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Abstract  
The purpose of this study was to investigate the experiences of studying amongst people with 

a neuropsychiatric disability who received support from the model Supported Education, and 

people who did not get this support. Another purpose was to discuss if the model could be 

suitable for this group. The study also shows how some support options for this group were 

inspired by the support given to two other groups with disabilities. The research method had a 

narrative approach, where fourteen participants were asked to write a short reflective narrative 

about their experience of studying, with/without the support from Supported Education. The 

stories were analysed with narrative analysis. The result shows that the persons without support 

from the model used the family as their primary support, and that support from formal support 

givers was slow, especially before the participants could show that they had a diagnosis. The 

persons who received the support from the model were generally satisfied with the support they 

got, and did not emphasize the family as support givers in the same way. The analysis shows 

how it could me valuable to use Supported Education for people with a neuropsychiatric 

disability, not only because it helps them to study, but also helps them gain higher self-esteem 

through personal development. 
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1. Inledning  
I Sverige tillämpas skolplikt som gäller alla barn, tills de har gått i skolan i nio år (Skollagen, 

2010:800, 7:12). Därefter är det frivilligt att fortsätta studera. I Sveriges befolkning som var i 

åldern 16-64 år 2015 hade 15% förgymnasial nivå som högsta utbildningsnivå, samt 42% 

eftergymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå (Statistiska centralbyrån, 2016:30). Det 

finns mycket lite statistik om speciella grupper i samhället, och därigenom ingen enskild 

statistik för hur hög utbildningsnivån är för personer med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning [NPF]. Skolverket (2010:74) beskriver att om inte skolan anpassar sin 

verksamhet tenderar personer med NPF få skolsvårigheter och som följd hög skolfrånvaro, eller 

blir helt frånvarande från skolan. Detta kan tyda på att utan rätt stöd väljer personer med NPF 

att inte fortsätta studera då studier blir frivilligt. Utbildningsnivån blir intressant då den påverkar 

hur troligt det är att man får arbete, men också vilket arbete man kan få samt inkomstens storlek 

(Mueser & Cook, 2012:417). Genom att hjälpa personer med NPF till utbildning så ges dem 

förutsättningar att komma in och konkurrera på den reguljära arbetsmarknaden (418).  

 

Supported Education är en modell som är till för att ge en individ stöd att påbörja och genomföra 

den utbildning som individen vill genomföra (Eklund & Bejerholm, 2014:242). Insatsen ges till 

individen i det reguljära utbildningssystemet, direkt på exempelvis universitetet. I Sverige ingår 

Supported Education som en av Socialstyrelsens nationella rekommendationer för psykosociala 

insatser vid schizofreni (Socialstyrelsen, 2011:90). Det finns ingen rekommendation att 

använda modellen för personer med NPF, men det finns några verksamheter och projekt som 

arbetar/har arbetat utefter modellen i Sverige för målgruppen. Detta gör att funderingar om 

vilka vinster denna modell skulle kunna ge personer med NPF väcks. Är detta en modell som 

bör lyftas på exempelvis universitet för att ge personer med NPF en ökad möjlighet till högre 

utbildningsnivå? 

1.1. Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning [NPF] definition 

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, eller NPF, är ett paraplybegrepp som används i Sverige, 

där olika diagnoser kan ingå. De diagnoser som i dagsläget räknas in är autism, aspergers 

syndrom, AD/HD, tourettes syndrom, dyslexi, dyskalkyli, språkstörning och tvångssyndrom 

(Adler, 2011:148). Det är hög samsjuklighet vilket gör det vanligt att en person har 

samdiagnoser, alltså flera NPF-diagnoser och/eller andra diagnoser som exempelvis depression 

eller ångestsyndrom (Riksförbundet Attention, 2016). I denna studie så kommer fokus ligga på 

paraplybegreppet NPF, och sällan på diagnoserna. För läsarens skull har dock korta och 

förenklade definitioner gjorts av varje enskild diagnos utifrån nationalencyklopedins (och dess 

författares) definitioner. 

 

Autismspektrumtillstånd innebär oftast svårigheter med ömsesidig social interaktion, repetitiva 

beteenden och begränsade intressen. Det är även vanligt med ökad eller minskad känslighet för 

sinnesintryck (Gillberg & Unenge Hallerbäck, 2016). 

 

Aspergers syndrom innebär oftast svårigheter med sociala och emotionella relationer, samt att 

personen ofta har snäva och intensiva specialintressen. Ofta förekommer ett avancerat 

språkbruk, men även ett annorlunda sätt att använda språket på (Unenge Hallbäck, 2016). 
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Attention deficit/hyperactivity disorder (AD/HD), innebär oftast uppmärksamhets- och 

koncentrationssvårigheter, impulskontrollbrist och hyperaktivitet (Gillberg & Malmberg, 

2016).   

 

Tourettes syndrom innebär oftast att en person har olika tics som denne utför, exempelvis 

snabba rörelser eller ljud. Ofta förekommer även tvångstankar och bristande impulskontroll 

(NE, 2016a). 

 

Dyslexi innebär oftast svårigheter att snabbt, säkert och automatiskt identifiera och känna igen 

skrivna ord. Följden blir att läsningen blir så långsam och knagglig att förståelsen kan bli 

lidande. Stavningen blir även mycket osäker (Lundberg, 2016).  

 

Dyskalkyli innebär oftast svårigheter med att räkna, skriva siffror i rätt ordning, problem med 

att uppfatta och avläsa numeriska uttryck eller svårigheter att utföra enklare räkning (NE, 

2016b). 

 

Språkstörning innebär oftast problem med olika språkfunktioner. Exempelvis kan personen ha 

svårt att språkligt uttrycka sig, ha svårt att förstå då andra talar eller konsekvent byta ut vissa 

bokstäver då denne talar (Nettelbladt, 2016).  

 

Tvångssyndrom innebär oftast att en person har olika tvångstankar eller tvångshandlingar som 

denne utför. Detta medför ofta att de olika handlingarna eller tankarna blir till en utdragen ritual 

(Malmquist & Ottosson, 2016). 

2. Bakgrund 
I detta avsnitt kommer det att redogöras för det stöd och de insatser som riktas mot personer 

med funktionsnedsättningar, samt forskning om de olika stödinsatserna för personer med en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Stödinsatsen Supported Education lyfts i det sista 

avsnittet där mer utförlig information ges av modellen. 

2.1. Stödjande aktörer för personer med en funktionsnedsättning 
Runt varje individ finns det olika stödjande aktörer. En av dessa är individens sociala nätverk, 

som kan bestå av familjen, partner och vänner (Klamas, 2010:79). I studien kallas detta för 

informella stödaktörer. Oftast anses familjen eller partnern vara den viktigaste stödfunktionen. 

Dock kan familjerelationer vara komplexa och innebära både stöd och stress för individen (30). 

Att förlita sig för mycket på familjen kan vara negativt för individen, då detta naturliga stöd 

försvinner om man exempelvis flyttar eller skiljer sig (Pillay & Suniti Bhat, 2012:142). Andra 

stödaktörer är de så kallade formella stödaktörerna. Dessa är exempelvis personer som möter 

individen i sitt yrke och har ett stödjande ansvar. Detta ansvar bidrar till en bild av att den 

professionelle ska tillgodose stödbehovet (155).   
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Under 1970-talet började Sverige avinstitutionaliseras, vilket innebar att de personer som 

tidigare bott på institutioner, de som idag kallas personer med funktionsnedsättning, flyttades 

ut i samhället (Socialstyrelsen, 2011:15). Två reformer tillkom, handikappreformen 1994, då 

bland annat lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) infördes 

som en rättighetslag, samt psykiatrireformen 1995, där man fokuserade på ett samarbete mellan 

olika instanser för att hjälpa personer med psykisk funktionsnedsättning att delta i samhällslivet. 

Här framträdde framför allt två målgrupper, personer med utvecklingsstörning1, samt personer 

med psykisk funktionsnedsättning. Målgruppen personer med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning [NPF] tillkom först senare. Dessa historiska händelser, samt ytterligare 

lagstiftning som tillkommit, är viktiga då de formella stödaktörerna och de insatser de 

tillhandahåller, styrs av lagstiftning (Klamas, 2010:155). 

