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Tacklista 
Uppsatsens författarinna skulle vilja rikta ett stort tack till de fem respondenter som 

ställde upp på intervjuer och projektledaren som möjliggjorde kontakten med 

Tierpsmodellen 2.0:s deltagare. Dessutom bör ett stort tack även riktas till Christina 

Nehlin Gordh, Sandra Torres och Leonard Berg för hjälpsamma kommentarer som har 

bidragit till uppsatsens nuvarande innehåll.  
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Sammandrag 
Under vuxenlivets tidiga perioder förväntas ungdomar ta sina första självständiga beslut, 

något som innebär en stor förändring i mångas liv. Unga vuxna med psykisk ohälsa 

och/eller utanförskap är vid denna tidpunkt ofta i behov av stöd från olika 

samhällsaktörer. Denna uppsats undersöker hur Tierps kommun har tagit sig an denna 

utmaning genom att studera Tierpsmodellen 2.0, ett samverkansprojekt mellan ett flertal 

av stadens samhällsaktörer. Uppsatsen undersöker om (och i sådana fall, hur) deltagarnas 

upplevelser inom ramen för projektet kan uppfattas i termer av empowerment. Resultaten 

från fem djupgående intervjuer med deltagare i Tierpsmodellen 2.0 visar att projektet har 

upplevts som en bidragande faktor till en ökad självkänsla, något som sedan har kommit 

till uttryck genom en ökad vilja till att skapa ordning i livet. Respondenterna upplever att 

uttryck för denna empowerment syns i deras nyvunna förmåga till att söka efter 

sysselsättning men även inom en rad andra livsdimensioner. Bland dessa dimensioner 

framgår det att deltagarna också har utvecklat empowerment inom aspekter som 

vardagen, fritiden, hälsan och sociala relationer. Belysandet av empowerment och dess 

påverkan på flera livsdimensioner hos unga vuxna med psykisk ohälsa och/eller 

utanförskap utgör ett bidrag till tidigare forskning som mestadels har fokuserat på 

aspekter som sysselsättning.  

 

Nyckelord: Empowerment; Psykisk ohälsa; Utanförskap; Tierpsmodellen 2.0 
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Tierpsmodellen 2.0: Skapandet av empowerment i olika 

livsdimensioner 

 

1. Introduktion 
Under de tidiga perioderna av vuxenlivet förväntas ungdomar ta sina första självständiga 

beslut. Övergången från omyndigförklarad till autonom aktör innebär en stor förändring i 

ungdomars liv och stöd från olika håll kan därmed behövas (Aaltonen, 2007). Unga 

vuxna som upplever psykisk ohälsa och/eller utanförskap är ofta i större behov av stöd 

vid sina första självständiga beslut än andra delar av ungdomspopulationen (Lager & 

Bremberg, 2009). För att förebygga framtida social isolering bör individer i dessa 

åldersgrupper fångas in av olika samhällsaktörer i ett tidigt skede (Aaltonen, 2007).  

 Socialtjänsten har därför en viktig roll att spela i de tidiga vuxenåren med psykisk 

ohälsa och/eller utanförskap då dessa individer riskerar att drabbas negativt under en lång 

tid framöver ifall de inte får den nödvändiga hjälpen (Socialstyrelsen, 2014). Trots detta 

slussas många unga vuxna som upplever psykisk ohälsa och/eller utanförskap fram och 

tillbaka mellan olika samhällsaktörer som ska bistå med stöd. De ständiga 

förflyttningarna orsakar både mänskligt lidande hos de drabbade brukarna, samtidigt som 

det innebär ineffektiva allokeringar av välfärdsresurser (SKL, 2014). Allt detta i en tid då 

ungdomsarbetslösheten är i Sverige är högre än genomsnittet i Europa (SCB, 2014), 

något som kan tänkas förvärra situationen på arbetsmarknaden än mer för individer som 

upplever psykisk ohälsa och/eller utanförskap (Marklund, 2000).  

 Ett arbete att gå till skapar en känsla av tillhörighet till en grupp, vilket i sin tur 

gör att individen upplever gemenskap i ett sammanhang (Askheim & Starrin, 2007). En 

arbetsplats ger dessutom nya erfarenheter, självdisciplin och en bättre tidsuppfattning. 

Genom jobb lär sig individen att ta ansvar, hantera sociala relationer, respektera andras 

behov och hushålla med knappa resurser (Aaltonen, 2007).  

  Som ett försök till att råda bot på den utanförskap som psykisk ohälsa och 

arbetslöshet innebär drev Tierps kommun igång ett projekt i augusti 2010 tillsammans 

med Arbetsförmedlingen Tierp, Vårdcentralen i Tierp och Försäkringskassan. Det 

tvååriga projektet gick under namnet Tierpsmodellen och det finansierades av 
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Samordningsförbundet Uppsala län. Projektets övergripande syfte var att ge stöd till 

brukarei i åldern 18-29 som hade upplevt psykisk ohälsa och/eller utanförskap i mer än 

sex månader. Slutmålet med Tierpsmodellens stöd var att möjliggöra deltagarnas 

avancemang och anpassning till arbete eller studier. Projektets arbetssätt innebar att 

Tierps kommun, Arbetsförmedlingen Tierp, Vårdcentralen i Tierp och Försäkringskassan 

inledde en nära samverkan för att underlätta deltagarnas möten med dessa 

samhällsaktörer. Förutom fördelarna som denna samverkan innebar fick var och en av 

Tierpsmodellens deltagare hjälp av två kommunala lotsar som närvarade vid möten med 

de ovan nämnda samhällsaktörerna. För projektet sattes en övre gräns på 30 nya deltagare 

per år och vid sitt slut hade Tierpsmodellen antagit 60 unga vuxna totalt (Tierps kommun, 

2012).  

 I maj 2012 hade 39% av de deltagare som genomförde tolv månader inom 

projektet gått vidare till arbete eller studier. Dessutom hade ytterligare 18% övergått till 

arbetsträning eller något annat fortsättningsprojekt ämnat att ta deltagarna ett steg 

närmare jobbmarknaden. Tierps kommun menar att ”detta är ett mycket gott resultat och 

att stödinsatserna har fungerat bättre än tidigare åtgärder som har getts av de olika 

aktörerna” (Tierps kommun, 2012: 1).  

 Slutsatsen som dras av Tierps kommun delas också av två externa utvärderingar 

som har undersökt Tierpsmodellen från olika infallsvinklar. Feldmann (oangivet år) 

påvisar till exempel att hälsorelaterad livskvalitet bland deltagarna förbättrades under 

projektets gång på grund av minskad psykisk ohälsa. Hon mätte deltagarnas 

hälsorelaterade livskvalitet genom en SF 36-enkät som bygger på självrapporterad data 

från 43 individer. Enligt Feldmann (oangivet år: 13) tyder resultaten på att ”projektets 

bidrag utgör en signifikant del i hälsoförbättringen”. En annan extern utvärdering av 

Tierpsmodellen (Nilsson Lundmark & Nilsson, 2012) genomför en djupgående 

ekonomisk analys av projektet och dess kostnader. I den sistnämnda utvärderingen menar 

författarna att projektet bör ses som ”en utomordentligt lönsam affär för både samhället 

och enskilda aktörer” (Nilsson Lundmark & Nilsson, 2012: 7).  

 På grund av de ovan nämnda framgångarna med Tierpsmodellen togs ett beslut i 

augusti 2012 om att investera i ännu en tvåårig upplaga av projektet (Tierpsmodellen 

2.0). Ett antal justeringar gjordes inför den andra upplagan och dessutom inkopplades 
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Arbetsförmedlingen i Tierp som huvudfinansiär (Tierps kommun, 2012). I skrivande 

stund börjar den nionde månaden av Tierpsmodellen 2.0 lida mot sitt slut och inga 

utvärderingar av den nya projektversionen har genomförts ännu. Den här uppsatsen 

infaller därmed som ett passande tillfälle för att undersöka det nya projektet och försöka 

bidra med färska insikter från ett outforskat område.  

 Ett av de centrala målen med projektets båda versioner är att deltagarna ska 

utveckla en känsla av ökad makt över sina liv och på detta sätt visa andra att det är 

möjligt att gå vidare (Tierps kommun, 2012). Detta centrala mål går även att urskilja i 

värden och normer som framkommer i Socialtjänstlagens portalparagraf.  

 

Socialtjänstlagen 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 människors självbestämmanderätt och 

integritet (SoL 1 kap, 1§). 

 

Liknande idéer kring frigörelse träder även fram i den välkända definition av socialt 

arbete som har frambringats i samarbete mellan International Association of Schools of 

Social Work (IASSW) och International Federation of Social Workers (IFSW) 

(Meeuwisse & Swärd, 2006).  

 

 Social work (…) promotes social change and development, social cohesion, and the 

empowerment and liberation of people. Principles of social justice, human rights, 

collective responsibility and respect for diversities are central to social work (…). Social 

work engages people and structures to address life challenges and enhance wellbeing 

(IASSW, 2014; IFSW, 2014). 

 

I de två ovan nämnda organisationernas definition av socialt arbete används dock 

begreppet ”empowerment” ii  för att beskriva den känsla av ökad makt som 

Tierpsmodellen försöker utveckla och de idéer kring frigörelse som Socialtjänstens 

portalparagraf uttrycker. I den akademiska litteraturen har empowerment kommit att 

beskriva en agenda som identifierar, underlättar eller möjliggör kontexter där isolerade 
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och tystade människor gradvis lär sig förstå, uttala samt influera besluten som påverkar 

riktningen deras liv tar (Rappaport, 1981). Denna akademiska beskrivning av 

empowerment reflekteras väl i Tierpsmodellen 2.0:s mål, Socialtjänstlagens 

portalparagraf och IASSW:s/IFSW:s definition av socialt arbete. På grund av 

empowerment-begreppets återkommande natur torde detta vara ett område som lämpar 

sig väl för en uppsats inom socionomprogrammet.  

1.1 Syfte och forskningsfråga  

Tierps kommun (2012) har mestadels utvärderat projektet i enlighet med antalet deltagare 

som har avancerat till arbete, studier, arbetsträning eller dylika fortsättningsprojekt. 

Denna uppsats hävdar dock att empowerment skulle kunna framgå genom fler uttryck än 

de ovan nämnda avancemangen. Till att börja med är uppsatsens syfte därför att 

undersöka om deltagarnas upplevelser av Tierpsmodellen 2.0 kan förstås i termer av 

empowerment. Om detta skulle visa sig ”stämma”, är uppsatsens andra syfte att utforska 

vad projektet har inneburit för deltagarna i termer av empowerment. Forskningsfrågorna 

är därför två och de lyder som följande: Kan deltagarnas upplevelser av projektet förstås i 

termer av empowerment? I sådana fall, vad har projektet inneburit för deltagarna i termer 

av empowerment? 

1.2 Disposition 

Denna uppsats är strukturerad enligt ordningen som presenteras härefter. Introduktionen 

åtföljs av en sektion som redovisar den teoretiska anats som ska ligga till grund för resten 

av uppsatsen. Ansatsen baseras på teorier kring empowerment och tidigare forskning som 

har undersökt liknande fenomen (även om begreppet i sig inte har använts). Uppsatsen 

fortsätter sedan genom att förse läsaren med en empirisk kontext där Tierpsmodellen 2.0 

beskrivs. Den här sektionen åtföljs av en redovisning av de metodologiska val som ligger 

till grund för studiens design, datainsamling och analys. Efter detta fortskrider uppsatsen 

med en sektion där erhållna resultat presenteras och analyseras. Uppsatsen avslutas med 

en diskussion där resultaten kopplas samman med den teoretiska ansatsen och tidigare 

forskningen som har presenterats. Diskussionen innehåller även uppsatsens 

begränsningar, slutsatser, teoretiska bidrag, praktiska implikationer och föreslagna 

avenyer för framtida forskning.   
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2. Teoretisk ansats  
Empowerment innehar en viktig position i denna uppsats då begreppet reflekteras i ett av 

Tierpsmodellen 2.0:s centrala mål. Deltagarnas (möjliga) erfarenheter av empowerment 

inom projektet är även föremål för uppsatsens syfte och forskningsfråga, något som 

innebär att begreppet bör redogöras teoretiskt då det används i studiens analys. Denna 

sektion initieras därför med en genomgång av teorier kring empowerment mestadels 

tagna från litteraturen i socialt arbete. Efter detta fortsätter sektionen med att granska 

tidigare forskningsbidrag som har undersökt empiriska fenomen inom det fokuserade 

området (även om själva begreppet empowerment inte har använts i de inkluderade 

studierna). Sektionen avslutas sedan med en sammanfattning som summerar de teorier 

och den tidigare forskning som har presenterats.  

2.1 Teori kring empowerment 

Empowerment är ett mångfacetterat begrepp som innehar en mängd meningar i olika 

sociala, politiska och kulturella kontexter (Narayan, 2007; Payne, 2008). Begreppet fick 

sin spridning i den akademiska litteraturen under 1970-talet i samband med diskussioner 

som rörde lokalitetsutveckling, social mobilisering och aktivism. Empowerment var vid 

denna tid starkt kopplad till proteströrelser och deras idéer om att skapa verktyg för 

självhjälp hos marginaliserade grupper. Under senare årtionden har dock begreppet 

alltmer även kommit att användas för att representera det individuella 

självförverkligandet (Askheim & Starrin, 2007).  

 Den ovanstående bakgrunden till empowerment-framväxten belyser den dualitet 

som finns inom begreppet då det används på både grupp- och individnivå. Denna dualitet 

reflekteras i Nationalencyklopedins (NE) definition av empowerment:   

 

Empowerment är en princip som tillämpas i feministisk terapi och undervisning för att 

stärka individens möjlighet att bli mer självständig, kunna formulera sina egna mål och 

ta makt över sitt eget liv (NE, 2014). 

 

Den ovan nämnda definitionens användbarhet befinner sig framförallt i NE:s tydliga 

uppdelning mellan empowerment på grupp- och individnivå. Denna uppsats kommer 

dock enbart att belysa hur empowerment (möjligtvis) kommer till uttryck bland deltagare 
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i Tierpsmodellen 2.0. Trots användbarheten saknar NE:s definition andra empowerment-

aspekter som frambringas på ett tydligare sätt av den akademiska litteraturen inom socialt 

arbete. Det är bland annat NE:s avsaknad av en processuell syn på begreppet som gör att 

definitionen kan kompletteras med perspektiv från andra källor.  

