sambanden mellan en individs inre subsystem (IPK). Vid test-

retest visade sig indexet IPK vara mer stabilt än IAF, vilket ansågs acceptabelt och 

överensstämmande med namngivningen av indexen dvs den sistnämnda är mer beroende av 

den kontext individen befinner sig i (Bringsén, 2010). Instrumentets psykometriska värden 

anses acceptabla, men ett fortsatt utvecklingsarbete pågår. I aktuell studie besvarade de 

anställda självskattningsformuläret vid två tillfällen: inför och efter PSAS-insats (se Tabell 1).    

 

Intervju 

I syfte att se till upplevelsen av att ha erhållit metoden PSAS enligt aktuellt upplägg 

genomfördes intervjuer individuellt med respektive anställd och arbetsgivarrepresentant. 

Upplägget med en semistrukturerad intervju har valts för att skapa några övergripande 

fokusområden, men med möjlighet att följa den enskilde i hens takt och utifrån de 

infallsvinklar som uppstår (se bilaga 2). Därav varierade längden på intervjuerna mellan ca 

30-60 minuter. Samtliga samtal tog vid i en avskild miljö, spelades in via röstmemo på 

mobiltelefon och transkriberades. Samma intervjuguide användes som utgångspunkt oavsett 

om intervjupersonen var arbetsgivarrepresentant eller anställd.  

Deltagande specialister deltog i ett möte för gemensam diskussion kring användande 

av metoden. Intervju-/samtalsguide (bilaga 3) användes som stöd. Stödanteckningar fördes 

under mötet och kommer nyttjas för att beskriva specialisternas reflektioner kring metoden.  

Dataanalys 

Langemar (2012) förespråkar triangulering som ”ett sätt att undersöka validiteten, samt höja 

den så att förståelsen och meningsfullheten ökar” (s. 116). Således har datatriangulering gjorts 

i avsikt att se till överensstämmelsen mellan vad som framkommit i genomförda intervjuer, 

resultat av självskattning respektive satt uppföljningsmått att klara av att fullfölja sin 

utvecklingsanställning. Insamlat material analyserades enligt så kallat bricolage, vilket 

innebär ett eklektiskt förfaringssätt där olika tekniska diskurser, tekniker och begrepp 

kombineras (Kvale, 2009). I avsikt att stärka den interna reliabiliteten har en oberoende 

medbedömare tagit del av insamlat intervjumaterial och bedömt tolkning samt 

överensstämmelse med redovisat resultat. 
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För mätinstrumentet SHIS har indexvärden för IntraPersonliga Karaktärsdrag/IPK 

respektive InterAktiv Funktion/IAF beräknats enligt principen att varje fråga kan ge mellan 

värdet 6 och 1 beroende på hur individen skattat sig i förhållande till aktuellt påstående. 

Indexet IPK består av sju frågor och kan därför som mest ge värde 42 och som lägst värde 7. 

Indexet IAF består av fem frågor vilket skapar ett möjligt värde i intervallet 5-30. Ett totalt 

index HC erhålls genom att de båda indexvärdena IPK och IAF summeras, vilket ger ett värde 

i intervallet 12 till 72 med principen att ju högre värde desto bättre indikatorer på hälsa.  

Dessa beräkningar genomfördes på individ- och gruppnivå för de två mättillfällena det vill 

säga före erhållande av metoden Psykosocialt anpassningsstöd och en tid efter insatsen 

avslutats. Vidare har de totalt nio hälsodimensionerna som ingår i indexen IPK och IAF 

analyserats för att se till eventuell positiv eller negativ utveckling på individ- såväl som 

gruppnivå. Utifrån ett fåtal deltagare, erhållna resultat och avsaknad av kontrollgrupp 

bedömdes det ej relevant att utföra några statistiska beräkningar ifråga om signifikans vad 

gäller uppkomna skillnader i före- och eftermätningen. 

Vad gäller intervjuerna med arbetstagare och arbetsgivare har analysen skett i flera 

steg med start under själva intervjun, vidare i samband med transkriberingen och därefter vid 

upprepade genomläsningar av materialet. Efter att ha läst respektive intervju i sin helhet och 

sett nyttan med att ta stöd av intervjuguidens huvudteman ”Kring upplägget”, 

”Genomförandet” och ”Behållning/effekt” lyftes aktuella partier ur respektive intervju och ett 

dokument för anställda och ett för arbetsgivare skapades. Möjliga citat som skulle kunna 

illustrera upplevelser markerades. Av de citat som sedan användes har i enstaka fall viss 

språklig korrigering gjorts för att öka läsförståelsen.  

De anteckningar som fördes vid uppföljningen med deltagande specialister som 

levererat metoden lästes igenom upprepade gånger och fördelades sedan i tre kategorier: 

”Reflektioner kring förberedelse”, ”Reflektioner kring användande/genomförande” och 

”Allmänna reflektioner”. Samtliga deltagande specialisters synpunkter beaktas även om det 

endast var en som genomförde metoden inom satt tidsram.  

För att få en tydligare bild utav hur metoden Psykosocialt anpassningsstöd tillämpades 

har stödmaterialsdokumenten ”Psykosocial arbetsanalys” och ”Planering/uppföljning av 

insats” granskats för att se till vanligast förekommande fokusområden, antalet besökstillfällen 

och arten av desamma. Tillika har övrigt arbetsmaterial tillhörande de aktuella ärendena 

analyserats för att kunna ge en generell beskrivning av tillvägagångsätt vad gäller tillämpning 

av metoden. Av den information som framkom i samband med det uppföljande samtalet några 
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månader efter avslutad insats har endast inställning till deltagandet samt upplevelse av 

kvarvarande behållning lyfts ut.  

Informationen vad gäller uppföljningsmåttet om anställningsstatus ett år efter påbörjad 

utvecklingsanställning analyserades utifrån om individen var i någon form av anställning eller 

inte.  

Bortfallsanalys 

Omgående föll en deltagare som tackat ja bort, då denna från första dagen uteblev från sin 

arbetsplats. Platsen ersättningsrekryterades omgående med en annan deltagare. En akut 

situation uppstod och den ena Samhallarbetsplatsen stod utan områdesansvarig chef. 

Situationen försöktes lösas genom att den med länsövergripande ansvar för unga vuxna med 

utvecklingsanställning vid Samhall istället skulle delta som arbetsgivarrepresentant. Detta 

visade sig dock vara en mindre tillfredsställande lösning och de två ärenden som var på 

aktuell ort kunde ej genomföras enligt planerat upplägg. Efter utförd psykosocial arbetsanalys 

bedömde en deltagande specialist ett ärende som inaktuellt för metoden utifrån att inget direkt 

stödbehov kunde påvisas. Ytterligare en person föll bort utifrån hög frånvaro på arbetsplatsen 

och därmed förhinder att slutföra metoden inom satt tidsram. Totalt fem personer deltog enligt 

planerat upplägg. Metoden levererades i samtliga dessa fall av en och samma specialist.  

Etik 

Aktuell studie har enligt lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460) inte tarvat bedömning vid etikprövningsnämnd, däremot har flera etiska 

övervägande tagit vid utifrån de forskningsetiska principer som ställs inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). De fyra allmänna huvudkraven 

avseende individskyddskravet har försökt beaktas: informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet. Samtliga deltagare har vid upprepade tillfällen erhållit 

muntlig information med visuellt stöd om studiens syfte, upplägg och villkor för deltagande. 

De har informerats om att deltagandet är frivilligt och sker anonymt samt att de kunde bryta 

sin medverkan utan risk för några sanktioner. Skriftligt samtycke inhämtades för att 

vidtecknad skulle kunna ta del av relevant information avseende den enskildes ärende från 

Arbetsförmedlingens digitala informationssystem AIS.  
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Resultat 

 

 

Nedan redovisas information om framträdande data gällande upplägg samt genomförande av 

metoden PSAS i de fem ärendena; resultat från intervjuerna med arbetstagare, arbetsgivare 

respektive specialisterna; resultat från genomförd före- och eftermätning med 

självskattningsformuläret SHIS samt slutligen information från det uppföljande samtal som 

ingår i PSAS och anställningsstatus ett år efter start av UVA.  

