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Abstract 

Enligt WHO ökar den psykiska ohälsan globalt, i bakgrund till detta har vi valt att fördjupa 

oss i hur individer med psykisk ohälsa upplever att de blir bemötta och handlagda av följande 

myndigheter Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialförvaltningen. Ansatsen i 

studien har varit en kvalitativ metodansats med hermeneutisk ingång som genomfördes via 

fem kvalitativa intervjuer. Syfte med denna studie är i första hand att få insikt på hur 

myndigheterna uppfyller de lagar och regleringar som finns lagstadgat angående psykisk 

ohälsa samt belysa myndigheternas hantering och bemötande. Våra teorier har varit system 

och livsvärld, organisationsteori och roller/rollkonflikter. Resultatet indikerar att 

myndigheterna följer anvisade lagar och riktlinjer, att målen är att kunna bistå de klienter de 

dagligen möter på ett professionellt sätt. Vi kan konstateras att förhållandet mellan individen 

och myndigheterna präglas av vissa oklarheter kring handläggande. 

Nyckelord: psykisk ohälsa, system och livsvärld, roller/rollkonflikter, organisationsteori 
handläggning av ärende, bemötande och lagar. 

 
 

According to the WHO, mental health increases globally, in the background to this we have 

chosen to immerse ourselves in how individuals with mental ill-health feel that they are 

treated and handled by the following Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan and 

Socialförvaltningen. The approach of this study has been a qualitative metodansats with a 

hermeneutic entrance, which was carried out five qualitative interviews were conducted. The 

purpose of this study is to gain insight in how the authorities are complying with the laws and 

regulations that are legislated on the subject of mental illness, as well as to highlight the 

authorities ' management and staff. Our work has been in the system, and pain, as well, 

organizational	theory and the role/research. The results indicate that the comply with the 

designated laws, regulations, and guidelines, and that they are able to provide assistance to the 

clients, and they meet every day in a professional manner. We can conclude that the 

relationship between the individual and the public authorities are characterised by a certain 

lack of precision about the process.  
 
 

Keywords: mental health system, and pain, as well, the role/research, organizational theory, 
management of the case, the attitude, and the laws of the land. 
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Förord 

Psykisk ohälsa är något man pratar om eller hör pratas om allt som oftast i dagens samhälle. 

Under terminerna med sociologi har begreppet ständigt återkommit och väckt känslor. Vi som 

författare har enskilda erfarenheter av begreppet och kände starkt att vi ville fördjupa oss i 

ämnet. Under arbetets gång tagit del av rapporter, artiklar, föreläsningar och litteratur i ämnet, 

vilket lett till större inblick, djupare kunskap och förståelse angående begreppet. Inriktningen 

utvecklades successivt mot de tre utvalda myndigheterna för att ta reda hur implementeringar 

följs upp på vilket sätt de orsakar påföljder i myndighetsarbetet. 

Författarna vill tacka intervjupersonerna från Arbetsförmedling, Försäkringskassan och 

Socialförvaltningen för att ni tog er tid och öppet delade er uppfattning och erfarenhet, vilket 

har gett uppsats djupare innehåll. Vi vill även säga tack till respondenter i vår förstudie två för 

deras medverkan.  

Stort tack till vår handledare Christopher Kindblad och Åke Nilsén. 

Sist vill vi också tacka våra när och kära för deras tålamod, förståelse samt att ni funnits där 

som ett stöd under hela processen. 
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1. Inledning  
Psykisk ohälsa ses idag enligt bland annat av Världshälsoorganisationen, WHO som ett 

globalt problem (folkhalsomyndigheten, Hälsa 2020), som kan drabba både dig och mig. 

Flertal undersökningar visar att den psykiska ohälsan stiger, främst bland unga och hos 

kvinnor (folkhälsomyndigheten, 2014). Folkhälsan i Sverige, Årsrapport påvisar att psykisk 

ohälsa påverkas av såväl levnadsvillkor, utbildning och livsvillkor (folkhälsomyndigheten, 

2014).  

Om vi ställer frågan om vem som har psykisk ohälsa, tänker du då, det är “de där” och låter 

fördomar förblinda eller är du genuint intresserad att verkligen se vem som döljer sig bakom 

begreppet? Många säger sig uppleva att allt idag går väldigt fort och det är svårt att hinna med 

i samhällets snabba teknologiska utvecklingar. Detta kan ses som en ökad belastning på den 

enskilda individen och att flertal helt enkelt inte förmår följa kraven, normerna eller den 

takten som arbetet - samhällets strukturer generellt kräver (Magnusson, 2016). Med det i 

bagaget ställer vi oss frågande till på vilket sätt myndigheterna stödjer individer med psykiska 

funktionshinder genom angivna lagar och regleringar och bidra till att leva ett normaliserat liv 

som innefattar inkludering i samhällslivet i högre omfattning. I vilken mån inverkar 

myndighetens handläggning och bemötande av föreskrivna lagar och regleringar samt hur 

indikeras det mot den enskilde med psykiska funktionsnedsättningar?  För att förstå 

innebörden av psykisk ohälsa/funktionsnedsättning har vi genomfört en förstudie som bygger 

på dagens definition och en historisk utveckling. Intentionen var att även förstå den enskilde 

individens tillstånd och deras integrering med inblandade myndigheter. Till följd av det 

resonemanget realiseras även en förstudie två med en kvantitativ ansats. 

Utvecklingen i det moderna samhället kan ses som en pågående process med starkt 

expanderande rationalitet där individen blir till ett objekt som behandlas med maximal 

effektivitet och den sociala sfären kan påverkas i negativ mening. En orsak som forskningen 

påvisar är att den svenska arbetsmarknaden har gradvis transformeras i och med den tredje 

industriella revolutionen, en process som tar tid samtidigt som de nationella särdragen 

kvarstår betydligt längre än transformationens takt. Arbetslöshetskris under 1990-talet menar 

Magnusson beror på en makroekonomisk chock och en degenerering av den internationella 

konjunkturen (Magnusson, 2016). På regional nivå indikeras samband mellan hög 

arbetslöshet, höga sjukskrivningstal och låg förvärvsfrekvens (Magnusson, 2016).  



	 5	

Den lokala makten, det vill säga kommunen ha till uppgift enligt kommunallagen “behandla 

sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl till för något annat.” Ändå förses vi 

regelbundet med information om hur olika människor i maktpositioner utnyttjar de system 

som är satta att hjälpa och skydda invånarna. Vi menar att denna typ av information grusar 

kommunmedborgarna syn och därmed känns legitimitet avlägsen (Bengtsson & Melke, 2016). 

Vi ställer oss frågande till om handläggning och bemötande för invånare med psykisk 

funktionsnedsättning är helt legitimt eller kan man skönja brister i både statliga samt 

kommunala verksamheterna? Studien ingång sker från makronivå eftersom vi vill skapa en 

förståelse hur myndighetsutövandet i praktiken fungera och de svårigheter handläggare ställs 

inför vid hantering och bemötande. För att förstå samhällets utveckling valdes teoretikern 

Habermas begrepp om system och livsvärld. Goffmans begrepp om roller och rollkonflikter 

ska klargöra den rollen man har som myndighetsperson, vilka konflikter det kan innebära och 

fasader man får iklä sig för att hantera sitt uppdrag i verksamheten. Organisationsteori ska 

implicera klarhet i myndighetens uppbyggnad och funktion.  
 

1.1. Problemformulering 

Att hamna mellan stolarna är ett uttryck som påträffas i kontexten av psykisk ohälsa vid 

flertal tillfällen under studiens gång. Kring uttrycket som bland annat förekommer i samband 

med psykisk ohälsa väcktes tanken om att se närmare på den här problematiken. Vi har valt 

att tolka uttrycket som att man som individ skickas mellan myndigheterna och att ingen 

därmed tar ansvar för individens problematik. 

Studien fokuserar på konsekvenserna av föreskrivna implementerade regelverk hos 

myndigheter Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialförvaltningen. Vilken 

påföljd uppstår i hanteringen av handläggandet av ärende och bemötanden för individer med 

psykisk ohälsa. För att värna om invånarna i varje kommun, finns det inom all offentlig 

verksamhet etiska regler som ska åtföljas. Genom kraven kring och i den offentliga 

verksamheten härledas, detta gäller även all form av myndighetsutövande (Bengtsson & 

Melke, 2016). Studien ämnar inte fördjupa sig i de etiska reglerna, men bekräfta att de lyfts 

fram av myndigheterna. 

Det svenska välfärdssystemet har successivt urholkas i och med nyliberalismen tillväxt och 

dess bidrag till stor utförsäljning av vårt välfärdssystem. Kraven ökar och med det även 

varierande villkor för den enskilda individen (Liinason och Cuesta, 2016). Detta följs av 

individualisering i samhället där fokus på den enskild individ är att ta ansvar genom valfrihet 
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(Liinason och Cuesta, 2016). Är dagens individ rustad för all denna valfrihet och hur bemöter 

samhället de individer som inte klara påfrestningarna? Har samhället med dess myndigheter 

något ansvar för individens välbefinnande eller är den svar på social patologi? (Honneth, 

2003).  

Harvey (2006) menar att den nyliberala staten är antidemokratisk i sitt ursprung. Dess mest 

grundläggande mål är att uppnå och forma ett “gott affärsklimat” genom att maximera 

förutsättningarna för kapitalackumulation (tillväxt) utan att ifrågasätta konsekvenserna för 

den sociala välfärden eller sysselsättningen (Harvey, 2006). I den nyliberala staten är 

personlig frihet och personligt ansvar av största betydelse. Misslyckande eller framgång i 

samhället hos den enskilde förtydligas genom exempelvis personligt entreprenörskap och inte 

som strukturer. Det vill säga den enskildes problem uppkommer genom försummad 

konkurrenskraft eller kulturella, politiska och personliga svaghet (Harvey, 2006). 
 
 
1.2. Avgränsning 

Vår studie är avgränsad till myndighetspersoner på myndigheterna Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan och Socialförvaltningen i Halmstad kommun. Studien omfattar fem 

intervjuer med inriktning på makronivå för att visa på myndigheternas viktiga roll i 

inkluderandet av gruppen med psykisk ohälsa i ett socialt hållbart samhälle. Därmed antas vi 

få svar på studiens syfte och frågeställning. För att skapa en enhetlig bild av begreppet 

psykisk ohälsa valde vi att följa Uppdrag psykisk hälsas definition som innefattar allt från 

lindriga psykiska tillstånd som nedstämdhet och ångest till mer allvarliga former som bipolär 

sjukdom, schizofreni, borderline eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Sjöberg menar att när forskningsfrågorna väl mött fältet kan den behöva omformuleras. 

Oavsett vilka avgränsningar som gjorts och vilka beslut som tagits, har tillträdet till fältet 

avgörande betydelse för tolkningarna och förståelsen av det (Sjöberg, 2008).  
 
 
2. Syfte 
Syfte med den kvalitativa studien är att uppmärksamma problemet “att hamna mellan 

stolarna”. Studiens inriktning blir därmed att genom våra intervjuer med myndighetspersoner 

från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialförvaltningen, belysa 

problematiseringen kring hanteringen och bemötandet mellan myndigheten jämte individer 

med psykisk ohälsa. Avsikten är även att få insyn i hur myndigheterna hanterar lagar och 
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regleringar i handläggning och bemötande för individer med psykisk ohälsa/ psykisk 

funktionsnedsättning i kommunen. 

	
 
2.1. Frågeställning  

Vi ämnar undersöka hur implementeringar påverkar arbetet med hantering av ärenden och 

bemötande hos myndigheterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 

Socialförvaltningen samt dess konsekvenser för individer med psykisk ohälsa. 
 

3. Bakgrund & Tidigare forskning 
I kapitel lyfter vi den psykiska ohälsan som ett sociologiskt problem och en definition av 

psykisk ohälsa presenteras. Därefter följer bakgrund till vår frågeställning, fakta om lagarna 

Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen som vi valt att fokusera studien kring. Här 

presenteras de valda myndigheterna, vår förstudie ett och förstudie två samt en rapport från 

Region Halland och sist de fem vetenskapliga artiklarna. Fokus i vår studie ligger på en 

nationell nivå för att bättre kunna sätta oss in i den gällande kontext.  
 
 

3.1. Psykisk Ohälsa 

Studiens sociologiska problem är psykisk ohälsa. Vilka bakomliggande strukturella faktorer 

kan vara bidragande till att psykisk ohälsa har ökat och idag ses som ett sociologiskt problem, 

här nedan följer de förklaringar vi valt att lyfta. 

Forskning visar att sedan 1990-talet har sjukskrivningsantalet ökat, detta framkom i och med 

den ekonomiska krisen i landet, samtidigt for sjukskrivningsantalet i taket parallellt med att 

arbetslösheten sjönk (Magnusson, 2014). Ett samband var att långa sjukskrivningar och 

förtidspensioneringar växte markant, även kallat ohälsotalet, som höll en stadig hög nivå. 

Orsaken till detta anges som flera och i medierna lyfts oftast den individuell nivå upp det vill 

säga att personer utnyttjade eller fuskade på olika sätt, Magnusson (2014) menar dock att man 

bör söka orsaker av mer strukturell karaktär (Magnusson, 2014). Det man däremot kan uttyda 

är att siffrorna markant ökar bland yngre, där arbetsmiljön tycks ha en avgörande roll främst 

vid stressrelaterade sjukdomar och psykisk ohälsa (ibid). I Sverige är sjukersättningsnivån 80 

% av lönen, för de lågavlönade gör sjukskrivning ingen stor skillnad i lönekuvertet, men hos 

de högavlönad är skillnaden stor, detta diskuteras som en orsak till att fler lågavlönade 

sjukskriver sig. Magnusson (2014) nämner också en generell attitydskillnad i att redovisa 

sjukskrivningar, det vill säga att man nyttjar sjukförsäkringssystem till att fungera som allmän 



	 8	

utväg på de mer vardagliga försörjningsproblemen, dessa indikationer ses gemensamt som en 

rimlig del förklaring till ohälsotalet (Magnusson, 2014). Rundgång i arbetsmarknads- och 

välfärdssystem menar forskare är en möjlig förklaring, det vill säga gå från det ena systemet 

till det andra, sambandet mellan arbetslöshet och förtidspensionering som en faktor, då främst 

på regional nivå (ibid). I samband med förstudie ett tog vi del av programmet Ekdal och 

Ekdal (2019), från programmet kommer dessa noteringar. Människor som befinner sig i 

välfärdssystem oftast indikeras som socioekonomiskt svaga, vilket insuinera att individer i 

dessa positioner lättare också hamnar i psykisk ohälsa. Därmed blir det sociala livet lidande, 

märkbart mer om de ekonomiska förutsättningarna inte finns, man hamnar utanför samhället 

som sedermera lätt växer till isolering. 

Honneth ta i sin bok Erkännande (2003) upp vad han påstår är socialfilosofiska teoritradition. 

I dessa menar han att det indikeras att vissa samhälleliga utvecklingsprocesser bör ses som 

störningar det vill säga sociala patologier. I den socialfilosofi utgår man från att det finns en 

normalitet som inte är förenad till en samhällelig eller historisk kontext, utan bör förstås från 

en mer universellt mening och att det som frångår ses som patologi (Honneth, 2003). Honneth 

(2003) hävdar att om samhällsmedlemmar ska ges möjlighet till vad han benämner som ett 

“gott liv” är socialfilosofin anvisad till en bedömning utav etiskt karaktär, som ersättning för 

de idag fastställa sociala utvecklingsprocesser som uppfattas som störande på individen 

(Honneth, 2003). Honneth (2003) menar att när man pratar om sociala patologier i 

socialfilosofin finns alltid i åtanke det som är menat att bistå den enskilda individen i riktning 

mot självförverkligande, vilket förverkligas via de samhälleliga förhållandena.  

År 2030 tros psykisk ohälsa vara den dominerande folkhälsoutmaningar, inte bara i Sverige 

utan också globalt. Psykiatri och psykisk hälsa har de senaste åren varit en av statens mest 

prioriterade frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet (uppdrag psykisk hälsa, 2018). Psykisk 

ohälsa är enligt Uppdrag Psykisk hälsa (2018) svårt att helt definiera och förekommer allt som 

oftast som ett samlingsbegrepp. Sveriges regering, Kommuner och Landsting (SKL) ingick en 

överenskommelse 2008 vid namn Uppdrag Psykisk Hälsa. Syftet var att stimulera till en 

förbättring och förstärkning i samtliga verksamheter samt medverka till en växande jämlikhet 

och tillgänglighet. Uppgiften är att samordna insatser på nationell, regional och lokal nivå 

(uppdrag psykisk hälsa, 2018).  

Psykisk ohälsa kan röra sig om allt från mer lindriga psykiska tillstånd som nedstämdhet och 

ångest till mer allvarliga former som bipolär sjukdom, schizofreni, borderline eller 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism, asperger, ADD eller ADHD. Studien 
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kommer genomgående utgå ifrån ovanstående benämning av psykisk ohälsa. Varför personer 

drabbas av psykisk ohälsa står inte helt klar menar Uppdrag Psykisk hälsa (2018) och det 

behövs mer kunskap och forskning inom varierande områden för att få en bättre bild. Enligt 

Uppdrag Psykisk hälsa är de unga idag första generationen av informationssamhället, vilket 

kan innebär att konstant vara uppkopplad, lite sömn, att ständigt vara social och att ena 

upplevelsen helst ska avlösa de andra. Kraven som detta medför är att hjärnan inte hinner 

återhämta sig som i sin tur kan ge upphov till förslitningsskador på hjärnan (uppdrag psykisk 

hälsa, 2018). 
 
 

3.2. Socialtjänstlagen, SoL och Hälso - och sjukvårdslagen, HSL 

Vi har valt att lyfta Socialtjänstlagen eftersom den betonar hur kommunen ska värna om sina 

medborgares rättigheter, inge trygghet och att individer som på något sätt har psykisk 

funktionsnedsättning ska ges samma möjlighet att vara en del av samhället. Socialtjänstlagen 

(2001:453) SoL. I 1 kapitlet 1 § beskrivs socialtjänstens mål står det: 

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 

människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva 

deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans 

ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas 

och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas 

självbestämmanderätt och integritet. 

Kommunen kan göra en överenskommelse med landstinget, Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan med syfte att tillsammans samverka, på ett verksamt sätt bruka tillgängliga 

resurser. I dessa fall ska kommunen även bidra till finansiering av denna verksamhet, enligt 

lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. En individuell plan 

formuleras för den enskildes behov med samtycke, tillsammans med individen och utan 

dröjsmål. Individuell plan etableras då en individ behöver åtgärder från både socialtjänsten 

och hälso- och sjukvården. I planen skrivs tydligt vilka insatser som krävs, vem som ansvarar 

för vad, övriga åtgärder och vilken huvudman som ansvarar för planen (riksdagen, 2018). 

Socialnämndens uppgifter handlar om att känna till hur levnadsförhållandena ser ut i 

kommunen, ansvar för omsorg och service, bistånd till behövande enskilda samt varierande 

slag av stöd och vård. Socialnämnden ska verka för bra villkor för grupper med behov av 

särskilt stöd samt gynna varje individs rätt till utbildning, arbete och bostad. Människor som 
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av speciella skäl exempelvis psykiska, ska ges samma möjlighet till att leva och delta i 

samhällets gemenskap på lika villkor som andra och alla insatser ska ske genom god kvalitet. 

Kommunen ska samverka med landsting, andra organisationer och samhällsorgan i sin 

planering kring insatser för individer med psykiska funktionsnedsättning (riksdagen, 2018). 

Det högsta ansvaret för socialtjänsten innehas av varje enskild kommun inom sitt område, 

vilket innebär att alla enskilda i Halmstad kommun ska få den hjälp och stöd som 

vederbörande behöver (riksdagen, 2018).  

Hälso - och sjukvårdslagen känns angelägen att ta upp eftersom den visar på ansvaret som 

vårdgivare, kommun och landsting har och bedriver för invånarna. I Hälso -sjukvårdslagen 

(2017:30) HSL framgår det hur hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas och organiseras 

och att alla vårdgivare, kommuner och landsting är huvudmän. Lagen ska bland annat åtgärda 

att medicinskt behandla, utreda och förebygga sjukdomar och skador. Med huvudman menas 

det landsting eller kommun som ansvarar enligt lag för att erbjuda hälso- och sjukvård. Målet 

med HSL är att samtliga invånare i landet har lika förutsättningar till en god hälsa och vård 

samt ska arbeta för att förebygga ohälsa (riksdagen, 2018). 

“Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 

människans värdighet.” (3 kap. 1§). 

I lagtexten framgår ingen definitionen av lika värde, vår tolkning är alla människor ska ges 

samma vård och omsorg oberoende av kön, religion, etnicitet, ålder, funktionsnedsättning 

eller sexuell läggning. 

Kraven på god vård ska uppfyllas av hälso- och sjukvårdsverksamhet, vilket innebär en god 

kvalitet och hygienisk standard, patientens behov av kontinuitet, trygghet och säkerhet ska 

speciellt tas hänsyn till. Verksamheten ska vara lätt tillgänglig, den ska stödja patientens 

integritet och självbestämmande samt underlätta bra kontakter mellan patient och hälso- och 

sjukvårdspersonal (riksdagen, 2018). I HSL 7 kap. 9§ framgår att landstinget kan göra en 

överenskommelse med kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan i syfte att 

samverka för att uppnå en mer effektiv tillämpning av disponibla resurser (ibid).  
 
 
3.3. De tre lokala utvalda myndigheterna och fyra valda verksamheterna 

Alla offentliga förvaltningar styrs av grundlagarna, Förvaltningslagen (FL), Offentlighet- och 

sekretesslagen (OSL), Kommunallagen (KL) och Myndighetsförordningen (Bengtsson & 

Melke, 2016). Myndigheterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 
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Socialförvaltningen är som innan nämnt de myndigheter vi valt ut och vi vill även här 

förtydliga att valt att hålla oss till SoL och HSL.  

De offentliga förvaltningar som valts för studien har grundläggande etisk norm och krav på ett 

etiskt förhållningssätt. Det står skrivet i 1 kapitlet 1§ Diskrimineringslagen och betyder bland 

annat att alla medborgare ska behandlas lika oberoende av etnicitet, kön, åldr, funktionshinder 

etc. I en rättsstat som Sverige är alla tjänstemän bundna till att lyda lagen. Lagen är ett 

styrdokument där politikerna utformar lagen, den tolkas av domstolarna och ska tillämpas av 

myndigheter och tjänstemän (Bengtsson & Melke, 2016). I det offentliga etos skiljer man på 

förvaltningsetik - gäller i stort alla inom offentlig förvaltning, professionsetik - förstås i 

tjänstemannens utbildning och yrkeskår samt de värden rollen innebär mellan tjänstemän och 

enskild samhällsinvånare och egenetik - den personliga etiken kopplat till den privata sfären. 