2.1.1 En processuell syn på empowerment 

Inom socialt arbete fick empowerment sitt genomslag under tidigt 1980-tal efter en 

inflytelserik artikel skriven av Julian Rappaport (1981). Han använde begreppet för att 

beskriva en social agenda som identifierar, underlättar eller möjliggör kontexter där 

isolerade och tystade människor gradvis lär sig att förstå, uttala samt influera besluten 

som påverkar riktningen deras liv tar. I och med Rappaports (1981) emfas på den 

gradvisa utvecklingen av empowerment är det redan vid denna tidpunkt möjligt att 

urskilja att han såg på begreppet som en process. Empowerment är därmed inte menat 

som en beskrivning av något slutgiltigt mål utan begreppet ska istället betraktas som 

något ständigt pågående.  

 Ett flertal andra forskare har anslutit sig till den ovan nämnda processuella synen 

och sedan vidareutvecklat Rappaports (1981) tankar. Kosciulek (1999) och Rapp et al. 

(1993) är tydliga med att beskriva empowerment som en process där maktlösa personer 

stegvist formar sig en förmåga till att ta kontroll över beslut som är viktiga för de 

personliga framtidsutsikterna. I liknande banor förklarar Hansson och Björkman (2005) 

empowerment som en utveckling där utsatta individer skapar sig en kapacitet till att styra 

över sina handlingar och händelser i omgivningen. Utvecklingen innebär att 

marginaliserade människor successivt bygger upp sina möjligheter till att identifiera 

problem och sedan formulera mål utifrån dessa. Med de här nyvunna möjligheterna kan 

individerna ifråga sätta upp strategier som förhoppningsvis leder till att deras 

självuppsatta mål uppnås (Swift & Levin, 1987; Zimmerman & Warschausky, 1998). 

Dessa självuppsatta mål ska dock inte ses som någon ändstation då det istället är 

meningsfullare att betrakta målen som uppehåll på vägen mot en ökad egenmakt 

(Hansson & Björkman, 2005). Allt detta i enlighet med Rappaports (1981) ursprungliga 

tankar om empowerment som en process. Under processens gång tillskansar sig individen 

nya eller förstärkta resurser i form av ekonomiska, mänskliga och sociala resurser 

(Westerlund, 2007).  
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2.1.2 Empowerment inom socialt arbete 

Ett kontinuerligt mål med empowerment att återställa samt upprätthålla det sociala 

rättighetskontraktet mellan individen och samhället (Miley & DuBois, 2007). Inom 

socialt arbete innebär rättighetskontraktet att brukare ska ges möjligheten till att göra 

egna val (Hollis, 1967), något som dock har visat sig vara svårt att leva upp till i 

praktikens vardag.  

 Williams (2002) poängterar svårigheterna i att släppa fram empowerment inom 

socialt arbete då praktiken har en djupt rotad struktur av paternalistiska tendenser. Med 

paternalism syftar den ovanstående författaren på en överordnad instans utnyttjar den 

maktposition som innehas för att kunna styra över individer i omgivningen. Williams 

(2002) menar därför att den vidsträckta paternalismen inom socialt arbete riskerar att 

underminera försök till att skapa någon form av aktörskap bland brukare. Socialarbetare 

som agerar paternalistiskt placerar sina personliga preferenser först i tron av att hen vet 

vad som är bäst för brukarens intressen. Paternalism kan därmed ses som motpolen till 

empowerment då det förstnämnda begreppet grundar sig i idéer om överordning och 

maktobalans (Miley & DuBois, 2007). Sådana överordningar och maktobalanser inom 

socialt arbete är enligt Kabeer (2001) en negativ aspekt som försvårar utvecklandet av 

empowerment. Enligt henne skapas makt hos individer när de får möjligheten att välja 

bland alternativ och därför förblir brukare maktlösa om de inte ges chansen till att göra 

några val. På grund av detta anser hon även att socialarbetarens centrala arbetsuppgifter 

bör vara att stimulera en ökning av brukarnas valmöjligheter. En positiv utveckling av 

denna stimulans innebär att brukaren går från att vara helt eller relativt maktlös till att 

med tiden förvärva förmågan till att ta beslut på självständig basis (Kabeer, 2001).  

 Westerlund (2007) och Nygårdh et al. (2012) argumenterar för att utvecklingen av 

möjligheter till att fatta självständiga beslut är sammankopplad med det 

handlingsutrymme som brukaren upplever att hen har. Empowerment underlättas därför 

genom att utöka ytan inom vilka handlingar kan utföras då detta sedan kan leda till att 

brukaren förbättrar sin förmåga till att göra självständiga val (Westerlund, 2007). För att 

möjliggöra en sådan utveckling måste dock en viss del av beslutanderätten förflyttas från 

omgivningen till brukaren men paternalistiska tendenser har historiskt sett försvårat 

framträdandet av empowerment (Williams, 2002).  
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 Starrin (2007) menar att en positiv grund för empowerment skapas i miljöer där 

socialarbetaren framhäver emotionella aspekter som tillit, gemenskap och trygghet. När 

dessa aspekter får blomma kan brukare successivt bryta paternalismens grepp genom att 

de utvecklas till fria individer med rätten att ta egna beslut (Miley et al., 2004). En viktig 

aspekt för socialt arbete med empowerment-perspektiv är det som Shemmings och 

Shemmings (1995) kallar för ett participativt synsätt. Enligt dessa två forskare får 

brukaren på det här sättet ”deläga” sin utveckling mot att bli en självständigare individ. 

Socialarbetaren bör i det här sammanhanget se sig själv som en slags konsult med ett 

uppdrag att stärka brukarens självkänsla. Croft och Beresford (1994) menar på att ett 

participativt synsätt är värdefullt då människor både vill och har rätt till att vara 

engagerade i beslut som rör dem själva. Att lyckas engagera brukaren speglar den 

personliga värdegrunden i socialt arbete, stärker individens ansvar och skapar 

utgångspunkter för effektivare tjänster (Croft & Beresford, 1994).  

 Jack (1995) menar dock att begreppet empowerment är paradoxalt inom socialt 

arbete då den nya bestämmanderätten som ges till brukaren kommer från organisationer 

som redan står i maktpositioner. Det är med andra ord en redan mäktig aktör som 

bestämmer hur premisserna för empowerment ska se ut. Jacks (1995) synsätt lyfter det 

paradoxala i att brukarens frihet beslutas och kontrolleras av den instans som tidigare har 

agerat enligt paternalistiska tendenser. Däremot utgår det ovan nämnda synsättet utifrån 

att makt omfördelas i under nollsummespelförhållanden där en aktör enbart kan få mer 

bestämmanderätt om en annan konkurrent får mindre. Empowerment-teorier har ofta en 

positivare syn på makt och begreppet beskrivs därför som ett verktyg genom vilket 

brukare ska kunna öka kontrollen över sina egna liv utan att detta påverkar någon annan 

aktörs ställning (Payne, 2008).  

2.2 Tidigare forskning 

Då denna uppsats undersöker om de upplevelser som deltagarna i Tierpsmodellen 2.0 ger 

uttryck för kan ses som empowerment har det förefallit som en naturlig utgångspunkt att 

söka efter liknande forskning bland den existerande litteraturen. Sökningen har först och 

främst inriktats mot studier som har undersökt effekterna av empowerment bland 

arbetslösa individer med psykisk ohälsa och/eller utanförskap. I enlighet med uppsatsens 

syfte har sökningen även riktats mot studier som har belyst empowerment inom fler 
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livsdimensioner än ”bara” sysselsättning.  

 Emellertid har det varit svårt att hitta tidigare forskning som har kombinerat 

arbetslöshet, psykisk ohälsa och/eller utanförskap och empowerment.  Det har därmed 

också varit problematiskt att hitta studier som har kombinerat de ovanstående ämnena 

med empowerment inom fler livsdimensioner än sysselsättning. De flesta studier som 

inkluderas i denna sektion har därför varit sådana som har inriktat sig på arbetslöshet 

bland individer med psykisk ohälsa och sjukskrivnas återanpassning till arbetsmarknaden. 

Nedan presenteras den tidigare forskning som uppsatsen utgår ifrån och samtidigt 

försöker bidra till.  

2.2.1 Arbetslöshet bland unga vuxna med psykisk ohälsa  

Enligt Marklund (2000) finns det ett tydligt samband mellan psykisk ohälsa och 

arbetslöshet i Sverige. Bland den arbetslösa delen av den arbetsföra befolkningen 

förekommer det mer psykisk ohälsa än bland de som är inkluderade i arbetslivet. Det är 

framförallt depressioner som ökar bland de individer som står utanför arbetsmarknaden. 

Respondenterna i Marklunds studie menar på att depression är ett symptom som 

dessutom kan ses speciellt tydligt bland ungdomar utan arbete, ibland tar det bara några 

månader innan sådana tecken framkommer. Det är därmed av yttersta vikt att insatser 

som försöker minimera arbetslöshetstiden bland ungdomar ges hög prioritet (Marklund, 

2000). 

 Under ekonomiska lågkonjunkturer är det ofta ungdomar som drabbas värst av 

den stigande arbetslösheten. När det dessutom handlar om ungdomar med psykisk ohälsa 

blir sambandet med arbetslöshet än mer stark. Genom en jämförelse mellan statistik från 

olika europeiska länder visade Lager och Bremberg (2009) på att arbetsmarknadernas 

utvecklingar 1983-2005 kan ha bidragit till en försämrad psykisk hälsa bland ungdomar. 

Författarnas slutsats är att sambandet mellan arbetslöshet och psykisk ohälsa bör tas i 

beaktning när framtida riktlinjer för arbetsmarknader utformas.  

Den två ovanstående studierna målar upp en bild av hur möjligheterna på 

arbetsmarknaden kan se ut för unga vuxna med psykisk ohälsa. Dock ger Marklund 

(2000) samt Lager och Bremberg (2009) inte någon genomgående redovisning av varför 

situationen ser ut som den gör för dessa individer. Wilcocks (2006) studie av ungdomar i 

USA når liknande slutsatser som de två tidigare studierna men hon belyser varför ett jobb 
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är viktigt för den psykiska hälsan. Ett arbete att gå till skapar nämligen struktur, identitet 

och mening i vardagen. Ett jobb kan dessutom öka självkänslan och förståelsen för 

sjukdomar bland individer med psykisk ohälsa. Dessutom problematiserar hon riktningen 

i sambandet mellan psykisk hälsa och arbetslöshet. Avsaknaden av ett jobb orsakar 

psykisk ohälsa men sambandet skulle också kunna vara omvänt, dvs. att psykisk ohälsa 

leder till arbetslöshet. Wilcocks (2006) studie utgör därför ett tillägg till Marklunds 

(2000) undersökning.  

De tre ovanstående studierna ger tillsammans en ökad förståelse för hur 

arbetsmarknaden ser ut för ungdomar med psykisk ohälsa. Krupa (2004) bidrar till denna 

förståelse genom att undersöka själva återanpassningsprocessen till arbetsmarknaden 

närmare. I studien följer författaren tre ungdomar med svåra psykiska symptom och 

resultaten visar att daglig sysselsättning (om än oavlönad till en början) kan vara ett 

viktigt verktyg för välbefinnandet bland dessa individer.  

2.2.2 Sjukskrivnas återanpassning till arbetsmarknaden 

En studie genomförd av Hogstedt et al. (2004) belyser hur administrativa brister i 

samverkan mellan Försäkringskassan och andra samhällsaktörer försvårar sjukskrivnas 

återanpassning till arbetsmarknaden. De ovanstående författarna menar på att alla de 

samhällsaktörer som är inblandade i sjukskrivnas återanpassningsprocess behöver 

medverka och ta en aktiv roll. Författarna menar dock på att det finns en avsaknad av 

studier som behandlar effekterna av samarbeten mellan samhällsaktörer för den enskilda 

individen. Relationen mellan brukare, socialhandläggare och samhällsaktörer är ett 

område som fortfarande är relativt outforskat.  

 I Mussener et al. (2007) försöker författarna åtgärda denna kunskapslucka genom 

att visa att det bemötande brukare får när de träffar samhällsaktörer kan ha en positiv 

inverkan på individens självkänsla och förmåga till att åstadkomma förändring. I sin tur 

kan detta bemötande påverka hur lång sjukskrivningsprocessen i sig blir. Möten som 

präglas av respekt för brukarens situation skapar stolthet hos den berörda individen. 

Brukaren kan däremot uppleva en känsla av skam om hen uppfattar sig själv som 

otillräcklig och/eller misslyckad under mötena med samhällsaktörer. Stolthet skapar en 

vilja till att synas och höras, medan skam får individen att tystna och dra sig undan. 

Utvecklande möten mellan brukaren och berörda samhällsaktörer kommer med tiden att 
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stärka den förstnämndes självkänsla, något som banar vägen för fortsatta kontakter.  

Klanghed et al. (2004) når liknande slutsatser i sin studie som pekar mot att 

samhällsaktörer som uppvisar förståelse, förtroende och förmåga till att lyssna bidrar till 

en snabbare arbetsmarknadsanpassning hos brukarna. Samhällsaktörer som behandlar 

brukare på ett opersonligt och/eller nonchalant sätt förvärrar den redan utsatta situation 

som många brukare befinner sig i. Upplevelser av ställda krav från samhällsaktörer som 

inte överensstämmer med brukarens behov skapar även situationer där de sistnämnda kan 

tappa hoppet om att återvända till arbetsmarknaden. Brukare som inte blir betrodda 

riskerar därmed att återfalla till en känsla av hopplöshet och detta kan förlänga 

sjukskrivningstiden avsevärt.  

2.2.3 Kopplingen mellan tidigare forskning och Tierpsmodellen 2.0 

Flera av de ovan nämnda studierna använder sig inte av begreppet empowerment men de 

fenomen som undersöks är på olika sätt kopplade till denna uppsats. Den litteratur som 

undersöker arbetslöshet bland ungdomar och individer med psykisk ohälsa relaterar till 

Tierpsmodellen 2.0 då dess målgrupp är personer utan sysselsättning i åldern 18-35 år 

som samtidigt lider av psykisk ohälsa och/eller utanförskap. Den tidigare forskningen 

kring sjukskrivnas återanpassning till arbetsmarknaden kan kopplas till uppsatsens 

studerade projekt eftersom det sistnämnda har ett flertal brukare som sedan en längre tid 

tillbaka har varit sjukskrivna. Trots att den litteratur som har inkluderats bland den 

tidigare forskningen inte alltid använder sig av begreppet empowerment kan det 

konstateras att det är liknande fenomen som undersöks. På grund av detta har den 

litteratur som har presenterats i denna sektion setts som användbar för att uppnå 

uppsatsens syfte.  

2.3 Sammanfattning 

I teorisektionen har empowerment belysts utifrån en individnivå. På denna nivå är 

empowerment en process där maktlösa personer successivt formar sig en förmåga till att 

kontrollera beslut som är viktiga för individens framtidsutsikter. Svårigheterna att släppa 

fram empowerment inom socialt arbete har dock poängterats då praktiken har en djupt 

rotad struktur av paternalistiska tendenser. En positiv grund för empowerment skapas 

däremot i miljöer där socialarbetaren kan framhäva aspekter som tillit, gemenskap och 



MOA EDLUND 

	   16 

trygghet. När dessa aspekter får träda fram kan brukare gradvist bryta paternalismens 

grepp och utvecklas till fria individer med möjlighet till att ta egna beslut.  