Databeskrivning kring innehåll och upplägg enligt metoden PSAS 

Den psykosociala arbetsanalysen påvisade att de fyra fokusområden som varit mest relevanta 

att hantera var Kommunikationsförmåga, Stresstolerans, Samarbetsförmåga och 

Omställningsförmåga. I det enskilda ärendet angavs ibland en generell beskrivning av 

utvecklingsbehov inom aktuella fokusområden, men i flertalet fall identifierades konkreta 

situationer. När överenskommet om fortsatt insats via metoden blev schablonbilden av 

upplägget tre samtalstillfällen bestående av individuellt samtal, trepartssamtal och individuellt 

samtal med ca två veckors mellanrum. Därefter följde en gemensamt överenskommen 

gruppinformation som vidtecknad höll riktad till chefer inom Samhall avseende 

funktionsnedsättningar och anpassningsbehov i arbetslivet. Det uppföljande samtalet ca fem 

månader senare genomfördes som ett trepartssamtal. Värt att beakta är dock att inkluderat 

församtal med information om metoden, möte för den psykosociala arbetsanalysen och fokus 

på att ”lära-känna-varandra” respektive intervjutillfället handlade det om ca åtta träffar med 

den anställde och sju med arbetsgivaren. De individuella mötena med förinformation kring 

möjligheten att delta i kombination med den psykosociala analysen skapade en möjlighet att 

bygga en grund för tillit. Samtalen innehöll lösningsfokuserade såväl som stödjande och rent 

informativa inslag utifrån en anpassad tillämpning av motiverande samtal [MI]. I flera fall 

skapades en målbild och delsteg för att nå densamma konkretiserande liksom indikatorer som 

kunde ge feedback på att ett steg i förändringsriktning hade skett. Försök till koppling mellan 

tanke-känsla-handling tillämpades. För vissa skapades uppgifter att öva på antingen ensam 

eller gemensamt med arbetsgivaren, vilket sedan följdes upp vid nästkommande samtal. 

Tidsperioden mellan samtalen erbjöd utrymme till att pröva samt reflektera kring de strategier 

som hanterats vid föregående samtalstillfällen. Utifrån teorin om psykologisk empowerment 

gavs därmed möjlighet till en utveckling vad gäller de intrapersonella, interaktionella 

respektive beteendemässiga komponenter som tidigare beskrivits. I två ärenden var 

grundplaneringen att ha träffats ytterligare en gång individuellt och likaså att tidsperioden 



 

24 
 

mellan träffarna generellt skulle ha varit längre än två veckor, men på grund av 

omständigheter såsom deltagarnas frånvaro från arbetsplatsen och rådande arbetsplanering 

ändrades dessa förutsättningar. Figur 3 är ett försök att gestalta upplägget och genomförandet 

av insatsen som en empowermentprocess utifrån en fri tolkning av Zimmerman (1995) samt 

Wallerstein och Bernstein (Shresta, 2003).  

 

 

 

 

Figur 3. Illustration av PSAS-upplägget som en empowermentprocess.  

Intervjuerna  

Positiva och negativa synpunkter respektive förslag på utvecklingsområden från intervjuerna 

redovisas uppdelat på arbetstagare och arbetsgivare i löptext med vissa illustrerande citat med 

stöd av intervjuguidens teman ”Kring upplägget”, ”Genomförandet” och ”Behållning/effekt”. 

Därefter följer sammanfattning av specialisternas diskussion uppdelat på ”Reflektioner kring 

förberedelse”, ”Reflektioner kring användande/genomförande” och ”Allmänna reflektioner”.  

De anställda och arbetsgivarna 

Kring upplägget 

Vad gällde den information som erhölls om metoden inför ställningstagande till deltagande 

var det återkommande från båda parter att man ansåg sig ha fått en tillräcklig bild utav 

upplägget för att vilja delta. Den psykosociala arbetsanalysen inleddes genom individuella 

samtal med de anställda respektive arbetsgivarna med utgångspunkt från metodens 

fokusområden. Båda parter ansåg att samtliga fokusområdena var relevanta och kunde 

spontant inte komma på att man saknade något ytterligare område. Synpunkt från 

arbetsgivarna var att det hade underlättat om det varit samma person som genomfört hela den 

psykosociala arbetsanalysen. Samtalen som specialisterna genomförde med respektive 

arbetsgivare sammanställdes till ett dokument som arbetsgivaren fick ta del utav. Det 

uppskattades då cheferna ansåg att arbetsplatsens krav tydliggjordes såväl som det gav en 
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dialog & tillitsskapande:
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feedback kring samsyn dem emellan. Ifråga om det efterföljande trepartssamtalet (anställd, 

arbetsgivare och specialist) där specialisten redogjorde för den psykosociala arbetsanalysen 

och man gemensamt diskuterade individuell planering uttryckte de anställda på olika vis att 

det var bra att arbetsgivaren fick information om ens förutsättningar.  

”Nej, jag tycker väl aldrig om att prata om mig själv, men (skrattfnyser till) det var väl 

bra att X (arbetsgivarens namn) fick reda på allt liksom. Annars hade jag nog fortfarande 

haft det lite jobbigt som i början.”     

Reflektioner från arbetsgivarna var att trepartssamtal varit bra, att man trodde att det bidragit 

till att lätta på anspänningen för den anställde i arbetsvardagen när det blev känt för 

arbetsgivaren vad som var viktigt att tänka på utifrån den enskildes förutsättningar. 

Arbetsgivaren underströk vikten av att både resurser såväl som hinder tydliggjordes: 

”Jag tror nog att det absolut viktigaste om jag ska vara ärlig, är att dom när dom 

kommer hit får lov att berätta vad det är som inte fungerar för mig. Så att alla får reda på det 

som har med dem att göra redan från början. För då har man redan kommit en jäkligt bra bit 

på väg.”  

”Men sedan finns det både för och emot att veta för mycket. För det är inte 

begränsningarna, i alla fall inte som jag är intresserad utav utan det är precis tvärtom de 

förmågor som människan har. Det är fortfarande mycket enklare att bygga på förmågor 

människor har än att försöka minska på begränsningarna. Det blir en bättre utväxling. Så är 

det.   

”…för våran del är det a och o att få rätt bild från början istället för att göra sig en 

bild som sedan visar sig att nej, det var ju inte så. Det tar så lång tid. … Just de här (åsyftar 

UVA-anställda) som vi vet ska vara här kort tid… är det guld värt att man får det här.” 

Vid fråga om synpunkter om det uppföljande samtal som ingick i metoden och var inplanerat 

till hösten angav både anställda och arbetsgivare det som positivt utifrån en möjlighet att följa 

upp vad som hänt såväl som för att få ett avslut.  

Genomförandet 

Gällande själva genomförandefasen tillfrågades de anställda vad de ansett om att träffas i 

enskilda samtal. För vissa var det något ovant inledningsvis, men hade allmänt uppfattats som 

ok och ibland till och med skönt. Någon beskrev det som att hade det inte varit för att 

vidtecknad haft med sig material (refererade till arbetsmaterialet tillhörande metoden) som vi 

gått igenom hade det varit:   

”… som att gå till en psykolog och prata av sig en timma eller så.”  
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Att använda trepartssamtal under genomförandet beskrevs av några som intressant för att man 

då fick reda på hur arbetsgivaren såg på situationen, att man blev sedd och bekräftad. Någon 

angav att det upplevts svårare att vara tre än två, men att det varit ok och att man förstått 

syftet med det. Från arbetsgivarens håll framfördes att trepartssamtalen bidragit till att man 

upplevt sig knyta an till den anställde som satt med och att det: 

”Fungerat bra och har hjälpt mig i alla fall kan jag säga, jättemycket. Jag har fått 

en annan bild av, vad ska jag säga, en annan bild utav hur man kan samarbeta för att få 

saker ting att bli smidigare.” 

”Min uppfattning är att det har gjort gott därför att vi tillsammans har kunnat 

coacha och trycka på de sakerna som är viktiga för dem.” 

Vidare att man trodde att trepartssamtal kunde vara ett bra stöd om chefsrepresentanten tycker 

att det kan vara svårt att kommunicera vissa aspekter, men underströk att det är viktigt att alla 

tre parter är aktiva. Ifråga om den gruppinformation som gavs till chefer inom Samhall 

avseende generella anpassningar i arbetslivet utifrån funktionsnedsättning var återkopplingen 

att det varit nyttigt och positivt.  

Behållning/effekt 

Angående upplevd behållning av deltagandet angav de anställda en diffus känsla av att det 

nog varit bra. Å ena sidan att det kanske var först framgent som man skulle märka av någon 

effekt, å andra sidan gav flera efterhand exempel på vad man upplevde hade förändrats liksom 

förhoppning om att kunna ta med sig det nya ”tänket”/förhållningssättet till framtida 

arbetsplats.  