Lagen är explicit och författarna menar att det finns svårigheter att se om lagen följs, 

alternativt var det brister och vilka konsekvenser det medför (Bengtsson & Melke, 2016).  

Valet av myndigheter till studien praktisk och logisk, eftersom det är tre myndigheter som 

enligt SoL bör samverka för att ge individer med psykiska funktionshinder de bästa 

möjligheterna till ett värdigt, funktionellt och normalt liv samt att individen känner att de är 

en del av samhället. 

Arbetsförmedlingen  

Arbetsförmedlingen verksamhet styrs av förordningar och regleringsbrev. De arbetar på 

uppdrag av riksdag och regering samt är statligt ägd. Varje år får Arbetsförmedlingen nya 

regleringsbrev som utgör de uppdrag som ska fullföljas. Myndigheten leds av en styrelse med 

en generaldirektör som leder verksamheten (arbetsförmedlingen uå.). Våra intervjupersoner 

jobbar specifikt för individer med någon form av psykisk funktionsnedsättning. Vi ponerar att 

handläggarna har erfarenhet och kunskap inom området.  

Försäkringskassan  

Försäkringskassan är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av riksdag och regering. 

Även Försäkringskassan får varje år regleringsbrev som berättar om myndighetens kommande 

års verksamhet. Den lag som är styr myndighetens utövande är främst 

Socialförsäkringsbalken (2010:110) (försäkringskassan uå,). Vi förstod genom vår intervju 

med personen att myndigheten var uppdelad i olika ansvarsområde, men studien har ingen 

exakt information om hur.  

Socialförvaltningen  

I Halmstad kommun har socialnämnden det övergripande ansvaret för socialförvaltningen. 

Socialförvaltningen i sin tur är indelad i olika enheter med specialområden. Grunden till de 
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olika insatserna finns framförallt i Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen samt Lagen 

om stöd och service till funktionshindrade (Halmstad, 2017). Socialförvaltningen i Halmstad 

kommun har sammanställt en guide som lyfter socialnämndens mål, den heter Guide över 

stöd och service för dig med psykisk funktionsnedsättning i Halmstad. Socialnämndens mål 

för personer med funktionsnedsättning är citat:  

Alla personer med funktionsnedsättning kan, efter sina egna förutsättningar, ta del av 

samhällets aktiviteter. Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att delta i 

samhällets gemenskap och få hjälp att leva som andra (Halmstad, 2017).  
 
 

3.4. Tidigare forskning  

Våra fem artiklar belyser vårt sociologiska problem främst från makronivå. För att förbättra 

vår förståelse och kunskap om psykisk ohälsa i kommunen samt insyn i hur handläggandet 

och bemötandet sker från myndighetshåll har vi tagit del av rapporter från Halmstad kommun 

och Region Halland samt gjort två förstudier (se bilaga 10.4 & 10.5). Syftet med förstudie ett 

var som Swedbergs menade att höja kunskapen och teorin genom att belysa processen om vad 

och hur vi kan lära oss (Swedberg, 2014). Förstudien ett baseras på ett försöka att gå utanför 

vår egna förförståelse, genom att hålla oss neutrala och reflexiva till begreppet, vilket ger 

bredare kunskap rent historiskt, men också en inblick i de varierande bakgrunderna till 

psykisk ohälsa, dess utveckling samt få sakkunnigas och professioners infallsvinklar. 

Syftet med förstudie två var inledelsevis en del i planen att genomföra en 

flermetodsforskning. Vi började därmed vår studie i en kvantitativ undersökning som hade till 

ändamål att ligga till grund för den senare kvalitativa undersökningen. Längs vägen uppstod 

olika problematiker till att få en hållbar sociologisk studie, vilket slutligen ledde till att den 

kvantitativa undrsökning blev vår förstudie två och vi fokuserade på att sammanställa den 

kvalitativ studie. Vår andra förstudie (se bilaga 10.5) är av kvantitativ ansats med enkät som 

metodinstument. Avsikten var att skapa en bild av hur individer med psykisk ohälsa upplever 

sin situation i handläggandet av sitt ärende hos valda myndighet, huruvida berättigad 

information ges till individen och hur de upplever bemötandet från myndigheten. Enkätens 

syfte var att få bakgrundsfakta för att formge en grund till den kvalitativa studiens 

intervjuguide samt ge bredare förståelse kring det sociologiska problemet psykisk ohälsa. Den 

kvanititativa undersökningen genomfördes på fyra enheter i kommunen genom ett icke 

slumpmässigt urval, där vi använde oss av survey- undersökningen i vårt datainsamlande. Det 
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empiriska materialet fördes in i SPSS och i (bilaga 10.8) framgår diagram över resultat vi 

ställt i förhållande till varandra.    

Rapport från Region Halland som heter Unga och unga vuxnas psykiska hälsa och livsvillkor 

- Lokala nämnders gemensamma dialogarbete från 2017 bygger på att undersöka hur personer 

i ålder 15-29 år har det med sin psykiska hälsa. Studien omfattar svenska medborgare, 

asylsökande och nyanlända i Hallands län. I rapporten Unga- och ung vuxnas psykiska hälsa 

och livsvillkor (2017) påpekas att flera myndigheter har kunskapsbrist hur de ska hantera 

personer med psykisk ohälsa, att det finns tendenser till att det istället blir en resa i systemet 

och därmed hamnar individen mellan stolarna. Citat från rapporten sagt av en ungdom: “När 

man slussas runt från myndighet till myndighet, sluta man bry sig till slut.” I samma rapport 

framkommer det att det finns brister i bemötandet samt hur man bemöter olika 

behovsgrupper. Man menar att själva bemötandet borde ligga i fokus och vara mer personligt. 

Citat från en ungdom i rapporten:  

Det är sällan personlig kontakt där det finns tid att faktiskt fråga hur man mår eller vad 

man behöver hjälp med. Det känns som om man är ett papper i högen som ska bockas 

av.  

Artikel 1. Välfärdsstatens problem med ökad psykisk ohälsa i arbetlivet  

Välfärdsstatens manifesta och latenta problem med den ökande psykosociala ohälsan i 

arbetslivet. Av Dimitris Michailakis, professor i socialt arbete och Werner Schirmer, docent i 

socialt arbete båda vid Linköpings universitet. Syftet med artikeln är att uppmärksamma 

förhållandet mellan samhällsproblemet ”ohälsosamt arbetsliv” och välfärdsstaten samt 

undersöka om anspråk och förväntningar på åtgärder mot psykosocial ohälsa i arbetslivet 

skapar politiska problem. Författarna vill se om forskningsresultat, fenomenet kan användas 

av välfärdsstaten som lösning på egna politiskt genererade problem. Ett dubbel problem, i 

betydelse att välfärdsstaten är ansvariga för sociala problem, då det ses som just ett socialt 

problem är samhället skyldig att vidta åtgärder. Samhället består idag av olika system som 

ständigt är i förändring, vilket i sin tur gör det svårt för välfärdsstaten att hålla samma takt. 

Det orsakar en komplexitet som medför begränsningar för staten i sitt handlingsutrymme att 

lösa sociala problem. Författarna menar därför att välfärdsstaten bör välja de mest passande 

och gynnsamma kausala förklaringarna för att visa att de gör något åt sociala problem.  
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Artikel 2. Arbetslöshetens ekonomi och skam  

Om arbetslöshetens ekonomi och skam. Av Bengt Starrin adj. professor i socialt arbete, Ulla 

Rantakeisu doktorand i socialt arbete och Curt Hagquist fil.lic. i socialt arbete. Forskningen är 

baserad på både en kvantitativ och kvalitativ studie. Syftet med artikeln är att undersöka två 

perspektiv av arbetslösheten, den ekonomiska och den skamliga modellen för att förstå olika 

konsekvenser av att vara arbetslös. Forskarna formar den generella modellen ekonomi - 

sociala band modellen och dess specialfall ekonomi-skam modellen som består av två 

aspekter av arbete/arbetslöshet: en ekonomisk aspekt som underhåll och en viss social aspekt 

som rör moral, det vill säga möjligen skamlig del av arbetslösheten. Slutsatsen är att forskarna 

tycker sig se ett stöd för att ju allvarligare den ekonomiska påfrestningen är under 

arbetslösheten desto mer ökar risken att utsättas för ohälsa och social problem. Vid flertal 

skamgörande inslag i den arbetslösas sociala omgivning desto allvarligare blir de sociala och 

hälsomässiga påföljderna av arbetslösheten. Forskarna avslutar med att säga att deras modell 

ekonomi - sociala band modellen kan ha ett värde för att förstå och förklara sociala och 

hälsomässiga förhållanden.  

Artikel 3. Psykisk ohälsa, folkhälsa och medikalisering  

Psykisk ohälsa, folkhälsa och medikalisering: har det egentligen någon betydelse vilket 

hälsobegrepp som används? Av Andreas Vilhelmsson doktor i medicinsk vetenskap. Psykisk 

ohälsa beskrivs alltmer som ett globalt folkhälsoproblem och WHO har i olika rapporter 

kommit fram till att psykisk ohälsa snart kommer vara största del av världens totala 

sjukdomsbörda. Syftet med denna studie är att undersöka och belysa frågan om vad som 

menas med psykisk ohälsa samt vad det innebär att psykisk ohälsa är ett stort folkhälso- 

problem globalt. Det finns två olika uppfattningar om folkhälsobegreppets innebörd och dessa 

olika tolkningar kan leda till helt olika folkhälsoåtgärder och implicit även öka risken för 

medikalisering. Slutsats av artikeln är att det behövs en explicit och bredare förståelse kring 

psykisk ohälsa som ett folkhälsoproblem, annars riskerar man att förlora folkhälsoarbetets 

betydelse som omfattar både ett socialt som politiskt instrument.  

Artikel 4. Agenda för samverkan eller verksamhetens agenda?  

Agenda för samverkan eller verksamhetens agenda? Om professionellas erfarenheter av 

samverkan enligt samordnad individuell plan. Av Erik Nordström, Irene Josephson, Berith 

Hedberg & Sofia Kjellström.Författarna menar att ett ökande antal barn och ungdomar 

utvecklar komplexa behov som kräver samtidiga insatser av olika yrkesgrupper. Flera 
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rapporter framgår att insatserna för dessa barn och ungdomar har blivit allt mer specialiserade 

och fragmenterade. Sedan 2010 finns det lagstadgade krav för samarbete enligt en samordnad 

individuell plan (SIP) mellan hälso-och sjukvård och sociala tjänster. Förskolan och skolan 

kan även delta regionalt i samordningen som jämlik partner. Syftet var att undersöka 

personalens erfarenheter av SIP. Studien består av en kvalitativ analys av 12 

fokusgruppsintervjuer med totalt 71 medarbetare med olika yrken inom hälso-och sjukvård, 

utbildning och sociala tjänster om sina erfarenheter av SIP. Resultaten påvisa två 

huvudsakliga kategorier med fyra underkategorier, vilket även syns i analysen av studien. 

Resultatet visar att deltagarna agerar i enlighet med sin grundläggande uppgift: att vårda, 

undervisa och utreda. Analysen visar att SIP uppfattades växla mellan, å ena sidan, en 

proaktiv och serviceinriktade verktyg, och å andra sidan en konkurrerande och övertygande 

professionella instrument.  

Artikel 5. Evidensbaserad metod eller praktisk verksamhet?  

Evidensbaserad metod eller praktisk verksamhet? – supported employment utan IPS av David 

Matschek socionom, master i socialt arbete. I och med psykiatrireformen 1995 ska 

Socialtjänsten i kommunen erbjuda individer med psykisk funktionsnedsättning en 

meningsfull sysselsättning som ett led i normalisering av livsvillkor och ökad inkludering i 

samhället. Artikeln bygger på en undersökning av Supported employment SE i en 

organisationskontext som i dagligt bruk har utmärkande drag av sektorisering och 

subventionerade sysselsättningsformer. Principen bakom SE kallas för place then train. I den 

manualbaserade modellen för SE, individual placement and support (IPS), menar 

Socialstyrelsen, genom internationell forskning framhållits som evidensbaserad. Enligt 

forskning tycks det finnas svårigheter med att implementera IPS i Sverige, det sägs bero på att 

det krävs integrerade arbetsteam samt att Sverige har subventionerade sysselsättningsformer 

som till exempel praktik och lönebidrag. En implementering av IPS kräver samverkan mellan 

parterna, vilket då kräver stort samarbete på flera olika plan. Artikeln bygger på en studie där 

tre kommunen som utarbetat en egen anpassad praktisk verksamhet som bygger på SE och 

IPS. Materialet kom till genom intervjuer med arbetscoacher i respektive verksamhet kring 

hur de arbetar med SE och studien är gjord av FoU- enhet vars “uppdraget var att utvärdera de 

resultat som uppnåtts av SE-verksamheter i tre kommuner”.  

Författaren lyfter sist fram att forskning om IPS visar ökad livskvalitet och även ökad 

kognitiv förmåga, men det framkommer inte om det beror på sysselsättningen eller en 

förbättrade ekonomin och kanske rent av båda.  
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Sammanfattningsvis menar vi att artiklarna gett oss större förståelse kring det valda 

sociologiska problemet. De har beskrivit kontexten i pågående samhällsförändringar, men 

också utveckling och svårigheter angående implementering av bland annat SIP och SE. Vi har 

fått inblick i de tendenser som breder ut sig både globalt och nationellt samt allvaret i de 

faktorer som framkommit kring det sociologiska problemets. Vilken påverkan får 

utbredningen av det sociologiska problemet för myndigheterna och vilka påföljder får det i 

deras arbete med handläggning och bemötande. Artikel fyra och fem visar explicita 

variationer av åtgärder för individer med psykisk funktionsnedsättning. Dessa artiklar bygger 

på samverkan myndigheter emellan och vikten av att skapa goda förutsättningar för 

myndighetsutövaren att finna lösningar som gynnar individen. Föresatsen är att se om det 

uppstår konsekvenser av myndigheternas agerande eller icke agerande. Artiklarna har bidragit 

till ny insikt kring psykisk ohälsas såväl nationellt som globalt, men också inblick i bakom-

liggande orsaker och varierade åtgärder som höjer livskvaliteten för individer med psykisk 

funktionsnedsättning. Vi hävdar att artiklarna åstadkommit en större förståelse i den proble-

matisering som kretsar kring handläggning och bemötande hos vardera myndigheten samt den 

komplexitet som samtidigt medför begränsningar i välfärdsstatens handlings-utrymme till 

följd av den globala snabba utvecklingen. Genom artikel tre konstateras att en högre grad av 

medikalisering, vilket tycks användas som en mer frekvent åtgärd. Från vår förstudie två (se 

bilaga 10.5) har vi utläst att medikalisering är vanligt förekommande, men att flertal individen 

påstår att metod inte direkt medverkar till ett gott resultat. I analyskapitel förtydligas det 

sociologiska problem, men fokus läggs på hur myndighetens hantering och bemötande 

fungerar i praktiken samt svårigheter som det implicerar. I nästa kapitel följer en presentation 

av valda teorier som understryker vårt sociologiska problem genom sociologiska glasögon.  
 
 
 

4. Teoretiska utgångspunkter  
I detta kapitel redogör vi för valda begrepp och teoretisering som kompletterar varandra och 

på så sätt kontextualiserar vårt syfte och frågeställning, därmed skapas större förståelse kring 

vårt sociologiska problem. Det medför helhet till vårt insamlade empiriska material och 

kontexten mellan dem. Habermas begrepp om livsvärld och system ska teoretisera 

myndighetspersoner, men också lyfta fram värdet med att myndighetspersoner tillika är 

individer som ständigt möter andra individ. Ahrne och Hedströms organisationsteori har för 

avsikt att hjälpa oss att teoretisera hur organisationen drivs, fungerar och varför den handlar 

som den gör, vilket då påverkar den enskilda. Från Goffmans roller och rollkonflikter är syftet 



	 17	

att belysa svårigheten med att både ingå i en organisation och samtidigt vara en bemötande 

inkännande handläggare och de roller som det innebär.  
 
	
	
4.1. System och Livsvärld  

Jürgen Habermas, professor i sociologi och filosofi (Habermas, 1996). Habermas såg att 

klyftorna i samhället växte sig allt större och funderade mycket hur samhället fungerade och 

började tidigt studera andra sociologer bland annat Marx. Habermas menar att det moderna 

samhällets utveckling är en process med ökade rationalisering, men poängterar också att 

samhället består av flera sorters rationalitet. Den sfär han kallar system är arbetslivet, 

byråkratin och näringslivet samt här mäts rationalitet efter hur effektivt man åstadkommer de 

sedan innan uppförda mål, med andra ord grundas det på makt och pengar. Individen ses helt 

enkelt som en klient eller konsument - ett objekt som bör skötas men optimal effektivitet. En 

instrumentell rationalitet som har sin egen plats i system, en förutsättning för stabilitet och 

produktivitet. Habermas menar att dessa kriterier för rationalitet skiljer sig helt från vad varje 

människa har. Den sociala sfären benämner Habermas med livsvärld, där individen lever sitt 

privata liv, kulturlivet och det demokratiska samhällslivet. Här sker utbyte genom 

kommunikation det vill säga språket och samtalet. I denna rationalisering av livsvärlden, finns 

funktionen till att nå förståelse, sammanlänka handlingar samt socialisera människor, vilka 

styrs av normer och värderingar (Habermas, 1996). Vi menar att detta enkelt skulle kunna 

appliceras på handläggarens bemötande med individen.  

Habermas säger att människan har en förmåga att lösa gemensamma problem på ett fredligt 

vis via samförstånds orienterade resonemang, en kommunikativ rationalitet. I en demokrati 

förutsätts att livsvärldens kommunikativa rationalitet är överordnad och reglerar systemets 

instrumentella rationalitet, att makten utgår från folket. Habermas påstår att systemet idag 

istället lösgör sig från livsvärlden påverkan och tenderar att bli självreglerande eller som 

Habermas själv uttrycker det “koloniserar” livsvärlden (Habermas, 1996). Följden av detta 

blir att den medborgliga solidariteten urholkas i strävan efter ekonomisk framgång som i sin 

tur kan leda till svårt djupgående konflikter. Habermas (1996) menar att det blir märkbart 

genom att pengar tillåts styra över välfärdssektorn, vilket tydligt ses i Sverige genom 

myndigheters strama budget för att hålla kostnaderna nere, samtidigt som man ska fördela 

givna resurser.  
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För att explicit motivera Habermas begrepp om livsvärld och system menar vi att det 

sociologiska problemet mycket väl kan tydliggöras då individer frångår sin livsvärld och mer 

uppfylls av systemet. Det i sin tur berör myndighetspersonens handläggande och dess 

bemötande av klienter, vilket framgår av vår studie. Genom att belysa problematiken kan 

myndighetspersonen få större kunskap om sitt agerande som således leder till ökad 

livskvalitet för såväl klienten som hos handläggaren själv.  
 
 

4.2. Organisation 

Göran Ahrne och Peter Hedström (1999) båda professor i sociologi menar att genom 

organisationer fördelas maktresurser, eftersom organisationen i sig innehar makt. 

Samhällsprocesser uppstår i varje människas handlingar genom dess integrering och 

transformation i själva organisationerna. Ahrne och Hedström (1999) skriver att kollektivt 

handlande är den mest förekommande formen av organisationer och att organisationer är 

officiella unioner bestående av målmedvetna individer. Det kan även vara aktörer av varierat 

slag, men gemensamt är att det innebär handling av något slag (Ahrne & Hedström, 1999). 

För vår del är detta våra utvalda myndigheter. Ett tillförlitligt sätt att beskriva och definiera en 

organisation är att räkna upp alla som på olika sätt ingår i organisationen, det vill säga vem 

som ingår respektive står utanför. Grunden i en organiserad verksamhet är just tillhörigheten, 

vilket kan ses i bland annat medlemskort eller annan identitetshandling (Ahrne & Hedström, 

1999). I boken organisationer, samhälle och globalisering skriver sociologerna Ahrne och 

Papakostas (2015) att tillhörigheten oftast är förknippad med diverse åtagande, vilka i sig är 

explicit uttalade. Författarna påpekar att organisation kan vara allt från medborgarskap, 

familj, släkt, äktenskap till frivilliga organisationer och företag (Ahrne och Papakostas, 2015). 

Ahrne och Papakostas (2015) menar att människor i alla sociala sammanhang är organiserade 

i någon form och att deras ord samt handlingar regleras genom att de är organiserade. Med 

andra ord är handlingarna inte deras egna och benämns då av författarna att framstå som 

endast delvis människor. Detta kan ses som skrämmande, att den enskilde inte är av 

betydelse, vilket den är, men de påstår att det är även massan, det vill säga den övriga delen 

av människorna. Författarna menar därmed att det som hindrar den enskilda från att göra 

saker är inte samhället utan andra människor. Detta kan i sin tur leda till att den enskilde 

känner sig ensam och att samhället, det vill säga massan av människor framstår som en typ av 

samhälleliga monster, en form av kentaurer bestående av halv människa och halv 

organisation. Där kentaurens mänskliga ansikte ses som social medan kroppen är själva 
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organisationen och utför handlingar, med andra ord förminskas den känslomässiga potentialen 

medan kraften att handla ökar markant (Ahrne och Papakostas, 2015).  

I en organisation är det alltid en människa som utför handlingen, alltså agerar. Det finns regler 

och resurser, vilket gör att människa verkar i stället för organisationen eller som dess 

ställföreträdare, detta skapar ett ömsesidigt beroende av den andra parten (Ahrne & Hedström, 

1999). I gengäld för detta får personen, i vårt fall de anställdas löner som också kan 

kombineras av ytterligare förmåner, författarna menar också att för stora löneskillnader vid 

exempelvis individuell lönesättning kan dels vara svåra att avgöra, men också skapa sprickor 

inom samarbetet i organisationen (Ahrne & Hedström, 1999). Lönen är ett sätt att öka 

individens beroende av organisationer och skapar lojalitet (ibid). Ett annat incitament till att 

stanna i organisationen går under begreppet organisationskultur, vilket kan beskrivas som de 

normer och föreställningar som genomsyrar hela organisationen, men även exempelvis en viss 

företagsfilosofi (Ahrne & Hedström, 1999). Människor får en identitet genom organisationen, 

att man helt enkelt är någon av betydelse. Bland annat kan man visa sin tillhörighet genom sin 

uniform, en typisk bild för en kentaur (Ahrne och Papakostas, 2015). De myndigheter vi 

undersökt tillhör inte gruppen som bär uniform som exempelvis polis eller präst, vilket kan 

bidra med svårigheter att känna tillhörighet.  