 Sektionens tidigare forskning har bland annat centrerats kring arbetslöshet bland 

ungdomar och individer med psykisk ohälsa. Dessutom har studier kring sjukskrivnas 

återgångsprocesser till arbetsmarknader inkluderats. Tillsammans är insikterna från den 

ovan nämnda forskningen användbara för att uppnå uppsatsens syfte.  

3. Empirisk kontext 
Innan läsaren leds vidare genom denna uppsats behöver Tierpsmodellen 2.0 beskrivas 

utförligare då den empiriska undersökningen har genomförts inom ramen för detta 

projekt. Denna sektion presenterar därför Tierpsmodellen 2.0:s huvuddrag, arbetsprocess 

och arbetsstyrka.  

3.1 Tierpsmodellen 2.0 

Projektets övergripande syfte är att successivt utveckla deltagarnas sociala färdigheter 

och samtidigt minska deras psykiska ohälsa. Tierpsmodellen 2.0 ska dessutom bidra till 

att dess deltagare stegvist förmår ta ökat ansvar för sin förändringsprocess genom att 

medvetandegöra hur personliga handlingar kan leda till att mål uppnås. Processen ska 

förhoppningsvis utmynna i att deltagarna kan ta nästa steg mot arbetsträning, praktik, 

utbildning eller anställning.  

 Tierpsmodellen 2.0 startades av Tierps kommun i augusti 2012 som en 

fortsättning av den första versionen och det nya projektet ska löpa i två år. Antalet nya 

deltagare per år i Tierpsmodellen 2.0 är begränsat till 35 brukare och deltagandetiden är 

maximalt tolv månaderiii. Projektets målgrupp är personer utan sysselsättning i åldern 18-

35 år som lider av psykisk ohälsa/och eller utanförskap. Kännetecknande för målgruppen 

är dessutom låg utbildningsnivå, kognitiva funktionsnedsättningar, läs- och 

skrivsvårigheter och/eller längre sjukskrivningsperioder. Dock har Tierps kommun stängt 

projektet för individer med allvarliga psykiska störningar och/eller aktiva missbruk. 

Deltagarna i Tierpsmodellen 2.0 har ofta varit delaktiga i andra åtgärder tidigare men de 

har efter detta inte lyckats ta nästa steg mot en sysselsättning. Resultatet kan vara 

försämrad psykisk hälsa, utökad utanförskap och förlängda perioder av bidragstagande, 

något som förstärker behovet av effektivare åtgärder.  
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 Projektet bygger på en tanke om nära samverkan mellan en referensgrupp av 

relevanta samhällsaktörer. Denna grupp består av representanter från Sociala Enheten 

(Vuxen) Tierps kommun, Arbetsförmedlingen, Närpsykiatrin Hätö AB och 

Tierpsmodellen 2.0 som träffas en gång per månadiv. Samverkanstanken har som mål att 

underlätta deltagarnas möten med samhällsaktörer genom att samla ihop de ovan nämnda 

organisationerna i en gemensam grupp. Inom denna grupp ska samhällsaktörerna fortsätta 

utveckla metoder för gränsöverskridande och resurseffektiva samverkansformer utifrån 

det gemensamma förhållningssättet om att hålla individen i centrum. Tierpsmodellen 

2.0:s deltagare får därför hjälp av var sin vägledare som ackompanjerar under möten med 

referensgruppens olika organisationer. Det organisationsöverskridande arbetet ska 

utmynna i att projektets deltagare upplever att deras väg genom nätet av samhällsaktörer 

upplevs som enklare än vad den har varit tidigare. Genom att skapa denna upplevelse 

ämnar Tierpsmodellen 2.0 att förstärka deltagarnas självkänsla och förmåga till att 

självständigt förändra den situation de för närvarande befinner sig i. I kvantitativa termer 

har projektets mål uttryckts som att 50% av deltagarna efter avslutad projekttid ska ha 

gått vidare till studier, anställning eller startat en egen verksamhet (Tierps kommun, 

2012).  

3.2 Tierpsmodellen 2.0:s arbetsprocess 

Individer som tidigare har deltagit i andra åtgärder utan framgång har möjlighet att 

remitteras till projektet genom en ansökan från Arbetsförmedlingen eller Sociala Enheten 

(Vuxen) Tierps kommun. Det första steget som nyantagna deltagare tar inom 

Tierpsmodellen 2.0 är att närvara vid ett informationsmöte tillsammans med remittenten, 

vägledaren samt projektledaren. Detta första möte åtföljs sedan av en betänketid där 

deltagarna kan välja att avbryta sitt deltagande i Tierpsmodellen 2.0.  

 Vid beslut om fortsatt delaktighet träffar deltagarna projektets kurator för ett 

individuellt samtal kring psykisk och fysisk hälsa samt alkohol- och drogvanor. 

Dessutom bokas ett uppstartsmöte in för deltagaren och dess individuella vägledare samt 

projektledaren. Under detta möte startas en kartläggningsperiod som belyser deltagarens 

liv, tidigare åtgärder som denne har varit delaktig i och varför den nuvarande situationen 

ser ut som den gör. Det som bestäms vid denna tidpunkt ligger sedan till grund för en 

utredningsplanering som ska rikta framtida insatser inom projektet mot deltagarens 
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specifika behov. Vid sidan av detta arbetar deltagaren och hans/hennes vägledare med att 

skapa samt upprätthålla en struktur i vardagslivet. Deltagare som har behov av enskild 

samtalskontakt har efter eget önskemål möjlighet att gå på regelbundna samtal hos 

kuratorn i projektet. Dessutom påbörjas sökandet efter praktik, utbildning eller arbete 

som möjligtvis kan passa deltagarens nuvarande situation samt kapacitet.  

 Någon gång under de tio första veckorna i projektet anordnas ett flerpartsmöte där 

samtliga samhällsaktörer som deltagaren har varit i kontakt med närvarar (under 

förutsättning att dessa aktörer fortfarande är relevanta). I flerpartsmötet kan även 

deltagarens familj inkluderas om så önskas. Syftet är att diskutera deltagarens upplevelser 

och utvärdera hur den första perioden inom Tierpsmodellen 2.0 ha fungerat. Projektet har 

dock ett långsiktigt fokus och därför bokas också fler möten av denna typ in längre fram 

under den kvarvarande deltagandetiden. Förutom individfokuserade möten finns det 

också möjlighet att anmäla sig till frivilliga gruppmöten inom Tierpsmodellen 2.0. 

Utvecklingen av ”arbetslivsfädigheter” är en tidskrävande process och mycket av det 

motiverande arbetet inom projektet måste upprepas ett flertal gånger innan det når fram 

till deltagarna (Tierps kommun, 2012).  

 Deltagarnas tolv månader inom projektet genomsyras av motiverande samtal 

(MI), Acceptment and Commitment Therapy (ACT) och lösningsfokuserat arbete. 

Community Reinforcement Approach (CRA) och Addiction Severity Index (ASI) 

används även ibland då missbruk kan uppdagas bland deltagare som redan är antagna till 

projektetv. Under hösten 2012 startades gruppaktiviteter för att förse deltagarna med nya 

kunskaper och sociala färdigheter. Alla aktiviteter planeras utifrån deltagarnas önskemål 

och Tierpsmodellen 2.0 har bland annat hållit kurser i körkortsteori en gång i veckan. 

Dessutom har det anordnats ”öppet hus” var sjunde dag, vilket innebär tillfällen då 

deltagarna kan fika och samtala under villkorslösa former. Till detta kan även tilläggas 

olika typer av fysisk träning såsom kickboxning och zumba men andra lugnare aktiviteter 

som massage har också provats på. Deltagarna har till sist även varit på konstterapi, 

studiebesök och en rad föreläsningar inom diverse ämnen.  

3.3 Anställda inom Tierpsmodellen 2.0 

I Tierpsmodellen 2.0:s arbetsstyrka ingår en projektledare/kurator, två vägledare och en 

arbetskonsulent/vägledare. Personalens kompetenskrav har varit relevant utbildning och 
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arbetslivserfarenhet samt personlig lämplighet för att kunna möta deltagarnas individuella 

behov. De ovan nämnda anställda har även genomgått utbildning i MI, ACT, CRA och 

ASI.  

 Deltagarna fördelas på ett relativ jämnt sätt mellan vägledarna. 

Arbetskonsulenten/vägledaren jobbar med ett mindre antal deltagare för att samtidigt 

kunna möta upp behovet av kontakter med det lokala näringslivet. 

Projektledaren/kuratorn har å sin sida haft upp emot nio deltagare på regelbundna 

individuella och gruppbaserade samtal. Den sistnämnda medverkar i Tierpsmodellen 

2.0:s gruppaktiviteter när det finns behov och är möjligt i förhållande till övrig 

verksamhet inom projektet (Tierps kommun, 2013). 

4. Metod 
I denna sektion presenteras de metodologiska val som har legat till grund för uppsatsens 

datainsamling. Sektionen börjar med en redogörelse för den kvalitativa ansats på vilken 

uppsatsen vilar. Metodsektionen fortsätter sedan med att beskriva användningen av 

intervjuer som verktyg för att samla in data. Efter detta hanteras frågor kring 

generaliserbarhet, objektivitet, validitet och reliabilitet i intervjubaserade studier. Sedan 

fortlöper sektionen med att presentera och diskutera den urvalsprocess som har använts 

för att selektera respondenter. Vidare redovisas de olika stegen som har tagits under 

själva intervjuerna och hur det insamlade datamaterialet har behandlats efteråt. Denna 

redogörelse åtfölj av de etiska överväganden som bör tas i beaktning vid en studie som 

inkluderar en målgrupp som deltagarna i Tierpsmodellen 2.0. Metodsektionen avslutas 

sedan med en diskussion kring svårigheterna (eller omöjligheten?) i att etablera kausala 

samband i samhällsvetenskapliga studier och hur denna problematik har hanterats genom 

att analysera det insamlade datamaterialet utifrån en hermeneutisk fenomenologisk 

åskådning av verkligheten.  

4.1 Kvalitativa ansatser 

Kravet på att samhällsvetenskaperna ska försöka producera insikter som är giltiga ”för 

alla platser och tider, för alla människor från evighet till evighet” (Kvale & Brinkmann, 

2009: 280) ligger nära den positivistiska synen på kunskap. Flyvbjerg (2006) hävdar dock 

att samhällsvetenskaperna aldrig har lyckats skapa några sådana universella 
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generaliserbarheter.  

 Att uppnå den här gradens generaliserbarhet är oftast inte syftet med kvalitativa 

ansatser ändå. Studier inom den här sistnämnda ansatsen genererar djup kunskap om och 

nya insikter inom ett visst fenomen tack vare den närhet som forskaren har till 

studieobjektet under undersökningens gång (Repstad, 2007). Vidare menar Jacobsen 

(2007) att en annan styrka hos kvalitativa ansatser är dess förmåga till att svara på frågor 

om hur och varför utvalda ting ter sig som de gör. Ett gemensamt drag bland studier som 

använder sig av en kvalitativ ansats är dess tendens till att analysera fenomenet av 

intresse i sin naturliga kontext (Fontana & Frey, 1994).  På grund av denna vilja att 

bevara kontexten arbetar kvalitativa forskare ofta med ett mindre antal djupa 

observationer av det aktuella fenomenet. Det mindre antalet observationer gör däremot att 

resultaten i kvalitativa studier inte uppnår samma grad av generaliserbarhet som vissa 

studier inom den kvantitativa traditionen (Abrams, 2010).  

 Miles och Huberman (1994) menar dock på att kvalitativa ansatser är bättre 

lämpade för att undersöka hur teorier fungerar och kan kompletteras. Med hjälp av 

replikationsstrategier (Yin, 1994) kan en teoris hållbarhet testas genom att applicera den i 

ett flertal kontexter. Detta uppnår visserligen inte generaliserbarhet från stickprov till 

population men replikationsstrategier är kraftfulla verktyg för att undersöka teorier i olika 

sammanhang (Firestone, 1993).  

 Den kvalitativa forskningsansatsen bygger ofta på datamaterial i form av ord och 

texter. Ansatsen beskrivs ofta som tolkningsinriktad och tonvikten ligger därför på att 

skapa en förståelse för den sociala verklighet som det studerade fenomenet är omgärdat 

av (Bryman, 2002). På grund av denna tolkningsinriktning är den kvalitativa ansatsen 

mer tillåtande för forskarens värderingar än den kvalitativa traditionen (Miles & 

Huberman, 1994). Då empowerment är ett subjektivt och upplevt begrepp som bäst 

beskrivs av individen själv har en kvalitativ ansats ansetts vara lämplig för att besvara 

forskningsfrågan i denna uppsats. Empowerment som fenomen är dessutom svårt att 

representera i siffror och därför blir ord en lämpligare analysenhet i detta fall.  

4.2 Intervjuer 

I kvalitativa ansatser är intervjuer ett användbart verktyg för att fånga ord kring 

individers beskrivningar av upplevelser. En intervju definieras av Kvale och Brinkmann 
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(2009) som en konversation där åsikter utbyts och kunskap konstrueras i interaktionen 

mellan två personer som delar intresse för ett visst ämne. Den här sortens konversationer 

har beskrivits som en av samhällsvetenskapernas vanligaste och kraftfullaste sätt för att 

förstå hur individer upplever sin omgivning (Fontana & Frey, 1994; Silverman, 2010). 

Datamaterialet som framkommer i intervjuer förser forskaren med en rik, djup och 

kontextualiserad bild av vad som har hänt eller händer i individens liv (Rapley, 2001).  

 I denna uppsats operationaliseras den tidigare nämnda kvalitativa ansatsen genom 

intervjuer med utvalda respondenter (n= 5) bland deltagarna i Tierpsmodellen 2.0. 

Konversationerna med respondenterna cirkulerade kring en intervjuguide (se appendix 

för denna guide) med förhandsbestämda men öppna tematiska frågor skapade utifrån den 

tidigare presenterade teorin (Bryman, 2002; Jacobsen, 2007). Dock har det funnits 

utrymme för avvikelser från guiden och det har därför varit möjligt att komplettera med 

spontana frågor som uppstod under intervjuernas gång. Den här sortens semistrukturerade 

intervjuer förser forskaren med ett flexibelt verktyg som kan frambringa nyanserade 

upplevelser och förhållningssätt bland respondenterna i en studie (Kvale & Brinkmann, 

2009).  