”Det har varit det att jag bara på en eller två månader har lärt mig att säga ifrån, 

att säga nej eller att ta avstånd.” 

”Jag har ju lärt mig att hantera stressen mycket bättre.” 

”Det är svårt att fråga någon i början. Det är lite bättre nu. …Det är ett steg efter 

detta. Det jobbet man får sen. Då har man detta. (Intervjuare: Att då har du detta med dig?) 

Ja. …man får ett stöd när man jobbar.  

Övriga aspekter som togs upp var att för någon hade deltagandet lett till en positiv inställning 

till att inleda en samtalskontakt inom vården, vilket hen tidigare avböjt. En annan påtalade 

behovet av stöd med att beskriva sina anpassningsbehov för ny framtida arbetsgivare utifrån 

att det inte kändes bra att själv behöva tala om anpassningsbehov.  
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Att insatsen getts i relativt nära anslutning till anställningens start och under en begränsad 

tidperiod med angiven frekvens mellan samtalen hade uppfattats som ok av både de anställda 

och arbetsgivarna. En arbetsgivare upplevde att det var positivt att använda metoden just i 

anslutning till den inledande anställningstiden utifrån uppfattningen att omställningsprocessen 

till arbete var den största utmaningen för ungdomarna. En annan att upplägget med att träffas 

och talas vid hade gett en positiv upplevelse samt en smidighet i arbetsvardagen, vilket fått 

hen att vilja prioritera att vara ute oftare och synas samt tala mer regelbundet med de övriga 

anställda. En annan åsikt var uppfattningen av metoden som ett praktiskt konkret 

förhållningssätt och att det därav var passande för första linjens chefer. Avseende den 

tidsinsats som metoden tarvat ansåg arbetsgivarna att det varit rimligt:  

”Därför det vi uppnår överstiger vida den insatsen vi gjort.”  

”Tidsramen är helt ok. Det ska man också säga, de här ungdomarna har använt 

förhållandevis totalt som grupp mindre antal månader för omställningen.” 

Vidare att arbetssättet bidragit till att man på kort tid fått en bättre uppfattning om de 

anställda: 

”Jag har fått snålskjuts i arbetet helt enkelt genom detta. Det är ju lite grann liksom 

för att här tvingas de ju, eller tvingas och tvingas de har ju frivilligt valt att delta i detta, men 

här får de möjlighet att berätta både det som är bra och det som inte är så bra osv. Det tar 

bort en massa frågeställningar hos oss (förtydligande: chefer) som vi kanske annars måste gå 

och grunna på och själva komma underfund med, inte vara säker på om det var rätt så som 

jag tänker. Här har det liksom slipats till. Jag brukar säga så här att vare sig det gäller 

människor eller djur så är det när man vet vad som förväntas och vad man själv kan förvänta 

sig som man blir trygg och mår bra.”  

Övriga reflektioner berörde att det nu hade provats i en omgång och att man därför inte kunde 

veta om det var denna metod som varit framgångsfaktorn, men att gruppen som helhet 

upplevdes ha kommit in på arbetsplatsen fortare än vid tidigare gruppintag.  

 ”De får ju också en gemenskap på något vis… den här gruppen har på ett helt 

annat sätt kommit in i arbetsuppgifter, gemenskap, alltihopa på ett mycket bättre sätt än vad 

det har skett tidigare.” 



 

28 
 

”…jag kan konstatera att alla de här samtalen någonstans har gjort effekt, men 

jag kan inte säga om det är det ena eller det andra. Men processen som sådan, metoden som 

sådan har gjort att de här ungdomarna har kommit så här långt.” 

Specialisterna 

Reflektioner kring förberedelse 

Ifråga om förberedelse såsom genomgång av den information om den anställde som fanns hos 

Arbetsförmedlingen sågs detta som ett bra sätt att förbereda sig inför det personliga mötet och 

genomförandet av den psykosociala arbetsanalysen. Tydligt var dock att mängden 

bakgrundsinformation som fanns tillgänglig var av varierande mängd liksom underlagen för 

kodning av funktionsnedsättning var av skiftande kvalité. Av de aktuella ärendena var den 

endast i ett fall som specialisten genomfört någon form av utredning och hade kännedom om 

personen sedan tidigare. Att ha följt ett ärende via klargörande av funktionsnedsättning och 

rekommendationer kring anpassningar i arbetslivet ansågs underlätta men inte vara 

nödvändigt för att specialisten skulle uppleva metoden Psykosocialt anpassningsstöd som 

både givande och möjlig att leverera.  

Reflektioner kring användande/genomförande 

Om kontakten var ny och särskilt om Arbetsförmedlingens underlag för kodning var magert 

upplevdes det dock av än större vikt att tillämpa ett klargörande fokus under den psykosociala 

arbetsanalysen med arbetstagaren. Detta för att skapa en bild utav personens egen uppfattning 

såväl som förmåga att beskriva sina starka respektive svaga sidor och till exempel sina 

levnadsförhållanden samt erfarenheter från utbildning och/eller arbete. Genom att lyssna, 

ställa frågor och visa intresse för individen upplevde specialisten att detta bidrog till att skapa 

ett förtroendefullt klimat, vilket underlättade i samtal till exempel om gränsdragningar kring 

vad som var privat respektive områden som det vore bra att arbetsgivaren hade kännedom om.  

I metodguiden för Psykosocialt anpassningsstöd rekommenderas att den 

psykosociala arbetsanalysen genomförs separat med arbetsgivaren och arbetstagaren, men 

man anger att den även kan ske i trepartssamtal. Specialisterna resonerade att det i samband 

med start av UVA snarast var ett måste att genomföra dessa samtal individuellt utifrån flera 

anledningar såsom den maktobalans som annars kan upplevas, att den anställde i vissa fall var 

i behov av stöd med att formulera sina förutsättningar och/eller behov liksom att tillfället gav 

en god möjlighet att skapa en bas för arbetsalliansen mellan arbetstagare respektive 

arbetsgivare och specialist.  
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En annan reflektion vad gäller genomförandefasen var hur tydligt det blev att 

upplägget av samtalen/insatsen fick anpassas utifrån den enskilde individens förutsättningar. 

Metoden bygger på en serie samtal vilket ställde krav på förmåga att reflektera kring sitt 

handlande och upplevda känslor, att kunna verbalisera dessa såväl som att kunna bearbeta och 

förstå den respons man fick av arbetsgivaren och/eller specialisten. Det beskrevs som viktigt 

att samtalen genomfördes på en tillgänglig nivå liksom att använda papper och penna för att 

visualisera samt förstärka delar av pratet. Detta ställde även krav i trepartssamtalen där 

specialisten kunde få inta en aktiv roll till exempel för att styra tempot, plocka ut det 

väsentliga av vad arbetsgivaren framförde, vara behjälplig med att landa pratet i beskrivning 

av konkreta exempel och göra regelbundna sammanfattningar. 

Avseende stödmaterialet tillhörande metoden ansågs dokumentet med 

fokusområdena vara ett bra visuellt stöd att använda under samtalen kopplade till den 

psykosociala arbetsanalysen samt vid det återkopplande trepartssamtalet. Samtliga 

fokusområden upplevdes relevanta, men att vissa av termerna var något ”snubbliga” och att 

flera områden gick in i varandra, vilket kunde inverka på begripligheten för deltagaren. Likaså 

lyftes en fundering kring huruvida det var relevant att efter genomförd analys fortsätta 

använda begreppen eller om det vore bättre att släppa dessa och istället fokusera på de 

exempel som plockats fram inom det/de fokusområde/-n som var mest relevant/-a för 

individen? Man upplevde att fokusområdena beskrevs ingående i metodguiden, men 

framförde att risken fanns att den enskilde specialisten kanske beroende på yrkestillhörighet 

kunde tolka områdena något olika och eventuellt framhålla vissa som viktigare än andra. Det 

upplevdes vara många fokusområden att hantera i samtalet och funderingar framkom kring 

eventuell möjlighet att slå samman några eller att man kanske borde använda fler än ett samtal 

i vart fall med arbetstagaren.  