Motivation till organisationsteorin är att uppmärksamma myndighetens sammansättning och 

därigenom få uppfattning varför myndighetspersoner agera som den gör i bemötande och 

handläggningsärenden.  
 
 

4.3.  Roller och rollkonflikter 

Som individer har vi flera olika sidor och egenskaper, som framkommer i dagliga situationer. 

De flesta personer agerar på olika sätt, som exempel med familjen vid middagsbordet, på 

jobbet eller på cafét med en vän. Det här benämns som att vi har olika roller enligt Goffman. I 

vår studie använder vi begreppen på de intervjuade myndighetspersonerna, där deras arbete på 

en myndighet direkt sätts i samband med en specifik social roll.  

Sociologen Erving Goffman introducerade begreppet som han lånat från teatern, då han 

beskrev det sociala spelet och vardagslivet. Goffman menade att vi alla spelar en eller flera 

roller på livets teaterscen. Goffmans (2009) dramaturgiska perspektiv speglar de rollspel som 

finns mellan samhället och teaterns värld. Han använder sig av teaterföreställningen, scenen, 

de begrepp och rollföreställningar som används där, för att beskriva individers vardags- och 
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arbetsliv. Genom sitt dramaturgiska synsätt förklarar han hur individen presenterar sig själv 

och sina aktiviteter inför andra samt den uppfattning som andra skapar sig av denne 

(Goffman, 2009). Goffman (2009) framhäver att perspektiv gör att individen står i centrum 

och man ser denne som avsiktsstyrd, interagerande och symbolskapande och den situationen 

varit rollutförandet sker blir utgångspunkten. Goffman poängterar att utan individen finns 

inga roller, att rollen skapas i en för individerna gemensamt definierad situation. Rollen blir 

ett kommunikationsmedel mellan individer som i olika situationer interagerar med varandra 

och oavsett om aktören använder rollerna i kommunikativt syfte eller inte, förmedlar rollerna 

aktörens avsikter, egenskaper eller sociala ställning. När individen spelar en roll förutsätts att 

de som iakttar ska ta framträdandet på allvar (Goffman, 2009).  

Goffman (2009) påstår att vi ständigt framträder i olika roller. I vardagen kan det uppstå 

situationer som kan vara svårt därmed blir det också svårt att veta vilken roll som ska 

framföras (Goffman, 2009). Fasaden är den uttrycksfulla utrustning som individen avsiktligt 

eller omedvetet använder sig av under sitt framträdande. Goffman (2009) talar om den 

personliga fasaden vilket är de detaljer som identifieras med aktören själv och som 

implicerarr det sätt som individen förmedlar sig själv utåt genom exempelvis kläder och 

agerande. I sin yrkesmässiga roll bör man upprätthålla en fasad som visar den sociala 

ställningen, en svår balansgång som inte kan vara för jämlik, familjär eller undan fallande 

men heller inte får uppfattas provocerande. Aktören bestämmer lämplig fasad och ibland kan 

valmöjligheterna vara många, som ger svårighet att välja en passande fasad. När fel fasad 

visas upp, tas den förväntade rollen inte emot på rätt sätt. Rollkonflikt kan uppstå då publiken 

inte hävda att aktören är tillräckligt trovärdig med fasaden som valts för rollen. Detta kan leda 

till att även aktören själv ifrågasätter sin rolls tillförlitlighet (Goffman, 2009). Motivationen 

till Goffmans begrepp om roller och rollkonflikter har används främst genom att förstå de 

möjliga svårigheterna och den balansgång myndighetspersoner ställs inför i sina dagliga 

möten med klienter. 

Sammanfattningsvis ska de teoretiska begreppen belysa, förklara och tydliggöra vårt 

insamlade empiriska material. Vilka samband kan göras, vad skiljer dem åt. Genom 

Habermas system och livsvärld vill vi visa på de skillnader som idag finns mellan individen 

och samhället, vad har bidragit till den distans som återfinns dem emellan och vad kan göras 

för att minska den. Via organisationsteorin är avsikten att vi lättare ska förstå myndigheternas 

orsak till agerande och de konsekvenser deras handlande i vissa situationer innebär. Goffmans 

roller och rollkonflikter ser vi som ett utmärkt komplement till organisationsteorin för att 
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verkligen förstå vidden av begreppens problematik när det gäller myndighetsutövandet. Dels 

att kunna inta del roll som naturligt faller på en myndighetsperson, men också vikten av att 

kunna upprätthålla fasaden i mötet med olika individer. I nästkommande kapitel redogör vi 

för vår metodansats och processens förlopp.  
 
 

5. Metod  
I detta kapitel presenteras vår metod med hermeneutistisk ingång följt av metodansatsen, en 

kvalitativ undersökning. Här redovisar också urval, metoddiskussionen, redogörelse av 

tillvägagångssätt och sist beslut om metodinstrument.  

	
 

5.1. Hermeneutiken  

Hermeneutiken grundar sig på att tolka texter och förstå hur andra människor skapar sin 

verklighet. Begreppen samtal och text är centrala i den hermeneutiska traditionen. Syftet med 

den hermeneutistiska tolkningen är att erhålla ett giltig och gemensam förståelse av själva 

meningen i texten (Kvale & Brinkmann, 2012). 

Hermeneutiken bör förstås utifrån att en del bara kan förstås i samband med en helhet samt att 

helheten bara kan förstås ur de olika delarna. Det leder in på den hermeneutistiska cirkeln där 

delen bara kan förstås ur en helhet och helheten enbart utifrån delarna (Alvesson & 

Sköldberg, 2017). I den aletiska hermeneutiken pratas det om en andra cirkel, den mellan 

förförståelsen och förståelsen. Gemensamt har dessa båda en processuell, dialektisk förklaring 

(Alvesson & Sköldberg, 2017). Alvesson och Sköldberg (2017) säger att hermeneutisk 

tolkning växlar mellan olika synvinklar, där dessa synvinklar omfattar “... tolkningens helhet, 

vad som tolkas, hur man relaterar till tolkningen och mikroprocesser inom tolkningen.” I 

processen uppstår tolkningsmönster, textanalys, dialoger och undertolkningar som alla borde 

utgå från de grundläggande hermeneutistiska cirklarna, det vill säga mellan del och helhet 

samt mellan förförståelse och förståelse, vilka kan kopplas samman i forskningsprocessen. 

Förståelse bör ideligen refereras tillbaka till förförståelsen innan den ger nytt liv av ny 

förståelse. Sammantaget formas en hermeneutistisk grundcirkel (Alvesson & Sköldberg, 

2017).  

Hermeneutiken blev ett naturligt val för studien. Den kvalitativa ansatsen bygger på den 

aletiska inriktningen som handlar om upplösningen av polariteten mellan subjekt och objekt. 

Där sanningen och avslöjandet ligger i centrum och det grundläggande är att lyfta fram det 
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som finns i det fördolda. Här vill vi se vad som döljer sig i de givna rollerna hos myndighets-

personerna, hur behandlar myndigheterna handhavandet av ärenden och bemötandet med 

människor med psykisk ohälsa (Alvesson & Sköldberg, 2017). Utifrån detta resonemang ges 

svar på såväl syfte som frågeställning. 

Fokus i vår kvalitativa studie inriktar sig på att se hur myndigheterna konsekvenserna av 

implementeringar och bemötande genom förståelse av förförståelsen. För att bättre kunna 

förstå och skapa oss en bild av psykisk ohälsa som sociologiskt problem har vi tagit del av 

texter i form av dokument, artiklar, litteratur, rapporter samt sett dokumentärer och tv-

debatter som analyserat och diskuterat. Valet gjordes för att öka vår kunskap, få större 

förståelse från såväl historiskt perspektiv till dagens forskning och uppslag till problemets 

uppkomst i kontexten.  
 
 

5.2. Förförståelse 

Förförståelse är forskarens egen referensram enligt Katarina Sjöberg (2008). Med andra ord 

det vi har med oss sedan tidigare in i uppsatsarbetet. Sjöberg menar att genom att forskaren 

inte döljer sina brister eller svagheter när det gäller sociala eller kulturella aspekter vid mötet 

med individer i nya miljöer ökar automatiskt vår chans till interaktion. På så vis kan det 

upprättas en jämlik relation med utbyte mellan forskaren och intervjupersonerna (Sjöberg & 

Wästerfors, 2008).  

Vår förförståelse i ämnet är varierat och blir därmed bredare. Sabina har under ett antal år 

arbetat med nyanlända ungdomar på ett mindre Hem för vård eller boende, HVB hem utanför 

Halmstad. Hon har därmed god erfarenhet av att möta unga som på ett eller annat sätt har 

psykisk ohälsa. Annikas förförståelse kring psykisk ohälsa är att hon själv gick in i väggen 

vintern 2001. Annika arbetar sedan tre år extra inom socialförvaltningens vuxenavdelning 

med boende som har psykisk ohälsa i form av psykisk sjukdom med olika grad av psykisk 

funktionsnedsättning och har tidigare erfarenhet från arbete med individer med varierande 

beroendeproblematik. Även i sitt tidigare arbete som massör och Avspänningspedagog har 

Annika behandlat samt bistått människor med varierande former av psykisk ohälsa.  

Inledningsvis i uppsatsarbetet gjordes förstudie ett (bilaga 10.4), vilken bidrag till att utöka 

vår kunskap kring begreppet psykisk ohälsa. Förstudien innebar en historisk tillbakablick om 

utvecklingens inom begreppet, hur det ser ut idag samt en generell samhällessyn av psykisk 

ohälsa. Vi har närmat oss arbetet vidsynt och flexibilitet samt noterat den bilden av begreppet 
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som vi regelbundet matas med via medier. En uppfattning som utmärkte sig var att individer 

med psykisk ohälsa oftare upplever att de hamnar mellan stolarna hos olika myndigheterna 

och att ansvarsbiten brast, vilket drabbar den enskilde. För samhället bidra det till större 

omkostnader i form av sjukersättning, vårdkostnader, sociala kostnader, men också i form av 

ett icke hållbart samhälle. Det i sin tur strider mot regeringens och kommunens målsättning 

enligt Agenda 2030 (Halmstad, 2019).  
 
 

5.3. Metodval  

När man generellt benämner kvalitativ metod förutsätts studiesubjektets perspektiv (Alvesson 

& Sköldberg, 2017). För att nå ett gott resultat behövs en medvetenhet i ontologi och 

epistemologi det vill säga hur man ser på verklighet- och kunskapsteori. Det för att synliggöra 

flerfacetterad tolkningsmöjligheter och forskarens förmåga att fabricera det man forskar kring 

(Alvesson & Sköldberg, 2017).  

Enligt Bryman (2011) betonar en kvalitativ metod på kvaliteten i det insamlande materialet, 

fokuserar på ord och antar ett tolkande synsätt (Bryman, 2011). Sjöberg menar att forskning 

inom de kvalitativa traditionerna ska bygga på kvalitet eller materialets beskaffenhet (Sjöberg 

2008). En kvalitativ forskare försöker komma så nära informanten som möjligt för att förstå 

helheten (Bryman, 2011). Författarna har antagit rollen som kvalitativa forskare genom att 

forma en avslappnad, men professionell atmosfär med intervjupersonerna för att förstå 

helheten och skapa en helhetsbild av det valda sociologiska problemet.  

Kvalitativa metoder syftar till att ge förståelse av ett problem med hjälp av mycket 

information och fåtal undersökningsobjekt (Bryman, 2011). Forskningsmetod grundas på att 

först samla in emperi därefter generera teorier och begrepp som närmare belyser den data man 

har (Bryman, 2011). Utgångspunkten i en kvalitativ undersökning ar manniskors upplevelser 

av det specifika amnet och utifrån det försöka förstå deras handlande i analysen. Bryman 

beskriver en kvalitativ analys på följande sätt: “Kvalitativa analyser syftar till en 

problematisering och helhetsförståelse av specifika förhållanden” (Bryman, 2011).  

Inom kvalitativa metoden finns förklaringsmodellen där man åtskiljer induktion och 

deduktion. I en induktiv ansats vill man framhäva ett samband mellan flera enskilda fall och 

se om där förekommer en generell giltighet. Deduktiv ansats utgår från en allmän regel och 

menar att orsaken ger svar på ett specifikt enskilt intresse, man har alltså ingen avsikt att 

förklara något (Alvesson & Sköldberg, 2017). Genom den kvalitativa metodansatsen 
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eftersträvar vi fördjupa kunskapen och förståelsen kring myndigheternas 

utövande, handläggande och bemötande samt därigenom se om induktion framträder.  

För- och nackdelar  

Fördelen med intervjun är ett intressant och givande samtal där deltagare har möjlighet att 

påverka samtalets gång. För att täck in all information underlättar det om intervjuaren i förväg 

förberett frågor (Ahrne & Svensson, 2016). Valet till studien blev tillämpning av 

ostrukturerade intervjuer. Fördelen med ostrukturerad intervju ar att svaren blir mindre 

utsvävande och därmed lättare att analysera. En brist med ostrukturerade intervjuer ar att 

informanten inte ges möjlighet till att påverka vad intervjun handlar om (Ahrne & Svensson, 

2016). Risken vid en intervju är att informanten påverkas av social önskvärdhet, att svara på 

ett sätt att denne lyfts fram i positiv dager. Informanten kan influeras av intervjuarens 

agerande eller att det uppstår ”will to please” effekt där deltagaren ger svar denne tror att 

intervjuaren vill ha samt att intervjun kan vara svåranalyserad (Ahrne & Svensson, 2016).  

 

5.4. Urval 

Studiens urval bör förstås från det sociologiska problemet och fenomenet “att hamna mellan 

stolarna..”, då detta är grunden i studiens koncept. Till följd av denna ingång till studien blev 

kvalitativ metod vår ansats. Vi kunde där fördjupa förståelsen kring problematisering av 

handläggning och bemötande gentemot den enskilde med psykisk ohälsa, vilket innebar ett 

större helhetsperspektiv. Valet av myndigheter bottnar i SoL och HSL där det tydligt framgår 

att myndigheter bör samverka för att skapa de bästa förutsättningarna för utsatta individer i 

samhället, hit hör individer med psykiska funktionsnedsättningar (riksdagen, 2018). I 

intervjuerna vända vi oss till Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och till 

Socialförvaltningen i kommunen. Urval till de kvalitativa intervjuer har skett via kontakter 

och deras kontakter i sin tur, vilket innebär att det blev till ett snöbollsurval. Snöbollsurval 

innebär ett icke slumpmässigt urval där vi via en kontakt genererat nya kontakter (Skärvad & 

Lundahl, 2016). Urvalet utförs genom att man kontaktar personer som man förmodar har 

mycket att berätta om området som ska besvaras. Antalet informanter är vanligtvist få, mellan 

fem till tio personer med syftet att övergå till detaljer och få ett djup i intervjun (Skärvad & 

Lundahl, 2016). De personer som öppnar upp möjligheterna för forskarens insläpp i 

verksamheten benämns som så kallade gatekeepers. Deras funktion kan bidra till riktning som 

forskaren själv kan ha svårt att råder över (Sjöberg, 2008).  
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5.5. Tillvägagångssätt 

Till intervjuerna av de tre myndigheterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 

Socialförvaltningen i Halmstad använder vi flertal av svaren från förstudie två och 

konstruerade frågor efter studiens syfte samt frågeställning, för att skapar teman för 

intervjuguiden. Sex intervjuer planerades in med myndighetspersoner, genom en 

kontaktperson förmedlades kontakterna vidare till två personer på vardera Arbets-

förmedlingen och Försäkringskassan. På Socialförvaltningen vände vi oss direkt till en 

enhetschef som förmedlade kontakt till intervjupersonerna. Från de sex inplanerade intervjuer 

genomfördes endast fem. Intervjuerna genomfördes av båda studieförfattarna vid samtliga 

tillfällen och i förväg beslutat vem som skulle leda intervjun, för att undvika otydlighet. 

Under inspelningarna var vi sakliga, tydliga, lyssna noggrant och observerade hur svaren 

gavs. Intervjuerna var förlagda till den aktuella handläggarens arbetsplats för att ge 

informanten en trygg arena och genomfördes under två dagar. Innan intervjun fick samtliga 

handläggare skiva på ett samtyckesbrev, för att på så sätt påvisa sitt samtycke med att bli 

intervjuad och att det gjordes av fri vilja. Samtliga intervjupersoner kommer benämnas med 

hen i uppsatsen för att inte röja någons identitet, i enlighet med rådande etiska förhållnings-

regler. Alla informanter fick ta del av information gällande etiska forskningsregler och hur 

materialet skulle hantera efter inspelningen. Vardera intervjun varade i cirka 30 minuter och 

spelades in via mobil, för att säkerställa kvaliteten utförde båda författarna en inspelning. 

Intervjuerna transkriberades och kategoriserades för att urskilja likheter och/eller skillnader 

mellan intervjupersonerna samt utmärkande synpunkter. Efter transkriberingen raderades 

ljudfilerna och utskrifterna finns hos uppsatsens författare tills uppsatsen examinerats, 

därefter makuleras de.  
 
 

5.6. Metodinstrument 

Genom de ostrukturerade intervjuerna önskade vi få inblick i hur myndigheterna fungerar i 

handläggandet av ärenden och i bemötande av individer med psykisk ohälsa.  
 

Intervjuguide  

Intervjuguide (se bilaga 10.2) kan ha både systematiska frågor och svar i en strukturerad 

intervju. För att lyckas med detta tillvägagångssätt krävs en uppfattning om vilka svar man 

kommer att få, då intervjun inte kan förändras bakefter. Vid tvekan vilka svar som 

framkommer bör man istället välja en ostrukturerad intervju. Där ställs frågorna på ett 

systematiskt sätt, där även svaren ska antecknas på ett osystematiskt sätt. Använder man sig 



	 26	

både av ostrukturerade frågor och registrering av svar, utförs en informell intervju (Ahrne & 

Svensson, 2016). En bra intervjufråga bör inkludera båda perspektiven. Intervjuaren bör vara 

insatt i vad de ställer frågor om samt varför de ställer frågorna under den pågående intervjun, 

då kan relevansen för studien lämpligare klargöras. Intervjufrågorna bör hållas korta och 

inleds med enkla allmänna frågor som efterföljs av både direkta, indirekta och strukturerade 

frågor samt låta tystnaden i pauser ha sin gång (Kvale & Brinkmann, 2012). Intervjuguide 

utgår från sex teman utan helt fasta frågor, målet var att fånga informantens berättelser, 

undvika att styra informanterna med frågor och låta deras berättelse stå i centrum. Temanen 

till intervjuerna är övergripande baserade på teoretiska begrepp och uppsatsens fråge-

ställningar samt fokuserar på hur myndigheter bemöter, hanteraring av ärenden och 

informerar individer med psykisk ohälsa.  
 

Semistrukturerade intervjuer  

Den semistrukturerade intervjuformen valdes för att informanten skulle tala mer fritt. Idén var 

att undvika fasta strukturer, som medförde att passande följdfrågor kunde ställas, vilket gav 

informanten mer tid att utförligt beskriva sina attityder, innersta tankar, värderingar och 

åsikter kring ämnet (Skärvad & Lundahl, 2016). Intervjuer ger viktigt information om 

informantens åsikter, tankar och hen tenderar bli mer personlig (Asper, 2011). Med hjälp av 

den semistrukturerade intervjun kommer man närmare intervjupersonen då samtalet blir mer 

fritt och kan upplevas som spontant, men ändå intimt på ett sakkunnigt sätt. Intervjuformen 

kan snabbt anpassas till situationen vilket är en fördel vid uppkomst av något nytt spännande 

(Skärvad & Lundahl, 2016). En semistrukturerad intervju kan vanligtvis variera mellan 30 - 

120 minuter och görs med hjälp av digital diktafon eller mobilinspelning, vilket först kräver 

informanternas tillåtelse (ibid). Nackdelen är att den kan vara tidskrävande och mängden 

material som produceras. Semistrukturerade intervju kan upplevas som skrämmande av 

informanten, som eventuellt känner sig utlämnad eller har en rädsla över att svara fel 

(Skärvad & Lundah, 2016).  
 

Transkribering  

Transkribering innebär att man transformerar, ändrar en form till en annan (Kvale & 

Brinkmann, 2012). Vid inspelning via mobil kan det vara en del tekniska och 

tolkningsmässiga problem, speciellt i samband med ordagrann muntlig- och skriftlig stil. En 

viktig aspekt är att använda samma förfaringssätt för att motverka svårigheter då man jämför 

intervjuerna sinsemellan (Kvale & Brinkmann, 2012).  
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Vår utskriftsproceduren bygga på egen kodning genom att vi sorterat in i kategorier utifrån 

tema. Därifrån jobbade vi oss igenom fråga för fråga i varje tema och valt ut det som finns 

gemensamt, återkommer samt urskiljer sig. Valen vi har gjort är icke detaljerade för att lättare 

kunna läsa av våra transkriberingar. Vi har uteslutit att uppge pauser och små ord likt hm, eh 

etc. samt vissa saker som inte anses påverkade vår studie samtidigt som vi varit noga med en 

korrekt angiven skrivning. I överföringen av data, bedömer vi att mobilinspelning som 

hjälpmedel positivt överväger, då väsentlig information lättare bibehålls samt är lättillgänglig 

(Aspers, 2011). Enligt Aspers (2011) innebär kodning att minska mängden material som 

erhållits samt att organisera och kategorisera för att underlätta tolkningsarbetet, skapa mening 

och djup åt det som undersöks. Vid kodning av kvalitativt textmaterial eftersöks det mest 

intresseväckande begreppen som generellt är mest användbara för studiens avsikt (ibid). 

Genom tolkningsprocess har vi återgivet empirin på ett korrekt sätt, vilket bidrar till en 

gradvis ökad förståelse för myndighetspersonens yrkesroll.  
 