2.2. Stöd till utbildning från de formella stödaktörerna 
I diskrimineringslagen (2008:567) 3:14 fastställs att lärosäten ska bedriva ett målinriktat arbete 

för att främja lika rättigheter och möjligheter för personer med funktionsnedsättning som deltar 

i, eller söker sig till, utbildning. Detta stämmer väl överens med diskursen om den inkluderande 

skolan som Skolverket (2014:71) beskriver. För personer med utvecklingsstörning och psykisk 

funktionsnedsättning finns det även speciell lagstiftning och vägledning för 

utbildning/sysselsättning som de formella stödaktörerna måste förhålla sig till. Personer med 

utvecklingsstörning har rätt att gå i grundsärskola, gymnasiesärskola och särskild utbildning för 

vuxna enligt skollagen (2010:800). För personer med psykisk funktionsnedsättning finns 

exempelvis regleringar i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 8a § samt i socialtjänstlagen 

5:8a om att kommuner och landsting ska samarbeta runt målgruppen, och Socialstyrelsen 

(2008) har utfärdat en vägledning för denna samverkan.  

 

För personer med NPF finns det dock ingen speciell reglering för de formella stödaktörerna att 

förhålla sig till. Några myndigheter ger viss generell vägledning, exempelvis Skolverket 

(2010:74) som skriver att om inte skolan anpassar sin verksamhet tenderar personer med NPF 

få skolsvårigheter och ett resultat är oftast hög skolfrånvaro, eller att eleven var helt frånvarande 

från skolan. Däremot beskrivs inte hur anpassningen ska ske. Ett annat exempel är 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015) som ger förslag på hur man kan göra utbildning i 

det reguljära utbildningssystemet tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning, exempelvis 

anpassning av klassrummen och vikten av samverkan. Bristen på reglering gör att de formella 

stödaktörerna har haft mycket frihet i utformandet av insatserna för gruppen. Detta kan vara en 

anledning till att insatserna som ges till den här gruppen liknar de insatser som ges till personer 

med utvecklingsstörning och personer med psykisk funktionsnedsättning. Nedan följer en kort 

sammanfattning av dessa insatser. 

 

  

                                                 
1 Ordvalet för denna målgrupp grundar sig i att det är detta ord som används i lagtext. Exempel på andra ord som 

även förekommer är kognitiv funktionsnedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning. 
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Figur 1: Förenklad redovisning av de insatser som finns för personer med utvecklingsstörning, personer med 

psykisk funktionsnedsättning och personer med NPF. Symbolerna visar vilka insatser för personer med NPF som 

inspirerats från de andra två grupperna. 

 

Figur 1 visar att de flesta insatserna för personer med utvecklingsstörning handlar om att placera 

personerna i särskilda verksamheter för att genomgå utbildning. För personer med psykisk 

funktionsnedsättning handlar det om att aktörer ska samarbeta för att rehabilitera personen i 

samhället och ge denne en sysselsättning. Gällande personer med NPF så syns klara likheter 

mellan dessa insatser. Lösningen med specialklasser och skolor med begränsad intagning, som 

båda handlar om att flytta eleven från ordinarie skolverksamhet, liknar tanken med 

särskoleutbildningarna. Tanken om att eleverna ska tränas för att sedan återgå till ”vanlig klass” 

liknar det rehabiliteringsfokus som finns runt personer med psykisk funktionsnedsättning. 

 

Även om insatserna för personer med utvecklingsstörning och psykisk funktionsnedsättning 

säkerligen behöver förfinas utgår det fortsatta resonemanget från antagandet att insatserna är 

utvärderade och (åtminstone för tillfället) de bästa insatserna för dessa grupper. Dock skapar 

denna redogörelse frågor om de insatser som finns från formella stödaktörer, som uppenbart 

inspirerats av de andra grupperna, verkligen är de bästa för personer med NPF. Om det råder 

samma situation som Pillay och Suniti Bhat (2012:152) beskriver är detta tveksamt. Författarna 

beskriver hur college-personal i USA, som tillhör de formella stödaktörerna, generellt inte hade 

kunskap om eller resurser för hur de skulle bemöta och stödja personer med Aspergers syndrom, 

trots att antalet studenter med denna diagnos ökat (Pillay & Suniti Bhat, 2012:152), vilket kan 

generaliseras till personer med NPF.  

2.3. Utbildningsstöd för personer med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning 
I detta avsnitt studeras de olika stödinsatser som finns för personer med NPF närmare. 

Lösningarna har utformats för olika sätt försöka möta det behov av en flexibilitet i studier som 

personer med NPF behöver.  

 

Personer med 

utvecklingsstörning 

Personer med NPF Personer med psykisk 

funktionsnedsättning 

Insatser ♣ 

-Grundsärskolan 

-Gymnasiesärskolan 

-Särskild utbildning för vuxna 

-Anpassning av skolan och 

läromedel 

 

Insatser 

-Specialklasser ♣ 

-Skolor med begränsad 

intagning ♣ 

-Återanpassningsfokus i båda 

ovanstående ♦ 

-Samverkan mellan skolan och 

andra aktörer ♦ 

-Anpassning av skolan och 

läromedel ♣♦ 

 

Insatser ♦ 

-Samverkan mellan kommun 

och landsting 

-Rehabiliteringsfokus på 

insatser  

-Evidensbaserade modeller 

för sysselsättning, exempelvis 

anpassning av skolan  
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2.3.1. Specialklasser 

Specialklasser förekommer i vissa grund- och gymnasieskolor, där elever med särskilda behov 

som skolan vill tillmötesgå placeras. Brodin och Ljusberg (2008:442) beskrev att eleverna såg 

den höga lärartätheten som positiv. Föräldrar verkade nöjda med att deras barn gick i 

specialklass, då de erhöll en känsla av att barnet fick hjälp av skolan. Detta bidrog dock till att 

föräldrarna ställde få krav på skolan gällande exempelvis lärare med kompetens för målgruppen 

(354).  

 

Ljusberg (2011:442) beskrev att anledningen till att eleverna var i specialklass inte enbart var 

för att få extra stöd, utan även för att de sågs som svåra att hantera i en vanlig klass, något 

eleverna var medvetna om. Detta ledde till stigmatisering av eleverna (443). Då skolorna själva 

beskrev specialklasserna så betonades vikten av social interaktion, och det framkom även att 

eleverna tränades i att bete sig på ett sätt som skulle vara acceptabelt i en vanlig klass (Brodin 

& Ljusberg, 2008:354). Brodin och Ljusberg (2008:354) påpekar att det var få elever från 

specialklass som någonsin blev överförda till vanliga klasser, då de förlorat mycket av sin 

studieteknik.  

 

2.3.2. Skolor med begränsad intagning 

Skolor med begränsad intagning tar enbart emot elever med särskilda behov, exempelvis elever 

med en NPF-diagnos (Skolverket, 2014:22). Eleverna sökte in till skolorna av olika 

anledningar, men att den tidigare skolan misslyckats med att ge rätt stöd var återkommande 

(Skolverket, 2014:37), medan skolan med begränsad intagning lyckades genom exempelvis bra 

lokaler och anpassat schema (41). En förutsättning för att kunna erbjuda denna flexibilitet var 

lärartätheten och små undervisningsgrupper (42).  

 

En övervägande positiv bild av skolorna gavs av de intervjuade eleverna, föräldrarna och 

skolpersonalen i Skolverkets rapport (2014:54). Flera fördelar nämndes, bland annat att eleven 

inte kände sig utpekade eller särbehandlade. Även vissa nackdelar beskrevs, exempelvis ett 

begränsat socialt umgänge, att det fanns en risk att lärarna sänkte kraven på eleverna och 

spridning av destruktiva beteenden (46).  

 

2.3.3. Studiestöd på högskola och universitet 

För att möta diskrimineringslagens krav finns det olika insatser för studier på högskola eller 

universitet. Specialpedagogiska skolmyndigheten (2012) har givit ut en guide som beskriver 

dessa. För att få ta del av stödet förutsätts att ett intyg på att funktionsnedsättningen är varaktig 

lämnas till den pedagogiska samordnaren (8). Stödet planeras av den pedagogiska samordnaren 

och studenten. Exempel på studiestöd är förlängd tentamenstid, anteckningsstöd eller en mentor 

(12-13). Guiden försöker även hjälpa studenter att navigera i frågor om exempelvis studiemedel 

från Centrala studiestödsnämnden, eller att studenten bör kontakta Försäkringskassan om hen 

blir sjukskriven (16-17).  

2.4. Supported Education  
Supported Education är en modell som traditionellt riktas mot personer med psykisk 

funktionsnedsättning för att stödja dessa till utbildning, och kan återfinnas exempelvis i 
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Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2011:90) för personer med schizofreni eller 

schizofreniliknande tillstånd.  

 

Syftet med modellen är att stödja individer då de ska göra val rörande sin utbildning, hjälpa 

dem att komma in på den önskade utbildningen, stödja dem i att upprätthålla sin status som 

student i utbildningen tills deras mål är nådda (Yahaya, Hashim & Siow Yen, 2009:67), samt 

att förbättra deras chanser på arbetsmarknaden genom stöd till utbildning (Mueser & Cook, 

2012:418). 