Specialisterna gav uttryck för att det låg en viss utmaning i att genomföra den 

psykosociala arbetsanalysen. Någon upplevde det som tidskrävande och svårt att kortfattat 

beskriva vad som framkommit. Delade meningar vad gäller nytta av stödmaterialet där man 

kunde sammanfatta och rangordna arbetsplatsens krav respektive individens förutsättningar 

jämsides i två spalter. Till exempel upplevdes å ena sidan att dokumentet bidrog till en visuell 

överblick, å andra sidan att spalterna var smala och att det var svårt att få plats med 

information. Vidare att man uppfattat att ansvaret för analysen och framtagande av aktuella 

fokusområden hade legat helt på specialisten, medan någon annan presenterat en kortfattad 

analys av varje fokusområde för att därefter gemensamt med den anställde och arbetsgivaren 
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välja ut vad som var mest relevant att fokusera på. Framlyftes fundering kring om man i vissa 

fall eventuellt borde överväga att sitta individuellt med någon/båda parter för genomgång av 

analysen innan man sitter ned i trepartssamtal (med samma syfte).  

Ifråga om stödmaterialet ”Individuell planering/uppföljning av insats” ansåg man att 

det å ena sidan var användbart utifrån att man där nödgades sätta på pränt bland annat 

överenskomna fokusområden, uppskattat antal samtal och aktuell tidsperiod liksom kunde 

föra in eventuella justeringar efterhand. Å andra sidan upplevdes det något betungande med 

ytterligare ett dokument som skulle upprättas och att man istället kanske enbart kunde 

dokumentera under ”Planering” i befintligt upprättat SPC-beslut i AIS. Oklarhet i huruvida 

man skulle använda dokumentet på ytterligare vis till exempel ge ett exemplar till 

arbetsgivaren och den anställde? I sådana fall skulle dokumentet kunna fylla ett syfte för att 

tydliggöra pågående process och fungera som ett slags kontrakt. Detta hade dock ingen gjort 

för att dokumentet ansågs något svårtillgängligt bland annat utifrån att det var upprättat i litet 

typsnitt (stl 6). Att i planeringsskedet diskutera och ha möjlighet att variera antalet 

individuella samtal respektive trepartssamtal sågs som mycket positivt. Likaså möjligheten att 

man efterhand vid behov kunde justera antalet samtal av respektive art. Upplägget skilde sig 

något beroende på deltagare, men en generell upplevelse var att de enskilda samtalen med de 

anställda gav utrymme att lyfta för dem relevanta och kanske ”svåra” saker samt diskutera 

olika sätt att hantera desamma, vilket bidrog till ett förtroendefullt klimat och förhoppningsvis 

ökad trygghet inför trepartssamtalet. De samtal där samtliga parter deltog beskrev 

specialisterna generellt som unika tillfällen för arbetstagare och anställd att träffas och få en 

tydligare bild av varandra såväl som tillfälle att utveckla sin relation. Det upplevdes som att 

dessa möten fungerade som ett slags avstämningsmöten med fokus på då, nu och framtid med 

andra ord ett utvecklingsperspektiv. Se tidigare nämnda aspekter vad gäller hur individuella 

förutsättningar bidrog till att specialisten fick inta en mer eller mindre aktiv roll i de enskilda 

samtalen respektive trepartssamtalen för att föra processen framåt.  

Nyckelfaktorer som specialisterna identifierade med en tydlig inverkan på 

genomförandefasen var bland annat att alla deltagande måste vara beredda att delta aktivt om 

man väl kommit överens om metodinsatsen. Den som deltar som representant från 

arbetsgivaren bör vara chef på plats och kunna ha en i princip daglig kontakt med den 

anställde. Metoden levererades i huvudsak ute på arbetsplatsen och man upplevde ibland att 

det var mindre lämpliga lokaler till exempel på grund av insyn i rummet för förbipasserande 

respektive ljud- och ljusförhållanden. Enligt överenskommelsen bokades möten och lokal via 
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deltagande chef som hade ansvar att meddela den anställde om mötestider respektive 

specialisten om möten behövde avbokas. Detta skulle kunna utvecklas då det förekom att 

anställda inte blivit meddelande eller påminda om att det var mötesdag och därmed var helt 

oförberedda eller inställda på den aktuella arbetsuppgift man hade varit engagerad i och hade 

svårt att med kort varsel skifta fokus. Det förekom även att anställda inte var anträffbara 

eftersom de sänts ut på andra uppdrag eller var frånvarande på grund av sjukdom, vilket 

medförde att specialisten ibland fick vända med ogjort ärende. Specialisterna upplevde det 

generellt som positivt att insatsen genomfördes ute på aktuella arbetsplatser då det 

möjliggjorde för arbetsgivaren och anställd att boka in möten när det inverkade minst på den 

dagliga verksamheten. Utöver detta bidrog det till en bättre helhetsbild av de 

arbetsförhållanden som individerna befann sig i, gav möjlighet till observationer såväl som 

tillfälle till uppdaterad branschkunskap. I det ärende som specialisten hade kännedom om 

individen sedan tidigare gavs tillfälle att följa upp tillämpbarheten i de rekommendationer 

som lämnats efter genomförd arbetspsykologisk utredning.  

I övrigt gällande genomförandefasen ansåg specialisterna att allt stöd- och 

arbetsmaterial som finns om metoden kan vara användbart, men det upplevdes som mastigt att 

sätta sig in i. Likaså att användandet av samtliga tillhörande dokument innebar dubbelarbete i 

fråga om dokumentation, vilket sågs som tidskrävande. Mängden material till trots och stöd 

via bilaga med exempel på frågor som kunde ingå i ett psykosocialt anpassningsstöd 

efterfrågades av några en konkret beskrivning och exemplifiering av ”hur:et” gällande själva 

genomförandet när man väl kommit överens om en individuell planering. Beskrivningen att 

insatsen består av en serie samtal upplevdes som diffus och otillräcklig. Vidare tolkades 

metodguiden något olika till exempel gällande användande av ”Redovisning av 

specialistinsats” och någon återkoppling till ansvarig arbetsförmedlare skedde endast via att 

omnämnt dokument gjordes tillgängligt i ELIN. Det sågs inte som prioriterat att ha någon 

annan form av återkoppling till arbetsförmedlaren eftersom det system som då tillämpades var 

att alla som blev aktuella för UVA överfördes till en speciell handläggare och efter avslutad 

UVA blev det oftast aktuellt med en ny handläggare. ”Redovisning av specialistinsats” 

användes inte som någon form av återkoppling eller för uppföljning med den anställde 

och/eller arbetsgivaren.  

Allmänna reflektioner 

Allmänna reflektioner från specialisterna rörde bland annat den roll som specialisten måste 

balansera utifrån att fungera som en part både i enskilda samtal och i trepartssamtal med både 
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den anställde och arbetsgivaren. Vikten av att skapa ett förtroendefullt klimat och tydliggöra 

”spelreglerna” för att inte riskera att någon part kommer känna sig utlämnad eller i underläge. 

Vidare att man i metodguiden bör föra ett resonemang kring när, om eller varför inte lämpligt 

att den ena eller den andra professionen tar ansvar för ärendet. Detta tänkte specialisterna 

främst gällde när en eller flera funktionshinderkoder finns registrerade i ärendet. Kanske 

öppna upp för vikten av att använda Konsultationsforum för ställningstagande till aktuell 

profession? Eller styrs det endast av vem som har möjlighet att ta emot på grund av annan 

arbetsbelastning? Finns det risk lokalt och/eller centralt att det främst är en profession som 

levererar metoden? Att myndigheten öppnade upp metoden till att kunna gälla samtliga som 

är inskriva på Arbetsförmedlingen och bedöms ha behov av insatsen såg man både positivt 

och negativt. Detta grundat på att metoden å ena sidan ansågs kunna vara enklare att tillämpa 

med individer som har en god reflektiv såväl som expressiv förmåga, å andra sidan att det 

skulle vara negativt om vidgad målgrupp ledde till att färre personer med 

funktionsnedsättning skulle få möjlighet att ta del utav den.  

Vidare att metodguiden skulle behöva uppdateras ifråga om tillhörande 

dokumentation till exempel tydliggörande huruvida samtliga arbets- och stödmaterial är 

obligatoriska att använda och en tydligare koppling till gången i SPC-beslut. För att minska 

upplevda krav på dokumentation och den tid det tar i anspråk kanske vissa delar endast skulle 

ske i SPC-beslutet? Behov av tydliggörande om SPC-beslut avslutas i samband med att 

insatsen är slutförd och huruvida ett nytt SPC-beslut tags när det är dags för uppföljning eller 

om istället tillräckligt med en daganteckning i AIS. Att metoden upplevdes som tidskrävande 

utifrån att man ska sätta sig in i allt arbetsmaterial, all tillhörande dokumentation och att 

metoden levereras ute på aktuell arbetsplats i kombination med hög efterfrågan på andra 

metoder som specialisterna erbjuder var något som man funderade kring medförde att 

metoden hittills använts i ringa omfattning.  