 
 
5.7. Metoddiskussion 

Ansatsen grundar sig på fem semistrukturerade intervjuer. Där valet uttryckligen vill beskriva 

handläggarnas arbete med personer som har någon form av psykiska funktionsnedsättningar 

utifrån myndigheternas riktlinjer, deras handläggning och bemötande. För att säkerställa 

validitet och reliabilitet i vårt arbete, har studiens syfte och frågeställning genomgående varit 

utgångspunkten. Genom att ge en bild av informanternas berättelse och besvarande av syfte 

och frågeställning klargörs studiens tillförlitlighet. Jacobsson (2008) menar att en studie 

bedöms ha god reliabilitet då underlaget är baserat på välgrundat urval och ses därmed som 

relevant. För en god validitet behöver stdieförfattarna påvisa att intervjuerna handlade om det 

de åtagit att undersöka genom bra kvalitet som exempevis undvika ledande frågorna 

(Jacobsson i Sjöberg & Wäterfors, 2008). Bryman (2011) menar att påverkan av en kvalitativ 

undersöknings validitet är hur val forskaren, genom beskrivningar i analys och 

kategoriseringar, klarar att ge läsaren en explicit bild av fenomenet.   
 

Trovärdighet 

Genomförandet av en trovärdig studie grundas i vårt syfte och frågeställning där en kvalitativ 

ansats svarade upp mot studiens empiriska innehåll, det vill säga valet av semistrukturerade 

intervjuer. Genom intervjuerna produceras kunskap socialt i ett samspel mellan intervjuare 

och intervjupersonen (Kvale & Brinkman, 2009). Via intervjuerna inträdde en djupare 

förståelse för myndigheternas hantering av ärende och deras bemötandet. Urvalet av 
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myndigheter baseras på Socialtjänstlagen direktiv till samverkan för att tillgodose behov hos 

individer med psykiska funktionsnedsättningar, intervjupersonerna valdes från tillgänglighet i 

ett snöbollsurval (Skärvad & Lundahl, 2016). Studiens valda teorier stödjer sig på att förstå 

samhällets struktur och funktion från ett myndighetsperspektiv, de personer som arbetar med 

myndighetsutövning och svårigheter som uppstår. Det är enligt Jacobsson både viktigt och 

eftersträvansvärt, oavsett typen av studie, att den är rimlig, solid och välgrundad (Jacobsson i 

Sjöberg & Wäterfors, 2008). Det nås genom att visa prov på metodologisk medvetenhet, via 

en explicit redogörelser av hur forskaren bedrivits (Jacobsson i Sjöberg & Wäterfors, 

2008).  Utifrån Jacobssons resonemang menar vi att vårt metodavsnitt om tillvägagångssätt 

bör ses som både rimligt och välgrundat, då avsnittet explicit beskrivit vårt förfarande (ibid). 

Bryman (2011) skriver att trovärdighet innebär att forskaren under arbetet har säkerställt att 

forskningen utförts i enlighet med gällande regler. En väsentlig del för att studien ska 

uppfattas som trovärdig, är att rapportera resultatet till de personer som är inblandade i 

studien. På så satt har deltagarna möjlighet att godkänna resultatet som forskaren fått fram 

eller komma med förslag på korrigeringar (Bryman, 2011). I vår studie har vi följt regler och 

riktlinjer som angivits från Högskolan i Halmstad och använt förstahands litteratur kring hur 

forskning ska utföras. Därmed har studie en stark trovärdighet i den punkten utav kriteriet, 

men sänks av att deltagarna inte kontaktas för synpunketer på resultatet. Således har studien 

en medelstark trovärdighet och vi har dock ingen statistisk signifikans, då studiens storlek var 

för obetydlig och metodansatsen var en kvalitativ undersökning (Jacobsson i Sjöberg & 

Wäterfors, 2008).  
 
 

5.8. Etiska övervägande 

Vårt ämnesval är av känslig natur, därför har vi varit noga med varje övervägande och beslut 

genom hela uppsatsen. Inför varje intervju var vi väl förberedda och var noga med saklighet, 

information gentemot intervjupersonerna. Intervjupersoner kommer under uppsatsens gång 

vara anonyma, det vill säga att ingen kommer att nämnas med sitt namn utan benämns som 

hen. Dock har vi valt att bibehålla ordet handläggare och använda det som en titel till samtliga 

utom enhetschefen som nämns med detsamma.  

Vid en kvalitativ och kvantitativ studie är det viktigt att de fyra etiska aspekterna beaktas, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2017). Författarna i denna studie har tagit hänsyn till informationskravet 

genom att informanterna som medverkat i studien har fått information gällande 
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genomförandet, studiens syfte samt att deltagandet varit frivilligt och de har rätt att avbryta 

medverkandet nar som helst om så önskas. Denna typ av etiska krav har författarna beaktat 

både muntligt och skriftligt via ett missivbrev. Författarna har även tagit hänsyn till 

samtyckeskravet genom att informera om att deltagandet var frivilligt, vilket även framkom i 

missivbrevet. Likaså beaktades konfidentialitetskravet genom att deltagarna deltog anonymt i 

intervjun och samtliga uppgifter behandlades konfidentiellt. I studien framgår det genom att 

vi använder ord som intervjuperson, handläggare eller hen. Gällande nyttjandekravet har även 

denna etiska aspekt beaktats, genom att all insamlad data enbart brukats till avsett ändamålet 

vilket är denna studie (Vetenskapsrådet, 2017).  
 
 

6. Resultat 
I kapitel redovisas resultatet från vår kvalitativa metodansats med de fem genomförda 

intervjuerna och redovisningen av empirin sker utifrån en makronivå. Vi inleder med ett par 

korta rader om genomförandet, för att sedan presentera ämneskategorier: intervjupersonernas 

erfarenhet, psykisk ohälsa, lagar och riktlinjer, hantering av ärenden och bemötande. Psykisk 

ohälsa kretsar i stort om myndighetens eventuella kunskap inom området. I lagar och riktlinjer 

lyfts dels gällande lagar för myndigheten men även kring frågor som makt och maktutövning 

hos myndigheten. När det gäller hantering av ärende bygger det på hur myndigheten arbetar 

med handläggning. Bemötandet kretsar kring myndighetens agerande gentemot klienten.  

I intervjuguidens (se bilaga 10.2) sista fråga fick intervjupersonen önska helt fritt vad de 

skulle vilja förändra kring sina arbetsuppgifter eller på sin arbetsplats. En fråga som vi tänkt 

skulle ge möjlighet att drömma fritt och uttryck till det man kanske inte annars pratade om 

eller inte vågade vara uppriktig med. I det stora uteblev denna effekt.  
 

6.1. Intervjupersonernas erfarenhet  

Samtliga intervjupersoner har haft sitt nuvarande arbete mellan ett och ett halvt till fem år, 

varav två en längre tid inom sin organisation. Alla har högskoleutbildning bland annat inom 

sociologi, socialt arbete, ekonomi, ledarskap och arbetsvetenskap. Arbetsuppgifterna för 

intervjupersonerna på Arbetsförmedlingen kretsar runt personer som behöver extra stöd och 

hjälp och har någon form av fysisk- psykisk funktionsvariationer eller funktionsnedsättningar. 

Handläggaren på Socialförvaltningen jobbar inom socialpsykiatrin, handhar vårdplanering 

och den slutna psykiatriska vården. Enhetschefens jobba bland annat med personalfrågor, 

socialt ansvarstagande inom verksamheten. Intervjupersonen på Försäkringskassan är 

personlig handläggare och handlägger sjukpenning. Alla myndigheter erbjuder sina 
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medarbetare stort utbud av kompetens och vidareutbildning inom aktuella områden. På 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialförvaltningen inleds anställningen med 

grundlig introduktionsutbildning.  

 

6.2. Psykisk ohälsa  
 
Arbetsförmedlingen 

Båda handläggarna pratade om psykisk ohälsa som ett vitt begrepp med flera nyanser och 

svårt att förklara. De menar att det handlar om personer som inte mår bra men att det ofta 

först framgår när de fått information om att individen har en diagnos. Myndigheten har ingen 

egen definition av begreppet vad handläggarna känner till. En handläggare poängterar att hens 

personliga åsikt är att psykisk ohälsa i dagens samhälle i stort beror på kraven som ställs på 

den enskilda individen. Hen menar även att synen på psykisk ohälsa handlar om rädsla om 

vad andra ska tro och tycka samt om man blir tagen på allvar.  
 

Socialförvaltningen 

Personerna talar om bredden på begreppet och att man generellt utgår från ställda diagnoser, 

men kan även vara långvarig psykisk ohälsa som verksamheten känner till. Handläggaren 

menar att hen också utgår lite från sin egen erfarenhet som hen pratar öppet om och känner att 

det blivit en tillgång i sin yrkesroll. Enhetschefen menar att definitionen inte är klockrent och 

säger att om klienten har en psykisk diagnos i botten medför det olika hinder i livet. Citat från 

intervjun:  

... jag är inte nöjd med mitt liv utifrån en psykiatrisk problematik. Det handlar inte i 

min värld om jag är nöjd med mitt liv utifrån att jag inte tycker att jag har det bra, utan 

i min värld behöver du också ha denna definition med dig.  

Författarnas tolkning av citatet är att enhetschefen vill lyfta skillnaden på vad hen menar är 

mer vardaglig psykisk ohälsa till att ha en diagnostiserad psykisk sjukdom. För individer med 

en psykisk diagnos bör handläggaren vara insatt i vad de behöver för att kunna leva ett 

normaliserat liv. Generellt har myndigheten ingen övergripande definition av begreppet. 

Försäkringskassan 

Myndigheten tar enligt handläggaren inte ställning till vad som är eller inte är psykisk ohälsa, 

utan utgår helt från de medicinska underlagen som skickas in, där det ska framgå diagnos och 

de fynd som läkaren gjort under patient besöket.  
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6.3. Lagar och riktlinjer  

Arbetsförmedlingen 

Handläggarna berättar att de har flera olika lagar att förhålla sig, framförallt rörande olika 

beslut, men nämner också verksamhetens värdegrund. Värdegrundens motto citat från en 

intervjuperson “att möta varje individ där de befinner sig”. Andra lagar som nämns är 

Förvaltningslagen, Sekretesslagen och GDPR- General Data Protection Regulation. De menar 

båda att de innehar en maktposition per automatik som myndighetspersoner och att det i sig 

ställer krav på den arbetssökande, men poängterar att ingen av dem känner att de direkt utövar 

makt eller vill göra det. Citat från frågan om personens maktposition: “Nej, definitivt inte. Jag 

är här för att hjälpa dem som behöver hjälp stöd och stöttning.” Handläggarna känner att det 

finns tillfälle i sitt yrkesutövande då de känner otillräcklighet gentemot klienten när det gäller 

riktlinjer, men försöker stötta upp där det är möjligt. Den ena handläggaren betonar att hen 

inte direkt har makt då hen inte fattar beslut i sin nuvarande befattning och menar att makten 

var tydligare innan då hen hade andra arbetsuppgifter. 

Socialförvaltningen 

Enhetschefen pratar om värdegrunden i sin enhet och båda intervjupersonerna nämner 

Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och Sekretesslagen. Vare sig handläggaren eller 

enhetschefen har kännedom om något specifikt policydokument för personer med psykisk 

ohälsa som kommunen fastställt. Som myndighetsperson är maktpositionen given men inget 

de eftersträvade eller kände behov av. Enhetschefen diskuterar om vikten att delegera arbete 

och mena att det är väsentligt att ge ansvar till de anställda, då växter de in i sina roller genom 

tillit. “Makt för mig som enhetschef ger större möjlighet att faktiskt förändra för fler.” Båda 

intervjupersonerna konstaterar att det finns tillfälle där otillräckligheten som 

myndighetspersoner är ett faktum och försöker istället ge stöttning på lösningar som finns att 

tillgå inom de givna ramarna. De åsyftar att som myndighetsperson är det viktigt att hålla sin 

profession gentemot klienterna samtidigt som man vill utforma ett välkomnande rum.  

Försäkringskassan 

De jobbar utifrån Sjukförsäkringslagen, Förvaltningsrätten och Sekretesslagen. Handläggaren 

lyfter fram att myndigheten har en värdegrund som handlar både om bemötandet av varandra 

och klinten. Hen menar att makt ingår i statstjänstemannarollen, det ansvar man har när man 

utför arbete för staten. Hen säger att klienten som ansöker är i en beroendesituation och att det 

därmed är myndighetens uppgift att bemötandet ska präglas av förståelse kring just detta. 

Citat från handläggaren: “vi ska skriva på ett språk så att man förstår, så talspråkligt som 

möjligt, för att det ska gå att förstå.”  
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Samtliga förvaltningar hävdar att de innehar de verktyg och metoder som behövs för att kunna 

genomföra givna implementeringar som rör psykisk ohälsa. Förvaltningarna hävdar att de 

följer och framför riktlinjer till dem berörda individen samt följer upp klientens hälsa under 

längre sikt vid pågående ärende. På vissa förvaltningar får individen efter ett besök lämna ett 

skattande på en surfplatta om hur de upplever att besöket varit, som exempelvis har man 

pratat om rätt saker utifrån vad individen tycker är rätt saker och utifrån hur de mår. I denna 

typ av behandlingsskala kan man utläsa vilka och om framsteg görs hos individen. Andra 

behandlingsform är SIP Samordnad Individuell plan och IBIC Individens behov i centrum där 

man för dokumentation med explicita mål att jobba mot, vilka senare utvärderas med 

regelbundenhet. Dessa former och skalor är även bra för medarbetarna som ser att arbetet går 

framåt, då känner större självskattning och vetskap om att de gör ett gott arbete. 

6.4. Hantering av ärenden  

Arbetsförmedlingen 

En av intervjupersonerna konstaterar att när sökande har med sig en diagnos från vården 

underlättar det arbetet för handläggaren. De kan då mer exakt konstruera en passande 

handlingsplan för individen. Generellt menar handläggarna att de upplever att individer har 

större förtroende för dem som handläggare än till själva organisationen. Handläggaren påstår 

att systemet inte alltid funkar som det är tänkt och menar att den särskilt kan uppstå olika 

dilemma vid externa förehavande, då de är beroende av andra organisationers handläggande. 

En handläggare hävdar att Arbetsförmedlingen har fel namn, att det borde ändras, eftersom 

många människor idag rent allmänt har en förutfattad bild om vad Arbetsförmedlingen gör, 

vilket kan medföra felaktighet vid hanteringen av ärenden. Hen säger att namnet borde 

representera alla delar som organisationen gör. Hen berättar också om känslan av 

otillräcklighet i sitt arbete, bland annat genom avsaknad av verktyg som skulle underlättar 

hanteringen samt rent allmänt en begränsning av resurserna. Konsekvenserna kan bli att 

klienten inte får det den egentligen är i behov av utan att handläggaren får begränsa hjälpen 

utifrån de givna resurserna som de är bundna till. Den andra intervjupersonen poängterar 

vikten av att möta klienten på nivå där den känner sig bekväm. Hen betonar att visst händer 

det att man vill göra mer eller tacka ja, när en klient bjuder på middag, men är medveten om 

att bibehålla sin profession.  Hen ser arbetet annorlunda med andra glasögon än sin kollega 

och säger sig inte direkt sakna vare sig verktyg eller resurser.  
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Socialförvaltningen 

Handläggaren och enhetschefen säger sig upplever stor tillit från klienterna och enhetschefen 

förmodar att det till viss del grundar sig på hens position samt att förtroendet i stort fungerar 

bra i organisationen, speciellt inom hens egen verksamhet. Enhetschefen menar sig ha de 

verktyg som krävs och att det finns resurser, men att resurserna samtidigt begränsas inom 

givna ramar. Hen hade önskat sig en större budget, för då ges fler möjligheter till att bistå den 

enskilde.  

Handläggaren uppger att det kan behövas flera möte för att bygga upp ett förtroende mellan 

handläggaren och klienten, vilket bedöms öka i takt med att man lära känna varandra. 

Handläggaren säger sig ha de verktyg som behövs för att genomföra ett professionellt arbete, 

men poängterar att det är hens ansvar att själv söka ny kunskap inom sin profession. Hen 

menar att det är av vikt att känna att man aldrig är fullärd, man kan alltid utvecklas och hen 

uppskattar att det frekvent kommer nya utbildningar inom verksamheten. Handläggaren 

betonar relevansen av läkarutlåtande om klienten har någon diagnos, eftersom då kan ärendet 

bättre anpassas utifrån klientens förmåga. Citat från handläggaren:  

Man är inte en enskild handläggare, utan de ser det som Halmstad kommun, många 

klienter har flera år av kontakt och tyvärr bytt handläggare flertal gånger. 

Försäkringskassan 

Vid hantering av ärenden på myndigheten utgår man helt från de sjukintyg som skickas in till 

myndigheten. Det är dessa intyg och fynd som är utgångspunkten i beslutsfattandet. Hen 

upplever och tror att de flesta känner tillit till myndigheten, men kan inte uttala sig om det är 

mer eller mindre till hen. Hen berättar att vid långa sjukskrivningar, kan handläggaren vara 

den enda kontinuerliga kontakten som individen har att vända sig till, eftersom de ses som en 

neutral pool. Citat från handläggaren:  

Försäkringskassans förhoppning är att man ska känna sig trygg med myndigheten, att 

man får rätt beslut och blir handlagd på ett rätt sätt.  

6.5. Bemötande  

Arbetsförmedlingen 

Handläggarna menar att i deras organisation bör den sökande medverka aktivt i hela 

processen, då man ser det som ett samspel mellan parterna och att arbetets gång underlättas 

om myndigheten tidigt fått kunskap om klientens diagnos. Bemötandet av individen kan då 
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anpassas såväl som ärendet utformningan. Det kan handla om språklig hjälp eller rent allmänt 

vara behjälplig på sätt som gynnar klienten behov. Handläggarna berättar att många av deras 

sökande har det tuff och ibland svårt, att det är en balansgång mellan att vara handläggare och 

medmänniska, men att de försöker göra sitt yttersta för att stötta den enskilda individen. I de 

flesta fall får klienten det stöd och den hjälp som de behöver och önskar, men handläggarna 

medger också att det blir svårare och mer komplext när flera myndigheter ska samverka 

sinsemellan. Citat från handläggare:  

Fruktansvärt tungt att se alla människor som lider så fruktansvärt mycket och kanske 

inte alltid får den hjälpen som de behöver. 

Socialförvaltningen 

Intervjupersonerna menar att det är betydelsefullt att det finns och erbjuds tjänster för att öka 

självkänslan, rustas för framtiden, våga ta egna initiativ och bli allt mer självständig inom 

förvaltningen. Enhetschefen utgår från tilltro till medarbetarna genom att de ges utrymme att 

fatta egna beslut och hen undviker att detaljstyra. Citat enhetschef: “att faktiskt våga 

uppmuntra till utveckling.” Handläggaren pratar om vikten att förstärka människors egna 

resurser och vad de vill förvärva. Om myndigheten i ett tidigt stadie får tillgång till klientens 

diagnos kan detta bidra till att rätt resurser sätt in i god tid och därmed medverka till att 

klienten kan leva på lika villkor. Citat från handläggaren: “Alla ska ha rätt till att leva på lika 

villkor, men att vissa behöver mer stöttning än andra i samhället.” Hen poängterar en balans 

inom verksamhetens utövande så att klienten upplever sig som sedd och hörd. Handläggaren 

vill dock poängtera att det finns stunder då otillräckligheten kan smyga sig på.  
 

Försäkringskassan 

Hen menar att deras uppgift är att besluta om sjukförsäkring, vilket görs från inkommande 

intyg och fynd. Hen säger att deras bemötande sällan är fysiska utan sker via telefonsamtal 

och att det ingår i myndighetens metod att vara stöttande. Citat från handläggaren: “... få 

klienten att äga sitt egna ärende.”  

Till sist frågade vi om intervjupersonerna ville förändra något rent generellt, på sin arbetsplats 

eller kring sina arbetsuppgifter. Här gick svaren isär, varav av de flesta kände sig rätt nöjd 

med både sina arbetsuppgifter och med sin arbetsplats, en sa att hen inte vill förändra något. 

En person påpeka att hen ville ändra namnet på Arbetsförmedlingen och att samarbete mellan 

myndigheter behövde bli smidigare och snabbare för att underlätta och förkorta 

handläggningstiden. Det fanns också en önskan om ett gemensamt hus där samtliga (av oss 
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utvalda) myndigheter, vården och psykiatrin skulle ingå i att nära samverka och därmed 

underlätta i ärendehanteringen för den enskilda med psykisk ohälsa eller andra 

funktionsnedsättningar. Vid ett gemensamt hus skulle samarbetet bli mer sammanfogat och 

eventuella oklarheter skulle lättare och snabbare kunna åtgärdas.  
 

Sammanfattning 

Vi uppfattar att intervjupersonerna har goda kunskaper i vad psykisk ohälsa är, men upplever 

samtidigt att definitionen varierar sinsemellan.  

Myndigheterna har flera lagar att ta hänsyn till i sitt myndighetsutövande. Vid hantering av 

ärenden anger speciellt Arbetsförmedlingen att de ser en brist i alla externa handhavande det 

vill säga, andra samarbetspartners. Socialförvaltningen menar att bristen ligger i antalet 

varierande handläggare och att det därmed skapas mindre förtroende eller möjlighet att 

byggas upp ett förtroende. Kring bemötandet menar Arbetsförmedlingen att det är grund-

läggande för dem att se till varje individs särskilda behov och önskningar. Socialförvaltningen 

lägger fokus på att individen ska känna feedback, uppmuntran från myndigheten och utveckla 

sin självkänsla genom att få hjälp utifrån därr de befinner sig. Försäkringskassan är den 

myndighet vi inte kunnat urskilja några generella riktlinjer kring handläggning eller 

bemötandet. I kommande kapitel sätter vi våra teorier och tidigare forskning i förhållande till 

resultatet. 
 

	
7. Sociologisk analys 
I detta kapitel kommer vi analysera vårt empiriska material och hur det ställer sig i 

förhållande till de valda teoretiska begreppen, de vetenskapliga artiklarna, en rapport från 

Region Halland samt att vi vill se huruvida Socialtjänstlagen SoL och Hälso- och 

sjukvårdslagen HSL tjänstgör i den dagliga verksamheten. Genom vårt resonemang anger vi 

ge svar på vår frågeställning.  