 

För att stödja studenten i sin strävan att studera finns det vissa principer som bör inkluderas i 

en verksamhet som arbetar efter modellen (Unger, 2007:17-18): 

 Tillgänglighet: Verksamheten bör vara lokaliserad på campus och bör vara synlig för 

studenter så att de kan använda verksamhetens insatser.  

 Samverkan: Utbildningsresurserna samt resurser som finns i omgivningen bör föras 

samman för att på bästa sätt gynna studenten. 

 Normalisering: Insatser bör vara kulturellt normativa och använda icke-stigmatiserande 

metoder och miljöer. Insatser bör på bästa sätt vara förenliga med de rutiner som 

studentlivet innebär. 

 Obegränsad tid på insatser: Insatser som studenten upplever som stödjande ska ges på 

obegränsad tid. 

 Individualiserade insatser: Insatserna bör vara skräddarsydda för varje students behov. 

 Värdighet: Insatserna bör ges i en miljö som bibehåller individens värdighet och 

integritet. 

 Självbestämmande: Studenten ska själv vara den som sätter upp mål och vara fullt 

delaktig i att bestämma vilka kriterier som bestämmer framgång då målen utvärderas. 

 Flexibilitet: Insatserna utvärderas och justeringar ska göras för att möta studentens 

varierande behov.  

 Hopp: Studenten ska behandlas som en individ i utveckling som är kapabel att växa och 

utvecklas på ett positivt sätt.  

Principerna är mycket generella vilket ger utformaren av verksamheten som ska arbeta med 

Supported Education stor rörlighet, både då det kommer till hur principerna appliceras och de 

faktiska stödinsatserna verksamheten ger. Tanken är att modellen ska kunna anpassas till det 

aktuella behovet (Wells-Moran & Gilmur, 2002:1). 

 

De mål och resultat som Supported Education avser att uppnå är följande (Wells-Moran & 

Gilmur, 2002:14-15): 

1. Studenten ska delta i lektioner för att arbeta mot sina mål i en normaliserad miljö. 

2. Studenten ska ha ökade yrkesinriktade och sociala val och möjligheter. 

3. Studenten ska ha förutsättningar för att på ett framgångsrikt sätt kunna fortsätta studera. 

4. Det ska ha förekommit ett utvecklande av naturligt och normaliserat stöd runt studenten. 

5. Det ska finnas möjligheter för en positiv interaktion mellan studenten och omgivningen 

som ett sätt för att minska stigmat runt studenten. 

6. Studenten ska ha ett ökat användande av resurser från omgivningen.  
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7. Programmet ska ha mött studentens behov och önskemål för att kunna ge denne service 

på ett icke-stigmatiserande sätt. 

 

Utifrån syfte, mål och principer går det att se hur modellen arbetar mot stigmatisering. En stor 

risk med stigmatisering är att personerna som blir utsatta för densamma börjar identifiera sig 

med den stigmatisering de blir utsatta för, så kallad självstigmatisering, vilket i sin tur kan leda 

till negativa känslomässiga reaktioner och lägre självförtroende. Detta hämmar i förlängningen 

vad de väljer att företa sig (Corrigan et al., 2005:531). Ett av de effektivaste sätten att minska 

stigmatisering i samhället, och som syns i denna modell, är att det är möjligt för övriga att träffa 

dessa personer (535).  

 

Det finns viss forskning om Supported Education och gruppen personer med en psykisk 

funktionsnedsättning. I en studie har man identifierat framgångsfaktorer, som bland annat att 

studenterna har upplevt en känsla av egenmakt och ökad motivation då de har haft kontroll över 

vilken utbildning de gick (Bengs, Borg & Liljeholm, 2013:58). Deltagarna hade även en 

upplevelse av ökad social interaktion, och att de utvecklades som individer genom utbildningen 

och därigenom kom vidare i livet (59). Man har även kunnat se att Supported Education-

modeller, där man även lägger vikt vid omgivningen, har hjälpt studenter att inkluderas i 

samhället och ta del av de aktiviteter och resurser som erbjuds (Morrison, Clift & Stosz, 

2010:84). Enligt Mueser och Cook (2012:418) kan Supported Education göra att studenter i 

högre grad deltar i skolrelaterade aktiviteter, samt slutför sina kurser. Samtidigt saknas det 

statistik som visar hur många av dessa studenter som faktiskt avlägger examen. 

 

Supported Education verkar erhålla goda resultat hos gruppen personer med psykisk 

funktionsnedsättning. De verksamheter som har tillämpat modellen i Sverige visade dock en 

tendens att rikta sig generellt till personer som önskade studera, men som av någon anledning 

hade svårigheter att genomföra studier, däribland personer med NPF. Detta lyfter frågan om 

vilket värde modellen skulle kunna ha för personer med NPF? 

3. Syfte och problemformulering 
Syftet med studien var att undersöka upplevelserna av att studera en självvald utbildning hos 

personer med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som har erhållit stöd av Supported 

Education och personer som inte erhållit stöd av Supported Education. Syftet var även att 

diskutera om modellen kunde vara lämplig att använda då personer med en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning ville genomföra högre studier. Detta gav problemformuleringarna: 

 Vilka (om några) var skillnaderna mellan upplevelserna av att studera hos de personer 

som fått stöd med hjälp av Supported Education, och de personer som inte fått stöd av 

modellen? 

 Skulle Supported Education kunna vara en lämplig modell att använda då personer med 

en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning vill genomföra högre studier? 
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4. Metod  
I denna del redogörs för urval, datainsamlingsmetod, analysmetod samt etiska överväganden.  

4.1. Förförståelse 
Författaren av uppsatsen är socionom och har framför allt med sig förförståelse för utsatta 

grupper i samhället. Inför skrivandet undersöktes olika stödaktörer, där framför allt stödaktören 

Supported Education lyftes fram som ett bra system. Även ett studiebesök på en verksamhet 

som använde sig av modellen gjordes, samt togs kontakter med olika projekt som använde 

modellen. Detta gör det fanns en del förförståelse för hur olika verksamheter/projekt arbetade 

med modellen i Sverige.  

4.2. Urval 
I studien har ett kriteriebasserat urval (även känt som ändamålsenligt urval) använts. Med detta 

menas att deltagare har sökts utefter specifika kriterier som gör det möjligt att utforska och 

förstå det aktuella fenomenet (Ritchie, Lewis & Elam, 2003:78). Till studien söktes två olika 

deltagargrupper. För båda grupperna gällde kriterierna att de skulle ha en NPF-diagnos samt att 

de genomgick/genomgått en utbildning från en reguljär utbildningssamordnare1. Den första 

gruppen hade även som kriterium att den skulle ha fått stöd av Supported Education under 

studietiden, och den andra gruppen att den inte skulle fått stöd av Supported Education. Inom 

ramen för kriteriebaserat urval finns det olika ansatser som kan göras. Den ansats som denna 

studie har använt är intensitetsurval, vilket betyder att deltagarna har valts ut just för att de 

uppnått kriterierna ovan och därigenom kan anses representera det fenomen som undersökts 

(Ritchie et al. 2003:79).  

 

För att komma i kontakt med personer som uppnådde de satta kriterierna för den första gruppen 

kontaktades en verksamhet som arbetade med Supported Education. Verksamheten fick 

information om studien samt blev ombedd att vidarebefordra information om densamma2 till 

samtliga personer som uppnådde kriterierna. I denna information bads de som var intresserade 

av att delta i studien kontakta studiens utförare. Utifrån detta tillkom nio respondenter, med ett 

bortfall på två. Totala respondentantalet blev därigenom sju från denna grupp. 

 

För att komma i kontakt med personer som uppnådde de satta kriterierna för den andra gruppen 

så användes det sociala mediet Facebook. Här delgavs information om studien samt att 

respondenter söktes3 på min egen sida så att mitt kontaktnät kunde se detta. Denna information 

delades sedan totalt 33 gånger av andra personer, så att deras kontaktnät kunde se 

informationen, samt delades i vissa grupper som fanns på det sociala mediet. Utifrån detta 

tillvägagångssätt tillkom tio respondenter, med ett bortfall på tre. Totala respondentantalet blev 

därigenom sju från denna grupp. 

                                                 
1 Som exempel på utbildningssamordnare är gymnasieutbildningar eller universitetsutbildningar. 
2 Se ”Bilaga 1”. 
3 Se ”Bilaga 2”. 
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4.3. Grundläggande metodteoretiska antaganden 
Studien har utgått från en narrativ ansats, vilket är ett sätt att samla in och analysera data. 