Angående aktuellt tidsbegränsat upplägg med fokus på att använda metoden under de 

inledande månaderna av utvecklingsanställningen angav två av tre specialister att man trodde 

det var positivt utifrån tanken att aktuell målgrupp sannolikt hade större behov än andra och 

att det skulle kunna bidra till att personen utvecklades mer under anställningsperioden och 

blev bättre rustad inför att möta arbetslivet utanför Samhall. Den tredje personen hade inte 

funderat över detta. Vidare framkom funderingar i vilken utsträckning metoden är mer 

framgångsrik om/när individen har tidigare erfarenhet från arbetslivet och de baskrav som 

ställs, vilket till exempel innebär förmåga att kunna sköta arbetstider, att kunna ta ansvar för 
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regelbundna födointag, komma till arbetet ”hel och ren”, att utföra tilldelade arbetsuppgifter 

och att vid behov samarbeta med andra.   

SHIS   

Nedan följer resultatet från självskattningen med det saloutogena och holistiska 

mätinstrumentet SHIS före respektive efter erhållande av metoden Psykosocialt anpassnings-

stöd. I Tabell 2 återges resultatet på individ- och gruppnivå uppdelat i de två hälsoindexen 

IntraPersonliga Karaktärsdrag (IPK) och InterAktiv Funktion (IAF) respektive ett totalt index 

så kallat Holistiskt perspektiv (HC). Utvecklingen inom de hälsodimensioner som ingår i 

respektive hälsoindex kan följas för varje individ, men även på gruppnivå utifrån antalet 

personer som fick en positiv, negativ eller oförändrad utveckling i före-och  

efterskattningen.  

 På gruppnivå var utvecklingen positiv avseende samtliga hälsodimensioner som 

ingår i IPK. På individnivå ökade skattningen på indexet totalt för fyra av fem personer och 

det var främst hälsodimensionen Anspänning som stack ut då två av fem fick en försämrad 

skattning. På gruppnivå skedde sammantaget en utveckling från 68 till 78% av den möjliga 

maxpoängen på indexet. Vad gäller skattning på indexet IAF totalt ökade två personer, två 

minskade och för en individ vad utvecklingen oförändrad. Ifråga om de tre ingående hälso-

dimensionerna visade resultatet på gruppnivå en svagt positiv utveckling ifråga om Kognitiv 

förmåga. Resultatet på hälsodimensionen Social förmåga indikerade en positiv utveckling för 

två personer, negativ för två och oförändrad skattning för en person. Den tredje ingående 

hälsodimensionen Emotionell balans påvisade en viss negativ utveckling då två personer 

minskade sin skattning, två erhöll en oförändrad nivå och en person ökade. Totalt motsvarade 

detta en minskning på gruppnivå från 71 till 70% vad gäller möjligt maxpoäng. Utifrån det 

totala indexet HC sker en positiv utveckling för fyra av fem personer. Personen med negativ 

utveckling hade detta på de båda ingående indexen. Sammantaget skedde på gruppnivå en 

ökning från 69 till 74% av den totalt möjliga poängnivån.  
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Tabell 2. Utveckling före-och efterskattning på individ- och gruppnivå utifrån indexvärden 

med ingående hälsodimensioner i SHIS. 

 

Uppföljande samtal och anställningsstatus   

De uppföljande trepartssamtalen var inledningsvis planerade till i oktober, men fick på grund 

av arbetsbelastning förskjutas till november. Då var tre av de fem personerna kvar i 

utvecklingsanställning. En hade på eget initiativ avbrutit anställningen efter ca 7 månader och 

en individ hade ungefär vid samma tidpunkt övergått till anpassad anställning på den öppna 

 Person 1 Person 

2 

Person 

3 

Person 

4 

Person 

5 

Antal personer 

+/-/oförändrad 

skattning 

Index IntraPersonliga 

Karaktärsdrag (före/efter) 

Intervall 7-42 poäng 

32/34 33/31 25/30 27/32 26/35  

Energi  

delfråga 1 

delfråga 2 

0 

+1 

-1 

-1 

-1 

0 

+1 

+1 

0 

+2 

+1 

+1 

+1 

0 

+1 

5+ 2- 3 of 

3+ 1- 1 of 

2+ 1- 2 of 

Sinnesstämning +2 -1 0 +1 +2 3+ 1- 1 of 

Anspänning +1 -2 +1 -1 +2 3+ 2- 0 of 

Psykosomatisk funktion -2 +2 +1 0 +2 3+ 1- 1 of 

Friskhet +1 0 +2 +2 +1 3+ 0- 2 of 

Fysisk funktion 0 0 +2 +1 +1 3+ 0- 2 of 

Grupp totalpoäng 
(före/efter): 143/162 

 

Index InterAktiv funktion 

(före/efter).  

Intervall 5-30 poäng 

15/17 26/24 21/21 23/21 21/22  

Kognitiv förmåga  

delfråga 1 

delfråga 2 

delfråga 3 

+1 

0 

+1 

0 

-1 

0 

-1 

0 

0 

0 

0 

0 

+1 

0 

0 

+1 

0 

-1 

0 

+1 

3+ 2- 10 of 

Emotionell balans 0 0 -1 -2 +1 1+ 2- 2 of 

Social förmåga +1 -1 +1 -1 0 2+ 2- 1 of 

Grupp totalpoäng 
(före/efter): 106/105 

Totalt index Holistiskt 

Perspektiv (före/efter) 

Intervall 12-72 poäng 

47/51 59/55 46/51 50/53 47/57  

Grupp totalpoäng 
(före/efter): 249/267 
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arbetsmarknaden. I de tre samtal som genomfördes framkom sammantaget att det var ok på 

arbetsplatsen och att man upplevde sig ha förvaltat resultatet av metodinsatsen. Ingen av de 

tre anställda hade blivit placerade i extern praktik och en viss oro uttalades av dem kring vad 

som skulle ske efter att ett års anställningstid var uppnådd. Man var fortsatt positiva till att ha 

tagit del av insatsen. Vid uppföljning i AIS (Arbetsförmedlingens informationssystem) ett år 

efter inledd UVA var anställningstiden förlängd med ett halvår för nämnda tre individer. 

Personen som erhållit anställning på den öppna arbetsmarknaden var kvar i denna och 

individen som avbrutit sin UVA hade planering med Af via SIUS-insats (baseras på supported 

employmentmetodiken). Efter ett år var således fyra av fem personer i någon form av 

anställning.  

 

Diskussion 

 

 

Nedan tolkas framkomna resultat i relation till teori och tidigare forskning inom området. 

Utifrån studiens syfte samt frågeställningar tydliggörs teoretiska och praktiska implikationer 

av forskningsresultatet. Vidare kommer begränsningar att belysas och förslag på framtida 

forskning att ges. 

 

Frågeställning 1 

Sammantaget påvisar det framkomna resultatet att de anställda, arbetsgivarna såväl som 

specialisterna ser positivt på metoden Psykosocialt anpassningsstöd. Fördelar med metoden är 

kanske främst att den upplevs beröra områden som teorier såväl som tidigare forskning visar 

är viktiga vad gäller arbetsplatsens psykosociala arbetsmiljö och som främjar inträde i 

arbetslivet (Acherberg et al., 2009) till exempel stöd med anpassningar av arbetsmiljön och 

psykosocial funktion. Vidare att metoden är flexibel och möjlig att anpassa utifrån de 

deltagande och då med fördel den anställdes specifika förutsättningar. Samhall är en 

verksamhet som erbjuder arbetstillfällen för personer med olika funktionsnedsättningar som 

inverkar på ens arbetsförutsättningar och då alla ska arbeta utifrån sina villkor är 

informationsöverföringen vid övergången från Arbetsförmedlingen till Samhall av stor vikt. 

För flera av deltagarna i denna studie var tiden kort från erbjudande till start av 

utvecklingsanställning och den psykosociala arbetsanalysen som ingår i metoden verkar ha 

fyllt en viktig funktion i tydliggörande av vad som var av vikt att beakta i det enskilda fallet.  