 
7.1. Samhällsutveckling och Psykisk ohälsa 

Vi inleder analysen från ett makroperspektiv med att lyfta in de samhällsproblem som sägs 

ligga till grunden för det sociologiska problemet. Magnusson (2014) menar att orsaken främst 

bör sökas på den strukturella nivån istället för på den individuella. Magnusson resonerar att 

det i dagens Sverige är brist på jobb och att jobben som försvann under 90 - talskrisen inte 

blivit ersatta, med det kan man utläsa ett grundläggande samband mellan arbetslöshet, höga 

sjukskrivningstal och förtidspensioneringarna. Avsaknaden av jobb märks dock olika 
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beroende vilken region man tillhör, var i landet man är född eller vilken utbildning man har, 

detta hänger starkt ihop med förändring i den tredje industriella revolutionen som medför nya 

matchningsproblem (Magnusson 2014). Sverige behöver få nya insikter i hur våra 

institutioner och hela samhället behöver nå en mer omfattande förändring i förhållande till 

rådande krafter, endast “då kan vi självständigt välja vår framtid” (Ibid).  

När ny teknik tillämpas i varierande kulturella och historiska kontexter bidrar det till att dessa 

får nya särdrag. Ett land som Sverige med dess historiska utveckling är avgörande för den nya 

teknikens användningsområden och därmed dess inverkan i samhället (Magnusson 2014). De 

ökade kraven som ICT (Information and Communication Technology) medför, innebär i sitt 

pådrivande med ökat ansvarstagande hos arbetskraften med bland annat kompetensutveckling 

där individen själv ansvarar för exempelvis självständiga beslut och att vara mer stresståliga. 

ICT skapar krav med snabba förändringar och därmed omställningar i samhället samt att 

utvecklingen sker i ett allt snabbare tempo. Detta orsakar att många individer inte hänger med 

och blir eller upplever sig som exkluderade (Magnusson 2014). Att stress är en bidragande 

orsak till psykisk ohälsa är antagligen vetenskapen överens om idag. En hypotes är också 

något som poängteras i förstudie två som ett symtom på deras psykiska ohälsa. Det som inte 

framkommer från vårt resultat, men som förekommer i bland annat olika rapporter är 

förbindelsen mellan teknikens framfart i ett högt tempo, stress och psykisk ohälsa som 

depression, ångest och oro (folkhälsa i halland, 2015).  

Artikeln “Välfärdsstatens manifesta och latenta problem med den ökande psykosociala 

ohälsan i arbetslivet” kan vi se en stark anknytning till Habermas begrepp om system där båda 

knyter an till effektiviteten i samhället ständig förändring. I artiklar menar man att 

välfärdssystemet har kommit i otakt med vad som sker i samhällsstrukturen, det i sin tur 

bidrar till en ökning av sociala problem, däribland psykisk ohälsa (Socialvetenskaplig tidskrift 

nr 1). Citat Unga och unga vuxnas psykiska hälsa och livsvillkor/Rapport Psykisk hälsa i 

Halland 

Klart att psykiska ohalsan ökar med tanke på hur inrutat samhället är. Samhället är 

snävt. Det får snart bara plats personer som ar Klass A. - Ungdom  

Habermas (1996) menar att makten ska utgå från folket, att livsvärldens kommunikativa 

rationalitet ska reglerar över systemets instrumentella rationalitet, men har idag istället en 

benägenhet att lösgör sig från livsvärldens påverkan och lutar åt att bli självreglerande. Vi kan 

se paralleller med både Magnussons resonemang och slutsatsen i artikeln Välfärdsstatens 
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manifesta och latenta problem med den ökande psykosociala ohälsan i arbetslivet (Habermas 

1996). Artikeln” Om arbetslöshetens ekonomi och skam” visar explicit på den spänning som 

Habermas menar finns mellan livsvärlden och den systemvärld vi lever i. Artikeln hävdar att 

det finns ett starkt samband mellan ekonomisk påfrestning och arbetslöshet som mynnar ut i 

risken att utsättas för ohälsa och sociala problem. I artikeln nämns detta som en ekonomi - 

skam modellen, delen som rör skam kopplas till en social synvinkel vilket rör moralen som 

exempelvis inte kunna eller orka jobba på grund av sin psykiska ohälsa (Socialvetenskaplig 

tidskrift nr 1-2 • 96). Från vårt empiriska material kommer sambandet mellan livsvärld och 

systemet fram i följande citat från enhetschef: 

... yttre faktorer som ställer krav på oss, men det kan också leda till att du faktiskt får 

en diagnos… en yttre påverkan på att allting ska vara så förbaskat bra och alla ska ha 

så jäkla mycket att göra vi definierar oss idag egentligen genoma att vi inte är 

fullgjorda om vi inte har häcken full… på arbetet på fritiden, vilket så småningom 

skapar stress… 

I artikeln “Psykisk ohälsa, folkhälsa och medikalisering: har det egentligen någon betydelse 

vilket hälsobegrepp som används?” Dras slutsats att det behövs ett förtydligande av och 

bredare förståelse kring begreppet psykisk ohälsa som ett allmänt folkhälsoproblem 

(Socialmedicinsk tidskrift Vol 91, Nr 1, 2014). Från vårt empiriska material framgår att 

definitionen starkt varierar mellan både myndighetspersoner till vad olika enheter tolkar som 

psykisk ohälsa och vårt resonomang är att en mer enhetlig definition antagligen hade 

underlättar myndigheternas arbete och samverkan. Citat från enhetschef: 

... psykisk ohälsa för mig handlar om att man har en psykisk diagnos i botten som ger 

dig någon form att hinder att leva det liv du önskar… 

Studien har som innan nämts utsett Uppdrag psykisk hälsa definition som vår norm. 

Habermas anger att den obalans som idag råder mellan livsvärld och system världen, där 

människor blir underminerad systemet, påverkar vår livsvärld genom att trycka undan och ner 

den. Resultatet av denna undantryckning kan bland annat leda till psykisk ohälsa (Habermas 

1996).  Enligt enhetschefen var det av betydelse att skilja på vad som är och inte är psykisk 

ohälsa. HSL (2017:30) säger att målen för samtliga invånare i landet ska vara att ha lika 

förutsättningar till en god hälsa och vård samt ska arbeta för att förebygga ohälsa (riksdagen 

2018). Kommunen är enligt SoL (2001:453) ansvarig för kommunens invånare och att de får 

det stöd och den hjälp som den enskilde är i behov av (riksdagen 2018). Handläggaren från 
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Försäkringskassan meddelar att de inte har egna riktlinjer eller definition av psykisk ohälsa, 

citat: 

… utan det är socialstyrelsen som har gjort riktlinjer för hälso och sjukvård och 

definitionen... det finns olika system för detta, som vi får diagnoskoder som finns över 

hela världen… 

Fyra av fem intervjupersoner hänvisar till SoL som en behjälplig värdegrund och samtliga 

informerar om att det inte finns någon värdegrund för psykisk ohälsa. Habermas menar att 

människan i sin livsvärld måste återta styrandet från systemen och upplösa det tillstånd som 

råder idag, att systemet styr livsvärlden (Habermas, 1996). Kontexten blir därmed att 

myndighetspersonerna känner sig delvis begränsade av gällande riktlinjer och de givna 

resurserna, vilket medverkar till att den enskilda många gånger kommer i kläm och hamnar 

mellan stolarna. 
 

7.2. Myndigheternas hantering 

Habermas menar att systemet idag har tagit över samhället i diverse rationaliteter då det 

handlar om att vara effektiv, man ser det som en rörelse av makt och pengar (Habermas 

1996). Varje myndighet styrs av resurser, vilket leder till att individen hamnar i kläm, en 

osäkerheten rörande om ersättning ska dras in eller om det kommer in pengar, det här 

framkommer från förstudie två. Myndighetspersoners själva menar att de generellt har 

tillgång till de resurser och metoder som riktlinjerna kräver, vilket bygger på målen med 

välfärdssystemet det vill säga en demokratisk ordning. Förstudie två visar att det brister i 

vetskap om gällande regler eller riktlinjer från myndigheterna, där myndighetspersoners är av 

uppfattningen att det är något organisationerna återkommande arbetar med. Ett citat från 

enhetschefen: 

 ... upplevde att kan kunde följa de lagar och riktlinjer som finns… vi jobbar i 

verksamheten med att upplysa människor vad de har rätt till… 

I Ahrne och Hedström (1999) organisationsteorin beskrivs att varje organisation har ett mål 

som ursprungligen anges av dess huvudmän. Mål kan dock utformas i en mängd varierande 

inriktningar, vilket kan göra det svårt att uppfatta när eller om de uppnås. Mål kan vara en del 

av organisationens resurser, det vill säga hur stor är vinsten, vad ska den användas till etc. 

(Ahrne & Hedström, 1999). För att sköta om problem som uppstår kring mål i organisationer 

kan man etablera en sorts turordning för målen, ett annat sätt är att de olika avdelningarna har 
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olika mål att uppfylla. Samtliga handläggare vi träffade beskriver att de har mål inom 

myndigheten och att de inom sitt område dessutom har specifika mål, vilket kan indikera att 

riktlinjer och lagförslag efterföljs. Ett annat mål är implementering av de lagförslag som 

regeringen fastställt, vilket kan röra en eller flera myndigheter. Både Arbetsförmedlingen och 

Socialförvaltningen menar att de följer de riktlinjer som lagen kräver och de mål som 

organisationen har. Enhetschefen uttrycker i citat: “... stöd inom förvaltningen att genomföra 

nya metoder implementeringarna”   

Kring hantering av ärenden rör sig organisationsteorin utifrån att varje organisation består av 

makt och resurser samt mellan människor och organisationer. Man pratar om att 

organisationer är tröga, att förändringar tar tid, men samtidigt att organisationer ständigt 

förändras och aldrig kan ses som färdiga. Tre teorier ligger till grund för organisering och 

organisationsstrukturen, de är byråkratin, den begränsade rationalitet och det flexibla (Ahrne 

& Hedström, 1999). Byråkrati innebär en hierarkiskt regelstyrd verksamhet som grundas på 

specialkunskap och skrivna dokument, det vill säga ärendet ska ej vara beroende av att en viss 

person utför det. Viktigt här är att skilja på den egna åsikten med vad man utför för 

arbetsuppgifter (Ahrne & Hedström, 1999). Den begränsade rationaliteten handlar om 

arbetsfördelning och specialisering inom organisationen, hur dessa bör koordineras för 

optimal kommunikation mellan de olika positionerna både inom organisationen och utåt mot 

omgivningen. Detta i sig kan skapa svårigheter i kommunikationen vilket då leder till 

begränsad rationalitet (Ahrne & Hedström, 1999). Flexibel teori bygger på att anpassa och 

samordna organisationens olika positioner till omgivningen, vilket kan ske i form av 

intressenter, kunder och leverantörer (Ahrne & Hedström, 1999). Samtliga av oss valda 

myndigheter kan anslutas till ovanstående teorier. I byråkratin genom att alla myndigheter är 

statliga verksamheter där bestämda regler reglerar vad som gäller i all myndighetsutövning. 

Rationalisering där vardera myndigheten är indelat i diverse specialområden och slutligen det 

flexibla där myndigheten eftersträvar att anpassa verksamheten till de behov som uppkommer 

i mötet med klienten. Citat från handläggare på Arbetsförmedlingen:  

... ett samarbete där vi suttit under samma tak och haft närhet till en arbetsprövning, 

där vi hade haft specialister och vård tillsammans… där vi hade haft en närmre 

kontakt alltså allihop... 

Av handläggaren från Försäkringskassan framgick tydligt att deras uppgift var att handlägga 

ärende, vilket är strikt byråkratiskt och med en begränsad rationalitet samt varje anställd har 

sin arbetsuppgift. Citat från handläggaren: 
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När vi handlägger sjukpenning så får vi ett medicinskt underlag och på den 

medicinska underlag ska det framgå en diagnos, framgår vilka fynd som läkaren har 

gjort vid möten med patienten och det ska framgå på vilket sätt den sjukskriva är 

förhindrad att arbete pga. sjukdom och det ska hänga ihop. Det finns en diagnos, en 

fynd och så finns det konsekvenser av det här. 
 

Även om Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen är byråkratiska organisationer med en 

rationalitet framkommer det i intervjuerna att deras arbetssätt är betydligt mer flexibelt. Att 

man som handläggare försöker stötta och hjälpa individens enskilda behov samt bygga upp ett 

förtroende genom att bland annat hörsamma, strävar efter att man träffar samma handläggare 

som känner till individens historia etc. Citat från Unga och unga vuxnas psykiska hälsa och 

livsvillkor/Rapport Psykisk hälsa i Halland  

Sen får man träffa många olika människor, det är lång väntetid och allting tar sådan 

tid. Om man vill ha fler samtal, eller oftare, så går det inte. Det är val pengar som styr 

det. -Ungdom 

Bristen på samverkan och kunskap mellan myndigheter kan i de olika verksamheterna få till 

följd att klienten hamnar i kläm och det istället blir som en resa i systemet. En intervjuperson 

uttrycker sin frustration kring samverkan mellan myndigheter. Citat från handläggare på 

Arbetsförmedlingen: 

... tycker att vården inte hänger med riktigt, den sökande får inte den hjälp av vården 

som den behöver för att kunna klara av att komma ut i den omfattningen som man kan 

och klarar… lång tid för vården att skriva intyg, lång tid för Försäkringskassan att fatta 

beslut... upplevs som stor frustration… kan leda till att den sökande backar… 

I rapporten Psykisk hälsa i Halland tas vikten av samverkan upp, då det ses som en nyckel till 

en bättre fungerande verksamhet, men också en fördelning av ansvaret varav behoven hos den 

enskilde lättare kan tillmötesgås. Vid samverkan ges även ett mer professionellt intryck så att 

klienten lättare känner förtroende (unga och unga vuxnas psykiska hälsa och livsvillkor, 

2017).  Även förstudie två visar på upplevda brister i exempel samverkan mellan 

myndigheter, bristfällig information om sin situation och åtgärder, att de svarandes åsikt och 

psykiska ohälsa inte tas på allvar av handläggaren etc. Citat från Unga och unga vuxnas 

psykiska hälsa och livsvillkor/Rapport Psykisk hälsa i Halland: “När man slussas runt från 

myndighet till myndighet, slutar man bry sig till slut.” -Ungdom  
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Vi kan konstatera är att det sker en uppföljning på samtliga myndigheter av individens hälsa, 

då främst genom möten med den enskilda i pågående ärende. Det vill säga att det sker ingen 

personlig uppföljning av den enskildes hälsa utan kretsar istället runt det specifika ärendet hos 

myndigheten. Handläggaren på Försäkringskassans får in nya intyg när det sker en förändring 

hos individen och poängterar att klienten har en och samma handläggare under processens 

gång, vilket allmänt rekommenderas för att skapa större förtroende mellan klient och 

handläggare. På vissa förvaltningar får individen efter ett besök lämna en uppfattning hur de 

upplevde sitt besök, vad man pratade om samt deras mående just då. Genom denna skala får 

man en bild av eventuella framsteg hos klienten. I behandlingsform SIP Samordnad 

Individuell plan och IBIC Individens behov i centrum förs istället en dokumentation med 

explicita mål att jobba mot, som sedermera regelbundet utvärderas. 

Artikeln ”Agenda för samverkan eller verksamhetens agenda? Om professionellas 

erfarenheter av samverkan enligt samordnad individuell plan”, associerar vi till de utvalda 

myndigheterna. Det framkom i intervjuerna att det fanns ett samarbete i kommunen med just 

SIP samordnad individuell plan. Samtliga myndigheter var inblandade i samverkan kring SIP 

men det hanteras av Samordningsförbundets Individsamverksateamet i kommunen. Artikeln 

lyfter SIP som en gedigen grundstomme för både handläggare och klienterna, vilket ger god 

samverkan till en social hållbar utveckling (Socialvetenskaplig tidskrift 2016:1).  
 

7.3. Bemötande 

Personer med psykisk ohälsa kan känna att de hamnar i beroendeställning till myndigheten, 

sin handläggare. Det i sin tur kan medföra att individen känner sig orätt behandlad och inte 

tycker sig få gehör från de som de står i beroendeställning till. Intervjupersonerna menar att 

deras avsikt är att bistå klienterna genom att hjälpa och stötta dem i deras psykiska ohälsa. 

Handläggaren är kanske den enda personen som individen har kontakt med regelbundet och 

därmed är beroende av. Citat från handläggare på Socialförvaltningen: 
 

Det är viktigt för oss som jobbar på myndighet också att tänka på vad är etisk rätt att 

inte använda den maken på fel sätt om man ska uttrycka det som makt… 

I förstudie två framkom att femtio procent ansåg att bemötandet inte var till belåtenhet. 

Goffman menar att varje möte är som en teaterscen och varje individ har sin roll att spela. Om 

vi resonerar kring myndighetspersoner hävdar vi att de har en roll som inger att de är 
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avsiktsstyrda, interagerande och symbolskapande i sin profession. Det gör att klienten 

uppfattar bemötandet som en distans där myndighetspersonen innehar kontrollen och de 

själva hamnar i underläge (Goffman, 2009). Denna roll kan även vändas till att arbetsplatsen i 

sin helhet intar en viss roll för att stärka sin profession utåt sätt, som exempel kan nämnas 

klädkod, sättet att kommunicera (ibid). Fyra av fem intervjupersoner påpekade relevansen av 

att bygga ett förtroende med klienten, exempelvis genom att boka in täta möten i början av ett 

nytt ärende och när man lärt känna varandra bättre etableras ett förtroende, då kan stämningen 

lättas upp av att våga vara skämtsam och öppen trots det ofta tunga ämnena. Citat från 

handläggare på Socialförvaltningen: 

… jag vill alltid att folk ska känna sig bekväma när de träffar mig och så håller jag det 

ändå professionell så att jag ändå kunna ge personen ett avslag… hålla det på någon 

balans… det ska vara att de känner sig bekväma i situationen och inte att de ska 

uppleva att man är oprofessionell heller genom att man blir för avslappnad. 

Goffman hävdar att det första mötet har stor betydelse på båda parter och de flesta av oss har 

redan en uppfattning om den man ska möta, specifikt gäller det när man ska möta någon ur 

professionen. Rollen innebär per automatik att den blir en variant av kommunikationsmedel 

som både är och inte är styrd oavsett dess syfte (ibid). När myndighetspersonen tar på sig 

denna roll skapar den naturligt en trygghet i den fasad den påklär sig. Professionen i sig kan 

ha olika innebörd beroende på hur den används och i vilken situation den framkommer. Den 

kan skapa trygghet och säkerhet hos myndighetspersonen som även kan uppleva att den klarar 

av situationen på ett kompetent sätt, men att klienten kan uppleva trygghet beroende på fasad, 

men också att klienten känner sig underlägsen. Om rollen är stark och fasaden uttrycker 

obekvämhet kan klienten känner underläge och en rollkonflikt kan uppstå, vilket innebär att 

båda blir osäkra på vilken roll de ska inta mot den andre. Citat från handläggare på 

Socialförvaltningen: 

Man lär sig att läsa av personer… jag skämtar mycket på mina möten... men det är 

utifrån att man märker okej nu har vi den personkemi och vi kan jobba ihop. Att allt 

inte behöver vara så allvarligt hela tiden så länge det blir korrekt gjort. 

Ahrne och Papakostas (2014) pratar om det samhälleliga monstret något de benämner som 

kentaur med mänskligt ansikte och en kropp som motsvarar organisationen. Vi resonerar att 

vid ett första möte mellan en klient och en handläggare befinner sig individen redan i 

underläge eftersom de redan ses som en utsatt grupp i samhället med sin psykiska ohälsa. Då 
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kan denna klient tolka myndighetspersonen som kentaur det vill säga något skrämmande och 

överlägset. Vi menar att individen i många fall kanske glömmer bort att myndighetspersonen i 

sig också har lagar och regler att följa, vilket begränsar deras handlingsutrymme. Vi hävdar 

också att myndighetspersoner kan känna sig kluvna mellan sin person och i sin roll som 

myndighetsperson, det kan leda till att myndighetspersoner blir distanserade i sitt arbete.  

I rapporten Unga och unga vuxnas psykiska hälsa och livsvillkor (2017) tar man upp och visar 

på betydelsen av bemötandets inverkan på klienten. Innebörden av att ta hänsyn till de 

förutsättningar som varje individ bär med sig för att bättre kunna ge den enskilde bra villkor 

och god livskvalitet. Rapporten ifrågasätter det system som finns idag och menar att det bör 

anpassas så det bättre passar de behövande. I rapporten belyses att individens behov måste 

sättas i första rum och att resurser ska finnas för att implementera ett sådant behov från 

myndighetshåll (unga och unga vuxnas psykiska hälsa och livsvillkor, 2017). Citat från 

handläggare på Arbetsförmedlingen: “Jag känner att den sökande måste va med på banan för 

att vi ska nå målet.” och   

Det är ett samspel för att det ska bli bra och det handlar ju om som du vara inne på 

innan om tilliten. Att man våga säga att det där tycker jag inte om eller det låter 

jättebra.  
 
 

8. Avslutande diskussion 
I detta sista kapitel följer vår avslutande diskussion, sammanfattning och reflektion, vi 

rekommendrar också förslag på vidare studier.  

 

8.1. Sammanfattning 
Nedan följer redogörelse i en sammanfattning av vad studiens empiri bidragit till utifrån den 

frågeställning som legat till grund för arbetet: Vi ämnar undersöka hur implementeringar 

påverkar arbetet med hantering av ärenden och bemötande hos myndigheterna 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialförvaltningen samt dess konsekvenser för 

individer med psykisk ohälsa.   

Vi har valt en kvalitativ ansats då vi anser att det bättre fångar upp studiesubjektens egna 

upplevelser. Det då det enligt Sjöberg är så att kvalitativa metoder utgår ifrån studiesubjektets 

perspektiv (Sjöberg, 2008). Syfte med den kvalitativa studien är att uppmärksamma 

problemet “att hamna mellan stolarna…”. Studiens inriktning blir därmed att genom våra 

intervjuer med myndighetspersoner från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 
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Socialförvaltningen, belysa problematiseringen kring hanteringen och bemötandet mellan 

myndigheten jämte individer med psykisk ohälsa. Avsikten är även att få insyn i hur 

myndigheterna hanterar lagar och regleringar i handläggning och bemötande för individer 

med psykisk ohälsa/ psykisk funktionsnedsättning i kommunen. Syftet ses som besvarat, då vi 

konstatera att intervjupersonerna på vardera myndigheten framhåller att de följer de 

föreskrivna lagar och regleringar. Vidare att de planerade implementeringar genomförs utifrån 

verksamhetens förutsättningar. De svar som framkom från förstudie två ger inte samma 

indikationer, utan menar att det finns brister. Vår slutsats är att det behövs en bättre 

kommunikation mellan handläggaren och klienten, då minskas missförstånd parterna emellan 

och förtroendet till handläggaren samt i varandras situation.  