Grunden i en narrativ metod är att man utgår från berättelser, som även kallas narrativ, och 

fokus i analysen ligger framför allt på språket, signifikansen i texten och vilken kontext som 

finns runt berättelsen, snarare än standardiserade koder (Pointdexter, 2002:60). Studien har 

utgått från en narrativ ansats då man genom en narrativ analys rör sig från att titta på en 

berättelse ”på ytan”, då den enbart är beskrivande, till att titta på den ”på djupet”, då den är 

förklarande (Pentland, 1999:712). Huvudsyftet med analysen är därigenom att få en djupare 

förståelse för vad berättaren vill förmedla genom exempelvis ordval eller fraser (Pointdexter, 

2002:60).  

4.3.1. Datainsamling 

Vid datainsamlingen ombads respondenterna att skriva korta narrativ (berättelser) om sina 

upplevelser av att studera. I utformningen av instruktionerna till respondenterna ska det 

förväntade innehållet och den förväntade längden redogöras för med noggrannhet (Blom & 

Nygren, 2009:114). Detta iakttogs i utformningen av instruktionerna och respondenterna 

ombads att beskriva vad som hjälpt dem i deras strävan att studera på ungefär en sida1 . 

Respondenterna fick även instruktion om att de skulle läsa igenom berättelsen ännu en gång då 

de skrivit klart och göra eventuella revideringar. Detta för att det blir ett mer genomarbetat 

material att utgå från, då respondenterna får ytterligare en möjlighet att se över sin berättelse 

och kan se om de missat viktiga delar (Blom & Nygren 2009:110). Då deltagare hörde av sig 

om att vilja delta i studien, men fann det svårt att skriva, lämnades istället samma instruktioner 

som till dem som skrev, men med revideringen att de fick spela in en ljudfil på 3-5 minuter 

samt lyssna igenom denna innan de skickade den. Ljudfilen transkriberades sedan.  

4.3.2. Analys av materialet  

Det finns många olika varianter av hur man rent praktiskt utför en narrativ analys (Johansson, 

2005:288). I studien låg fokus både på narrativens innehåll (vad berättelsen förmedlade) och 

formen (hur berättelsen förmedlades). Detta då det annars fanns en risk att analysen blev allt 

för beskrivande, istället för tolkande, och därigenom för ytlig om fokus enbart legat på 

innehållet i berättelsen (Johansson, 2005:290). För att få en djupare förståelse av texterna 

användes två olika författares utgångspunkter av vad man bör studera vid en narrativ analys.  

 

Pentland (1999) menar att man bör studera det faktiska innehållet i texten, samt vad som kan 

utläsas mellan raderna. För att nå den djupare förståelsen ska man titta på följande aspekter 

(Pentland, 1999:712-713): 

 Tidssekvenser: Texten innehåller oftast en klar början, en mitt och ett slut. Oftast 

presenterar berättaren händelserna i en kronologisk ordning och man får därigenom se 

ett mönster i berättelsen.  

 Huvudperson eller personer: Texten handlar alltid om någon eller något. Här kan man 

exempelvis titta på vilka roller och sociala nätverk som finns i berättelsen.  

                                                 
1 Se ”Bilaga 4” och "Bilaga 5”. 
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 Identifierbar narrativ röst: Det finns alltid en berättare och i texten reflekteras 

berättarens synsätt, exempelvis vad denne har för utgångspunkt eller sociala relationer. 

 Andra indikatorer av innehåll och kontext: Berättelsen innehåller mer än de uppenbara 

händelserna. Den innehåller även exempelvis olika verktyg för att indikera tid, platser 

eller karaktärens attribut. Dessa olika attribut berör egentligen inte kärnan i handlingen, 

men kan ändå bidra med viktig information.  

 Värderande referensram: Texten innehåller kulturella värderingar, meningar och moral. 

Om dessa komponenter saknas tenderar ändå texten att klargöra för läsaren vad som är 

rätt och fel.  

 

Schiffin (1996) menar istället att narrativa texter har en ganska regelbunden textuppbyggnad. 

Därför bör följande aspekter iakttas för att nå den djupare förståelsen för texten (Schiffin, 

1996:167-168): 

 Sammanfattning: Ett uttalande om det generella temat/poängen med berättelsen. 

 Orientering: En bakgrundsbeskrivning om var, när, och med vem som händelsen 

inträffade. 

 Komplikationer: Viktiga händelser, vändpunkter och/eller kriser. 

 Bedömning: Händelsens signifikans för berättaren är inbäddad i berättarens ordval om 

händelsen. Är man uppmärksam på detta kan man utläsa varför händelsen redogörs för.  

 Koder/coda: Berättaren ser sig själv i en större kontext. Berättaren förankras i 

vardagslivet eller i det förflutna.   

 

Studien använde dessa två förhållningssätt i den inledande analysen, där olika delar av 

materialet delades in under de olika punkterna. Genom dessa indelningar kunde olika stödjande 

aktörer samt deltagarnas synpunkter om dessa identifieras. Exempelvis framkom den stora 

betydelsen av familjen som en stödaktör då punkterna huvudperson eller personer, 

komplikationer, bedömning och koda analyserades. Då resultatet sedan strukturerades frångicks 

därför den inledande indelningen av författarnas utgångspunkter och strukturerades istället upp 

i olika stödjande aktörer. 

4.4. Etiska överväganden  
Enligt Bryman (2011:131-132) finns det fyra grundläggande etiska principer för svensk 

forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet har iakttagits genom att deltagarna fått information om studien, både innan 

de valde att vara med samt då de valt att vara med 1 . Det framkom även tydligt av 

informationsmaterialet att deltagande i studien var frivilligt och att de när som helst kunde dra 

tillbaka sitt deltagande utan att förklara varför och att allt insamlat material då skulle raderas.  

 

Samtyckeskravet iakttogs genom att deltagarna själva gav ett informerat samtycke efter det att 

de tagit del av informationen om vad studien skulle innebära samt hur materialet skulle 

användas.  

                                                 
1 Se ”Bilaga 1”, ”Bilaga 2” samt ”Bilaga 3”. 
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Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om de deltagande personerna måste hemlighållas 

och undanhållas från obehöriga, vilket denna studie tagit stor hänsyn till. Då berättelserna 

inkom avidentifierades de omedelbart och enbart studiens genomförare har tagit del av 

personlig information. Av denna anledning undanhölls även vilka specifika diagnoser som 

deltagarna i studien hade, och istället har fokus legat på neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar som ett paraplybegrepp för alla diagnoser. 

 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som insamlats enbart ska användas i 

forskningssammanhang, vilket denna studie uppfyller.  

5. Resultat  
I detta avsnitt redogörs studiens resultat i fyra delar. De tre första delarna består av olika 

stödjande aktörer som man kan finna i berättelserna: informella stödaktörer, formella 

stödaktörer och Supported Education som stödaktör. Den sista delen består av berättarnas 

bedömning av de olika stödaktörernas insatser. 

5.1. Informella stödaktörer 
I detta avsnitt redogörs för de informella stödaktörerna som förekom i berättelserna och hur 

dessa beskrevs. Med informella stödaktörer menas att dessa inte har ett uppdrag, ett krav eller 

är utformade för att stödja personer med NPF. 

5.1.1. Familjen 

Familjen var återkommande i gruppen som inte fått Supported Education som stöd. En av 

berättarna lyfte fram familjen som den viktigaste stödgivaren och som en drivkraft, men inte 

enbart då det kom till studier utan även i vardagslivet.  

”…dock har familjen under alla dessa år varit mitt främsta stöd inom alla plan. […] De har 

tillsammans med några specifika personer format mig till den individ jag är idag.” 

 

En annan berättare beskrev på ett liknande sätt hens partner. 

”Den viktigaste personen i det här är min [partner] som har hjälpt mig här hemma och stöttat 

mig under utbildningen.” 

 

Berättaren som lyfte hens partner beskrev mer detaljerat hur partnern hjälpt att exempelvis se 

till att hen tagit pauser då hen studerat länge, hjälpt till att strukturera studierna, men även hur 

partnern hjälpt till i hemmet. Fler berättare beskrev en eller två specifika personer i familjen. 

En berättare beskrev en förälder som ett stort stöd då det kom till att få rätt sorts stöd under 

uppväxten. Exempelvis ville professionella placera berättaren i särskola efter hen fått sin 

diagnos, medan föräldern kämpade för hens rätt att gå i ordinarie skola. En annan berättare 

beskrev att hens båda föräldrar stöttat så gott de kunnat. Berättaren beskrev dock att föräldrarna 

försökte skydda hen från att misslyckas genom att exempelvis uppmuntra berättaren att gå 

enklare kurser än vad hen egentligen trodde sig klara av och avrådde från att gå svåra kurser, 

något som berättaren gav efter för.   
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I berättelserna från gruppen som fått Supported Education som stöd lyftes familjen inte fram 

som viktiga delar för berättarna. Några få berättare nämnde delar av familjen flyktigt. En 

berättare nämnde föräldrarna kort i en tillbakablick från då hen var liten, en annan hur hen var 

beroende av en förälders vård under en sjukdomsperiod.  