Särskilt framträdande var bland annat fokusområdet Kommunikationsförmåga, vilket 
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överensstämmer med tidigare forskning (Bal et al, 2016; Jans et al., 2012; Lindsay et al., 

2012;2015; de Jonge et al., 2015; Lindqvist & Lundälv, 2012). De anställda anger behov av 

stöd i att sätta ord på och i att framföra till arbetsgivaren vilka behov man har i 

arbetssituationen respektive kring hur man kan kommunicera med arbetskamraterna. Andra 

fokusområden som framträdde mer än övriga var Stresstolerans, Samarbetsförmåga och 

Omställningsförmåga. Vad detta innebar kunde variera något utifrån det enskilda fallet 

exempelvis kunde en individ beskriva hur hen lätt blev stressad när man med kort 

framförhållning fick ändrade arbetsuppgifter på grund av att någon annan blev sjuk och 

dennes plats behövde prioriteras att ersättas eller när det blev långa pass med enformiga 

arbetsuppgifter. Personen bar detta inombords och for illa, men arbetsgivaren märkte inget för 

till det yttre verkade personen vara lugn och helt ok med förändringen. Arbetsgivaren beskrev 

att hen betraktade den anställde som en flexibel och resursstark person som hade 

förutsättningar. Att inom ramen för metoden tala om detta gav mervärde till båda parter och 

bidrog till minskad negativ stress genom att faktorer såsom krav, kontroll och stöd beaktades 

(Karasek & Theorell, 1990; Johnson & Hall, 1988). En annan individ blev märkbart stressad 

och särskilt när krav fanns på samarbete med andra kring arbetsuppgiften. Hen reagerade med 

undvikandebeteende där vi genom användande av metoden kunde hjälpas åt att sätta ord på 

vad som var viktigt att ta hänsyn till utifrån hens behov. Vad gäller Samarbetsförmåga kan 

även konflikthantering hanteras inom detta fokusområde och en reflektion från vidtecknad är 

att man genom nyttjande av metoden även kan anpassa och undanröja flera frågetecken som 

skulle kunna leda till konflikter mellan anställda eller mellan anställd och arbetsgivare. Precis 

som deltagande specialister framfört går flera av fokusområdena in i varandra, vilket 

exemplifieras med ovanstående. Ett ytterligare fokusområde som lyfts fram är 

Omställningsförmåga och som handlar om individens förmåga att kunna anpassa sig efter nya 

omständigheter och vid behov ompröva sitt synsätt. Även arbetsgivaren betonar detta och när 

det gäller utvecklingsanställningar lade man främst tonvikt vid själva omställningsprocessen 

att gå från arbetslöshet till att börja arbeta.  

På grund av begränsad arbetslivserfarenhet såväl som utifrån varierande förmåga att 

reflektera kring sina specifika förutsättningar i jämförelse med andras kan dock den enskildes 

bild som framträder i den psykosociala arbetsanalysen vara vag eller avvika från 

arbetsgivarens. Här anses viktigt att specialisten har tagit del av det underlag för kodning av 

funktionsnedsättning som finns hos Arbetsförmedlingen alternativt har träffat personen för en 

utredningsinsats innan start av utvecklingsanställningen och har diskuterat detta med den 

enskilde utifrån sitt kompetensområde och tidigare erfarenheter. Genom möjligheten att nyttja 
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trepartssamtal kan primära områden belysas och även arbetsgivaren kan lyfta fram konkreta 

exempel från arbetsvardagen som kan bidra till tydliggörande av de fokusområden som är 

aktuella för den enskilde. Vidtecknad skulle vilja påstå att trepartssamtalen är en bärande del 

av metoden och för att låna en kollegas ord fungerar specialisten som en katalysator som för 

processen framåt, medan det i stort är den anställde och arbetsgivaren som löser uppkomna 

situationer.   

Vidtecknad anser att aktuellt tillvägagångssätt vad gäller tillämpningen av metoden 

återspeglar möjligheten till en psykologisk empowermentprocess ur ett arbetstagar- såväl som 

ett arbetsgivarperspektiv (se tidigare presenterad Figur 3). Detta då man i metoden berör en 

intrapersonell sfär vilket blir tydligt till exempel i den psykosociala arbetsanalysen och när 

arbetsgivaren reflekterar kring hur metoden bidragit till förändrad syn vad gäller personligt 

förhållningssätt i sitt ledarskap. I kanske främst trepartssamtalen tydliggörs den interaktionella 

komponenten och reflektion sker kring situationer, olika sätt att hantera desamma såväl som 

här ryms den utbildningsinsats som gavs till arbetsgivarna vad gäller olika funktions-

nedsättningar och anpassningar i arbetsmiljön. Under besöken överenskommer man även om 

möjliga förändringssteg i riktning mot den målbild den enskilde skapat utifrån de 

utvecklingsområden som man valt att prioritera och mellan besöken ges utrymme för den 

beteendemässiga komponenten det vill säga att individen agerar. Att deltagande i studien 

bidragit till empowerment menar vidtecknad kan exemplifieras av att flera av de deltagande i 

intervjuerna kan beskriva situationer som de nu anser sig kunna hantera annorlunda och på ett 

mer tillfredsställande vis än tidigare.  

Utvecklingsområden som framförs från specialisternas sida är en tydligare 

beskrivning av hur man kan gå tillväga efter att den psykosociala arbetsanalysen är klar och 

man överenskommit om att fortsätta. I denna studie framkommer behovet av att anpassa 

utifrån den enskildes förutsättningar och fördelen med att nyttja papper- och penna för att ge 

ett visuellt stöd till skillnad från enbart prat. Likaså vikten av att konkretisera och bryta ned 

fokusområdena till faktiska situationer som man kan ha som en utgångspunkt när man sätter 

delmål kring vad man vill förändra/utveckla. Funderingar fanns även kring flexibilitet i 

nyttjande av tillhörande stödmaterial och önskemål att metoden förenklas samt förtydligas vad 

gäller dokumentationskrav. Vidtecknad tänker att en viss revidering behöver göras för att 

synka med andra system som införts inom myndigheten efter att metoden kom. Behovet av 

flexibilitet anser vidtecknad även är viktig utifrån att behoven kanske kan vara olika om man 

använder metoden i nära anslutning till en anställningsstart eller om den blir aktuell i en 

anställning som pågått i flera år likaså att det kan vara skillnad om den anställde har lång eller 
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ringa arbetslivserfarenhet. Metoden bör nog med fördel nyttjas tidigt i en process innan risken 

ökar att en konflikt byggs upp som försvårar möjligheterna att fortsätta anställningen.  

Andra faktorer värda att begrunda för specialisten är att metoden kan upplevas något 

diffus då den kan inbegripa klargörande, stödjande, psykoedukativa, motiverande såväl som 

lösningsfokuserade inslag. Av vikt att nyttja trepartssamtal för att undvika en slagsida som går 

mer åt stödsamtalshållet det vill säga insatser som främst riktar sig till den anställde. Det är 

även relevant att reflektera kring den roll specialisten har med insatser både gentemot 

arbetsgivaren och den anställde samt att hantera denna balansgång så att ingen part känner sig 

förfördelad. Det är vidare angeläget med tydligt överenskomna spelregler från start för att 

skapa ett förtroendefullt klimat. Specialisterna är tydliga med behovet av att deltagande 

arbetsgivarrepresentant bör finnas på aktuell arbetsplats och ha en god inblick samt möjlighet 

att påverka i arbetsvardagen för den anställde. Vidare att metoden upplevs omfattande på gott 

och ont. Å ena sidan tidskrävande för även om antalet samtal efter överenskommelse om start 

av insatsen inte är fler än 3-4 så består det totala antalet träffar inklusive förinformation och 

arbetsanalys av 7-8 tillfällen per ärende och sker ute på arbetsplatsen, vilket kräver 

förflyttning för specialisten. Å andra sidan ger de upprepade besöken bättre förutsättningar att 

skapa en god arbetsallians och möjliggör för specialisten att följa upp eventuella 

rekommendationer om man varit inkopplad i ärendet tidigare såväl som erbjuder möjlighet till 

ökad branschkunskap och arbetsgivarkontakter.  