Vid hantering av ärenden och bemötandet menar intervjupersonerna att det generellt fungera 

på ett godtagbart sätt och sker inom de ramar av resursers de är tvungna att arbeta efter, men 

att de stundtals upplever resurserna som begränsande i sitt myndighetsutövande. Från 

förstudie två framkom att cirka femtio procent ansåg att hanteringen av ärenden och 

bemötandet inte skedde på ett givande och stärkande sätt för den enskilde. Slutsatsen blir att 

det finns motsättningar mellan handläggarnas uppfattning och den enskildes om vi jämför vår 

studie med vår förstudie två. En möjlig lösning kan vara att öka resurserna, vilket skulle ge 

myndighetspersonerna mer utrymme att hitta nya lösningar som på sikt kunde skapa nya 

forum i hantering av ärende och bemötande. Idag är myndigheter hårt hållna till sina kanske 

för snäva budgetar därmed blir ovanstånde förslag svåruppnåligt, därför menar vi att en större 

kunskap, men även medvetenhet inom det sociologiska problemet och kring professionen i sin 

roll som myndighetsperson hade gynnat samt stärkt relationen mellan handläggaren och 

klienten. I studiens bakgrund tas även 1 kap. 1§ Diskrimineringslagen upp för att påpeka 

vikten av myndigheternas förfarande. Studien har inte kunnat påvisa att någon myndighet 

eller myndighetsperson visat någon indolens till lagens föreskrifter eller aktivt medverkat till 

att kringgå densamma, utan istället värna om den enskildes rättigheter. 

 

8.2. Slutsats 
Vi menar att studiens teorier går in i varandra. Livsvärld och system implicerarr sättet att se 

samhället och dess utveckling på (Habermas, 1996). Organisationsteorin blir en naturlig följd 

då samhället är uppbyggt av organisationer och avsikten är att påvisa hur de påverkar 

myndighetsutövandet mot den enskilde. Roller och rollkonflikter är något varje människa rör 

sig in och ur dagligen. Det påverkar allt från vårt vardagsliv till vår profession på exempelvis 
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vår arbetsplats. Människor bär som exempel på en föreställning om roller som de placerat 

bland annat varierande yrkesgrupper i, vilket har betydelse i bemötandet. Från Habermas 

(1996) begrepp systemet kan det idag betraktas ha tagit över samhället i olika rationaliteter. 

Det bygger på att vara effektiv och blir till en ständig förflyttning av makt och pengar. Vi 

tyder systemet som de lagar och regler som myndigheten har att följa och att inte 

myndigheten själva väljer utan är styrd av riktlinjer. Individen däremot är reglerad eftersom 

hen måste följa de föreskrifter som myndigheten fastställt. Enligt Habermas (1996) befinner 

sig ingen individ i sin livsvärld utan i systemet, vilket urholkar människan och gör oss mer till 

redskap istället för individer. Utifrån den aspekten kan psykisk ohälsa tolkas som ett 

sociologiskt problem med spridning långt vidare än nationella nivå. Vårt resonemang visar att 

psykisk ohälsa kan ses som en effekt av social patologi. Att omständigheterna kring varje 

individ påverkas av samhällets utvecklingsprocess i form av krav, förväntningar och normer 

att gå utanför oss själv, en normalisering istället för självförverkligande (Honneth, 2003). 

Organisationsteorin innebär att alla organisationer har kommunala och eller nationella mål 

som ska uppfyllas. I gengäld för att den anställde ivårt fall myndighetspersonen, bidrar med 

att utföra arbetsuppgifter i organisationen som uppfylla målen, får den anställde lön. 

Summeringen är att det finns olika organisationer som fyller varierande funktioner beroende 

på vilket mål de har. Myndigheterna vi har varit i kontakt med har främst en byråkratisk och 

begränsad rationalitet funktion, där Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har nationella 

mål, medan Arbetsförmedlingen även arbetar från kommunala mål har Socialförvaltningen 

enbart kommunala mål på sin agenda. Samtliga intervjupersoner berättar att respektive 

myndighet är indelade i enheter med specifika arbetsuppgifter i kommunen. Vi kan konstatera 

genom intervjuerna att myndigheterna Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen har en 

flexibilitet inom myndigheten, genom att vara mer flexibel drar vi slutsatsen att handläggaren 

lättare kan tillmötesgå klientens särskilda behov. Konsekvenserna med att organisationen 

består av makt och resurser samt mellan människor och organisationer, gör att det uppstår 

splittringar dessa emellan, då man som människa kan känna sig för kontrollerad i sitt 

myndighetsutövande. Syntesen blir att om myndigheterna fått hjälpa med hur de kan stärka 

sina medarbetare till att de upplever större trygghet i sin yrkesroll, hade antagligen både 

hanteringen av ärenden och bemötande medfört att medarbetaren upplevt sin myndighetsroll 

mindre kontrollerad och mer hanterbar.  

För att anknyta vår frågeställning till Goffmans (2009) begrepp roll/rollkonflikter görs det 

främst till delen som gäller bemötande. Utifrån Goffman (2009) begrepp om roller och 
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rollkonflikter kan vi skönja att detta i många fall kan skapa problem både på myndigheten 

samt mellan myndigheten och individen. Vår upplevelse från det empiriska materialet är att 

övervägande intervjupersoner tycker att det kan kännas problematiskt att hitta och bibehålla 

sin roll i bemötande med klienten. Eftersom man som myndighetsperson har en given roll att 

följa, som i mångt och mycket även förväntas uppfylla givna kriterier som individen eller 

samhällsnormen har förutsatt sig, skapas en barriär mellan den yrkesutövande och lekmannen. 

Om den enskilde inte är vidare insatt i myndighetspersonens arbetsuppgifter kan det skapas en 

viss misstro om yrkesutövning och dess specialkunskap. Från förstudie två uttrycks att flertal 

respondenter känner stor osäkerhet inför och kring handläggandet hos myndigheten. 

Konsevenserna som vi utläser är en form av uppgivenhet, vilket möjligen kan bygga på 

individens känsla underordnad men också av exkludering från samhällsstrukturen i största 

allmänhet. Slutsatsen är att roller kan vara svårtolkade även om vi har en given sådan som 

exempelvis myndighetspersonerna i vår studie. Vi bedömer att medarbetarna på 

myndigheterna lättare och mer betryggande hade kunnat möta sina klienter om de fått mer 

kunskap kring sin egen roll och generellt kring vad kroppsspråket förmedlar. Ytterligare en 

möjlighet hade varit att en gång i veckan ha ett utvecklande samtal på enheten om just 

bemötande av klient. Förutsättningarna för hanteringen av ärenden och bemötande hade 

därmed framhävts till att allmänt bli mer lätthanterliga. 

 

8.3. Reflektion 

Huruvida det går att göra alternativa tolkningar av vår studie menar vi att det empiriska 

materialet från intervjuerna tänkbar går att tolka på fler sätt, men eftersom intervjupersonerna 

övervägande varit konkreta i sina svar bedömer vi att våra tolkningar är sannolikt hållbara. 

Bryman menar att eftersom en kvalitativ metod utförs via intervjuer och med ett fåtal personer 

är den inte generaliserbar (Bryman, 2011). När det gäller tydning av lagarna SoL och HSL 

menar vi att vår tolkning är rimligt hållbar om än bred, detsamma gäller rapporter vi tagit del, 

vilka poneras som rimliga. I hermeneutiken poängteras tolkningen av texten som det 

väsentliga, som konstruerar en gångbar förståelse för texten. De olika delarna i studien har 

sammanförts och ur det har samband skapats för att på så sätt få en helhetbild av hela studien 

(Kvale & Brinkmann, 2012). 

Vi bedömer att intervjuguide borde formulerats mer kring handläggning och bemötande, men 

också hur varje myndighet arbetar utifrån SoL och HSL, vilket bidragit med större djup och 
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förståelse i det empiriska materialet samt tillfört ett mer komplext svar på syfte och 

frågeställning. Fler intervjuer hade åstadkommit större bredd i empirin och som intervjuare 

borde vi tydligare påpekat vikten av att avsätta väl tilltagen tid till intervjun samt betydelsen 

av att tala fritt för intervjupersonerna, vilket sedemera utmynnat i att svaren blivit inkluderade 

och följdaktligen ökat trovärdighet i studien.  

En intervjuperson föreslog idé huruvida samtliga verksamheter borde finnas under samma tak 

och därmed underlätta hanteringen av ärende, förkorta handläggningstiden samt lättare funnits 

till hands för den utsatta individen? Idén hade vid ett genomförande visat prov på 

organisationernas flexibilitet att mer anpassa sig till individens olika behov gällande både 

hantering av ärende och vid bemötandet. Vi resonerar att om myndighetspersonerna i sin roll 

på myndigheten mer befunnit sig i sin livsvärld, blir påföljden att systemet returnerat och 

anpassat sig i större utsträckning (Habermas, 1996). Samverkan är ett begrepp som 

regelbundet återkommer i de dokument och rapporter vi tagit del av. Att samverkan har en 

viktig funktion i samhället och enligt SoL även något som krävs av myndigheter för att bidrar 

till en öppenhet och därigenom för flertal få en ökad livskvalité (riksdagen.se). Ett förslag 

som anges i SoL (2001:453) kan vara att bistå de med psykiska funktionsnedsättningar till 

bättre livskvalitet som bidrar till känslan av normalisering och känna sig som en del av 

samhället SoL 5kap.7§ (riksdagen.se).  Vi hävdar därmed att intervjupersonens förslag skulle 

vara ett utmärkt god idé.  

Enligt författarnas reflektion bör myndigheterna överväga att bli mer tydliga i sin skriftliga 

information, med ett mer anpassat och lättförståligt språk. Innebörden skulle sannolikt 

innebära att klyftan minskar mellan individ och myndighet, informationen når fler samt 

förbättrar myndigheten anseende. Generellt behöver myndigheterna bättre förtydliga den roll 

som myndighetspersonerna har gentemot klienten och återkoppla till klienten över vad som 

sagts för att möjligen undvika missförstånd, därmed formas ett mer hållbart förtroende.  

Förslag till utveckling av studien är flera. Dels skulle man kunna utvidga denna studie med ny 

mer djupgående intervjuguide och låta den fortlöpa under längre tid för att få större omfång i 

empirin. Möjligheten kan också vara att fördjupa sig i vilka regleringar som gäller på 

myndigheterna och utvidga den kvalitativa ansatsen med observationer på arbetsplatserna 

genom exempelvis skuggning samt slutligen jämföra myndigheterna sins emellan. Vårt sista 

förslag är att välja en myndighet, genomför en kvantitativ undersökning, efter fastställande av 

resultatet utför en workshop och att resultatet redovisas, diskuteras i en gruppintervju för 

vidarutveckling inom myndigheten.  
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Avslutningsvis har arbetet varit komplext om än mycket givande och bidragit till insikter om 

psykisk ohälsa som sociologiskt problem. Studien har tillfört en mer omfattande förståelse i 

myndigheternas hantering av ärenden samt svårigheter kring bemötandets avancerade 

variationer. Allra sist vill vi påpeka att fördomarna kring psykisk ohälsa enbart kan upphöra 

genom kunskap och vår önskan är att ni som läsare även skapat er en tydligare bild av det 

sociologiska problemet psykisk ohälsa.  

 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

 

 
	
	
	

 
	
	
	



	 49	

9. Referenser 
 

Artiklar 

 

Guide över stöd och service för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Halmstad, 

2017. 

https://www.halmstad.se/download/18.2a6655cf1385cbac811800072461/1505215575574/Gui
de-funktionsnedsattning-20170912.pdf (hämtad 2019-08-10) 
 
Folkhälsa i Halland, 2015. Rapport från Region Halland  
 
Folkhälsomyndigheten. (2015). Hälsa 2020 - Ett policyramverk för sektorsövergripande 
insatser för hälsa och välbefinnande i WHO:s Europaregion  
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/0dd4f55131d5443d9b8efd36d8d7de4c/ha
lsa-2020-sektorsovergripande-policyramverk-insatser-halsa-valbefinnande-15008.pdf (hämtad 
2019-04-19) 
 
Folkhälsomyndigheten. (2014). Folkhälsan i Sverige, Årsrapport. 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/30d592b0c7834256bd893e1ba0d56b6c/f
olkhalsan-i-sverige-arsrapport-2014.pdf (hämtad 2019-04-10). 
 
Halmstad strategiska plan 
https://www.halmstad.se/download/18.ac646f816a69313865d6ac/1557132184418/Halmstad_
strategisk%20plan_web.pdf (hämtad 2019-10-10) 
 
Matschek David, 2019, Socialvetenskaplig tidskrift 2019:1 
https://journals.lub.lu.se/svt/article/view/20116/18104?fbclid=IwAR21mGUp3VDjdl21TRXt
cFsFZGLTxDnHiZAJDOaPFO40WmUv1z4CF02jXNI (hämtad 2019-10-23) 
 
Michailakis Dimitris och Schirmer Werner, 2015. Socialvetenskaplig tidskrift nr 1 
https://journals.lub.lu.se/svt/article/view/15972/14463 (hämtad 2019-03-01). 
 
Nordström Erik, Josephson Irene, Hedberg Berith & Kjellström Sofia, 2016, 
Socialvetenskaplig tidskrift 2016:1 
https://journals.lub.lu.se/svt/article/view/16290/14767?fbclid=IwAR0DDNgB5AlzGhgaLLxd
d6g0IwwoAEbFqcunAVEzwuv9jOo_ZcIClv8QEDc (hämtad 2019-10-23) 
 
Starrin Bengt, Rantakeisu Ulla och Hagquist Curt, 1996. Socialvetenskaplig tidskrift nr 1-2 
https://journals.lub.lu.se/svt/article/view/15347/13850 (hämtad 2019-03-11) 
 
Unga och unga vuxnas psykiska hälsa och livsvillkor. (2017). Rapport från Region Halland. 
 
Vilhelmsson Andreas, 2014. Socialmedicinsk tidskrift Vol 91, Nr 1 (2014) 
http://socialmedicinsktidskrift.se/smt/index.php/smt/article/view/1089/897 (hämtad 2019-02-
02) 
 

 



	 50	

Böcker 
 
Ahrne Göran och Svensson Peter, (red.) (2016). Handbok i kvalitativa metoder. Uppl. 2:2. 
Stockholm: Liber AB. 
 
Ahrne Göran och Hedström Peter, (red.) (1999). Organisationer och samhälle, Analytiska 
perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 
 
Ahrne Göran och Papakostas Apostolis, (2015). Organisationer, samhälle och globalisering. 
Uppl. 2:2. Lund: Studentlitteratur. 
 
Alvesson Mats och Sköldberg Kaj.(2017). Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och 
Kvalitativ metod. Uppl. 3:1. Lund: Studentlitteratur. 
  
Bengtsson Hans och Melke Anna (2016). Vår offentliga förvaltning - Samverkan i 
välfärdspolitiken. Uppl. 1:2. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 
 
Bryman Alan. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Uppl. 2:2. Malmö: Liber AB 
 
Denscombe Marin. (2016). Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Studentlitteratur 
 
Goffman, Erving. (2009). Jaget och maskerna: en studie i vardagslivets dramatik. Stockholm: 
Raben Prisma  
 
Folkhälsomyndigheten. (2015). Hälsa 2020 - Ett policyramverk för sektorsövergripande 
insatser för hälsa och välbefinnande i WHO:s Europaregion  
 
Habermas Jürgen. (1996). Kommunikativt handlande Text om språk, rationalitet och 
samhälle. Uppl. 1:2. Göteborg: Daidalos Förlag 
 

Harvey David, (2006). Den globala kapitalismens rum - På väg mot en teori om ojämn 
geografisk utveckling. Hägersten: Tankekraft Förlag. 

Honneth Axel, (2003). Erkännandet - Praktiskt -filosofiska studier. Göteborg: Daidalos AB 
 
Kvale Steinar och Brinkmann Svend. (2012). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 
Studentlitteratur  
 
Jacobsson Katarina. 2008. Den svårfångade kvaliteten s.162-180. Sjöberg Katarina & 
Wästerfors David (red.) (2008). Uppdrag: Forskning. Malmö, Liber AB. 
 
Liinason Mia och Cuesta Marta. (2016). Hoppets politik: Feministisk aktivism i Sverige idag. 
Göteborg och Stockholm: Makadam Förlag 
 
Magnusson Lars. (2014). Håller den svenska modellen? - Arbete och välfärd i en global värld. 
Uppl. 2:2. Lund: Studentlitteratur 
 
Sjöberg Katarina. 2008. Forskaren och Fältet s.15-39. Sjöberg Katarina & Wästerfors David 
(red.) (2008). Uppdrag: Forskning. Malmö, Liber AB. 



	 51	

Skärvad Per-Hugo och Lundahl Ulf. (2016). Utredningsmetodik. Lund: Studentlitteratur 
 
Swedberg Richard. (2014). The Art of Social Theory. Princeton and Oxford: Princeton 
University Press. 
 
 
Hemsidor 
 
Arbetsförmedlingen. (uå) 
https://arbetsformedlingen.se/om-oss/var-verksamhet/styrning-och-resultat  (hämtad 2019-05-
13) 
 
Ekdal Lennart och Ekdal Niklas. (2019). SVT 
https://www.svtplay.se/video/20887836/ekdal-och-ekdal/ekdal-och-ekdal-sasong-1-26-feb-
20-00 (hämtad 2019-02-25) 
 
Försäkringskassan. (uå) 
https://www.forsakringskassan.se/omfk/vart_uppdrag/forsakringskassans-ledning (hämtad 
2019-05-13) 
 
Hälso- och sjukvårdslagen. (2018) 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--
och-sjukvardslag_sfs-2017-30 (hämtad 2019-04-02) 
 
Socialförvaltningen Halmstad kommun. (2017) 
https://www.halmstad.se/download/18.2a6655cf1385cbac811800072461/1505215575574/Gui
de-funktionsnedsattning-20170912.pdf (hämtad 2019-05-13) 
 
Socialtjänstlagen, (2018) 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453 (hämtad 20190402) 
 
Uppdrag psykisk hälsa. Vad är psykisk ohälsa? (2018) 
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/omoss/vad-ar-psykisk-halsa-2/ (hämtad 2019-05-15) 
 
UR: Samtiden - livssmärta eller psykisk sjukdom? Ullakarin Nyman, från 13 november 
(2018) 
https://urskola.se/Produkter/209721-UR-Samtiden-Livssmarta-eller-psykisk-sjukdom-
Psykisk-ohalsa-bland-barn-och-unga (hämtad 2019-03-18) 
 
Vetenskapsrådet, God forskningssed. (2017) 
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1529480532631/God-
forskningssed_VR_2017.pdf (hämtad 2019-02-25) 
 
WHO. (2018) 
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/depression	(hämtad	2019-05-
18)		



	 52	

10. Bilagor 

10.1. Missivbrev 

Hej! 
 
Vi är två studenter vid namn Sabina och Annika från Halmstad Högskola som är i färd med 
att skriva vår C-uppsats i ämnet psykisk ohälsa i sociologi C. Sabina läser termin två på 
programmet Ledarskap, organisation, personalutveckling inom Socialt arbete, Annika läser 
sista terminen på programmet Samhällsförändring och Social Hållbarhet. 
 
Vi är intresserade av att få större insikt om hur psykisk ohälsa påverkar individen och hur de 
upplever att de får hjälp samt blir bemötta av myndigheter. Vårt intresse kommer ur en 
gedigen välvilja till att förstå individens situation och på vilket sätt myndigheterna är 
behjälpliga till den enskilda individen. 

Vårt upplägg är tänkt enligt följande: vår intention är att göra en enkätundersökning som 
bygger på frivillig basis från individer som har psykisk ohälsa, är eller har varit sjukskrivna på 
grund av psykisk ohälsa, är mellan 18-65 år och är bosatta i Halmstad kommun. Enkäten är 
anonym i alla avseende och svaren kommer att hanteras utifrån gällande god forskningssed 
och reglerna från Vetenskapsrådet. Enkäten är utformad i olika temaområden enligt följande: 
allmänna frågor, frågor kring sjukdomsbild, frågor om olika myndigheter och de är 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen i Halmstad.  

Med enkäten kommer vi att överlämna ett informationsbrev om enkäten och hur vi tänkt. Om 
det är så att respondenterna önskar så kommer vi gärna ut och informerar om enkäten och 
svarar på eventuella frågor. Vi önskar att få ett stort empiriskt material och är därför tacksam 
över många ifyllda enkäter. 

Vi praktiserar tystnadsplikt för att på så sätt skapa större förtrolighet. 
En kort presentation om oss. Sabina Knezevic 31 år är ursprungligen från Bosnien, men bor i 
Sverige sedan 1997. Är utbildad ekonom, men har valt att sadla om inom sociologi. Annika 
Larsson 51 år från Lund, men bor i Halmstad sedan 1991. Utbildad inom vården och 
Religionshistoria, men har valt att gå vidare inom sociologin. 
Vid eventuella frågor kontakta oss gärna. 

 
Med vänliga hälsningar 

Sabina och Annika  
Sabina mail sabkne16@student.hh.se (sabina.k@live.se) mobil 073-9906910 

Annika mail annila16@student.hh.se mobil 0760-499227 
Vår handledare Christopher Kindblad, mail Christopher.Kindblad@hh.se 
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10.2. Intervjuguide  

Intervjuguiden  
 
Tema 1. Allmänt om arbetet 

1. Vad har du för befattning i organisationen? 

2. Hur länge har du arbetat i organisationen och vilka är dina arbetsuppgifter? 

3. Vilken utbildning har du och vad har du för tidigare erfarenhet inom yrket? Erbjuder 

arbetsplatsen fortlöpande utbildning?  

Tema 2. Begreppet psykisk ohälsa 

4. Vill du definiera vad psykisk ohälsa betyder för dig?  Har du själv på något sätt 

upplevt psykisk ohälsa? 

5. Upplever du psykisk ohälsa som ett allmänt problem? Beskriv gärna... 

Tema 3.  Lagar och riktlinjer… implementering, brister…. 

6. Vilka lagar och riktlinjer har du att förhålla dig till? 

7. Upplever du att du har möjlighet att på ett korrekt och utförligt sätt följa de olika 

riktlinjerna som finns kring psykisk ohälsa och informeras klienten om dessa? 