5.1.2. Andra studenter 
I berättelserna från gruppen som inte fått Supported Education varierade beskrivningarna av 

andra studenter som stödaktörer. En berättare menade att många klasskamrater varit ett stort 

stöd i utbildning. En berättare lyfte svårigheten att lära känna andra studenter, och därigenom 

få ett bra socialt och studiemässigt utbyte samt stöd, i de utbildningar där klassammansättningar 

ofta skiftar. En berättare beskrev andra studenter som problematiska, i form av att de saknade 

förståelse och kunskap om diagnoser. Studenterna gjorde uttalanden om att diagnoser var en 

social konstruktion och egentligen inte fanns, vilket gjorde att berättaren inte kände att hen 

kunde berätta om sin diagnos för någon. Berättaren sökte inte heller stöd från universitet, då 

detta kunde leda till att de andra studenterna fick reda på detta, och kunde anse att hen fick 

större fördelar än andra studenter. Berättaren beskrev sin problematik på följande sätt: 

”Majoriteten av de i min närhet förstår inte hur svårt det är för mig och alla andra med samma 

eller liknande diagnoser. Där ligger min största problematik.”. 

 

I gruppen som fått Supported Education som stöd nämndes inte andra studenter på utbildningen 

mer än i konstateranden om att de fanns. 

5.1.3. Ideella föreningar 

Ideella föreningar nämndes i enstaka berättelser från gruppen som inte fått Supported 

Education som stöd. De ideella föreningarnas verksamhet var inte på något sätt kopplad till 

studier eller att vara stöd för personer med NPF, utan de riktade sig till andra målgrupper. I 

berättelserna beskrevs föreningarna egentligen inte som ett stöd, utan snarare en drivkraft till 

utbildning. Arbetet som föreningen gjorde blev en motivation till utbildning för att exempelvis 

kunna utföra arbetet bättre. 

 

I gruppen som fått Supported Education som stöd nämndes inte ideella föreningar. 

5.1.4. Kort sammanfattning av informella stödaktörer 

Gruppen som inte fått Supported Education som stöd lyfte fram familjen som en mycket viktig 

stödaktör, inte enbart gällande studier utan även i vardagslivet. Specifika familjemedlemmar 

lyftes fram som särskilt viktiga. En berättare beskrev även hur föräldrarna, med goda 

intentioner, höll berättaren tillbaka från att utmana sig själv. Gruppen som fått Supported 

Education som stöd lyfte däremot inte fram familjen, utan i de fall familjen nämndes så var det 

mycket ytligt och i tillbakablickar. 

 

Beskrivningen av medstudenter var splittrad från gruppen som inte fått stöd av Supported 

Education. Vissa tyckte att de fått mycket stöd av dessa, och andra menade att dessa hade lite 

förståelse. Ideella föreningar nämndes även i gruppen som inte fått Supported Education som 

stöd, där dessa föreningar beskrevs som en drivkraft och motivation till utbildning. 
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5.2. Formella stödaktörer 
I detta avsnitt redogörs för de formella stödaktörer som förekom i berättelserna samt hur dessa 

beskrevs. Med formella stödaktörer menas myndigheter, organisationer eller verksamheter som 

personer med NPF kommer i kontakt med eller kan komma i kontakt med för att få någon form 

av stöd.  

5.2.1. Grundskolan och gymnasieskolan 

Nästan alla berättelser från gruppen som inte fått Supported Education som stöd beskrev sina 

upplevelser av grund- och/eller gymnasieskolan, där framför allt svårigheter lyftes. Enbart en 

berättare beskrev att skolan inte varit en svårighet, bland annat tack vare att hen fick diagnosen 

innan hen började grundskolan och fick stöd av en specialpedagog under skolgången. En 

berättare beskrev hur det blev enklare att studera på gymnasieskolan då hen fick studera något 

som hen var intresserad av. 

 

Svårigheterna som funnits i skolan beskrevs mer eller mindre detaljerat. En berättare beskrev 

hur hen alltid haft svårt i skolan, men inte förstått varför, en annan hur berättaren knappt fått 

godkänt i grund- och gymnasieskolan. Ytterligare en berättare beskrev hur matsalssituationen 

varit mycket svår, bland annat för att det var en utsatt social situation. Hen upphörde därför att 

äta skollunch. En berättare beskrev hur skolan försökte göra klassrumssituationen enklare 

genom att låta hen och en liten grupp elever, som också hade svårigheter, gå ut ur klassrummet 

och ha lektion enskilt, något som hen ställer sig skeptisk till: 

”I högstadiet fick jag ”hjälp” genom att med några andra i klassen gå ut ur klassrummet där 

vi fick sitta själva i ett annat rum för att detta på något sätt skulle hjälpa” 

 

En berättare beskrev hur hen haft svårt med den sociala interaktionen i skolan, blev mobbad 

och utfryst. Klassen i övrigt var livlig och ofta placerades berättaren, som inte pratade så 

mycket, med de stökiga eleverna för att ha en lugnande effekt, vilket gjorde studiesituationen 

svårare. Denna person önskade att hen fått diagnosen under skoltiden då hen kanske fått mer 

förståelse och sluppit en del av mobbingen.  

”Vissa saker jag tvingats genom både av skolan och elever känns typ traumatiserande. Det har 

förstört delar av min personlighet.” 

 

Två berättare beskrev att då de väl fick diagnosen så blev skolgången enklare. Dessa berättelser 

hade den gemensamma faktorn att diagnosen blev en drivkraft och de aktivt började arbeta med 

det som var problematiskt själva, utan hjälp från skolan. Ingen av dessa har sedan sökt något 

stöd från skolan eller universitetet, utan fortsatt att hantera diagnosen på egen hand. En av 

berättarna beskrev drivkraften hen fick av diagnosen på följande sätt: 

”Vaddå svårigheter? Jag är väl inte sämre än nån annan. Hur vågade dom påstå nått sådant!? 

Nä nu jävlar!”. 

 

I berättelserna från gruppen som fått Supported Education som stöd nämner få grund- och/eller 

gymnasieskolan. Två berättare nämnde skolan enbart flyktigt i konstateranden som att hen haft 

en laddad relation till skolan men klarat sig bra, eller att det inte kändes som att hen platsade i 

skolsystemet. Enbart en berättare beskrev skolan något mer ingående. Här beskrevs att låg- och 
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mellanstadiet gick bra och att hen hade goda resultat trots att det var tydligt att hen var 

annorlunda. På högstadiet blev hen sedan mobbad av andra elever, vilket ledde till en nedgående 

spiral med destruktiva beteenden. Berättaren visar detta tydligt i sitt ordval då hen beskrev sig 

själv före och efter mobbingen. 

”Jag föddes, och var ofantligt ivrig att utforska mina möjligheter och nyfiken på världen. […] 

I högstadiet blev jag mobbad, och som försvar blev jag bäst på att vara sämst.” 

 

5.2.1.1. Lärare på grundskolan och gymnasieskolan 

Lärare är en stor del av skolan och detta återspeglas i berättelser från gruppen som inte fått 

Supported Education som stöd. Gruppen som har fått Supported Education som stöd nämner i 

sin tur inte lärare på grund- och gymnasieskola och därför tas de inte upp i detta avsnitt.  

 

I samtliga berättare som beskrev lärare på grund- och/eller gymnasieskolan lyftes en eller två 

specifika lärare som varit bra respektive dåliga. Anledningarna till att berättarna lyfte lärarna 

som bra var likartade. Återkommande beskrivningar var hur lärarna varit stödjande i studierna, 

varit flexibla och försökt sätta sig in i hur eleven tänkte, samt att de inspirerat och öppnat upp 

för fortsatta studier. Den största faktorn som återkom var dock hur lärarna varit engagerade i 

eleven. En berättare beskrev upplevelsen på följande sätt: 

”Jag var JÄTTEDÅLIG på idrott. Det var en enda plåga att tvingas vara med och skämma ut 

sej varenda gång. […] Jag gick lågintensiv [idrott] och då var alla andra också dåliga och 

ointresserade och läraren var fantastisk! Han var överlycklig om vi kom dit ombytta, om fler 

än 3 ville vara med så det gick göra lag, och annars gjorde han allt för att vi bara skulle komma 

som vi var och promenera! Jag önskar alla varit så!”. 

 

Återkommande i de beskrivningar av dåliga lärare i berättelserna var hur lärarna behandlat dem 

orättvist, varit oflexibla och opedagogiska, inte trott på eller inte förstått att de behövde hjälp, 

utan snarare trott att de varit stökiga elever och exempelvis skickade ut dem ur klassrummet. 