Arbetsgivaren upplevde det negativt att inte samma specialist stod för samtliga 

moment i aktuell studie, men uttryckte förståelse för att en del av syftet med studien även var 

att fler specialister skulle bli bekanta med metoden och att det därav var viktigt att få utföra 

samtliga ingående moment. Arbetsgivaren beskriver upplevelsen av att aktuell grupp med 

unga vuxna fortare har utvecklats och kommit in i arbetsuppgifter i jämförelse med andra 

grupper. Utifrån den respons som arbetsgivaren lämnar verkar metoden bidra till att ge en 

tydligare bild av den enskildes förutsättningar och på så vis vara tidseffektiv vad gäller till 

exempel matchning till lämpliga arbetsuppgifter i jämförelse med sedvanligt förfaringssätt vid 

start av arbete på Samhall. Man anger även att metoden skapar grund för en god relation till 

den anställde. Detta i kombination med att insatsen tydliggjort vikten av att ha regelbunden 

kontakt med de anställda och även har gett stöd i hur man kan kommunicera kring viktiga 

områden anger man som några av de stora behållningarna med metoden.   
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Frågeställning 2 

Vad gäller samband mellan erhållande av metoden Psykosocialt anpassningsstöd under en 

inledande period av anställningen och upplevd hälsa görs på grund av tidigare nämnda orsaker 

inga djupare analyser av resultatet som erhållits vid före- och efterskattning med det 

salutogena mätinstrumentet SHIS. Tidigare forskning med fokus på personer med 

funktionsnedsättningar (Jahoda et al., 2009) påvisar vikten av att ta hänsyn till 

helhetsperspektivet den enskilde lever i då det inverkar på funktion i arbete. Detta är även värt 

att beakta vid tolkning av resultatet på SHIS som omfattar ett holistiskt perspektiv det vill 

säga att det kan vara omständigheter oberoende av deltagande i studien som inverkar på den 

enskildes skattning. En positiv utveckling kan dock skönjas på gruppnivå utifrån så kallat 

Holistiskt perspektiv (HC). Denna förändring består till stor del av en ökning ifråga om 

skattning av IntraPersonliga Karaktärsdrag (IPK), vilket är intressant då detta hälsoindex 

anses mer stabilt än det andra indexet InterAktiv Funktion (IAF) som är mer beroende av den 

kontext som personen befinner sig i (Bringsen, 2010). Vidtecknad resonerar här att kanhända 

är metodens upplägg och möjlighet till empowerment en faktor som bidragit till upplevelse av 

utveckling inom den intrapersonella dimensionen? Innebär detta att en mer varaktig 

förändring tagit vid? Man kan naturligtvis fundera i vilken utsträckning en 

anställningsmöjlighet i sig och känslan av att tillhöra ett sammanhang inverkar på den 

enskildes upplevelse och skattning.  

Uppföljningsmått 

Vad gäller resultatet på uppföljningsmåttet förmåga att fullfölja utvecklingsanställning 

och/eller vara i någon form av anställning ett år efter inledd utvecklingsanställning är det svårt 

att tolka in huruvida erhållande av Psykosocialt anpassningsstöd bidragit till att fyra av fem är 

i anställning ett år senare. Anledningen till att några har fått en förlängning av sin 

utvecklingsanställning är inte klarlagd. Här skulle det vara troligtvis vara behövligt att 

tillämpa ett vidare perspektiv vad gäller faktorer i den enskildes liv såväl som rådande 

omständigheter på arbetsmarknaden och följa upp dessa mer utförligt vid det i metoden 

ingående uppföljningssamtalet. En sådan uppföljning skulle troligtvis även i högre 

utsträckning bidra till tydliggörande av hur gångbar man är på arbetsmarknaden efter 

utvecklingsanställningens slut.  
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Problem och begränsningar 

I syfte att förhindra bortfall har flera av de hindrande såväl som främjande faktorer som 

framkommit i tidigare nämnd forskning om psykosociala interventioner (Gearing et al., 2014) 

beaktats i studiens upplägg. Till exempel individuell träff med förinformation om metoden 

och generellt upplägg, ambitionen att anpassa besökstider, försök att skapa en arbetsallians 

som bygger på samarbete och att kombinera psykoedukativa inslag med motiverande samtal 

med fokus på beteende. För att metoden Psykosocialt anpassningsstöd ska ge full utdelning 

förefaller arbetsgivarrepresentanten vara en viktig faktor. På grund av oförutsedda 

omständigheter tappade vi i denna studie den lokala arbetsgivarrepresentanten på en ort och 

att ersätta med en annan ansvarig som inte var på plats i det dagliga arbetet visade sig inte 

vara framgångsrikt. Studien visar att arbetsgivarrepresentanten behöver vara en person som 

har god inblick i arbetsvardagen. I försök att anpassa besökstider förlades dessa på arbetstid 

och arbetsgivaren fick ansvar att meddela den anställde om aktuell tid. Detta skulle behöva 

ses över då det inte fungerade helt tillfredsställande eftersom anställda vid några tillfällen inte 

fick information om sin samtalstid förrän det var dags, med andra ord saknades 

förberedelsetid.  

Det finns tydliga begränsningar i studien som kan inverka på generaliserbarheten av 

framkomna resultat såsom ett lågt antal deltagande, risk för bias utifrån att de ärenden där 

metoden genomfördes enligt planerat upplägg samtliga utfördes av vidtecknad. Vad gäller 

ansatsen att undersöka huruvida metoden skulle kunna ses som en hälsofrämjande insats i 

arbetslivet eftersöktes ett kort formulär med ett salutogent perspektiv som skulle vara enkelt 

att besvara. SHIS anses uppfylla dessa kriterier, men vidtecknad vill ändock belysa att det inte 

är oproblematisk att nyttja självskattningsformulär till aktuell målgrupp och enligt använt 

förfaringssätt. Dels utifrån att självskattning ställer krav på god förmåga till självreflektion 

och ställningstagande, dels på grund av att hur individen besvarar ingående 

självskattningsfrågor kan påverkas av faktorer som ej är relaterade till arbetssituationen eller 

erhållande av metoden.  

För flera är detta den första riktiga kontakten med arbetslivet, vilken tarvar en 

förändring på flera plan. Tidigare forskning indikerar att även om/när Supported Employment 

och IPS-modellen används är övergången från skola till arbetsliv ett stort kliv (Noel, Oulvey, 

Drake & Bond, 2017; Jahoda et al., 2009) och att behov finns av att man tar hänsyn till de 

förhållanden som finns runtomkring individen utifrån ett helhetsperspektiv då dessa inverkar 

på den enskildes funktion i arbete. Detta kan till exempel ske via samverkan runtomkring 



 

41 
 

individen mellan olika myndigheter, vården och andra personer som finns i personens 

nätverk. Då studiens syfte var att se till nyttjande av metoden Psykosocialt anpassningsstöd i 

ett inledande skede av utvecklingsanställning och förberedelsetid inför start av insatsen var 

snäv bedömde vidtecknad det ej görligt att utföra en fördjupad bedömning avseende ett 

helhetsperspektiv kring den enskilde individen. Den arbetsmarknadspolitiska bedömning 

ansvarig handläggare gjort i respektive ärende det vill säga att förutsättningarna runtom 

individen möjliggjorde ett aktivt deltagande i en utvecklingsanställning fick anses som en 

tillräcklig grund att utgå ifrån. Under insatsens gång framlyfter deltagande arbetsgivare delar 

av den omställningsprocess som krävs inför och under den inledande perioden av en 

anställning. De beskriver att det ibland borde finnas ett steg innan utvecklingsanställningen så 

att mindre tid behöver läggas på denna övergångsprocess. Genom åren har man sett att flera 

ungdomar har behov av en längre startsträcka och uttrycker tankar om att ökad kunskap om 

kraven i arbetslivet, mer träning i form av praktik under till exempel skoltid och andra 

aktiviteter som skulle kunna bidra till en bättre uppfattning av de egna resurserna är önskvärt. 

Arbetsgivaren beskriver att man upplever att aktuell grupp med unga vuxna som deltagit i 

studien utvecklats och kommit in i arbetet snabbare än tidigare grupper. Huruvida erhållande 

av aktuell metod underlättat omställningsprocessen är oklart, men hade varit intressant att 

följa upp i vidare studier.  