8. Anser du att kommunen har en egen tydlighet i vad som gäller psykisk ohälsa? 

9. Upplever du att du har de verktyg eller metoder som behövs för implementeringar rent 

generellt? 

10. Vi undrar hur ni följer upp klientens hälsa efter första besöket på längre sikt? 

11. Till de som jobbar på FK, kan man jobba lite med något enkelt och ta emot en mindre 

betalning utan att det påverkar ens ersättning? 

Tema 4. Makt 

12. Brukar du känna en otillräcklighet gentemot klienten? Hur ofta? 

13. Vad sätter du i samband med begrepp makt med ditt arbete? 

14. Upplever du att du har en maktposition? Hur visar den sig? 

Tema 5. Tillit 

15. Känner du att klienten har tillit till dig som handläggare och till organisationen?   Prata 

öppet med. 

16. Har du tillit till att systemet funkar, som det är uppbyggt? 

Tema 6. Empowerment  

17. Hur tänker du kring begreppet? 

18. Hur tycker du att empowerment fungerar på din arbetsplats?  

19. Hur fungerar empowerment mot klienten? 
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20. Varför tror du respondenterna som svarat på enkäten tycker att AF, FK och SF stjälper 

istället för hjälper? 

21. Anser du att du som handläggare har och kan ge den hjälp som klienten behöver/är i 

behov av eller önskar? 

22. Finns det situationer i ditt dagliga arbete som du upplever otillräcklighet eller skuld? 

Om du fick önska vad skulle du vilja förändra med dina arbetsuppgifter eller på 

arbetsplatsen?  
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10.3. Samtyckesbrev  

Samtyckesblankett 

 

Jag samtycker härmed till intervju, inspelning av intervju och att intervjumaterialet analyseras 

i en studie. 

Jag som deltagare har fått information om studiens syfte, mitt deltagande, anonymitet och 

möjligheten att ställa frågor. 

Jag samtycker och vill delta □ 

Jag samtycker inte och vill inte delta □ 

Datum:  

Namnförtydligande:  

Signatur: 
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10.4. Förstudie ett 

Förstudie om Psykisk ohälsa 

Förstudie är baserad på ett försöka att gå utanför vår egna förförståelse, hålla oss så neutrala 

och reflexiva, vilket ger bredare kunskap i olika bakgrunder till psykisk  ohälsa, dess 

utveckling samt sakkunnigas infallsvinklar. Vi har diskuterat vad är normal och vad som ses 

icke normalt när det gäller psykisk ohälsa. 

Swedbergs största ambition är att vi ska höja kunskapen och teorin genom att belysa 

processen om vad och hur vi kan lära oss (Swedberg 2014). Swedberg (2014) menar att de 

aduktion är det mest optimala sättet att bedriva sociologisk forskning, vilket innebär att man 

först gör en förstudie och utifrån den skapar man en hypotes där man utvecklar sin 

förförståelse för att sedan närma sig en huvudteori för att testa om den är empiriskt 

förankrad.  

Vi anser att genom att se tillbaka på den psykiatriska vården rent historiskt har vi utvidgat vår 

förförståelse. Genom att man teoretisera de olika sjukdomarna har man upptäckt att det finns 

varierande grader med olika symtom och därmed kommit fram till olika benämningar och 

grader av psykisk ohälsa. 
 

Förstudie bygger på ett avsnitt ur TV- programmet Ekdal och Ekdal som behandlar psykisk 

ohälsa från 26 februari 2019. samt UR Samtiden - livssmärta eller psykisk sjukdom ? från 13 

november 2018 i en föreläsning av Ullakarin Nyberg psykiater och suicidforskare. Vi har 

även granskat statistik från Region Halland för att se om vi kan se skillnader eller specifika 

samband mot den statistik vi har från Stockholms län, men också utifrån vad som nämns i 

programmen. 

I programmet Ekdal och Ekdal inleds med en resume av hur det historiskt såg ut inom 

psykvården i Sverige. Psykvården ingick då under fångvården. Det är bilder som berättar om 

fruktansvärda miljöer och skräckinjagande behandlingar. Under lång tid behandlades alla på 

mer eller mindre liknande sätt, för man hade inte olika diagnoser som idag. I mångt och 

mycket behandlades samtliga patienter som om de vore gravt psykiskt sjuka och de stora 

sjukhusen som Beckomberga och Ulleråkers sjukhus rymde flera hundra patienter. 

Mentalsjukhusen var platser där man gömde undan allt det avvikande och att vara psykiskt 

sjuk- störd eller funktionsnedsatt förknippades med stor skam för såväl individen, familjen 

och samhället i stort.  
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Programledarna ställer sig frågan om varför den psykiska ohälsan ökat så markant? Man 

konstaterar att psykisk ohälsa och diagnos är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i 

Sverigen idag. De berättar vidare om att Sverige bland annat har en nollvision när det gäller 

självmord ändå begår runt 1500 personer varje år självmord. Programmet fortsätter med att 

man har bjudit in en panel med varierad kunskap inom området att prata och diskutera 

psykisk ohälsa utifrån sin synvinkel och erfarenhet. De gör även en kort intervju med 

Socialminister Lena Hallengren och hon säger att politiker och samhället behöver ställa sig 

frågorna: Vad behövs göras annorlunda? och tillväxt för vad och för vem? I slutet av 

programmet byter man debattörer till Ärkebiskopen Antje Jackélen och författaren Åsa 

Moberg. Bland annat säger Jackélen att vi glömt bort att odla våra rötter, att vi inte pratar om 

den essentiella eller den andliga hälsan och att vi måste släppa begreppet kund och istället 

prata om människor och medmänsklighet. Moberg tar upp att vi saknar ord som tröst och 

förtröstan, att ingen längre ägnar sig åt det och speciellt inte inom vården. Moberg berättar 

också om citat hon samlat där hon lyfter att företagsledare säger att “personalen är vår 

viktigaste resurs” medan man aldrig hör liknande från chefer inom kommunala eller regionala 

organisationer. Moberg säger rakt ut “att som arbetsgivare är kommuner och regioner usla”, 

olika styrdokument går inte ihop med det praktiska. 

Slutsatsen är samhället behöver gå in och ta större ansvar samtidigt som man säger att det 

snabba fartfyllda samhället tillsammans med individualismen är det som råder och där har vi 

fastnat. De uppmanar alla att lyfta in mer medmänsklighet, men också att varje individer 

behöver lära sig att känna när det blir för mycket, säga stopp, vilket innebär eget ansvar. 
 

Nyberg inleder sitt föredrag med att prata om frågan Hur är det? som vi så ofta ställer. Hon 

menar att vi oftast svarar “det är okej”, alternativt “det är bra”, men sällan att vi säger “det är 

inte så bra, har du en kvart?” Nyberg säger att vi har brist på lidandespråk i vår kultur, 

exempelvis att säga “jag mår skit” kan innebära en ytterlighet till en annan och allt emellan. 

Människan är antingen lycklig eller känner sig värdelös, Nyberg fortsätter med att säga för att 

bli trygg behöver vi både och, för livet är en pågående process som stannar först den dagen vi 

tar vårt sista andetag. Språket och kontakten behöver utvecklas samt inse att vi alla kan bidra 

med lite, vi behöver inte lösa andras problem för att det ska vara värt något. Nyberg menar att 

vi ska samla på oss goda ögonblick genom livet för att orka med att leva lite till, eftersom 

dessa ögonblick kan vara livsavgörande förändringar. Det finns en hel del onödig 

kontaktlöshet i vår kultur vilket hon menar kan förändras ganska enkelt genom att alltid ha 

någon. Vi klarar oss inte själva om vi mår psykiskt dåligt och det är då det blir 
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farligt.  Nyberg lyfter vikten av alla olika hjälplinjer, podcasts och mötesplatser, men säger 

också att visa saker måste vi lösa själva vilket benämns som livlidande. Det är något varje 

människa råkar ut för och också klarar av att hantera på egen hand, när livslidandet blir 

svårhanterlig, ett sjukdomstillstånd behöver vi få professionell hjälp. Viktigt att de som jobbar 

professionellt hjälper människor att sortera ut vad som är ett problem och var man kan få 

hjälp med det, långt ifrån alla behöver professionell hjälp. Människor behöver lära sig att 

hantera naturliga trauman. Nyberg skiljer på den yttre och inre människan, där de flesta ser ut 

att må bra medan den inre människan mår påfallande dåligt. Hur är detta möjligt då vi lever i 

ett välfärdsland där de grundläggande behoven ses som tillfredsställda? Vad är det vi missar? 

Här är det viktigt att diskuterar våra naturliga och sunda reaktioner som har funnits med oss i 

urminnes tider, idag visar de sig bara i andra aspekter. Som exempel nämns stress , oro och 

ångest, men att tänka på att ha balans och ta sig tid för återhämtning för att på så sätt undvika 

att hamna i sjukdom. Viktigt att skilja på stressrelaterad psykisk ohälsa och psykisk sjukdom, 

annars blir det som förr att alla går under psyksjuka. Det är normalt att må dåligt och ha 

svårigheter mellan varven. Nyberg menar att vi har lidandeforbi. Vi behöver se lidande som 

en tillgång, inte bara gå omkring och känna att vi behöver vara lyckliga och harmoniska hela 

tiden. Hon menar att visst lidande saknar lösning. 

Slutsatsen är att varje individ behöver lära sig att hantera lidande som en naturlig del av 

mänskligheten och av livet. Att vi behöver lära oss att skilja olika typer av lidande dvs. vad är 

naturligt att gå igenom i livet och vad är symtom på övergående problem samt urskilja vad 

som är psykisk sjukdom.  
 

Våra slutsatser kring förstudien är att vi fått en bredare förståelse både rent historiskt, men 

även hur det ligger till med psykisk ohälsa i dagens samhälle och hur det ser ut för flertal 

människor idag. Vi uppfattar att både expertis inom området och politiker menar att det 

behövs fler resurser och resurser på andra sätt än hur det ser ut idag, men även strukturella 

förändringar. Samtidigt läggs det vikt vid individens egna ansvar att ta hand om sig själv, säga 

ifrån och få fördjupad kunskap så det blir enklare att skilja på hanterbar psykisk ohälsa som vi 

alla drabbas av under livet och när vi verkligen behöver hjälp/vård. Förstudien hjälpte oss 

också att smalna av det sociologiskt problem och hur vi vill belysa problemet. 
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10.5. Förstudie två 

Förstudie två 

Kvantitativ metod 

Kvantitativ metod beskrivas som tolkningsinriktad eller interrogativ, som betyder att tyngden 

sätts på en förståelse av den sociala verkligheten som i sin tur grundas på hur deltagarna i en 

viss miljö tolkar denna verklighet (Bryman, 2011). Motivet till val av kvantitativ metod var 

att skapas oss en bild av vad psykisk ohälsa är samt hur personer med psykisk ohälsa upplever 

myndighetens handläggning och bemötande. 

Enligt Bryman (2011) betonar den kvantitativa metoden vikten av kvantitet vid insamlandet 

och analysen av data. En kvantitativ forskare försöker hålla distans till sina informanter 

samtidigt som forskaren försöker komma så nära informanten som möjligt för att förstå 

helheten (Bryman, 2011). 

Den kvantitativa studien har format en förståelse hur det är att leva med psykisk ohälsa i 

dagens samhälle och hur individens livsvärld påverkas i mötet med myndigheterna. Vi 

resonerar att varje individ i grunden är en helhet, men för de med psykisk ohälsa finns det 

flera bitar som brister, kanske saknas. Uppfyller myndigheterna genom olika regleringar 

möjligheten till att en utformning av individen som helhet möjliggörs. 

 

Inom kvantitativ forskningsmetodik finns flertal användbara metoder att samla information. 

Vi har använt oss av survey- undersökningen i vårt datainsamlande. Surveyundersökning, 

även kallad tvärsnittsdesign är ett system där informationen samlas in i form av enkäter vid en 

viss tidpunkt, för att utreda kvantitativ data i syfte att hitta olika mönster och samband 

(Bryman, 2011). Efter insamlingen prövas teorier och hypoteser för att verifiera syftet med 

undersökningen (Bryman, 2011). Sammanlagt samlades 23 enkäter in från fyra olika enheter, 

Träffpunkten, Dramalogen, Individsamverkansteam och Paradigm. Med tanke på antalet 

inskrivna på de olika enheterna hade vi föreställt oss ett högre deltagande, vilket också 

producerat högre trovärdighet. 

 

För- och nackdelar med kvantitativ metod 

Fördelarna med enkäter är att respondenten har en opersonlig och kortvarig relation till 

forskaren, vilket kan underlätta för respondenten att svara ärligt på de frågor som ställs samt 

att enkäter är lätta och snabba att analysera och tematisera då frågorna redan är uppdelade i 

teman (Bryman ,2011). Nackdelarna är att informant måste välja något av de givna 

svarsalternativ och för forskare finns ingen möjligheten till uppföljningsfrågor samt att svaren 
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inte går att fördjupa, vilket kan ifrågasättas om frågan tolkats på likadant sätt av både 

informanten och forskaren (Bryman, 2011). 

 

Urval 

Vi valde en avgränsad population till vuxna personer mellan 18 - 65 år boende inom 

Halmstad kommun som på något sätt är eller har varit sjukskriven på grund av psykisk ohälsa 

och idag bor i egen bostad eller med sin familj. Valet grundar sig på ett beslut att begränsa sig 

dels till kommunen och därefter till vuxna personer med psykisk ohälsa.  

Urval handlar om vem, vilka eller vad som ska intervjuas via enkät (Skärvad & Lundahl 

2016). Vårt urval är ett icke-sannolikhetsurval, där valet blev fyra intresserade enheterna att 

lämna enkäterna till, personerna som deltog gjorde det av fri vilja och avgjorde själva om de 

vill delta i undersökningen eller inte. Urval baseras på de som faktiskt var tillgängliga, 

praktiskt möjligt och det mest fördelaktiga, vilket benämns som ett bekvämlighetsurval 

(Skärvad & Lundahl 2016). Icke-sannolikhetsurval är att alla enheter/individer inte har lika 

stor sannolikhet att bli utvald och är därmed mindre tillförlitligt (Denscombe 2017).  

 

Studien  

Underlaget till enkäten blev fyra verksamheter i Halmstad kommun som på skiftande sätt 

jobbar med psykisk ohälsa, Träffpunkten, Dramalogen och projektet Individsamverkansteam 

samt Paradigm. Även flera föreningar inom psykisk ohälsa kontaktades via mail, vilket tyvärr 

inte resulterade i vidare samarbete.  

Missivbrev skickades ut till de ovan angivna enheter med förhoppning om brett underlag till 

vår enkätundersökning. Enkäten sammanställdes och skickades ut med ett informationsblad, 

via mail till tre verksamheter, till en verksamhet lämnades den personligen. Enkäterna låg på 

respektive enhet åtta till fjorton dagar och varje enhet skulle enligt överenskommelse 

informera och påminna sina besökare om enkäten. Under tiden planerade vi genom att 

förbereda sifferkodning till alla frågor som sedermera lades in i SPSS. Vi hämtade alla 

enkäter på avsatt tid och påbörjade arbetet med att mata in samtliga uppgifter. Vid de öppna 

frågorna skapades kategorier där varje kategori fick sin egen siffra. Därefter utformades 

tabeller/ diagram på de frågor vi ansåg ha extra tyngd samt valde ut passande citat. 

 

 Metodinstrument 

Enkät valdes för att skapa en bild av hur individer med psykisk ohälsa upplever sin situation i 

handläggandet av sitt ärende hos vald myndighet, huruvida individen får saklig information 
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kring sina rättigheter och hur de upplever bemötandet från myndigheten. Enkätens avsikt var 

att få förståelse och bakgrundsfakta till att forma grunden till intervjuguiden.  

Enkätfrågor kan bestå av öppna frågor- attitydfrågor eller slutna frågor- faktafrågor. En öppen 

fråga har inga givna svarsalternativ och har berättande karaktär, vilket medför mer 

information och fylligare svar från respondenten, men kräver samtidigt stor efterbearbetning 

(Ejlertsson 2016). Slutna frågor har två eller flera svarsalternativ, till exempel ja och nej samt 

är lätta och snabbare att besvara, därmed enklare att bearbeta (Ejlertsson 2016). Vi har valt att 

använda både attitydfrågor och faktafrågor. Faktafrågor utgör större delen av frågeformuläret, 

men attitydfrågor förekommer för att inte riskera att begränsa respondenterna. Enkäten (se 

bilaga 10.3) har 41 frågor varav de två sista inte finns med i vår statistik och de sista frågorna 

berörde åsikter om enkätens utförande samt möjlighet för respondera att ge egna åsikter. 

Frågor som ålder, kön, civilstånd, bostadsområde, nuvarande sysselsättning och sysselsättning 

innan sjukdom ansågs relevanta, då vi avser undersöka om det finns samband mellan 

variablerna i dataprogrammet SPSS. Intentionen är att jämföra med studien Folkhälsa i 

Halland gjord av Region Halland för att se samband eller avvikelser.  

Fördelarna med att använda enkäter med frågeformulär är att kostnaderna är relativt låga och 

når ett brett geografiskt område. Respondenten kan svara när och var hen vill på frågorna och 

är sällan bunden till en tid eller plats. Alla respondenter får samma frågor, som hen svarar på 

utan forskarens närvaro, vilket kan utesluta interpersonella faktorer (Denscombe, 2016). 

Likväl kan respondenterna tycka att det är mindre krävande att kryssa i rutor, vilket uppfattas 

som fördel och öka svarsfrekvensen, men kan även ses som en nackdel då strukturen på 

frågorna med de förkodade svaren i frågeformulären begränsar deras möjligheter. Det här må 

resultera i att respondenten inte fullföljer enkäten. Att respondenterna genomför enkäten utan 

forskarens närvaro, kan också ses som nackdel i avseende att forskaren inte kan kontrollera 

sanningshalten i respondenternas svar (Denscombe, 2016). 

  

Bortfall & samband 

Bortfall är de svar man inte fick in i studie. Det finns externa och interna bortfall, där externa 

bortfall är när en person i urvalet vägrar att, eller inte har möjlighet att delta i undersökningen 

(Ejlertsson, 2016). Interna bortfall å andra sidan är att enstaka frågor inte är besvarade i 

enkäten (Ejlertsson, 2016). Bortfall kan variera mellan olika undersökningar och ett visst 

bortfall bör räknas med, men ökar vid dåligt konstruerade frågor. I studien förekom ett fåtal 

interna bortfall, men inget vi ser som något problem. 
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Med korrelation menas att det finns samband mellan variabler i en studie. Man försöker att se 

hur stort eller litet samband det är mellan de olika variablerna. Som metoder att hitta samband 

kan man använda korstabeller, Chi-2 och Spearman-rho (Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen 

2018). I vårt resultat framgår det vilka samband vi valt att lyfta från studien. 

 

Metoddiskussion 

Reliabilitet behandlar uppsatsens tillförlitlighet. Syftet är att undersöka om statistiken vi 

redovisar är utformad och analyserad på ett korrekt sätt eller inte. Det man vill fastställa är att 

olika forskare som analyserar samma fakta ska kunna komma fram till liknande resultat. I 

validiteten mäter man det man avsett att mäta, exempelvis i en enkät där resultatet ska stämma 

överens med resultatet man får in (Bryman, 2011). Enkätens frågor delades in i teman som vi 

ville ha besvarade och de konstruerades utifrån studiens frågeställning för att skapa relevans. 

Underarbetet med inmatningen av enkäterna i programmet SPSS, var vi två personer 

närvarande för att minska risken för felregistrering och för att förhindra bortfall var vi 

personligen och hämtade in samtliga enkäter (Bryman, 2011). Att samla in 23 enkäter 

påverkar vår tillförlitlighet och ett mer gediget empiriskt material hade bidragit till en större 

trovärdighet. 

Bryman (2011) menar att påverkan av en kvalitativ undersöknings validitet är hur väl 

forskaren, genom beskrivningar i analys och kategoriseringar, klarar att ge läsaren en tydlig 

bild av fenomenet stabilare samt mer trovärdig studie.   

  

Resultat 

Enkäten är uppbyggd från mikro- makronivå och i ämneskategorier: allmän del, psykisk 

ohälsa, upplevelse av bemötande och avslutningsvis om konsekvenser av 

myndighetsutövning. Av enkätens 41 (se bilaga 10.3) frågor redovisas 39 stycken i kapitlet. 

Här följer ett citat från respondenterna egen fråga till myndigheterna samt åsikt om enkäten: 

“Varför stjälper myndigheterna iställer för att hjälpa?” 

Här har vi även använt oss av rapporten från Region Halland som heter Folkhälsan i Halland 

(uå) och den bygger på en nationell undersökning vid namn Hälsa på lika villkor 2014. 

Rapporten grundar sig på att man sett en ökad ojämlik hälsa och skillnader inom 

socioekonomiska grupper i länet mellan 18-84 år. Målet är att hitta lösningar på 

samverkan mellan olika aktörer för att på så sätt främja invånarnas hälsa och skapa en god 

social hållbarhet Folkhälsan i Halland 18-84 år (2014). 
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Allmänna Frågor om individen, fråga 1-7  

Av de 23 respondenter är 15 kvinnor och 8 män. Den yngsta är född 1997 och den äldsta är 

född 1951. 13 av de 23 är ensamstående, en är änkling och att åtta stycken levde med en 

partner antingen som sambo eller som gift samt att en valde att inte svara. Dessa allmänna 

frågor ställdes för att ringa in om psykisk ohälsa förekommer i varierande åldrar, hur 

könsfördelningen såg ut samt om man lever ensam eller med någon. Dessa frågor och svar är 

dock inte statiskt starka eftersom tillgången på respondenter har varit avgörande och inte 

kategorierna ålder, kön, civilstånd eller boendesituation.  

Frågan om bostadsplats i kommunen ställdes för att kunna jämföras med annan statistik samt 

för att se områdena som vi delat in kommunen i skilde sig åt. Det vi kunde se var att de flesta 

var bosatta på område öster eller i mindre samhällen utanför staden. Anmärkningsvärt är att 

detta är områden som ses som mindre attraktiva delar av kommunen och allmänt ses som 

socioekonomiskt svaga områden (polisen.se). I en rapport från Folkhälsomyndigheten (2014) 

finns det ett påvisat samband mellan människors levnadsförhållanden och livsvillkor med 

skillnader i hälsan. I samma rapport lyft även att den sociala stratifieringen och fördelningen 

av resurser upp som en möjlig förklaring till ohälsa (folkhälsomyndigheten.uå s.75). 