En berättare beskrev hur hen brukade sitta med hörlurar under lektionerna och stänga av 

musiken då läraren pratade. De flesta lärarna lät detta bero då hen fortfarande presterade bra, 

men en specifik lärare trodde att hen fuskade just för att hen fortfarande presterade bra trots 

hörlurarna. Berättaren beskrev hörlurarna och musiken som en strategi för att koncentrera sig, 

men just denna lärare såg det som att berättaren inte var närvarande, och sänkte därför 

berättarens betyg, trots bra arbeten. En berättare beskrev hur hen varit ”för effektiv” i vissa 

ämnen vilket gjorde att lärarna lät hen tenta av ämnena direkt eller gå in till parallellklassen för 

att vara extralärare, istället för att utmana berättaren med andra uppgifter i ämnet. Detta kan ses 

som en annan sida av att vara en dålig lärare. 

5.2.2. Universitet, högskola och Komvux 

I de högre utbildningssystemen fanns det fyra viktiga delar som lyftes i berättelserna: generellt 

om högre utbildning, lärarna och studenthälsan.  

 

De generella beskrivningarna om högre studier från gruppen som inte fått Supported Education 

som stöd kretsade framförallt om universitetets studier. Flera berättare beskrev att det var en 

utmaning att börja på universitet, då det var stort, nytt, annorlunda och innebar många 
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förändringar. En berättare beskrev exempelvis föreläsningssituationen som ny och utmanande, 

en annan beskrev att det inte enbart var själva universitetet som gjorde att det kändes 

utmanande, utan även att flytta till en studentkorridor. Alla de utmaningar som berättarna 

beskrev mynnade oftast ut i en stress att inte klara av kurserna. Det som däremot beskrevs som 

positivt och underlättande i många berättelser var att på universitetet gick de kurser som 

berättarna själva valt och var intresserade av.  

 

Berättelserna från gruppen som fått Supported Education som stöd beskrev inte så mycket av 

universitet, högskola, Komvux, dess lärare och medstudenter. På grund av detta så omnämns 

denna grupp inte i de kommande underrubrikerna. Det som går att säga är att nästan samtliga 

berättare redogjorde för att de gått på universitet, högskola eller Komvux. 

 

5.2.2.1. Lärare på universitet, högskola och Komvux 

Lärare på universitet nämndes i några berättelser från gruppen som inte fått Supported 

Education som stöd. Även här lyfte berättarna fram en eller flera specifika lärare som varit bra 

respektive dåliga. Samma berättare som beskrivit hur hen inte vågat berätta för studenter om 

diagnosen, då de ansåg att diagnoser var sociala konstruktioner, beskrev hur hen inte vågat 

berätta för lärarna om sin diagnos. Detta av rädsla för att lärarna skulle ha samma inställning 

som studenterna, samt rädsla för särbehandling och få andra krav ställda på sig.  

 

De lärare som lyftes som bra beskrevs likartat, de var stöttande, engagerade, flexibla, hade 

kunskap och förståelse kring diagnoser och de svårigheter som kunde följa av dessa. En 

berättare beskrev även att innan hens diagnos var fastställd så bad hen att få göra en muntlig 

redovisning enskilt, varpå en lärare utan att ifrågasätta detta tillät berättaren att göra 

redovisningen på lärarens kontor. 

 

En berättare beskrev hur det funnits få bra lärare på berättarens utbildning som ville hjälpa hen, 

vilket gjorde att hen aktivt började söka kurser med lärare som hen ansåg vara bra. Berättaren 

beskrev även att det var två lärare som misstänkte att hen hade diagnos: 

”Redan vid första och andra kursen hoppade två lärare på mig och anklagade mig för att ha 

[diagnos], jag avskydde verkligen dessa två lärare.”. 

 

Citatet ovan visar på berättarens synsätt hur lärarna valt att ta upp en eventuell diagnos med 

berättaren. Vidare beskrev berättaren hur hen inte fått godkänt på dessa lärares uppgifter och 

hur hen till slut tog studieuppehåll. Då hen återupptog studierna kämpade hen med att få andra 

lärare, och då detta till sist gick igenom fick hen nya uppgifter, som hen fick godkänt på.  

 

5.2.2.2. Studenthälsan 

Samtliga berättelser från gruppen som inte fått Supported Education som stöd lyfter 

studenthälsan direkt eller indirekt och berättarna ger både positiva och negativa omdömen. Den 

kritiska brytpunkten i berättelserna var då individerna fick sin diagnos. Att berättarna inte blivit 

trodda om att behöva stöd, samt att de inte blivit lyssnade på var ständigt förekommande i 

berättelserna liksom frustrationen. En berättare beskrev det på följande sätt: 
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”Jag skulle också vilja att studenter som vill ha särskilt stöd inte viftades bort med att de inte 

har diagnos, utan att studenthälsan eller de som har hand om särskilt stöd faktiskt lyssnas på 

studenten. Varför vill hen ha särskilt stöd? Vad är det den här studenten har svårt med? Det är 

ju av allas intresse att en student klarar av sin utbildning.”. 

 

En berättare beskrev att trots att hen själv aktivt sökte stöd så fort hen började studera så blev 

hen inledningsvis inte trodd, samt att det tog lång tid innan insatserna kunde börja, då det 

krävdes många inlämnade intyg på diagnosen. En annan berättare lyfte hur bemötandet på olika 

universitets studenthälsor är mycket varierande. Den generella uppfattningen i berättelserna var 

dock att då diagnosen var fastställd och alla intyg inlämnade så var insatserna bra och stödjande 

från studenthälsans sida. De som fått vänta länge på insatserna uttryckte en klar lättnad då de 

väl kom, för att de för första gången exempelvis kunde hålla deadlines.  

 

Tre berättare beskrev hur de valt att inte söka insatser från studenthälsan och orsakerna var 

varierande. En berättare beskrev hur hen själv i stor utsträckning lärt sig hantera sin problematik 

och ansåg det vara mer besvärligt att söka insatser än att själv fortsätta hantera problemen. En 

berättare beskrev hur hen inte vågade söka insatser då hen var rädd för att bli stigmatiserad av 

andra studenter och lärare. En berättare beskrev hur hen tyckt att de insatser som berättaren 

hade rätt till inte passade. Att insatserna inte helt passade var det även en annan berättare som 

beskrev. Exempelvis hur hen inledningsvis fått en insats att gå till en anställd en gång i veckan 

för att få hjälp med struktur, men det blev en så pass stor stress att gå till denne så hen slutade. 

En annan av insatserna var att få göra tentamen muntligt, men först efter hen försökt göra 

tentamen skriftlig tre gånger, något som skapade stor frustration.  

5.2.4. Sjukvården 

I berättelserna från gruppen som inte fått Supported Education som stöd handlade vården 

mycket om själva diagnosen. De flesta fick diagnosen först under eller efter gymnasietiden, 

enbart en fick den innan grundskolan. Två av berättarna beskrev svårigheter med att få diagnos. 

En beskrev hur hen fick beskedet att hen var tvungen att vänta i 24 månader på att få en 

utredning, vilket var mycket problematiskt då hen redan påbörjat studierna på universitet. Under 

denna tid fick berättaren stödinsatser som skulle underlätta vardagen, men inga insatser för att 

kunna studera. Först efter att ha bestämt sig för att hoppa av utbildningen och flytta till en annan 

del i landet fick hen komma för utredning. Den andra berättaren beskrev hur hens förälder varit 

tvungen att kämpa för att få en diagnosutredning, då vården inte trodde på föräldern. 

 

I samband med att berättarna berörde diagnosen så nämndes även några intressanta faktorer. 

Två av berättarna beskrev att de hade samdiagnoser, en beskrev hur det var en lättnad att få 

diagnos, en beskrev hur denne velat ha diagnos redan som barn för att få större förståelse, en 

beskrev hur det varit svårt att acceptera diagnosen och en beskriver en viss skepsis mot 

diagnosen eftersom hen menade att den var ”poppis” under den tid som hen fick den. 

 

Enbart en berättare från gruppen som fått Supported Education som stöd som nämnde vården. 

Det handlade om då hen var i en sjukdomsperiod, och det som är mest framträdande i 
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beskrivningen av vården var att hen fick träffa många läkare som avbytte varandra och att det 

rent generellt var en jobbig period i berättarens liv, där verksamheten fanns som ett stöd. 

 

5.2.4.1. Psykolog, terapeut och kurator 

Några av berättarna nämnde även att de haft samtalskontakt. I gruppen som inte fått Supported 

Education som stöd var det två stycken som ytligt nämnde att de haft samtalskontakt. 