4.3 Generaliserbarhet, objektivitet, validitet och reliabilitet i intervjustudier 

De fem intervjuer som inkluderas i denna uppsats förmedlar ingen generaliserbar bild av 

empowerment men detta kompenseras av de djupgående beskrivningarna som 

respondenterna har förmedlat kring deras upplevelser av begreppet inom ramen för deras 

deltagande i Tierpsmodellen 2.0. Fler intervjuer hade varit fördelaktigt för denna uppsats 

ur en generaliserbarhetssynpunkt men tidsbrist blev tyvärr ett hinder under arbetets gång. 

En risk som kan uppenbara sig vid datainsamling genom en större mängd intervjuer 

under tidspress är att forskaren enbart nuddar på ytan av fenomenet som hen undersöker. 

För det första minskar tiden till att etablera en förtroenderelation med respondenterna, 

något som kan påverka innehållet i svaren som framkommer under intervjuerna. 

Dessutom skulle en större mängd intervjuer under tidspress också kunna innebära att det 

finns mindre tid för djupgående frågor, vilket även kan tänkas avspeglas sig i svarens 

innehåll. Många korta intervjuer riskerar därmed att likna ”ett snabbt journalistiskt arbete 

eller en kvantitativ opinionsmätning” (Resptad, 2007: 92) om det inte finns tid till att 

etablera en förtroenderelation med respondenterna eller ställa djupgående frågor. Mot 
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denna bakgrund valde denna uppsats därför att begränsa sig till färre (men mer 

uttömmande) intervjuer. 

 Objektivitet är en mångsidig term inom samhällsvetenskaperna men i den här 

studien kan termen uppfyllas genom att låta de intervjuade respondenterna komma till 

tals. Ingen vet mer om den upplevda verkligheten av empowerment inom projektet än 

deltagarna själva. I det här sammanhanget skapar intervjuer objektiv kunskap då 

respondenterna antas vara omgärdade av deras egna framförhandlade sociala värld (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Objektiviteten i det resulterande datamaterialet förstärks av att 

respondenterna har kunnat involvera sig i intervjuerna och opponera sig mot forskarens 

förutfattade meningar (Dalen, 2007).  

 Den ovanstående tanken knyter an till uppsatsens validitet, dvs. ”sanningen, 

riktigheten och styrkan i ett yttrande” (Kvale & Brinkmann, 2009: 264). Genom 

respondenternas möjlighet till involvering och opposition valideras de uppgifter som 

kommer fram på plats under intervjuernas gång. Valideringen av datamaterialet förstärks 

även kontinuerligt av att forskaren har en omedelbar möjlighet att ställa följdfrågor vid 

oklarheter kring uppkomna uppgifter under interaktionen med respondenterna. Självklart 

måste denna validering också fortsätta vid analysen av datamaterialet som ska 

underbyggas av den tidigare presenterade teorin.  

Studiens reliabilitet är nära kopplad till dess validering då det förstnämnda 

begreppet relaterar till resultatens trovärdighet. En fråga som ständigt har återkommit 

under skrivandet av denna uppsats är svårigheterna att koppla deltagarnas uttryckta 

upplevelser av empowerment till deras delaktighet i Tierpsmodellen 2.0. Inom 

samhällsvetenskaperna är det alltid svårt att etablera kausala samband mellan de 

undersökta variablerna (Hedström & Swedberg, 1998). Hur kan denna uppsats försäkra 

sig om att de empowerment-aspekter som framkom under intervjuernas gång verkligen 

berodde på respondenternas medverkan i projektet? Det finns en risk att de positiva 

effekter som omnämndes i konversationerna kan härledas till en annan eller andra 

faktor/er än deltagandet i Tierpsmodellen 2.0.  

 I kvantitativa studier finns det olika tekniker för att (försöka) etablera kausala 

samband mellan variabler och samtidigt kontrollera för andra påverkansfaktorer som kan 

”störa” sambandet ifråga (Bryman, 2002). Dessa möjligheter finns inte i samma 
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utsträckning bland kvalitativa studier men detta behöver dock inte vara någon nackdel. 

Enligt Denzin och Lincoln (1994) bör kvalitativa forskningsansatser inte ens ägna sig åt 

sökandet efter kausala samband. Styrkan i denna sortens ansatser ligger istället i att 

människors olika kontextuella upplevelser och tolkningar av verkligheten får komma till 

uttryck.  

 Hermeneutisk fenomenologi är en metod som är väl lämpad för att analysera 

människors olika upplevelser och tolkningar av deras omgivande verklighet (Odman, 

1988). Inom sociologin har denna metod använts för att undersöka vad olika händelser i 

omgivningen har för betydelse hos individer. Detta görs utan att försöka etablera några 

kausala samband mellan händelser i omgivningen och möjliga effekter som kan uppfattas 

av den enskilda individen. Ett av målen med hermeneutisk fenomenologi är istället att 

beskriva upplevelserna och sedan tolka dem utan att söka efter orsaker eller källor. 

Genom detta förhållningssätt söker sig forskaren till individens uppfattade verklighet 

bland händelserna i dennes omgivning (Munhall, 1994). Ur en hermeneutisk 

fenomenologisk synpunkt blir det viktigaste materialet i intervjuer respondenternas 

beskrivningar av deras upplevelser (Odman, 1988).  

 Då intervjuer har beskrivits som en av samhällsvetenskapernas vanligaste och 

kraftfullaste sätt för att förstå hur människor upplever sin omgivning (Fontana & Frey, 

1994; Silverman, 2010) behöver denna uppsats ett analysperspektiv som på ett reliabelt 

sätt tar tillvara på det material som framkom i konversationerna med de utvalda 

respondenterna. Den hermeneutisk fenomenologiska metodens fokus på upplevelser 

lämpar sig i detta avseende väl för en studie där datamaterialet består av respondenternas 

uttryckta upplevelser av empowerment.   

4.4 Urval av respondenter 

Alla deltagare i Tierpsmodellen 2.0 blev vid deras antagande till projektet tillfrågade om 

de skulle kunna tänka sig att medverka i framtida utvärderingar. De ombads därför att 

tacka ”ja” eller ”nej genom att kryssa för en ruta i ett formulär som de fick av 

projektledaren vid deltagandets start. Uppsatsens urvalsprocedur påbörjades med andra 

ord redan vid detta skede då det inte hade varit försvarbart att försöka kontakta de 

deltagare som på förhand hade valt att avböja medverkan i utvärderingar.  

 Att vissa deltagare tackade ”ja” i den ovan nämnda formulären var dock inte 
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bindande och utgjorde därför ingen garanti för att dessa individer kommer att vilja ställa 

upp som respondenter i en uppsats. Genom personlig kontakt med Tierpsmodellen 2.0:s 

projektledare arrangerades för att ”ja”-sägarna skulle tillfrågas om de fortfarande var 

villiga att ställa upp på intervjuer. Efter detta framställdes en lista över de deltagare inom 

projektet som var beredda på att intervjuas och från denna grupp valdes respondenter ut 

enligt resonemanget som utvecklas nedan. 

 I enlighet med den presenterade teorin intar denna uppsats en processuell syn på 

empowerment och ser på begreppet som en gradvis ökning av egenmakt bland 

marginaliserade individer. På grund av detta vore det något naivt att tro att 

Tierpsmodellen 2.0 skulle åstadkomma en sådan utveckling under ett tidigt stadie av 

deltagande i projektet. Ett rimligare antagande förefaller därför vara att deltagare som 

börjar närma sig slutet av sin tid inom Tierpsmodellen 2.0 möjligtvis har utvecklat mer 

empowerment. Med tanke på att den maximala deltagandeperioden (i normala fall) består 

av tolv månader har denna uppsats valt att avgränsa intervjuerna till deltagare som har 

genomfört ¾ eller mer av projektet. Dock uteslöts avhoppade eller färdiga deltagare från 

studien då det enligt Repstad (2007) finns en ökad risk för att minnesfel eller glömska 

uppstår bland individer som intervjuas om händelser som befinner sig bakåt i tiden. 

Beslutet om att intervjua deltagare som har varit med i projektet en ansenlig tid (utan att 

för den delen ha avslutat eller hoppat av projektet) ger färska insikter som är användbara 

när det kommer till att besvara uppsatsens syfte. Med det här resonemanget som 

bakgrund torde det redan nu bli tydligt att studien har baserats på det som Bryman (2002) 

kallar för ett icke-sannolikhetsurval. Urvalets två steg presenteras i det som följer 

nedanför.  

Steg 1: Bekvämlighetsurval utifrån den totala populationen 

Ett bekvämlighetsval låg till grund för det första steget i urvalsproceduren då en 

möjlighet till att intervjua respondenter öppnade sig i och med kontakten med en av 

projektledarna för Tierpsmodellen 2.0. En sådan öppning in till ett fenomen av intresse är 

enligt Bryman (2002: 115) en ”möjlighet som man inte tycker sig ha råd att missa”. 

Bland projektets 42 deltagare fanns det dock sex stycken som redan tidigare hade avböjt 

förfrågningar om deltagande i utvärderingar. Bland de 36 som hade tackat ”ja” till den 

ovan nämnda förfrågan begränsades bekvämlighetsurvalet ytterligare genom att 
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uppsatsen enbart valde att inkludera de deltagare som hade genomfört ¾ eller mer av sina 

tolv månader vid intervjudatumet. 

Steg 2: Slumpmässighet introduceras i urvalsproceduren 

Repstad (2007) lyfter dock en problematisk aspekt med kontakter som den ”dörröppnare” 

som fanns in till Tierpsmodellen 2.0:s deltagare. Till viss del var uppsatsens 

datainsamling beroende av den här kontakten när det gällde att få tag på 

intervjurespondenter till denna studie. Som Repstad (2007) nämner kan detta innebära 

problem eftersom den tidigare nämnda dörröppnaren kan försöka välja ut de mest 

följsamma och skötsamma deltagarna för intervjuer i hopp om att framställa projektet i 

ett gott sken.  

 För att minska dörröppnarens möjliga påverkan injicerades ett drag av 

slumpmässighet i urvalsprocedurens andra steg. Bland de 12 deltagare som hade 

genomfört ¾ eller mer av sin tid inom projektet (utan att för den delen ha avslutat eller 

hoppat av) i april 2014 fick därför slumpen agera som urvalsmekanism för att selektera 

de fem respondenterna som slutligen ingick i studien. I modellen som följer nedanför 

beskrivs urvalsprocessen i ett grafiskt manér.  
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                                                         Modell 1. Urvalsförfarandet 

4.5 Datainsamling 

De fem intervjuer som utgör datamaterialet för denna uppsats genomfördes under två 

dagar i april 2014. Längden på dessa intervjuer varierade inom spannet mellan 30-90 

minuter och samtliga konversationer spelades in. Intervjuerna ägde rum ansikte-mot-

ansikte i projektets samtalsrum, som befinner sig i Tierpsmodellen 2.0:s lokaler. Dessa 

lokaler är i sin tur inhysta i det sk. Nätverkshuset, Tierps kommuns 

öppenvårdsmottagning. Valet av plats gör att intervjuerna ägde rum i en miljö som 

antagligen var tämligen bekant för alla respondenter, något som kan tänkas skapa en 
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känsla av trygghet under konversationerna med deltagarna.  

 Ansikte-mot-ansikte intervjuer ger forskaren möjligheten att genomföra långa och 

djupgående konversationer då de två parterna är fysiskt närvarande (Neuman, 1994; 

Dialsingh, 2008). Denna fysiska närvaro innebär även att följdfrågor och förtydliganden 

kan efterfrågas omedelbart, något som betyder att uppgifterna som framkommer valideras 

kontinuerligt under konversationens gång (Kvale & Brinkmann, 2009). Möjligheten att 

använda icke-visuella medel som komplement till det talade ordet är en annan aspekt som 

gör ansikte-mot-ansikte intervjuer till en användbar metod inom kvalitativa ansatser 

(Neuman, 1994). Nackdelarna med ansikte-mot-ansikte intervjuer är framförallt 

svårigheterna som kan uppenbara sig när konversationerna handlar om känsliga ämnen. I 

dessa fall finns det en risk att respondenterna vägrar att svara på sådana frågor eller 

annars förmedla svar som kan anses vara socialt adekvata (Greenfield et al., 2000).  

En annan nackdel med ansikte-mot-ansikte intervjuer är den tid och kostnad som 

denna datainsamlingsform ofta innebär. Enkäter via brev eller Internet hade förmodligen 

lyckats nå fler respondenter än datainsamlingsmetoden som denna uppsats använder sig 

av. Beroende på svarsfrekvenser hade antagligen enkäterna också framtagit uppgifter som 

kan generaliseras till en bredare population än de limiterade inferenser som ansikte-mot-

ansikte intervjuer tillåter. Som tidigare har nämnts är dock inte syftet med kvalitativa 

ansatser att uppnå generaliserbarhet. Färre antal ansikte-mot-ansikte intervjuer 

kompenseras istället av de djupa insikter som genereras av respondenternas förmedlade 

upplevelser. Ansikte-mot-ansikte intervjuer tillåter dessutom följdfrågor och 

förtydliganden, något som blir desto svårare när data samlas in via enkäter. 

 När det kommer till uppsatsens datainsamling var valet att genomföra ansikte-

mot-ansikte intervjuer något som gav författarinnan möjligheten att genomföra 

djupgående konversationer med respondenter. Genom handrörelser kunde vissa frågor 

även förtydligas och ögonkontakt med respondenterna bekräftade att de sistnämndas 

uttalanden var viktiga. Trots risken att respondenter skulle kunna rygga för känsliga 

ämnen var detta aldrig något problem under intervjuernas gång. Dock kan denna 

öppenhet ha berott på att respondenterna blev lovade att alla uttalanden som framkom 

skulle behandlas konfidentiellt i uppsatsen. Det är med andra ord av yttersta vikt att detta 

löfte om konfidentialitet upprätthålls för att bevara forskarens trovärdighet och inte skada 
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respondenterna. Frågan om konfidentialitet behandlas vidare i en senare sektion kring 

etiska överväganden.   

4.6 Databehandling 

De fem inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant av författarinnan på en dator. 

Heritage (1984) menar att forskare som personligen skriver ner intervjuer ord för ord får 

en ökad insikt i det insamlade datamaterialet eftersom transkriberandet i sig blir en 

noggrann genomgång av vad som har sagts under konversationerna. Den tidigare nämnda 

dörröppnaren gav möjligheten till att återkoppla med respondenterna om några oklarheter 

skulle uppstå under databehandlingsstadiet men detta är inget som har behövt göras.  