Frågor kring tidigare-, nuvarande sysselsättning och hur länge man haft nuvarande 

sysselsättning ställdes för att få en inblick hur vanligt det är att man tidigare arbetat och få ett 

hum om hur länge individerna levt under rådande omständigheter. Majoriteten hade levt i tre 

år eller mer i nuvarande sysselsättning och de allra flesta hade någon typ av ersättning från 

Försäkringskassan som nuvarande sysselsättning. Av enkäten framgår det också att de som är 

födda på 1990-talet många gånger aldrig varit ute i arbetslivet.  

 

Psykisk ohälsa, fråga 8 - 23. 

Att psykisk ohälsa medför förändringar i individens liv går relativt snabbt att utläsa från det 

material vi tagit del av. Enkätfrågorna kring ämnet handlar om personen sökt någon hjälp för 

sin psykiska ohälsa, hur länge vederbörande upplevt psykisk ohälsa samt vilken typ av 

psykisk ohälsa de har. Samtliga respondenter har sök hjälp på något sätt och vissa har sökt 

hjälp på flera olika enheter som Psykiatrisk Öppenvård, Vårdcentral. De respondenter som 

genom att kryssat i flera rutor också uppgett psykisk sjukdom, har vi angett psykisk sjukdom 

(eftersom det undre alternativen oftast innefattas i psykisk sjukdom) som svar och detsamma 

gäller för de som angivit bipolär sjukdom eller borderline. När respondenten kryssat i flera 

rutor utom psykisk sjukdom valdes det översta alternativet (se bilaga 10.3). Vi har parat ihop 

kategorierna ADHD och ADD, Autism och Asperger samt missbruk då dessa alternativ var få 
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och tillhör samma spann. Majoriteten hade känt av psykisk ohälsa i sex år eller mer, vilket 

innebär att de levt länge med sin psykiska ohälsa. 

  

Vi ville bilda oss en uppfattning av vilka behandlingsformer respondenterna erbjudits och 

vilken behandling som individen tycker passade dem bäst. Frågorna ställdes för att nå insikt 

om vilken vård som erbjuds och vad individen själv uppfattar har hjälp dem. I hälso- och 

sjukvårdslagens mål står det att samtliga invånare i landet har lika förutsättningar till en god 

hälsa och vård samt ska arbeta för att förebygga ohälsa (riksdagen.se). Här följer en 

respondents ord, skriven med hjälp av en anhörig: “Tyvärr ramlade han mellan “stolarna” 

trots att han va suicidal.” 

Hur är då individens egen inställning till sin psykiska ohälsa, dess orsaker och vågar man 

öppet prata om sin psykiska ohälsa. Respondenternas uppfattning är att deras psykiska ohälsa 

kunde förhindrats eller minskats om det vid tidigare sysselsättning gjort någon insats eller 

huruvida de blivit erbjudna någon hjälp, svarar majoriteten nej i båda fallen. Största delen av 

respondenterna anser sig kunna påverka sin psykiska ohälsa och känner sig öppna med att 

samtala om sin psykiska ohälsa. Flera av respondenterna har tagit upp att ärftlighet, trauma, 

utsatthet och uppväxten som möjlig orsak till sin psykiska ohälsa, även faktorer som psykisk 

sjukdom, mobbning, skolan och neuropsykiatriska störningar som ADHA och ADD samt 

missbruk har nämnts.   

 

Vi hade valt ut teoretiska begrepp till ett par av våra frågor, för att få en djupare förståelse 

kring psykisk ohälsa och vad det för med sig i vardagen med hänsyn till den enskilde. Vi 

undrade om det fanns tillfälle de kände stolthet. Här följer två citat från två respondenter om 

stolthet: “Jag lever, jag är i livet.” och “Annorlunda är bra.” Flera respondenter nämnde att 

känslan av stolthet förekom, om än rätt sällan. Andra begreppen var: skam, skuld, stress, 

ångests/oro, otillräcklighet och maktlöshet (Bilaga 10.8, diagram 1) visar en tabell över 

begreppet skam. Tabellen ska också jämföras med en rapport från Folkhälsa i Halland.  

Nästa fråga löd, har individens psykiska ohälsa stort inflytande på deras liv mer generellt och 

svaret blev en allmän effekt på vardagslivet genom bland annat isolering, livet i stort, mindre 

självständig, att orken tar slut, man faller tillbaka i missbruk samt familjen. Vi undra på vilket 

sätt individen känner att de står utanför samhället och hur de till vardags upplever att 

samhället i stort accepterar psykisk ohälsa. Här följer en respondents ord: “ Jag tror att 

människor accepterar, men samhället är inte anpassat för det.” Korstabell finns, (se bilaga 
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10.8, diagram 2) över om man känner sig utanför samhället och om samhället generellt 

accepterar psykisk ohälsa. 

 

Upplevelse av bemötande, fråga 24 - 36 . 

Ambitionen här var att få förståelse om hur respondenten upplevde sitt bemötande hos 

myndigheterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialförvaltningen. Informerar 

myndigheten klienten om riktlinjer gällande dennes situation, anser klienten att de fått den 

hjälp de var/är i behov av och slutligen vad känner klienten kring kontakten med den berörd 

myndigheten. Enkäten visar att det finns ett större missnöje från respondenterna omkring tillit 

till Försäkringskassan, dock har ett antal aldrig haft kontakt med de utvalda myndigheterna 

och därmed inte svarat. Mer än hälften av respondenterna menar att de inte fått någon 

information kring riktlinjer från någon av de utvalda myndigheterna och någon var osäker om 

de fått information eller ej. Arbetsförmedlingen utmärker sig genom att majoriteten av 

respondenterna påstår att de inte fått någon hjälp av myndigheten, angående 

Socialförvaltningen där nästan hälften sagt nej medans Försäkringskassan väger ganska jämt 

mellan svarsalternativen. En avsevärd del av respondenterna anser att kontakten med 

myndigheten är helt okej och erfar ett positivt bemötande på Försäkringskassan och 

Socialförvaltningen. Arbetsförmedlingen får sämre gehör och cirka en fjärdedel av 

respondenterna saknar kontakt med myndigheten. 

Följaktigt undrade vi om klienten uppfattar att de kom överens med sin handläggare hos 

myndigheten, upplever klienten att de hade inflytande på sin livssituation med hjälp av 

handläggaren, om inte vad är orsaken. Merparten av respondenterna känner att de har 

möjlighet att helt eller delvis påverka sin situation och flera upplever att det fungera bättre 

efter att de uttryckt sina önskemål. På frågor om individen ansåg att de öppet kunde prata med 

sin handläggare rörande sin psykiska ohälsa och om handläggaren gav positiv feedback rent 

allmänt. De flesta kända att de ibland eller till stor del kunde prata öppet. Frågan var öppen 

och respondenten kunde även ge en förklaring om vad de önska, vilket få gjorde. Citat från en 

respondent angående om de upplevde att de kunde påverka sin situation: “ Ja, för det är jag 

som faktiskt bestämmer över min situation.” 

 

Konsekvenser Fråga 37 - 39. 

Till sist var vi nyfikna på om respondenten själv brukade ta initiativ till förändring eller mer 

information vid de tillfällen det uppstod problem med de utvalda myndigheterna. Erfor 

respondenterna i allmänhet att de litade på myndigheterna och om de vid ett eller flera 
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tillfällen känt maktlöshet gentemot Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller 

Socialförvaltningen för exempel sin handläggare. Majoriteten svarade att de hade svårt att stå 

upp för sig själva och sina rättigheter samt sällan sökte ytterligare information. Ord från 

respondenter: “Tycker det ska vara tydligare med vilka rättigheter man har. Man ska inte 

behöva en “god man” för att få rätt hjälp.” och “Har ofta fått handläggare som vill markera att 

jag inte är “en tillgång” till samhället om jag inte jobbar.” Kring dessa frågor eftersträva vi att 

få insikt om respondenterna var förtrogna med begreppen tillit och maktlöshet och hur de 

bemöttes vid handläggning av sitt ärende. Se korstabell mellan begreppet maktlöshet och hur 

ofta man känner maktlöshet (bilaga 10.8, diagram 3). 

 

Sammanfattning 

 De flesta respondenterna menar att deras psykiska ohälsa påverkar deras liv dagligen eller 

ibland och att samhället generellt inte är anpassat för människor med psykisk ohälsa. De flesta 

respondenterna känner för det mesta att de öppet kan samtal kring sin psykiska ohälsa och att 

de ofta kan påverka sitt tillstånd. När det kommer till lagar så har myndigheterna flera att ta 

hänsyn till i sitt myndighetsutövande, vilket inte faller så väl ut gentemot klienterna utifrån 

vår enkät, där de flesta hävdar att de rätt ofta, vissa alltid, känner att de inte får vara eller är 

delaktiga i besluten som fattas. Många respondenter upplever därmed en maktlöshet som 

påverkar tilliten till myndigheten och/eller handläggaren. Vi kan utläsa från enkätsvaren att de 

flesta känner sig exkluderade, både från handläggaren, myndigheten och samhället i stort. Vid 

hantering av ärenden anger enkätundersökning övergripande att respondenterna tycker att 

relation med myndigheterna var godtagbar, vilket även gäller att påverka sin situation. Kring 

bemötandet visar enkätundersökningen att de flesta tycker att bemötande med 

myndighetsperson är acceptabelt i en positiv riktning samt att de i allmänhet kommer bra 

överens med sin handläggare. 
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10.6. Förstudie två: Informationsbrev om enkäten  

Information om enkäten 
  
Beskrivning 
Vi är två studenter vid namn Sabina och Annika från Högskola i Halmstad som är i färd med 
att skriva vår C-uppsats i ämnet psykisk ohälsa i sociologi C.  
Vi är intresserade av att fördjupa oss i individens upplevelse kring sin egna psykiska ohälsa, 
hur de uppfattar att de fått eller får hjälp. Vi vill även få kunskap om hur Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och Socialförvaltningen bemöter och informera berörda individer med 
psykisk ohälsa. 
För att framhäva psykisk ohälsa har vi valt att upprätta en enkät, vars syfte är att lägga 
personer med psykisk ohälsa i fokus. Vi kommer skicka denna enkät till de utvalda 
organisationer som jobbar med psykisk ohälsa i Halmstad kommun. Enkäten är avsedd att 
besvaras enbart av personer i ålder 18-65 år boende i Halmstad kommun med psykisk ohälsa. 
Frågorna är anonyma och svaren kan därför inte kopplas till dig personligen. Enkäten består 
av 42 frågor och tar ca 20 min att fylla i. 
Dina svar är viktiga 

Denna enkät utgöra en del av vårt examensarbete. Din medverkan är mycket betydelsefull och 
dina upplevelser kan tillsammans med andras skapa en grund till framtida förändringar inom 
verksamheten samt möjliggöra att myndigheter får upp ögonen för eventuella brister i sitt 
arbete. 

Informerat samtycke 

Genom att svara på enkäten ger du ditt samtycke till att dina svar används i vårt 
examensarbete enligt följande: Uppsatsen övergripande syfte är att fördjupa oss i individens 
upplevelse kring sin egna psykiska ohälsa, hur de uppfattar att de fått eller får hjälp. Vi vill 
även få kunskap om hur Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialförvaltningen 
bemöter och informera berörda individer med psykisk ohälsa. Medverkan är helt frivilligt och 
du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande utan att ange orsak. Vi garanterar 
följande aspekter: 

1. Det insamlade materialet kommer endast att användas i ovannämnda syfte. 
2. Enkäten är helt anonym, det föreligger därmed inte någon möjlighet till identifikation. 
3. Enkätens utformning förhindrar igenkännande av respondenten, inte heller informationen 

som framgår av resultatbeskrivning.  
4. De anonyma svaren på enkäten kommer inte behandlas av obehöriga, endast  
5. undertecknade, handledare och examinator har tillgång till informationen. 
6. Allt material behandlas konfidentiellt och tillhör undertecknade studenter på Högskolan i 

Halmstad, som äger rätt att använda sig av den insamlade data, upprätta databaser och 
bearbetad data. 

Resultat 

Vi kommer att skicka ut det färdiga examensarbetet till respektive deltagande organisationer 
och uppsatsen kommer vidare att publiceras på DIVA (databas för examensarbete). 
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Instruktion 

Vi ber dig svara på samtliga frågor utifrån dig och dina egna upplevelser. Vi vill uppmana till 
ärliga och uppriktiga svar genom att välj det svar som stämmer bäst för dig och din situation. 
Enkäten är inte tidsbegränsad, utan svara i din egen takt. Om du har några frågor kan du 
kontakta oss eller vår handledare. 
 
Stort tack på förhand för din medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar 

Annika och Sabina 

Annika mail annila16@student.hh.se mobil 0760-499227 

Sabina mail sabkne16@student.hh.se (sabina.k@live.se) mobil 073-9906910 

Vår handledare Christopher Kindblad, mail Christopher.Kindblad@hh.se 
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10.7. Förstudie två: Enkät  

Enkät om Psykisk ohälsa 
 

 
1. Vilket år är du född? 

 
 

 
2. Hur definierar du din könsidentitet? 

Kvinna  

Man  

Annat  

Jag vet inte  

 
3. Vilket är ditt civilstånd? 

            Ensamstående      

            Gift  

            Sambo  

            Änka/Änkling     

            Särbo  
                           

4. I vilket bostadsområde bor du? 

Öster (t.ex. Nyhem, Linnehed, Anderberg)  

Väster (t.ex., Rotorp, Mickedala, Knebilstorp)  

Centrum (t.ex. Söder, Kärleken, Sofiberg)  

Söndrum (t.ex. Eketånga, Bäckagård, Steghuggeriet)  

Vallås, Brogård, Snöstorp, Fyllinge  

Övrigt  

 
5. Vilken är din tidigare sysselsättning? 

Arbete Heltid/deltid  

Eget företag  

Tillfällig anställning (t.ex. vikariat, säsongsarbete)  

A-kassa  

Försäkringskassan (t.ex. sjukersättning, sjukpenning, sjukpension och pension)  

Ekonomiskt bistånd  

Annat skriv här:____________________________________________________ 
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6. Vilken är din nuvarande sysselsättning? 

Arbete Heltid/deltid  

Eget företag  

Tillfällig anställning (t.ex. vikariat, säsongsarbete)  

A-kassa  

Försäkringskassan (t.ex. sjukersättning, sjukpenning, sjukpension och pension)  

Ekonomiskt bistånd  

Annat skriv här:____________________________________________________ 

 

7. Hur länge har du haft din nuvarande sysselsättning? 
0-6 månader  

6-12 månader  

1-3 år  

3 år eller mer  

 
8. Har du sökt hjälp på grund av din psykiska ohälsa? 

Nej  

Ja  

Om JA var skriv här:___________________________________________________ 

 
9. Vilken typ av psykisk ohälsa har du? 

Depression  

Ångest/Oro  

Stressrelaterat  

Psykisk sjukdom  

Övrigt, skriv här:____________________________________________________ 

 
10. Hur länge har du upplevt att du har psykisk ohälsa? 

0-6 månader  

6 -12 månader  

1- 3 år  

3 - 6år  

6 år eller mer  

 
11. Vilka olika behandlingsformer blev du erbjuden? 
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12. Vilken behandlingsform fungerade bäst för dig? 

 
 

 
13. Har du en positiv inställning till att kunna påverka din psykiska ohälsa? 

Stämmer mycket dåligt  

Stämmer inte  

Stämmer  

Stämmer mycket bra  

14. Hur upplever du själv orsaken till dig psykisk ohälsa? 
 
____________________________________________________________________ 

 
15. Anser du att du öppet kan prata om din psykiska ohälsa? 

Vet inte  

Nej  

Ibland  

Ja  

Egen åsikt ___________________________________________________________ 

 
16. När du tänker på din tidigare sysselsättning anser du då att något kunde gjorts 

för att förhindra eller minskat din psykiska ohälsa? 
 
 

 

17. Blev du på något sätt erbjuden hjälp från din tidigare sysselsättning när du 

informera om din psykiska ohälsa? 

Vet inte  

Nej  

Ja  

Om JA vilken?________________________________________________________ 

 
18. Finns det tillfällen då du känner stolthet? 

Vet inte  

Nej  

Ibland  

Ja  

Om JA i vilka sammanhang? ____________________________________________ 
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19. Här följer några begrepp som vi vill att du ska gradera i skala hur ofta du 

känner dem?  
 
Skam:     Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 
                                                                
 
Skuld:     Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 
                                   
 
Stress:     Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 
                                       
 
Ångest/oro:    Aldrig     Sällan   Ibland Ofta Alltid 
                                                      
 
Otillräcklighet:   Aldrig     Sällan      Ibland     Ofta Alltid 
                                                                   
 
Maktlöshet:   Aldrig      Sällan    Ibland  Ofta  Alltid 
                                                         

 
  

20. På vilket sätt har din psykiska ohälsa påverkat ditt vardagsliv? 
 
 

 
21. Upplever du att du har möjlighet att påverka din livssituation i allmänhet? 

 
 

 
22. Medför din psykiska ohälsa att du känner dig utanför samhället? 

 
 

 
23. Anser du generellt att det i samhället är accepterat att ha psykisk ohälsa? 

 
 

 
24. Har du fått information om Försäkringskassan har några riktlinjer kring 

psykisk ohälsa?  

Vet inte  

Nej  

Ja  
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25. Har du fått information om Arbetsförmedlingen har några riktlinjer kring 

psykisk ohälsa? 

Vet inte  

Nej  

Ja  

 

26. Har du fått information om Socialförvaltningen har några riktlinjer kring 

psykisk ohälsa? 

Vet inte  

Nej  

Ja  

 

27. Anser du att du har fått den hjälp du behöver från Försäkringskassan? 

Vet inte  

Nej  

Ibland  

Ja  

Annat skriv här:_______________________________________________________ 
 

28. Anser du att du har fått den hjälp du behöver från Arbetsförmedlingen? 

Vet inte  

Nej  

Ibland  

Ja  

Annat skriv här:_______________________________________________________ 
 

29. Anser du att du har fått den hjälp du behöver från Socialförvaltningen? 

Vet inte  

Nej  

Ibland  

Ja  

Annat skriv här:_______________________________________________________ 
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30. Hur upplever du att kontakten med Försäkringskassan varit? 

Negativt  

Dåligt  

Helt okej  

Bra  

Positiv  

Annat skriv här:_______________________________________________________ 
 

31. Hur upplever du att kontakten med Arbetsförmedlingen varit? 

Negativt  

Dåligt  

Helt okej  

Bra  

Positiv  

Annat skriv här:_______________________________________________________ 
       

32. Hur upplever du att kontakten med Socialförvaltningen varit? 

Negativt  

Dåligt  

Helt okej  

Bra  

Positiv  

Annat skriv här:_______________________________________________________ 

 

33. Kommer du bra överens med din handläggare på de olika myndigheterna? 

Vet inte  

Nej  

Ibland  

Ja  

Annat skriv här:_______________________________________________________ 

Om NEJ, Vad känner du det beror på?_____________________________________ 

 

34. Upplever du att du kan och har möjlighet att påverka din egna situation med 
hjälp av din handläggare? Varför eller varför inte? 

           ____________________________________________________________________ 



	 76	

 
35. Upplever du att din handläggare uppmuntrar dig i en positiv riktning? 

Vet inte  

Nej  

Ibland  

Ja  

Förklara gärna:________________________________________________________ 

 

36. Upplever du att du öppet kan prata med din handläggare om det som rör din 

psykiska ohälsa och din livssituation? 

Vet inte  

Nej  

Ibland  

Ja  

Förklara gärna:________________________________________________________ 

 

37. Brukar du göra något när det uppstår problem med de olika myndigheterna, 

försöker du ta reda på vad du möjligen kan göra för att lösa ditt problem?  

           Aldrig/Nästa aldrig  

Sällan  

Ibland  

Ofta  

Alltid  

Förklara gärna:________________________________________________________ 

 

38. Tycker du att man i allmänhet kan lita på Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan och Socialförvaltningen? 

Nej  

Ja  

Förklara gärna:_______________________________________________________ 
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39. Har du vid ett eller flera tillfällen känt maktlöshet när du träffat en 
myndighetsperson från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 
Socialförvaltningen exempelvis din handläggare? 
 
Vet inte  

Nej  

Ibland  

Ja   

Förklara gärna:________________________________________________________ 

 

40. Är det något speciellt du skulle vilja ställa en fråga till någon av dessa 

myndigheter? 

F-kassa  

Arbetsförmedlingen   

Socialtjänsten  

 

Skriv här:____________________________________________________________ 

 

41. Tycker du att enkäten tagit upp för dig viktiga saker eller har vi missat något du 

tycker skulle finnas med? 

 

Skriv här:____________________________________________________________ 
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10.8. Förstudie två: Diagram 

 
Diagram 1  

Fråga 9 från enkäten 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 	

Diagram 2 

Fråga 22/23 från enkäten 

 
                    Anser du generellt att det i samhället är accepterat att ha psykisk ohälsa? 

 

	
	

 
 
Vi vill att 
du ska 
gradera i 
skalan hur 
ofta känner 
du 
Maktlöshet? 
 

 Nej Ibland Ja Ja, AF 
fungerar 

dåligt 

Ja, 
maktutövandet 

Svarat 
ej 

Aldrig       

Sällan   2    

Ibland 3 3 3  1 1 

Ofta  1 2 1 4  

Alltid     1  

Total 3 4 7 1 7 1 

31%	

9%	

4%	

52%	

4%	

Vilken	typ	av	psykisk	ohälsa	har	du?	

Depression	

Ångest	

Stressrelaterat	

Psykisk	sjukdom	

Missbruk	
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Diagram 3 

Fråga 19/39 från enkäten 

 

Har du vid ett eller flera tillfällen känt maktlöshet när du träffat en myndighetsperson 
från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialförvaltningen exempelvis din 

handläggare? 
	
	

	
	
	
	
	
	

 
 
Medför din 

psykiska 
ohälsa att du 
känner dig 

utanför 
samhället? 

 

 Nej Ibland Ja Mestadels 
inte 

Ja, men 
samhälle är 

inte anpassat 

Beror på 
situationen 

Ja 5  1 2 1  

Nej 2  1    

Ibland 5 4     

Mindre 
nu 

 1    1 

Total 12 5 2 2 1 1 
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