 

I gruppen som fått Supported Education som stöd var det tre stycken som beskrev att de haft 

samtalskontakter under en längre period. En beskrev exempelvis hur hens samtalskontakt 

föreslagit att hen skulle vända sig till verksamheten då samtalskontakten märkte hur berättaren 

upplevde en meningslöshet i det hen gjorde om dagarna.  

5.2.5. Myndigheter och professionella personer 

I gruppen som inte fått Supported Education som stöd nämndes olika myndigheter väldigt 

ytligt. CSN var den myndighet som på ett eller annat sätt nämndes, där berättarna främst 

beskrev oro över att inte göra klart kurser på avsatt tid och därigenom inte få vidare studiestöd. 

Detta i sin tur skulle göra det problematiskt att fortsätta studierna. En berättare beskrev hur hen 

var tvungen att ta ett studieuppehåll just av denna anledning. 

 

En annan berättare beskrev hur vissa professionella personer fattade för snabba beslut utifrån 

vad man bör ge för insats till en viss diagnos. Exempelvis fattade de professionella beslut om 

särskola, något som berättaren och berättarens förälder tyckte var felaktigt. I detta fall fick 

föräldern kämpa för att berättaren skulle få gå i den vanliga skolan. Berättaren beskrev detta på 

följande sätt: 

”Att de professionella tog snabba beslut utan att ens treflektera kring barns förmågor att kunna 

utvecklas positivt och att inte ens försöka tro den förmågan. Tack och lov att jag fick studera i 

en vanlig skolgång…”. 

 

I några berättelser från gruppen som fått Supported Education som stöd lyftes CSN och 

Försäkringskassan. Berättarna beskrev främst hur berättarna fått stöd av verksamheten i 

kontakter med dessa myndigheter samt att fylla i papper som ansetts som krångliga. En berättare 

beskrev även hens missnöje med många statliga och kommunala stödinsatser, då hen upplevt 

att det fanns en bakomliggande nedvärderande syn.  

”Många statliga och kommunala hjälpinsatser har jag upplevt som outhärdliga på grund av 

den underliggande nedvärderingen av mig som individ, och hur det i sin tur skadar min 

självkänsla. Och vad får jag i utbyte? Ja, till exempel ett städschema jag inte behöver…” 

5.2.6. Kort sammanfattning av formella stödaktörer 

I gruppen som inte fått stöd av Supported Education benämndes grund- och gymnasieskolan 

både positivt och negativt. Majoriteten av berättelserna handlade om svårigheter som gruppen 

haft i skolan. Även lärare nämndes i några berättelser, där specifika lärare som varit bra 

respektive dåliga lyftes fram. I gruppen som fått stöd av Supported Education nämndes grund- 

och gymnasieskolan i en av berättelserna en aning mer detaljerat med fokus på mobbning, och 

flyktigt i andra berättelser. Lärare nämndes mycket lite i denna grupp. 
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Den generella bedömningen om universitet från gruppen som inte stöd av Supported Education 

var att det varit en stor utmaning att börja, men även att det blev lättare då de studerade något 

som de själva var intresserade av. Då det kom till lärarna på universitetet så lyftes åter igen 

specifika lärare som varit bra respektive dåliga. Något som skapade mycket frustration var att 

studenthälsan enbart erbjöd stöd för dem som hade en fastställd diagnos, samt att det kunde ta 

lång tid att få insatserna. Några berättare beskrev hur individer valde att inte ens försöka få stöd 

av olika anledningar. Då det kommer till gruppen som har fått stöd av Supported Education så 

nämndes enbart att de hade gått på universitetet, högskola eller Komvux, men inte vidare 

beskrivning av dessa instanser. 

 

Gällande sjukvården kretsar berättelserna från gruppen som inte fått stöd av Supported 

Education runt diagnosen, om hur de fått den och även vad de har tyckt om den. Två av 

personerna beskrev också hur de under en tid haft samtalskontakt som stöd. I gruppen som fått 

stöd av Supported Education är det enbart en som beskrev en kontakt med vården som något 

otrygg. Tre från denna grupp har däremot haft samtalskontakt som stöd under en längre tid. 

 

Myndigheter och professionella personer nämndes väldigt ytligt hos båda grupperna. I gruppen 

som inte fått stöd av Supported Education beskrevs framförallt stressen runt att inte klara kurser 

i tid och därigenom inte få studiemedel från CSN. Även professionella som fattar för snabba 

beslut beskrevs. I gruppen som fått stöd av Supported Education beskrevs framför allt hur de 

fått stöd av verksamheten i kontakter med myndigheter.  

5.3. Supported Education som stödaktör 
I detta avsnitt kommer Supported Education som en stödaktör att beskrivas. Av naturliga skäl 

nämns därför inte gruppen som inte har fått stöd av Supported Education. De personer vars 

berättelser redogörs för fick stöd av Supported Education genom en verksamhet som arbetade 

efter denna modell. Därför benämns Supported Education som ”verksamheten” i detta avsnitt. 

5.3.1. Generell bedömning av verksamheten 

I samtliga berättelser uttalade sig berättarna om hur det kändes att gå till verksamheten och 

gjorde en generell bedömning av den atmosfär som fanns. Flera berättare beskrev en känsla av 

att det var meningsfullt att gå till verksamheten, och att de var del av ett sammanhang. 

Berättarna beskrev verksamhetens atmosfär i ord som öppen, varm, familjär, trygg och 

energifylld. Vidare beskrevs en känsla av att vara normal, en plats att utvecklas på, en plats att 

lära känna andra, att bli sedd och hörd, att bli accepterad och att acceptera, samt att alltid känna 

sig välkommen. Två av berättarna beskrev även en känsla av kravlöshet och frihet. En av dessa 

beskrev det på följande sätt: 

”Jag gör inte av med energi av anspänning att vara stilla, följa koder, jag känner mig mer fri 

bara av vetskapen att det är ett ställe där andra har funktionshinder eller kunskap kring det.”.  

 

Två av berättarna beskrev hur de fick kontakt med verksamheten inför stora arbeten i sin 

utbildning, och båda kände en viss osäkerhet om de borde få stöd av verksamheten. En beskrev 

hur hen var i en fas där hen tänkte att hen ”borde” klara av att skriva arbetet själv. Den andra 
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beskrev hur det inledningsvis kändes som fusk att gå till verksamheten och få hjälp med sådant 

som framstår som litet för andra. Båda berättarna beskrev hur dessa känslor försvann tack vare 

personalen, men även tack vare den ovan beskrivna atmosfären: 

”Det var väl egentligen det här att [verksamhet] är en väldigt öppen, trevlig, varm miljö som 

gör att det blir självklart fastän man inte själv känner att man borde få stöd.”. 

 

Några berättare beskrev den fysiska miljön. Faktorer som togs upp var att det kändes som på 

en arbetsplats då man kunde sitta i ett kontor om man ville, att det fanns utrustning i form av 

exempelvis skrivare eller datorer och att det var mindre stökigt och mer familjärt än att sitta på 

biblioteket. Det beskrev som avgörande att verksamheten var belägen i anslutning till campus 

så man smidigt kunde röra sig mellan dessa. Flera berättare lyfte att det var bra att inte behöva 

sitta hemma och studera, då de fick mer gjort i verksamhetens lokaler. 

 

Några berättare beskrev hur värdefullt det var att kunna komma till verksamheten även då de 

inte hade förmågan att studera och/eller var sjukskrivna. Det som framhölls som viktigt var att 

genom att komma till verksamheten så fanns det fortfarande en känsla av att tillhöra ett 

sammanhang. Detta beskrevs som en länk till vardagen genom att exempelvis gå till 

verksamheten och ta en kaffe eller handarbeta.  

5.3.2. Skräddarsytt stöd 

I samtliga berättelser beskrevs de olika typer av stöd som berättarna tagit del av. Exempel på 

dessa stöd var hjälp att reda ut och förstå uppgifter, skapa en struktur, stöttning under svåra 

kurser, ge konstruktiv kritik och tips, eller att ringa då en individ varit borta ett tag och fråga 

hur det gick för studenten. Utöver detta studieinriktade stöd beskrev berättarna även hur de fått 

stöd med att exempelvis fylla i papper från myndigheter, kontakt med myndigheter eller andra 

aktörer, strukturera vardagen eller laga matlådor. Anledningen till detta beskrev en berättare så 

här: 

”Det är nödvändigt att mina vardagsrutiner fungerar så jag kan använda så mycket av min 

kraft som möjligt att fokusera på studierna. Det gäller både hemma i min lägenhet och de 

vardagssysslor som måste göras där såväl som mat, dygnsrytm och sömn. Allt detta är sådant 

som jag har jobbat med att få ordning på med hjälp av [personal].”. 