 Efter att ha transkriberat intervjuerna behandlades det insamlade datamaterialet 

genom en kvalitativ innehållsanalys. En sådan analys försöker skapa förståelse kring 

innehållet i en bestämd textmängd genom en strukturerad genomgång av materialet 

(Forman & Damschroder, 2007). Patton (2002) menar därför på att innehållsanalyser 

kräver mer än att bara läsa det insamlade datamaterialet efter att fältarbetet har 

genomförts. Den ovanstående författaren rekommenderar att forskare påbörjar sin 

dataanalys samtidigt som insamlingen sker, annars finns det en risk för att 

informationsöverflöd uppstår när analysen väl ska göras.  

 Kodning är ett vanligt verktyg vid kvalitativa innehållsanalyser av textmängder 

och något som i denna uppsats har använts för att skapa ordning bland den information 

som framkom under intervjuerna. Enligt Aspers (2011) är en kod en definition på hur 

datamaterial ska struktureras. Kodningsprocessen kan därför liknas vid ett 

”sorteringsarbete” då ändamålet med denna exercis är att skapa ordning och få en 

överblick bland det insamlade materialet. Under denna process har mjukvaruprogrammet 

Atlas TI använts för att ”på ett ganska enkelt sätt utforma översikter av textavsnitt som är 

relaterade till varandra” (Repstad, 2007: 151).  

 Själva koderna har sedan växt fram genom en iterativ process, dvs. att forskaren 

ständigt pendlar mellan teori och datamaterial (Strauss & Corbin, 1990). Till en början 

verkade koderna vara specifika för innehållet av en viss intervju men under arbetets gång 

framkom mönster som upprepades i ett flertal av konversationerna. Flera av koderna fick 

därför olika namn i ett tidigt skede trots att de refererade till liknande fenomen. När 

koderna sedan slogs samman kunde de skapa robustare markörer som beskrev bredare 
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tendenser i det insamlade datamaterialet. Dessa tendenser i datamaterialet separerades 

sedan in i ett flertal teman som innehöll ett antal koder var för sig. Genom den här 

kodningsprocessen blev intervjuernas innehåll övergripbart samtidigt som det relaterade 

till uppsatsens utvalda teori.  

 I tabellen nedan presenteras det kodningsschema som användes för att skapa 

ordning bland datamaterialet. 

 

KODER TEMA 

Ålder 	  
Tid som deltagare 	  

Anledning till deltagande Deltagarens bakgrund 
Utbildning 	  

Arbetslivserfarenhet 	  
Oförståelse  
Paternalism Tidigare åtgärder 

Standardiserade ”lösningar”  
Hänsynsfullhet 	  

Flexibilitet Positiva aspekter hos Tierpsmodellen 2.0  
Fokus på individen 	  

Förståelse  
Uppmuntran   

Balans mellan förståelse och uppmuntran Grunden till empowerment 
Självkänsla  

Personalens roll  
Sysselsättning  

Vardagsliv  
Fritidsliv Dimensioner av empowerment 

Hälsa  
Sociala relationer  

	  
Tabell 1. Kodningsschema 

4.7 Etiska överväganden 

Vid genomförandet av intervjustudier finns det antal generella riktlinjer som forskare bör 

förhålla sig till under insamling och bearbetning av data.  

 Enligt Vetenskapsrådet (VR) (2011) är det oetiskt att avstå från 

samhällsvetenskaplig forskning kring faktorer som till exempel kan undanröja fördomar 

eller förbättra människors livskvalitet. Trots möjligheten att bringa positiva effekter finns 
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det ändå en del krav uppsatta kring informationen som bör ges till respondenter innan, 

under och efter studien. Dessa krav konkretiseras i de fyra allmänna huvudpunkter som 

följer nedan.  

 Forskaren ska för det första informera de berörda om den aktuella studiens syfte 

(informationskravet). Respondenter i en undersökning har dessutom rätt att själva 

bestämma över sin medverkan när som helst under studiens gång (samtyckeskravet). Alla 

som ingår i forskningen ska ges största möjliga konfidentialitet och deras personuppgifter 

ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem 

(konfidentialitetskravet). Till sist måste respondenterna i en studie försäkras om att deras 

uppgifter enbart kommer att användas för de mål som har satts upp vid undersökningens 

start (nyttjandekravet).  

 Utöver dessa fyra krav har VR (2011) även utfärdat två rekommendationer. 

Forskaren bör innan publicering tillåta alla respondenter att ta del av etiskt känsliga 

avsnitt och kontroversiella tolkningar av det insamlade datamaterialet. De berörda bör 

även få information om vart, när och hur resultaten ska publiceras för att de ska kunna ta 

del av forskningens slutprodukt.  

 Jacobsen (2007) menar även på att det finns två element som bör tas i beaktning 

när människors privatliv undersöks. För det första måste forskaren tanka kring hur 

individen kan såras genom den information som samlas in. Det som forskaren inte 

uppfattar som sårbar information kan uppfattas på ett annat sätt av respondenten. Ett 

annat element som bör tas i beaktning är det skydd som intervjupersonens privatliv måste 

få under och efter studiens gång. Det finns en uppenbar risk att respondenterna blir 

spårbara när urvalet är litet och samtidigt inriktar sig på privata aspekter i individens liv.  

 De ovan nämnda kraven, rekommendationerna och elementen gäller för all sorts 

samhällsvetenskaplig forskning. I den här uppsatsen bör det dessutom tas hänsyn till att 

den grupp individer som har intervjuats beskrivs som utsatt och marginaliserad i 

Tierpsmodellen 2.0:s projektbeskrivning. Kraven för att få ingå i projektet är psykisk 

ohälsa och/eller utanförskap, något som gör att deltagarna avviker från stora fraktioner av 

samhället. Det är därmed av yttersta vikt att respondenternas integritet respekteras då de 

redan är under påfrestning från andra håll. Swärd (1999) menar dessutom att begrepp som 

utsatthet och marginalisering inte bör användas i en alltför vid mening. Att benämna 
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grupper med dessa begrepp riskerar att stärka redan befästa uppfattningar. Utsatthet och 

marginalisering kan avleda tankarna då en hel grupp kan få bära egenskaper som 

möjligtvis bara gäller för vissa individer i denna grupp (Salonen, 1998). Det är med andra 

ord av yttersta vikt att ett öppet men respektfullt förhållningssätt till respondenterna som 

ingår i denna uppsats.  

 Dessa etiska överväganden har operationaliserats inom ramen för denna uppsats 

genom att bland annat sända ut ett informationsbrev (detta brev inkluderas i appendix) i 

förväg till de utvalda respondenterna. I detta brev presenterades bland annat uppsatsens 

syfte, hur det insamlade datamaterialet skulle användas och de frivilliga villkoren för 

deltagande i intervjuerna. Samtycke till deltagande i studien bekräftades genom en 

signatur i en ruta mot slutet av informationsbrevet. Innan varje intervju har de frivilliga 

villkoren upprepats och respondenterna har tillfrågats om samtycke kring inspelning av 

konversationerna. I själva uppsatsen anonymiseras respondenternas svar och deras kön 

uppges inte med tanke på att minimera spårbarheten i det presenterade datamaterialet. 

Alla respondenter som har deltagit i intervjuerna har även utlovats fri tillgång till en 

kopia av uppsatsen efter dess färdigställande.  

5. Resultat 
I denna sektion presenteras det datamaterial som har insamlats genom intervjuer (n= 5) 

med deltagare i Tierpsmodellen 2.0. Materialet presenteras i tematisk ordning och utvalda 

citat från intervjuerna har använts för att förse läsaren med tydliga exempel på de olika 

ämnena som redovisas. Resultatsektionen påbörjas med ett stycke där respondenterna 

belyser den respekt som hyses för individen inom projektet och hur en grund för 

empowerment skapas genom Tierpsmodellen 2.0:s arbetssätt. Resultatsektionen avslutas 

sedan genom att beskriva de olika dimensioner i respondenternas liv som har påverkats 

positivt av den ovan nämnda empowerment-grunden. 

5.1 Respekten för individen inom Tierpsmodellen 2.0 

Under intervjuernas gång beskrev respondenterna deras upplevelser av utbredd 

paternalism inom de åtgärder som de tidigare har varit delaktiga i. Respondenterna menar 

på att dessa tidigare åtgärder inte lämnar mycket plats för individuella problembilder då 

förhandsbestämda ramar används för att behandla alla brukare som del av en homogen 
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grupp. Enligt respondenterna har detta framdrivit känslan av att deras egna ord inte får 

någon större betydelse i den personliga åtgärdsplaneringen. Denna oförmåga till att 

respektera individens personliga behov innebär att de flesta respondenterna upplever att 

deras deltagande i tidigare åtgärder inte har gett någon anmärkningsvärd effekt. Den 

upplevda paternalistiska homogeniseringen av individer med olika problembilder 

beskrivs av en respondent i citatet som presenteras nedanför.	  

 

De flesta som går på sådana här kommunprojekt och liknande har ju lite olika typer av 

problematik så det kan ju vara dåligt att bara klunga ihop alla och sätta dem i en låda 

eller någonting, i ”Lego-arbete”. (IP 2) 

 

Den ovanstående respondenten menar på att brukare uppvisar olika problembilder som 

egentligen inte tål att homogeniseras. Att denna homogenisering ändå sker skulle enligt 

respondenten kunna leda till ”dåliga” effekter, vad detta innebär förklarar hen dock inte 

närmare.  

I andra intervjuer framkommer det att ett alltför ensidigt fokus på återanpassning 

till arbetsmarknaden upplevs som det främsta utfallet för den homogenisering som 

respondenterna har känt inom tidigare åtgärder. Respondenterna upplever att de i sin 

dåvarande situation inte hade den nödvändiga kraften för att ta steget ut på 

arbetsmarknaden igen och därför skulle de ha velat få hjälp med annat än jobb. Trots 

detta beskriver respondenterna en känsla av att alla brukare inom dessa åtgärder 

behandlades som kapabla till att söka sig tillbaka till arbetsmarknaden. Dessa upplevelser 

av orimliga krav och missförståelse bland tidigare framkommer i intervjucitatet som 

följer nedan. 

 

Om man går på [namn på samhällsaktör] (…) då är det mer bara sök jobb ungefär (…). 

Jag visste själv inte vart jag skulle ta vägen (…). Det jag ville var att få förklara hur man 

känner, vem man är och vad man vill. Få diskutera. (IP 3) 

 

Respondenten ovanför uttrycker att en anställning inte var den omedelbara prioriteten 

under hens medverkande i en tidigare åtgärd. Istället ville respondenten ha någon att 
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samtala med kring ämnen som känslor, identitet och framtid. Enligt respondenten var 

dock jobbsökande något som alla inskrivna brukare förväntades göra inom den tidigare 

åtgärden som beskrivs i citatet ovan.  

 Till skillnad från tidigare åtgärder har uttrycker respondenterna enbart goda 

upplevelser från sin tid inom Tierpsmodellen 2.0. En av projektets främsta styrkor är att 

varje deltagare blir mottagen på ett flexibelt och individuellt sätt. Respondenterna 

upplever att deltagarna behandlas som en heterogen grupp där individer bär på olika 

bakgrunder, identiteter och problembilder. Tierpsmodellen 2.0 är enligt respondenterna 

mycket bra på att respektera denna mångfald, något som frambringar känslor av att 

projektet anpassar sig till deltagarna och inte tvärtom. Intervjucitatet nedanför belyser de 

ovanstående upplevelserna av Tierpsmodellen 2.0:s respekt för deltagarnas heterogenitet.  

 

(…) de [personalen inom Tierpsmodellen 2.0] tar sig an varje person på ett sådant 

personligt sätt. Och de ser vad just jag behöver (…) och de klungar inte ihop oss (…). 

Jag tror inte att det finns många andra projekt som har den här individuella, alltså bryr 

om sig så mycket (IP 1) 

 

Ovanför ger respondenten uttryck för sina upplevelser av hur projektet erkänner 

deltagargruppens heterogena sammansättning. Enligt hen mottas ingen deltagare som del 

av en homogen grupp, istället uppmärksammas varje individ och dess problembild på ett 

personligt sätt. Den ovanstående respondenten menar på att respekten för individers olika 

behov gör att Tierpsmodellen 2.0 särskiljer sig från många andra projekt.  

 Förutom respekten för deltagargruppens heterogenitet upplever respondenterna 

även Tierpsmodellen 2.0:s hänsynstagande atmosfär som en positiv aspekt. Denna 

atmosfär reflekteras enligt respondenterna framförallt i personalens stora förståelse för 

deltagarnas utsatta situation. Personalen beskrivs som vänlig och öppen för existensen av 

individuella problembilder. Respondenterna upplever att denna vänlighet och öppenhet 

skapar en miljö där paternalismen lyser med sin frånvaro. Uttryck för den 

hänsynstagande atmosfär som respondenterna upplever inom Tierpsmodellen 2.0  

framkommer i intervjucitatet som följer nedan.  
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Jag har känt mig bra behandlad här och (…) de [personalen inom Tierpsmodellen 2.0] 

har tagit hänsyn till mig och min problematik (…). Det känns, de har haft en vänlig 

attityd och därför har det inte varit så himla påtvingande (…). Det är ingen som har 

sagt: ”det här ska du göra” (…). Ingen ”översittarattityd”. Ingen ”klappa på huvudet”-

attityd. (IP 2) 

 

Den ovanstående respondenten menar på att hen har blivit vänligt bemött inom det 

aktuella projektet. Denna respondent upplever dessutom att det finns förståelse för 

individuella problembilder inom Tierpsmodellen 2.0, något tidigare åtgärder sägs ha 

saknat. Enligt hen skapar dessa drag tillsammans ett projekt där paternalism är 

frånvarande.    

 Den beskrivna förståelsen som präglar Tierpsmodellen 2.0 har enligt 

respondenterna dock kombinerats med uppmuntran till initiativtagande från de anställdas 

sida. Respondenterna menar på att det inom projektet finns en god balans mellan 

förståelse och uppmuntrande, något som enligt dem själva utgör grunden för att kunna 

skapa sig en egen vilja till att förändra den nuvarande situationen. Personalen kommer 

ofta med förslag till förändring hos deltagarna men respondenterna upplever inte dessa 

idéer som tvingande. Balansen som enligt respondenterna uppnås mellan förståelse och 

uppmuntran till initiativtagande inom projektet belyses genom intervjucitatet som 

presenteras nedanför. 

 

(…) de [personalen inom Tierpsmodellen 2.0] peppar ju, de peppar ju att man själv ska 

klara av grejer. Men det är ju inte så här att de pressar, att ”det är klart att du klarar 

det”. Om man säger att ”nej, det går inte” (…) det är lugnt. (IP 4) 

 

I citatet ovan framkommer det hur en respondent upplever att hen blir uppmuntrad av 

projektets personal till att klara av saker och ting själv. Dock är respondenten tydlig med 

att påpeka hur möjligheten till att säga ifrån även finns som en balans när sådan 

uppmuntran förekommer.   