 

Förslag på vidare forskning 

Om vidare forskning skulle göras inom området det vill säga i anslutning till 

utvecklingsanställning hade det varit intressant att kartlägga och ta hänsyn till andra aspekter 

kring den enskildes förutsättningar (se ovan nämnda helhetsperspektiv) till exempel tidigare 

arbetslivserfarenhet, boendesituation, fungerande rutiner i vardagen, transportmöjligheter, 

socialt nätverk och motivation till arbete. Detta skulle kunna beaktas i urvalsprocessen och 

följas parallellt med erhållande av Psykosocialt anpassningsstöd för att möjligen kunna tolka 

resultat från eventuell självskattning med SHIS mer utförligt. Alternativt skulle man kunna 

låta urvalet ske som i nuläget och sedan slumpmässigt dela upp de anställda i två grupper där 

den ena gruppen erbjuds stöd enligt metoden och den andra gruppen får fungera som 

kontrollgrupp. Ett annat perspektiv som hade varit intressant att följa är i vilken utsträckning 

individen införlivat/tillgodogjort sig strategier och kan ta med sig dessa in i en ny arbetsmiljö 

vid övergång till annan anställning. Detta hade varit ett sätt att utforska huruvida metoden 

bidrar till en mer varaktig förändring av den intrapsykiska dimensionen liksom ett sätt att 

utvärdera om metoden leder till ökad empowerment. Vidare fokuseras i denna studie 
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anställningar som är i ett inledande skede och det hade varit intressant att se till eventuella 

likheter och/eller skillnader vid tillämpande av metoden i ärenden där anställningen fortgått 

en längre tid.  

 

Slutsatser 

I en av myndighetens kundresor har arbetsgivare återkopplat att man önskar att 

Arbetsförmedlingen mer aktivt finns kvar efter att anställningar med lönestöd inletts. Metoden 

Psykosocialt anpassningsstöd möter detta behov och skulle med all sannolikhet kunna 

användas i högre utsträckning än vad nu är fallet. Det är en av få metoder som riktar sig även 

till arbetsgivare och aktuell studie har visat att specialister, de anställda unga vuxna med 

funktionsnedsättningar såväl som arbetsgivare är välvilligt inställda till användandet i 

samband med anställningens inledande period. Studien påvisar även på gruppnivå en positiv 

utveckling mellan erhållande av metoden och upplevd hälsa. Det är inte möjligt att ange att 

metoden Psykosocialt anpassningsstöd allena är anledningen till den utveckling som skett 

inom ramen för studien, men givet att andra insatser är stabila torde man våga drista sig att 

metoden har viss effekt. Härvarande studie har även bidragit med beskrivning av 

tillvägagångssätt och upplägg vid tillämpning av metoden, vilket efterfrågats av 

Arbetsförmedlingens specialister. Vidare framlyfts kritiska moment i tillämpningen såväl som 

förslag på hur metodguiden skulle kunna revideras. Om studien leder till att metoden kommer 

nyttjas i högre utsträckning inom myndigheten generellt och i samband med anställning för 

unga med funktionsnedsättning i synnerhet ses detta som en viktig framgång. 
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      Bilaga 1 

Samtycke  

 

Härmed samtycker jag till att x, leg psykolog vid Arbetsförmedlingen inom ramen för sin 

specialistordning får följa mitt ärende med anledning av erbjuden utvecklingsanställning vid 

Samhall AB.  

Samtycket omfattar att ovan nämnda person får behörighet till mitt ärende i AIS 

(Arbetsförmedlingens informationssystem) och eventuellt inlämnat underlag utöver att 

Arbetsförmedlingen och Samhall sinsemellan får utbyta samt diskutera uppgifter om mig utan 

hinder av sekretess (se ”Samtycke till hävande av sekretess: Underlag och överenskommelse 

vid anställning hos Samhall AB”). Det kan t.ex. gälla uppgifter om deltagande i 

arbetsmarknadspolitiskt program, anpassningsbehov och planering av aktiviteter under 

utvecklingsanställningen.  

 

Syftet med insatsen är att belysa och se till eventuella utvecklingsområden i samarbetet 

mellan Arbetsförmedlingen och Samhall. Eventuella personuppgifter som används i 

specialistarbetet kommer att vara avidentifierade.  

 

Detta samtycke gäller för den tid samarbetet i ärendet pågår, dock längst t.o.m. 2016-03-30.  

Jag kan när som helst återkalla detta samtycke.  

 

Staden den 11 februari 2015 

 

_____________________________  ____________________________ 

Namnteckning                                                Personnummer 

 

____________________________     

Namnförtydligande     

 

Ja, det är ok att jag kanske blir kontaktad för personlig uppföljning t ex via enkät eller samtal. 

 

Telefon:____________________________ 

 

E-mail:_____________________________ 
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      Bilaga 2 

INTERVJUGUIDE angående Psykosocialt anpassningsstöd UVA 

 

 Att som stöd presentera tidigare visat bildmaterial med översikt av upplägget  

 Att ha med bildstöd vad gäller de fokusområden som berörts i genomförd analys 

av psykosocial arbetsmiljö 

 Att ha med överenskommen individuell handlingsplan 

Frågor utifrån behov av att veta hur du upplever det har varit att ta del av metoden 

Psykosocialt anpassningsstöd. Bra/mindre bra. Utvecklingsområden? 

 

KRING UPPLÄGGET 

 

- Inför start fick du information (muntlig och skriftlig) om metoden och möjlighet att 

tacka ja/nej till insatsen. Hur upplevde du det? (Utveckla gm öppna frågor) 

 

- Inledning via individuellt samtal med ag respektive anställd för analys utifrån 

funktionsområdena. Hur upplevdes det? Bra/mindre bra? 

 

- Trepartssamtal angående analysen och diskussion kring ind. planering? 

Igenkänning/relevant planering? 

 

- Planerat uppföljande samtal i höst. Hur tänker du kring det? Bra/mindre bra? 

 

GENOMFÖRANDET 

 

- Att träffas i enskilda samtal. Bra/dåligt med det upplägget? Be om exempel. 

 

- Att träffas i trepartssamtal med ag/anställd. Bra/dåligt med det upplägget? Be om 

exempel. 

 

- Informationsinsatsen till cheferna vad gäller anpassningar i arbetslivet utifrån 

funktionsnedsättning. 

 

- Vad har du fått med dig efter denna metodinsats? Vad var bra/mindre bra? Anser du 

att det har lett till en ökad självkännedom/fler strategier etc? På vilket sätt? Förslag på 

annat upplägg/andra insatser/utvecklingsområden? 

 

- På vilket sätt kommer du att kunna använda detta framöver i arbete? 

 

- Upplevde du insatsen som givande? 

ANDRA REFLEKTIONER? 
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      Bilaga 3 

SAMTALSGUIDE för specialister angående metoden Psykosocialt anpassningsstöd 

under inledande period av UVA för unga vuxna på Samhall 

 Tidigare erfarenhet av att använda metoden? 

 Tankar kring upplägget i denna studie dvs använda PSAS under inledande period av 

UVA (+ uppföljn.samtal) till skillnad från att erbjuda insats i upp till 1 år (eller max 

12 samtal) 

(att som stöd presentera tidigare visat bildmaterial med översikt av upplägget) 

Tankar kring: 

- behov av förberedelse t ex att få tillgång till bakgrundsmaterial, att läsa in sig i 

AIS, att följa ett känt eller okänt ärende, bör socialkonsulent respektive psykolog 

följa olika ärenden dvs beroende på aktuell funktionsnedsättning etc 

 

- att arbetsanalysen genomförs separat med arbetsgivare respektive 

anställd/arbetssökande? (För- resp nackdel om man använt 3-partssamtal istället?) 

 

- enligt metoden aktuella fokusområden? Behov av fler, färre? Var det tydligt för 

dig vad de olika områdena innebär?  

 

- att genomföra den sk psykosociala arbetsanalysen? 

 

- att sammanställa en individuell planering/uppföljning av insats där man gör ett 

utkast på upplägget? Behövde de revideras eller höll planeringen? Blankettens 

utformning? 

 

- kunna variera hur insatsen genomförs t ex individuella samtal och/eller trepart. 

För- och nackdelar?  

 

- faktorer som inverkat positivt resp. negativt under genomförandefasen? (T ex chef 

på plats, ansvarig för att kalla etc) 

 

- har ni haft nytta av aktivitetsbeskrivningen?  På vilket sätt? 

 

- har ni haft nytta av bilaga 1 med exempel på frågor/områden som kan ingå i ett 

psykosocialt anpassningsstöd? Tillägg? 

 

- att sammanställa ”Redovisning av specialistinsats”? 

 

- att återkoppla till ansvarig handläggare? 

 

- allmänt kring metoden? (Ser du nytta med att använda den? Vill/kommer du att 

vilja använda den igen?)  

 