 En hänsynstagande atmosfär som uppnår en balans mellan förståelse och 

uppmuntran är enligt respondenterna avgörande för att deltagarna ska kunna bygga upp 
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en ökad självkänsla. Respondenterna påpekar att de individuella samtalen med 

Tierpsmodellen 2.0:s kurator och projektets förmåga till att anpassa sig till deltagarnas 

önskemål är två exempel på hur deras självkänsla byggs upp. Dessa exempel har enligt 

respondenterna inneburit att de nu börjar inse att det finns en möjlighet till att 

åstadkomma en positiv förändring i livet. Denna insikt kontrasteras av respondenterna 

mot den känsla av hopplöshet som deras tillvaro präglades av tidigare. De ovanstående 

upplevelserna av förändringar i rätt riktning framkommer i det citat som presenteras 

nedanför. 

 

(…) det är modellen som har hjälpt mig med dem sakerna, nämen att jag tror mer på mig 

själv. Att jag har större självkänsla och jag tycker att jag är värd mer än vad jag har just 

nu (…). Jag orkar inte vara sjukskriven längre, jag har varit det i [antal] år och jag vill 

göra någonting. (IP 1) 

 

Respondenten ovanför beskriver hur deltagandet i projektet har lett till en förbättrad 

självkänsla och en insikt om att hen är värd mer än vad den nuvarande tillvaron har att 

erbjuda. Efter år av sjukskrivning vill denna respondent åstadkomma förändring i sitt liv, 

en vilja som enligt den ovanstående individen kommer från tiden inom Tierpsmodellen 

2.0.  

 När självkänslan väl har förstärkts menar respondenterna på att det då är möjligt 

att ta nästa steg mot att agera självständigt för att förbättra sin nuvarande situation. Trots 

att framstegen även värvas med motgångar upplever respondenterna att deras nyvunna 

självkänsla har hjälpt dem att acceptera bakslag. Det viktiga är enligt respondenterna 

känslan av att de nu framförallt tror på sin egen förmåga till att genomföra en förändring i 

sina liv. Den nyvunna tron och självkänslan framkommer i det intervjucitat som följer 

nedan. 

 

(…) jag orkar ta tag i grejer, liksom att det inte bara blir såhär ”nej, jag orkar inte”, 

”det går inte”, ”det kan jag inte”. Nu är det mer att ”det är klart jag kan det”, det går 

liksom (…). Alltså i början så var det med [aktiviteten] något helt nytt (…) så det var lite 

jobbigt så men efter ett tag så släppte det ju (...). Jag tror mer på själv lite grann. (IP 4) 
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Respondenten beskriver i citatet ovan hur hen har fått ny ork och vilja till att ordna i sitt 

liv. Den nya orken och viljan har enligt respondenten lett till att hen har börjat tro mer på 

sin egen förmåga till att åstadkomma saker och ting. Utvecklingen förklaras av 

respondenten genom ett exempel där hen provade en ny aktivitet och inte gav upp när 

motgångar visade sig.  

 Den nya orken och viljan som har framkommit hade enligt respondenterna inte 

utvecklats utan stödet från Tierpsmodellen 2.0:s personal. Personalen finns tillgänglig 

under både fram- och motgångar, en trygghet som respondenterna inte säger sig ha 

upplevt under deras deltagande i tidigare åtgärder. Respondenterna menar även på att det 

flesta ämnen går att prata om med den individuella vägledaren och projektets kurator. 

Känslan av att alltid bli lyssnad på är en aspekt som respondenterna upplever som viktigt 

för den förbättrade självkänslan. Den centrala roll som Tierpsmodellen 2.0:s personal 

spelar i resan mot förnyad ork och vilja speglas i det citat som följer nedan.  

 

(…) vi [respondenten och kuratorn] har gått in på så djupa saker (…) med [kuratorn] 

kan man prata om vad som helst alltså (…). Jag kan få svar, ”det kan vara på grund av 

det här som gör att du mår så här just nu” (…). I mina dåliga perioder (…) försöker de 

ju få mig på rätt väg igen. Det här projektet har gjort att jag har kommit på positiva 

tankar om man säger så, det har gått framåt. (IP 5) 

 

Citatet ovan belyser hur respondenten upplever att det går att prata om vilket ämne som 

helst med projektets kurator. Den sistnämnda personen finns enligt respondenten även 

lika tillgänglig under sämre perioder, något som har lett till att positiva tankar 

har.utvecklats hos den aktuelle individen. 

5.2 Empowerment i olika livsdimensioner 

Under intervjuernas gång framgick det att den nyvunna självkänslan yttrar sig genom en 

mängd olika dimensioner i respondenternas liv. Respondenterna upplever att deras 

deltagande i projektet har gett dem en ökad självkänsla, vilket därefter har resulterat i en 

ökad vilja till att ordna en sysselsättning. Denna livsdimension är dock inte den enda som 

har påverkats positivt av den nyvunna självkänslan då respondenterna även menar på att 

deras vardag, fritid, hälsa och sociala relationer har förbättrats till följd av deltagandet i 
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Tierpsmodellen 2.0. Nedan redogörs för var och en av de olika livsdimensioner som har 

påverkats positivt enligt respondenterna. 

5.2.1 Empowerment inom sysselsättning 

Respondenterna uttrycker att den självkänsla som har införskaffats inom ramen för 

projektet har skapat en ny vilja hos dem till att ordna en sysselsättning. Vidare menar 

respondenterna på att det gradvist har växt fram en förståelse för betydelsen av en 

sysselsättning för deras framtid och välbefinnande. Respondenterna upplever att de hade 

förblivit hemma utan sysselsättning om det inte vore för den självkänsla som har byggts 

upp inom ramen för Tierpsmodellen 2.0. Självkänslan har enligt respondenterna betytt att 

de successivt har lyckats tillskansa sig förmågan till att ta självständiga beslut kring mål 

för önskade framtida sysselsättningar. Tack vare den nyvunna självkänslan upplever även 

respondenterna att de är beredda på att motgångar kan torna sig upp under vägen mot en 

önskad sysselsättning. De ovanstående tankarna kring vikten av en sysselsättning, 

förmågan till att ta självständiga beslut och kapaciteten till att hantera motgångar 

reflekteras i det citat som presenteras nedanför.  

 

Så då började det komma till mig (…) man måste ju ha en utbildning (…). Vi har pratat 

om mina rädslor, om just att ”tänk om jag inte kommer in” och liksom ”det är ingen idé 

att jag skriver” men vi [respondenten och kuratorn] har kommit förbi det (…).och då har 

jag kunnat skriva ansökan (...) jag var tvungen att tro på det för att kunna göra det. (IP 1) 

 

Respondenten ovan berättar om hur den successiva insikten av vikten av en högre 

utbildning växte inom hen. Till att börja med menar dock respondenten på att det fanns 

en rädsla för att misslyckas med en ansökan, en känsla som förminskades efter samtal 

med projektets kurator. Nu upplever respondenten att rädslorna är överkomna och därför 

har hen kunnat skicka in en ansökan, något som enligt denna individ inte hade gått om 

hen själv inte hade trott på sin egen förmåga. 

5.2.2 Empowerment inom vardagslivet 

Respondenterna menar på att deras deltagande i Tierpsmodellen 2.0 har gett dem kraft till 

att skapa ordning i fler livsdimensioner än ”bara” deras sysselsättningssituation. 
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Vardagslivet är en dimension som enigt respondenterna har påverkats positivt av de 

krafter som deras nyvunna självkänsla har försett dem med. Respondenterna återkommer 

till att de upplevde stora problem med rutiner som sömn, tvätt och/eller disk då de 

tidigare inte har några fasta tider att förhålla sig till. Trots att respondenterna får hjälp 

från projektets personal menar respondenterna på att det är dem själva som sätter takten 

för skapandet av nya rutiner. Vidare upplever respondenterna att de överenskomna 

planerna snabbt skapar ordning i deras liv men den största tillfredsställelsen uppenbarar 

sig när rutinerna kan följas utan att behöva ta hjälp av planeringen. I citatet nedanför 

belyser en av respondenterna dessa aspekter genom att berätta om hur vardagsrutiner 

uppsattes och sedan övergick till att bli normaliserade aktiviteter.  

 

(…) jag har haft väldiga problem med mina rutiner och det var en av de första sakerna vi 

[respondenten och Tierpsmodellen 2.0:s personal] tog itu med (…). Vi satte upp ett 

schema (…) som jag skulle göra i veckan, till exempel att ”nu ska du tvätta på tisdagar” 

och så ökade vi med att ”du ska diska”, ”nu ska du städa” och sådär (…). Nu gör jag det 

utan att behöva ett schema för det (…) och nu tvättar jag kanske inte bara på tisdagar 

utan (…) flera gånger i veckan (…). Om jag skulle vara mitt gamla själv, då hade jag ju 

säkert inte tvättat och gått omkring i smutsiga kläder. (IP 1) 

 

I citatet ovan beskriver respondenten hur tidigare problem med vardagsrutiner har 

åtgärdats genom en kombination av hjälp från projektets personal och den individuella 

viljan. Hen menar på att rutiner kring tvätt, disk samt städ till en början skapades i samråd 

mellan personalen och respondenten. Respondenten uttrycker dock att rutinerna med 

tiden har blivit internaliserade och normaliserade, något som innebär att hen upplever sig 

som en förändrad person.  

5.2.3 Empowerment inom fritidslivet 

Förutom positiv inverkan på sysselsättning och vardag uppger respondenterna även att 

deras deltagande i projektet har försett dem med styrkan till att engagera sig i 

meningsfulla fritidsaktiviteter. Den självkänsla som har skapats inom ramen för 

Tierpsmodellen 2.0 har enligt respondenterna försett dem kraften till att ta initiativ som 

förbättrar dispositionen av deras lediga tid. Respondenterna berättar att projektets 
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personal presenterar förslag till fritidsaktiviteter och uppmanar deltagarna till att 

medverka. Dock är respondenterna noga med att påpeka att dessa uppmaningar sker utan 

några inslag av tvång. Tack vare den nyvunna självkänslan upplever respondenterna att 

de ändå vågar anta ”utmaningarna” som projektets personal presenterar, i vissa fall 

utvecklas detta dessutom till meningsfulla fritidsintressen. Intervjucitatet som följer 

nedanför belyser hur den ovan nämnda utvecklingen kan te sig enligt en av 

respondenterna.  

 

Det [fritidsaktiviteten] hade jag aldrig tänkt på, jag hade aldrig vågat heller (…). Från 

början var vi ju en större grupp och så åkte vi till [närliggande stad] med [kuratorns 

namn] och en tjej till med som personal då. Och sen så har vi blivit mindre och mindre, 

nu är det bara jag och annan (…) som åker själva [till fritidsaktiviteten](…). Jag tyckte 

ju det var kul, sedan blev det roligare och roligare. (IP 4) 

Respondenten ovanför förklarar hur hen antog en sådan ”utmaning” från personalens 

sida genom att prova på en ny fritidsaktivitet. Med hjälp av personalen kom respondenten 

iväg och testade aktiviteten i en större grupp, vilket sedan har utvecklats till ett 

uppskattat personligt fritidsintresse hos den aktuella individen. Respondenten uppger att 

hen nuförtiden åker självmant till fritidsaktiviteten med en annan deltagare från 

Tierpsmodellen 2.0. trots att de andra deltagarna i den ursprungliga gruppen har hoppat 

av. 

5.2.4 Empowerment inom hälsa 

En annan dimension som enligt respondenterna har påverkats är respondenternas 

kapacitet till att ta ansvar för den personliga psykiska och fysiska hälsan. Genom deras 

deltagande i Tierpsmodellen 2.0 uttrycker respondenterna att de har fått en ökad 

förståelse för deras psykiska ohälsa. Dessutom har projektet enligt respondenterna även 

inneburit att de har insett vikten av att ta ett ökat ansvar för den egna fysiska hälsan. 

Respondenterna nämner att det är samtalen med kuratorn som har försett dem med denna 

nya förmåga till att förändra sina personliga hälsobilder. Intervjucitatet nedanför belyser 

hur en av respondenterna successivt har kommit att öka förståelsen för sin psykiska 

hälsobild.  
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(…) jag förstår den [personliga psykiska hälsotillståndet] mer och mer med min 

samtalskontakt. Alltså vad jag gör med mig själv och vad det är jag har problem med. 

Och när jag väl förstår, då kan jag börja arbeta med det [personliga psykiska 

hälsotillståndet] mer. (IP 1) 

 

Det ovanstående citatet belyser en respondents upplevelse av de positiva effekter som 

dess samtalskontakt innebär för förståelsen av det egna psykiska hälsotillståndet. 

Respondenten menar på att när hen förstår vad problemen består av, då kan hen också 

börja arbeta med att förbättra sitt hälsotillstånd. Denna förståelse för det personliga 

hälsotillståndet är även något som upplevs som viktigt bland respondenterna för att kunna 

arbeta med sin fysiska hälsa. I intervjucitatet nedanför beskriver en respondent hur 

tidigare dryckesvanor har utbytts mot sundare intag. 

 

(…) jag blir ganska törstig och dricker mycket. Men nu dricker jag bara vatten istället. 

Förut drack jag läsk (…) så att det är nog det som gör stor skillnad. Och att man tänker 

på att inte äta så mycket socker, det försöker jag hålla (...). Mitt mående har blivit 

snäppet bättre (…) för att de [Tierpsmodellen 2.0:s personal] har stöttat mig på ett 

sådant sätt. (IP 5) 

 

Respondenten ovanför beskriver hur stödet från projektets personal har fått hen komma in 

i sundare dryckesvanor. Läsken som respondenten tidigare använde för att släcka törsten 

har enligt hen själv bytts ut mot vatten. Respondenten uttrycker att detta är en ny vana 

som hen nu försöker hålla sig till självmant för att förbättra den fysiska hälsan.  

5.2.5 Empowerment inom sociala relationer 

En femte och sista dimension som har påverkats positivt deltagande i projektet är enligt 

respondenterna deras sociala relationer. Respondenterna upplever att självkänslan som 

har byggts upp under tiden de har varit med i Tierpsmodellen 2.0 har försett dem med 

verktygen till att hantera relationerna i deras omgivning på ett bättre sätt än tidigare. Flera 

beslut som respondenterna nu har tagit hade enligt dem själva inte varit möjliga innan 

deras tid inom projektet. Ännu en gång framhävs personalens betydelse för denna process 
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mot bättre fungerande relationer med människor i respondenternas utsagor. Detta handlar 

framförallt om upplevelser kring respondenternas förmåga till att säga nej och kunna sätta 

upp gränser för vad de vill ställa upp på. Styrkan till att ta dessa beslut är något som 

respondenterna anser att de inte hade tillgång till innan deras tid inom Tierpsmodellen 2.0 

skapade den nuvarande självkänslan. Förändringen mot bättre sociala relationer som 

respondenterna upplever framkommer i citatet som presenteras nedan. 

 

Det är svårt för att jag låter andra människor styra för mycket över mig men (…) jag har 

precis brutit upp ur en dålig relation tack var det här [Tierpsmodellen 2.0] (…). Och det 

hjälper, jag måste kunna säga nej och sådana saker. (IP 1) 

 

Intervjucitatet ovanför belyser en respondents upplevelser av hur hen låter människor i 

omgivningen bestämma för mycket över henne. Dock har hen lyckats bryta upp ur en 

relation som inte ansågs vara positiv av respondenten, något som den sistnämnde tackar 

sitt deltagande i Tierpsmodellen 2.0 för. Respondenten inser nu att hen gynnas av att 

kunna säga nej och sätta gränser för hur mycket andra får påverka den personliga sfären.  

6. Diskussion 
Denna sektion inleds med en sammanfattning av de ovanstående resultaten. Efter detta 

fortlöper sektionen genom att koppla ihop studiens resultat med den teori och tidigare 

forskning som uppsatsen har använt sig av. Denna del av diskussionen belyser samband, 

samtidigt som avvikelser är minst lika intressanta. Sektionen skrider sedan vidare med att 

diskutera studiens begränsningar. Diskussionen avlutas med en presentation av slutsatser, 

teoretiska bidrag, praktiska implikationer och föreslagna inriktningar för framtida 

forskning.  

6. 1 Sammanfattning av resultaten 

Uppsatsens empiriska undersökning grundar sig i det datamaterial som har insamlats 

genom fem djupgående intervjuer med deltagare i Tierpsmodellen 2.0. Under 

intervjuernas gång framkom det att tidigare åtgärder som de intervjuade har deltagit i 

upplevs som oförstående, paternalistiska och standardiserade. Många respondenter anser 
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att deras individuella livssituation inte har mötts av någon förståelse eftersom alla har 

behandlats som delar av en homogen grupp med likartade problem.  

 Tierpsmodellen 2.0 lyfts däremot fram som en positiv miljö av ett flertal 

anledningar. För det första påpekar ett flertal respondenter att varje deltagare blir 

mottagen på ett flexibelt och individbaserat sätt. En annan anledning till att 

respondenterna upplever Tierpsmodellen 2.0 som en positiv miljö är den hänsyn som 

präglar projektets atmosfär. Den sista men möjligtvis främsta anledningen till att miljön 

upplevs som positiv av respondenterna är den balans mellan förståelse och uppmuntran 

till initiativtagande som personalen inom Tierpsmodellen 2.0 uppnår. Denna balans utgör 

enligt respondenterna grunden till att deras självkänsla sakta har byggts upp igen, något 

som sedan förser dessa individer med energin till att vilja förändra sin nuvarande 

livssituation. När självkänslan väl har förstärkts uppger ett flertal respondenter att de 

känner sig kapabla till att ta självständiga beslut inom områden som påverkar deras liv. 

De anställda spelar en avgörande roll bland dessa förändringar då ett flertal respondenter 

menar på att stödet är närvarande under både fram- och motgångar.  

 Tack vare den nya tron på sig själva uppger ett flertal respondenter att de har tagit 

steg mot att förändra sina liv inom ett antal olika dimensioner. Bland dessa dimensioner 

finns det en ökad vilja till att ordna en sysselsättning på ett självständigt vis. Förutom 

sysselsättning uttrycks denna vilja till förändring även inom deltagarnas vardag, fritid, 

hälsa och sociala relationer.  

 Nedan diskuteras sambanden mellan studiens resultat, uppsatsens teori och 

tidigare forskning.  

6.2 Reflektioner av paternalism i resultaten 

Den utbredda paternalismen som enligt litteraturen finns inom socialt arbete (Jack, 1995; 

Kabeer, 2001; Miley et al., 2004; Williams, 2002) avspeglar sig till viss del i de 

berättelser som respondenterna delar med sig av från tidigare åtgärder. De intervjuade 

menar på att Arbetsförmedlingen behandlade dem som en homogen grupp, vilket innebar 

att inga individuella problembilder fick något större utrymme. Detta skulle kunna ses som 

ett uttryck för att den paternalistiska instansen redan på förhand trodde sig veta vad som 

var ”bäst” för brukaren ifråga (Miley & DuBois, 2007). Enligt Klanghed et al. (2004) kan 

den utsatta situation som brukare befinner sig i förvärras om de behandlas på opersonliga 
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och/eller nonchalanta sätt under sina möten med samhällsaktörer. Trots att dessa aktörer 

möjligtvis tror sig veta vad som är ”bäst” för brukarna riskerar deras bemötande att få en 

kontraproduktiv effekt, något som istället kan driva de berörda individerna längre ner i en 

känsla av hopplöshet.  

 Ett annat tecken på denna paternalism inom tidigare åtgärder var respondenternas 

känsla av att inte bli lyssnade på när de deltog i Arbetsförmedlingens program. Williams 

(2002) menar på att denna utbredda paternalism försvårar utvecklandet av empowerment 

inom ramen för dessa åtgärder, något som stämmer överens med det som respondenterna 

delade med sig av under intervjuernas gång. Flera av respondenterna upplever att deras 

medverkan i Arbetsförmedlingens program inte gav någon nämnvärd effekt och utifrån 

detta går det att spekulera att en anledning till detta kan vara avsaknaden av flexibilitet 

hos den ovanstående aktörens arbetsmetoder. Standardiserade ”lösningar” där alla 

brukare behandlas likadant kommer inte att se individernas egen problematik då de utgår 

från att gruppen som ska behandlas är homogen i sin uppbyggnad. Antagligen upplever 

ingen brukare att dessa ”lösningar” är helt perfekta för dem men samtidigt är de kanske 

inte helt oanvändbara för någon heller. Det borde med andra ord finnas delar i 

”lösningen” som många kan relatera till och även andra delar som färre känner igen sig i. 

Möjligtvis prickar Arbetsförmedlingens åtgärder rätt när det kommer till den 

”genomsnittliga” brukaren (om något sådant nu finns), spekulativt går det därför att säga 

att tanken med standardiserade ”lösningar” är att inrikta sig på problem som en majoritet 

av målgruppen upplever. Förhoppningsvis behandlas dessa gemensamma punkter hos 

brukarna men de aspekter som inte ryms inom ”lösningarna” riskerar att falla ”mellan 

stolarna”.  

 Empowerment är svårt att utveckla inom paternalistiska miljöer som den ovan 

beskrivna och därför kommer det sociala rättighetskontraktet (Hollis, 1967; Miley & 

DuBois, 2007) förmodligen inte att återställas inom ramen för Arbetsförmedlingens 

åtgärder. Centralt för att återskapa detta kontrakt är att brukarna ska få möjligheten att 

göra egna val, detta är dock inget respondenterna har kunnat göra bland tidigare åtgärder. 

Enligt utsagorna som framkom under intervjuernas gång var det istället samhällsaktören 

ifråga som tog besluten och gjorde valen kring vad som var ”bäst” för brukarnas framtid.  
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6.3 Tierpsmodellen 2.0:s skapande av självkänsla 

I kontrast till de ovanstående åtgärder beskrivs Tierpsmodellen 2.0 som ett projekt 

respondenterna enbart har positiva upplevelser ifrån. Paternalismen som upplevdes hos 

Arbetsförmedlingen verkar vara som bortblåst bland berättelserna om Tierpsmodellen 2.0 

och respondenterna beskriver det studerade projektet som rena rama motsatsen till 

tidigare åtgärder.  

 En av de främsta styrkorna med Tierpsmodellen 2.0 är enligt de intervjuade att 

deltagarna blir bemötta på ett flexibelt och individuellt sätt. I likhet med tidigare 

forskning skulle respondenternas positiva upplevelser av projektet kunna förklaras genom 

att trycka på Tierpsmodellen 2.0:s uppvisade respekt för brukarens situation (Klanghed et 

al., 2004). Respondenterna uttrycker att projektet utmärker sig för sin förmåga till att 

respektera brukarnas olika identiteter, bakgrunder och nuvarande problembilder. 

Tierpsmodellen 2.0:s bestämmelser kring vilka brukare som har rätt att söka till projektet 

skapar till viss del en bild av målgruppen. Potentiella deltagare ska vara individer inom 

spannet 18-35 år som lider av psykisk hälsa och/eller utanförskap. Andra kännetecken för 

målgruppen är längre sjukskrivningsperioder, låg utbildningsnivå, kognitiva 

funktionsnedsättningar och/eller läs- och skrivsvårigheter. Projektet är dock stängt för 

brukare med aktiva missbruk och/eller allvarliga psykiska störningar. Med tanke på dessa 

riktlinjer finns det en risk att förutbestämda meningar kring målgruppen skapas och 

befästs innan deltagarnas tid inom Tierpsmodellen 2.0 börjar. I sådana sammanhang 

menar Salonen (1998) på att hela grupper kan få bära egenskaper som möjligtvis bara 

berör vissa individer inom denna grupp.  

 Enligt deltagarna utgår inte projektet ifrån några förhandsbestämda idéer om hur 

homogena eller heterogena deltagarna är utan individerna får istället komma till tals var 

för sig. På detta sätt skapar sig de anställda en bild av varje enskild individs problembild 

utifrån samtal som är fria från antaganden. Det framkommer i intervjuerna att 

respondenterna uppskattar det öppna förhållningssätt till brukarna som projektet präglas 

av, något de uttrycker som att Tierpsmodellen 2.0 anpassar sig till dem och inte tvärtom. 

Klanghed et al. (2004) skriver att samhällsaktörer som uppvisar förståelse och förmåga 

till att lyssna bidrar till en snabbare arbetsmarknadsanpassning bland berörda brukare. Att 



MOA EDLUND 

	   45 

inte bli betrodd kan däremot innebära att brukarna återfaller till en känsla av hopplöshet 

(Klanghed et al., 2004), något som Tierpsmodellen 2.0 verkar ha tagit i beaktning.  

 En annan styrka som omnämns genom intervjuerna är den balans mellan 

förståelse för individens situation och uppmuntran till initiativtagande som personalen 

förser deltagarna med. För mycket förståelse (om något sådant nu finns) skulle kunna 

leda till att deltagarna inte utmanar sig själva och då försvåras även utvecklandet av 

empowerment. Enligt de intervjuade motverkas detta genom de anställdas uppmaningar 

och utmaningar till att våga testa nya gränser, vare sig det är inom sökandet efter 

sysselsättning eller en ny fritidsaktivitet. Denna balansgång är ett fenomen som inte har 

fått någon större uppmärksamhet inom den tidigare forskning som denna uppsats utgår 

ifrån. Trots detta bör balansgången ses som central för utvecklandet av empowerment hos 

marginaliserade individer. Dessa individer behöver se och uppleva att deras situation är 

förstådd men samtidigt kan de gynnas av en uppmuntrande ”knuff” i rätt riktning mot nya 

mål. Genom respondenternas utsagor framkom en bild av ett projekt som har lyckats 

balansera förståelse och uppmuntran på ett sätt som kommer till stor nytta för brukarnas 

välbefinnande.  

 Genom Tierpsmodellen 2.0:s öppna atmosfär menar respondenterna på att de har 

lyckats bygga upp den självkänsla som hade gått förlorat under längre perioder av 

inaktivitet. Detta ligger i linje med Klanghed et al. (2004) som hävdar att utvecklande 

möten mellan brukare och berörda samhällsaktörer med tiden kommer att stärka 

individens självkänsla. I sin tur utvecklar detta en vilja hos den sistnämnde till att 

upprätthålla kontakten med relevanta samhällsaktörer. I skeden som dessa är det viktigt 

att mötena fortsättningsvis präglas av öppenhet och förståelse då brukarnas uppbyggda 

självkänsla annars kan raseras ännu en gång. Uppsatsens resultat visar att självkänslan 

utgör basen för en utökad vilja till att orka skapa ordning i flera av respondenternas 

livsdimensioner, något som diskuteras i stycket nedanför.  

6.4 Empowerment: Återanpassning i flera livsdimensioner 

Många respondenter uppger att de har fått en ökad vilja till att försöka ordna sin 

sysselsättningssituation tack vare deltagandet i Tierpsmodellen 2.0. Respondenterna 

menar på att dessa positiva resultat inte uppstå om det inte vore för den respektfulla 

atmosfären som präglar projektets arbetsmetoder. De intervjuade menar på att det 
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gradvist har växt fram en förståelse för kopplingen mellan sysselsättning och 

välbefinnande. I dessa uttalanden framkommer den processuella synen på empowerment 

som har belysts i uppsatsens teorisektion (Hansson & Björkman, 2005; Kosciulek, 1999; 

Rapp et al., 1993; Rappaport, 1981). Tillsammans med den nyvunna självkänslan kan 

denna förståelse för vikten av en sysselsättning innebära att de intervjuade med tiden 

lyckas ta kontroll över beslut som påverkas deras liv positivt. Respondenter som tidigare 

inte trodde på sig själva menar på att de nu är beredda att söka efter en ny sysselsättning 

och samtidigt även ta risken av att inte lyckas med detta. Tack vare den nyvunna 

självkänslan uttrycker flera av de intervjuade att en beredskap för både fram- och 

motgångar har byggts upp.  

 Den upplevda känslan av empowerment sprider sig också till andra dimensioner 

av respondenternas liv. Denna uppsats har visat att självkänslan återspeglar och förgrenar 

sig i fler fasetter än ”bara” vissa individers återgång till arbetsmarknaden. Förutom en 

utökad vilja till att ordna en sysselsättning framkommer det även i intervjuerna att 

vardagen, fritiden, hälsan och sociala relationer dessutom har påverkats positivt. 

Belysandet av dessa aspekter är uppsatsens centrala bidrag och därför bör denna punkt 

diskuteras utförligt.  

 Enligt ett flertal forskare främjar en sysselsättning bland annat ansvar, 

självdisciplin och tidsuppfattning (Aaltonen, 2003; Askheim & Starrin, 2007). Detta 

avspeglar sig möjligtvis i respondenternas ökade förmåga till att även ansvara för rutiner i 

sina vardagsliv. Tierpsmodellen 2.0 hjälper till med att sätta upp rutiner kring disk, tvätt 

och matlagning i hemmet men ansvaret för det fortlöpande arbetet med dessa aspekter har 

till viss del lagts på deltagaren. En del respondenter uttrycker stolthet över att de lyckas 

upprätthålla rutinerna som de till en början fick hjälp med från projektet. Möjligtvis kan 

en sysselsättning bidra till att det blir något enklare att åstadkomma sådana förändringar i 

hemmet eftersom det förstnämnda oftast kräver att regler, rutiner och tider följs. Detta 

skulle i sådana fall ligga i linje med vad tidigare forskning har påvisat kring 

sysselsättningens positiva effekter (Aaltonen, 2003; Askheim & Starrin, 2007). Dock har 

dessa påvisade effekter inte kopplats samman med den influens som en sysselsättning kan 

tänkas ha på andra livsaspekter. En praktik, ett arbete eller en utbildning att gå till lär 

även individen att hantera sociala relationer samt tider (Aaltonen, 2007). I 
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respondenternas utsagor belyses detta då ett flertal intervjuade menar på att de nu har fått 

orken till att ordna upp sådana relationer som har varit skadliga för dem. En 

sysselsättning gör även att den lediga tiden på dagarna blir knappare och värdefullare, 

något som syns i respondenternas vilja till att engagera sig i meningsfulla 

fritidsaktiviteter. Den självdisciplin som en sysselsättning kan tänkas skapa reflekteras 

dessutom i de intervjuades ökade förmåga till att ansvara för sin psykiska och fysiska 

hälsa.  

 Personalens roll i denna utveckling lyfts fram av ett flertal respondenter. De 

intervjuade menar på att vägledarna har varit tillgängliga under både fram- och 

motgångar, något som skapar förtroende för deras långsiktiga vilja till att hjälpa. 

Respondenterna upplever att det mesta går att prata om med de anställda och detta är en 

aspekt som har betytt mycket för den nyuppbyggda självkänslan. Kabeer (2001) skriver 

att makt skapas hos individer när de får möjligheten att välja mellan olika alternativ, 

något som har belysts av de intervjuade. Inom Tierpsmodellen 2.0 har deltagarna blivit 

uppmuntrade till att ta initiativ men de har samtidigt aldrig blivit tvingade till något. På 

detta sätt upplever respondenterna att de blir hjälpta utan att bli styrda. Enligt Kabeer 

(2001) bör en av socialarbetarens centrala uppgifter vara att stimulera en ökning av 

brukarens valmöjligheter och detta är något som har införlivats inom ramen för det 

studerade projektet. Det participativa synsättet (Shemmings & Shemmings, 1995) har 

därmed fått träda fram hos Tierpsmodellen 2.0 då deltagarna har fått ”deläga” sin 

utveckling mot att bli självständigare individer, vilket är en viktig aspekt i den 

processuella synen på empowerment.  

6.5 Begränsningar 

Trots de resultat som denna studie har kunnat uppvisa är uppsatsen belagd med 

begränsningar som bör diskuteras. En av de främsta limitationerna är att studien bygger 

på fem intervjuer, något som innebär att graden av generaliserbarhet kan tänkas vara låg. 

Detta kompenseras förhoppningsvis av de djupa berättelser som har framkommit under 

intervjuernas gång. Genom dessa konversationer har respondenternas upplevelser av 

empowerment inom ramen för Tierpsmodellen 2.0 kunna träda fram. Möjligtvis hade fler 

men mindre djupgående intervjuer kunnat genomföras men denna forskningsdesign 

skulle kunna leda till att uppsatsen mer liknar en kvantitativ opinionsmätning (Repstad, 
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2007). Därmed gjordes ett aktivt val kring att hålla färre men längre intervjuer under 

datainsamlingen till denna uppsats.  

 En annan begränsning i studien är svårigheterna att koppla respondenternas 

berättelser om ökad empowerment till just deras deltagande i Tierpsmodellen 2.0. 

Kausala relationer har dock åsidosatts i denna uppsats så intresset har fokus har legat på 

de intervjuades upplevelser. Det är svårt att etablera en exakt koppling mellan projektet 

och den ökade empowermenten men respondenterna själva borde vara de som besitter 

mest kunskap om den kausala relationen. Det närmaste en ”sanning” denna uppsats 

kommer är därför de intervjuades berättelser och många respondenter hyste inga tvivel 

om att Tierpsmodellen 2.0 var nyckeln till deras positiva utveckling.  

 En tredje begränsning är möjligtvis att urvalet av respondenter till viss del skedde 

genom utomstående faktorer. Till att börja med fanns det vissa potentiella 

intervjupersoner som inte kunde kontaktas av integritetsskäl. De sistnämnda härrör till att 

ett antal deltagare redan på förhand hade avböjt medverkan i utvärderingar kring 

Tierpsmodellen 2.0. Det fanns även en annan risk i att respondenterna till uppsatsen 

kontaktades med hjälp av en dörröppnare in till projektet. Innebörden av detta är att det 

fanns en risk att dörröppnaren skulle välja ut de mest skötsamma och följsamma 

deltagarna till intervjuerna i hopp om att framställa Tierpsmodellen 2.0 i ett gott sken. 

Denna möjliga risk hanterades genom att låta slumpen välja ut fem respondenter bland de 

deltagare som hade genomfört ¾ eller mer av sitt år inom projektet.  

6.6 Slutsatser, bidrag och implikationer 

Denna uppsats tog avstamp i två forskningsfrågor som löd: Kan deltagarnas upplevelser 

av projektet förstås i termer av empowerment? I sådana fall, vad har projektet inneburit 

för deltagarna i termer av empowerment? Resultaten visar att Tierpsmodellen 2.0 har 

bidragit till att öka deltagarnas självkänsla och detta har sedan kommit till uttryck i en 

ökad vilja till att skapa ordning i livet. Uttryck för denna empowerment syns i deltagarnas 

nyvunna förmåga till att söka efter sysselsättning men även inom en rad andra 

livsdimensioner. Bland dessa dimensioner framgår det att deltagarna också har utvecklat 

empowerment inom aspekter som vardagen, fritiden, hälsan och sociala relationer.  

 Uppsatsens teoretiska bidrag blir således att empowerment kan uttryckas i en 

mängd fasetter som hittills inte har studerats i någon större omfattning. Studier av 
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empowerment har tidigare mestadels fokuserat på sjukskrivnas återanpassningsprocess 

till arbetsmarknaden, en aspekt som till viss del reflekteras i respondenternas vilja till att 

ordna en sysselsättning. Dock verkar det finnas färre studier som belyser hur 

empowerment kan te sig i andra livsdimensioner, bland dessa har denna uppsats belyst 

hur respondenterna även har upplevt känslor av empowerment i vardagen, fritiden, den 

personliga hälsan och omgivande sociala relationer.  

 Från denna uppsats kan även praktiska implikationer dras och en av de viktigaste 

är belysandet av Tierpsmodellen 2.0:s arbetssätt. Andra projekt som jobbar med individer 

som lider av psykisk ohälsa och/eller utanförskap kan dra lärdomar av Tierpsmodellen 

2.0:s hänsynsfulla atmosfär. Deltagarna mottas av en miljö som präglas av förståelse och 

respekt för individuella problembilder, något som är essentiellt för brukares självkänsla. 

Förutom förståelse finns det även inslag av uppmuntran till initiativtagande inom det 

studerade projektet, vilket har inneburit en ”knuff” i rätt riktning för många av 

deltagarna. En av de största lärdomar som kan dras från Tierpsmodellen 2.0 är därmed 

den balans mellan förståelse och uppmuntran som uppnås inom projektet. Denna balans 

har sedan lagt grunden för deltagarnas självkänsla och empowerment inom en rad 

livsdimensioner. På kort sikt må Tierpsmodellen 2.0:s arbetssätt vara kostsamma men en 

långsiktig syn på det hela kan antagligen bespara samhället en ansenlig mängd 

ekonomiska resurser. Dessutom skulle många unga vuxna med psykisk ohälsa och/eller 

upplevelser av utanförskap slippa visst lidande och istället få den rätta hjälpen för deras 

problem.  

6.7 Framtida forskning 

Forskning i framtiden skulle kunna inrikta sig på studier av unga vuxna med psykiska 

och/eller sociala problembilder genom att inkludera en större mängd respondenter. 

Möjligtvis skulle detta kunna göras genom att designa enkäter och på detta sätt uppnå en 

större grad av generaliserbarhet än vad denna uppsats har lyckats med.  En annan 

aveny för framtida forskning skulle även kunna vara komparativa studier där olika 

samverkansprojekt jämförs på ett antal förhandsbestämda punkter. Ett sådant 

angreppssätt hade kunnat belysa vilka aspekter i olika projekt som fungerar bra och 

mindre bra. Komparativa studier skulle också öka graden av generaliserbarhet då det 

rimligtvis innebär att fler respondenter inkluderas.  
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 Andra studier skulle kunna inrikta sig på just Tierpsmodellen 2.0 och genomföra 

ekonomiska analyser av dess utfall. En sådan studie genomfördes på första versionen av 

Tirpsmodellen av Nilsson Lundmark och Nilsson (2012) men den andra upplagan har 

(ännu?) inte analyserats på detta sätt. Framtida ekonomiska studier skulle möjligtvis 

kunna undersöka den hypotes om projektets långsiktiga samhällsvinster som har 

presenterats tidigare i denna uppsats.  

 Framtida forskning som rör sig i gränslandet mellan empowerment, psykisk 

ohälsa, utanförskap och ungdomsarbetslöshet har även möjlighet att frambringa 

intressanta resultat. Genom att inkludera de ovanstående termerna kan en större förståelse 

skapas kring hur dessa olika faktorer samverkar. Leder psykisk ohälsa till arbetslöshet 

eller vice versa? Är situationen på arbetsmarknaden under ekonomiska lågkonjunkturer 

värre för ungdomar eller vuxna med psykisk ohälsa? ”Svar” på sådana frågor skulle 

onekligen bidra till utvecklandet av arbetsmarknadsriktlinjer där alla respekteras för vilka 

de är, oavsett förmågor, kunskaper och/eller talanger.  
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Appendix 
 

 

Intervjuguide 
 

Intervjunummer:  

Ålder:  

Kön:  

Datum: 

Tid:  

 

Tema: praktikaliteter 

a) Genomgång av introduktionsbrevet 

b) Får jag spela in intervjun? 
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Tema: Tierpsmodellen 2.0 

a) Hur kommer det sig att du blev hänvisad till projektet? 

b) Hur länge har du varit med i projektet?  

 

Tema: sysselsättning 

a) Skiljer sig de tankar du har nu om sysselsättning från de du hade under tiden innan projektet? 

b) Har projektet medfört att du aktivt har gjort något för att skaffa dig en sysselsättning? I sådana fall, 

skulle du ha gjort detta innan din tid i projektet? 

c) Känner du att tilltron till din egen förmåga att skaffa en sysselsättning har förändrats under tiden i 

projektet? 

 

Tema: vardagsliv och fritid 

a) Skiljer sig de tankar du har nu om din vardag och/eller fritid från de du hade under tiden innan 

projektet? 

b) Har projektet medfört att du aktivt har förändrat något i din vardag och/eller fritid? 

c) Känner du att tilltron till din egen förmåga att skapa en meningsfull vardag och/eller fritid har 

förändrats under tiden i projektet? 

 

Tema: hälsa 

a) Har ditt ansvarstagande gällande din fysiska och/eller psykiska hälsa förändrats under tiden i projektet? 

b) Känner du att tilltron till din egen förmåga att påverka din hälsa har förändrats under tiden i projektet? 

 

Tema: egenmakt 

a) Upplever du att tilltron till din egen förmåga att styra över ditt liv har förändrats under tiden i projektet? 

I sådana fall, hur? 

b) Upplever du att din handlingskraft att förändra ditt livet har förändrats?  

 

Tema: avslutande frågor 

a) Finns det någon annan del i ditt liv som du tycker att projektet påverkat? Till exempel nära relationer, 

privatekonomi, bostadssituation, etc.  
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b) Har jag glömt att fråga om något som du vill prata om? 

 

 

 

Informationsbrev 
 
Brev med information rörande deltagande i intervjustudie kring Tierpsmodellen 2.0. 
 
I dagsläget skriver jag ett examensarbete i socialt arbete inom socionomprogrammet på Sociologiska 

institutionen vid Uppsala universitet. Syftet med examensarbetet är att undersöka om och hur 

Tierpsmodellen 2.0 har påverkat livet hos deltagarna. För att kunna uppnå det här syftet frågar jag därför 

dig om du skulle vilja vara med i en intervju.  

 

Att vara med i intervjun är självklart frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt engagemang i studien. 

Det här gäller innan, under och efter intervjuerna. Du väljer även själv vilken/vilka frågor du vill svara på.  

All information som kommer fram under intervjuernas gång behandlas konfidentiellt. Dessutom 

anonymiseras alla de som intervjuas, vilket gör att inga personer går att spåra i efterhand. De enda som får 

ta del av den oanonymiserade informationen är jag och min handledare. Personalen som medverkar i 

Tierpsmodellen 2.0 kommer inte att kunna veta vem som har sagt vad under intervjuerna.  

 

Vid frågor och/eller funderingar kring studien, intervjun och/eller de som får ta del av informationen är du 

välkommen att kontakta mig eller min handledare. 

Moa Edlund (student):  

0735-702267 

moaedlund@yahoo.se 

Christina Nehlin Gordh (handledare): 

018-6112034 

christina.nehlin.gordh@neuro.uu.se 
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Härmed samtycker jag till deltagande: 

 

 
Namnförtydligande: 
 
 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
i Inom Tierpsmodellen och Tierpsmodellen 2.0 används begreppet ”deltagare” istället för brukare. Från och med denna punkt kommer 
det förstnämnda begreppet därför att användas för att beskriva de individer som deltar i någon av Tierpsmodellens två versioner 
(personlig kommunikation med projektets kurator, maj 2012). 
ii Enligt Språkrådet (2014) är empowerment ett begrepp som är problematiskt att översätta till svenska. Ord som ”egenmakt”, 
”användarinflytande” och ”självbestämmande” är några av förslagen som ges men var för sig inbegriper de inte hela empowerment-
begreppet. Det här visar sig möjligtvis i det faktum att många forskare i Sverige (Johansson, 2006; Meeuwisse & Swärd, 2006; Starrin, 
2007; Swärd & Starrin, 2006) istället har valt att använda sig av den ursprungliga engelska varianten av begreppet. Den här uppsatsen 
sluter sig till den ovan nämnda skaran svenska forskare genom att inte heller försöka översätta empowerment. 
iii Deltagandetiden kan eventuellt förlängas vid specifika behov. Vilka behov detta skulle kunna röra sig om specificeras dock inte i 
projektplanen för Tierpsmodellen 2.0 (Tierps kommun, 2012). 
iv Vid behov finns det även en kontaktperson på Försäkringskassan och Vårdcentralen i Tierp tillgänglig för projektet. 
v Trots att Tierpsmodellen 2.0 är stängt för individer med aktiva missbruk utesluts inte deltagare vars missbruk uppdagas efter 
antagning till projektet. För att kunna bemöta möjliga missbruk bland redan antagna deltagare är de anställda inom Tierpsmodellen 2.0 
utbildade i CRA och ASI. 
 