 

Stödinsatserna kunde vara olika stora, olika många och variera över tid beroende på vilket stöd 

som behövdes för tillfället. En av berättarna beskrev exempelvis hur hen varit på verksamheten 

väldigt få timmar i veckan, men tack vare det ”lilla stödet” så vågade hen ta sig an en stor 

uppgift och gjorde den mycket bättre än vad hen bedömde att hen skulle gjort utan stöd. 

Berättarna beskrev även en annan del av stödet, i form av uppmuntran, ”peppning” och visst 

samtalsstöd. 

5.3.3. Personal på verksamheten 

Samtliga berättare beskrev personalen och hur den varit ett stort stöd. Återkommande som en 

generell beskrivning av personalen var att den varit öppen, tillmötesgående, stabil, vänlig och 

närvarande. Det återkom även att personalen bemötte berättarna på ett neutralt och förstående 
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sätt samt att de blivit sedda och hörda, istället för att se berättarna som avvikande eller uppvisa 

otålighet. I en del av att beskriva personalen skrev en berättare: 

”En stor del som också har varit positiv för mig är att omän personalen har fullt upp så hejjar 

de alltid därav finns känslan av att bli sedd, hörd och lyssnad på.”. 

 

Flera berättare beskrev hur personalen hade lyssnat på berättarna då de haft både stora och små 

problem, oberoende vad det handlat om, samt diskuterat problemen, hjälpt berättarna att 

samla/organisera sina tankar och därigenom givit energi. Ytterligare en del som beskrevs var 

hur personalen utmanade, uppmuntrade och ”peppade” berättarna. En berättare beskrev hur hen 

varit tvungen att avbryta sina tidigare studier, vilket resulterade i en känsla av misslyckande. 

Först då hen kom till verksamheten och diskuterade studiemöjligheter med personalen, och 

sedan fick uppmuntran, vågade hen till sist ansöka om studier igen.  

 

5.3.3.1. Lärare i verksamheten 

På verksamheten fanns även utbildade lärare vilka beskrevs specifikt i majoriteten av 

berättelserna. Det som lyfts som särskilt viktigt är att dessa lärare bemött individerna med 

förståelse och tålmodighet (precis som övrig personal), något som flera kommenterade att de 

inte mött hos lärare tidigare. Att de kunde diskutera uppgifter samt kände att de kunde ställa 

vilka frågor som helst utan att känna sig dumma var mycket viktigt. 

”Det är en lyx att ha en utbildad lärare vid sin sida, när min skolgång bestod av lite lärartid 

men många frågor för att kunna gå vidare (som vad uppgifter var för femte gången, eller åt 

vilket håll pappret ska ligga).”. 

5.3.4. Andra studenter i verksamheten 

Nästan alla berättare berörde den sociala samvaron som fanns på verksamheten i form av andra 

studenter. De flesta av dessa berättare beskriver hur det fanns en öppenhet även mellan 

studenterna samt att man kunde välja att umgås med andra om man ville. Att verksamheten 

både var ett ställe där man kunde få stöd samt en social samlingsplats beskrevs ofta, men även 

att verksamheten uppmuntrade den sociala samvaron genom att exempelvis ha målarkvällar 

eller matlagningskvällar. Enbart en lyfte att den sociala samvaron ibland kunde vara 

problematisk då den stundom kunde ta för mycket energi från berättaren.  

5.3.6. Kort sammanfattning av Supported Education som stödaktör 

Verksamheten i sig beskrevs som meningsfull samt att berättarna kände sig delaktiga i ett 

sammanhang. Atmosfären beskrevs som öppen, trygg och familjär. Två berättare beskrev att de 

inledningsvis varit osäkra på om de borde få hjälp av verksamheten, men att atmosfären 

lindrade denna osäkerhet. Den fysiska miljön beskrevs positivt. Den viktigaste faktorn vara att 

verksamheten låg i anslutning till campus. Några berättare beskrev även vikten av att få gå till 

verksamheten då de var sjukskrivna och oförmögna att studera. 

 

Berättarna beskrev många olika stödinsatser som berättarna fått av verksamheten för att 

underlätta studier och vardagsliv. Det som framgick tydligast var att varje individ fick 

skräddarsydda insatser efter sina behov och att insatserna ändrades då situationen ändrades. 

 



25 

 

Personalen på verksamheten beskrevs som öppen, tillmötesgående, vänlig, samt att den 

lyssnade, uppmuntrade och utmanade berättarna. Att ha tillgång till en förstående och tålmodig 

lärare beskrevs som viktigt. 

5.4. Berättarnas bedömning av stödaktörerna 

I denna del redogörs för berättarnas generella bedömning av det stöd som de fått. Den generella 

bedömningen från gruppen som inte fått stöd med hjälp av Supported Education kretsar runt de 

informella och formella stödaktörerna. Den generella bedömningen från gruppen som fått stöd 

med hjälp av Supported Education kretsar runt stödet de fått från verksamheten. 

5.4.1. Bedömning från gruppen som inte fått stöd via Supported Education 

Den generella bedömningen i berättelserna från denna grupp är att de berättare som fick sitt 

främsta stöd från de informella stödaktörerna var generellt nöjda med dessa insatser, även om 

det ofta beskrevs en frustration över att de inte fick stöd från de formella stödaktörerna, eller 

att det tog lång tid att få detta stöd.  

 

Något som återkommer i många berättelser är frustrationen över att stödet från de formella 

stödaktörerna var oflexibelt och långsamt, både då det kom till stöd utan/i väntan på diagnos, 

men även då diagnos redan fanns. Ett exempel är studenthälsan, där majoriteten av dem som 

fått insatser från studenthälsan tyckte att insatserna var bra, samtidigt som de var svåra att få, 

eller tog lång tid att få. Några valde att inte ta stöd alls från studenthälsan då detta enbart skulle 

vara besvärligt, och några för att de insatser som studenthälsan erbjöd inte passade dem. 

 

Det som lyfts som den största formella stödaktören var bra lärare, precis som att dåliga lärare 

tog energi och i viss mån stjälpte individer. Bedömningen från gruppen var att lärarna var 

avgörande för att utbildningen skulle fungera, både på grund- och gymnasieskola och på högre 

lärosäten.  

5.4.2. Bedömning från gruppen som fått stöd via Supported Education 

Den generella bedömningen som beskrivs i berättelserna är att stödet varit fungerande och bra. 

Framförallt lyfts individanpassningen av stödet som det som varit mest framgångsrikt. Enbart 

två av berättarna lyfter något som kan förbättras, en beskriver att den sociala gemenskapen 

mellan studenterna kan ta för mycket energi, och en att hen önskade bli kontaktad snabbare om 

hen varit frånvarande från verksamheten. Ytterligare en berättare nämner att verksamheten, 

eller personalen på verksamheten, inte alltid gjort rätt, men att annat övervägde detta:  

”Och nej, det blir inte alltid rätt. Men alla gånger de har trott på dig när du själv inte har gjort 

det gottgör de flesta små malörer [verksamhet] kan belastas med.”. 

 

Många berättelser framhåller hur berättarna genomgått en personlig utveckling under tiden som 

de varit på verksamheten. Exempelvis beskriver en hur hen kände sig tryggare efter att ha fått 

stödet från verksamheten, men även att hen fortfarande hade en lång väg att gå. En berättare 

beskriver att hen lärt känna och accepterat sitt funktionshinder, samt hur det sammanlagda 

stödet från verksamheten ingett självkänsla och självförtroende, men också en säkerhet om att 

komma tillbaka till arbetsmarknaden. Ytterligare en berättare tog upp självförtroende och 

självkänsla som ett resultat av att ha blivit utmanad och uppmuntrad: 
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”Jag har blivit mycket mer social och det har resulterat i att jag mår mycket bättre. Jag har 

även en meningsfull plats att gå till och känner mig som en del i ett sammanhang vilket är 

väldigt viktigt. Jag har fått större självförtroende när jag märkt att jag klarar så mycket mer 

än vad jag tror.”. 

6. Analys 
I detta avsnitt redogörs för studiens analys. Analysen återkopplar till studiens syfte och 

frågeställningar. 

6.1. Skillnader i upplevelser av att studera 

I detta avsnitt besvaras studiens första frågeställning som var: 

”Vilka (om några) var skillnaderna mellan upplevelserna av att studera hos de personer som 

fått stöd med hjälp av Supported Education, och de personer som inte fått stöd av modellen?”. 

 

Då berättelserna analyserades framkom att båda grupperna indirekt beskrev de mål som 

Supported Education avser att uppnå. Gruppernas berättelser visade att målen är bra, och en 

önskan om att samtliga mål skulle vara uppnådda, men att så inte var fallet i gruppen som inte 

fått stöd av Supported Education. Nedan följer en tabell i vilken de mål som Supported 

Education avser att uppnå presenteras, samt om de två olika grupperna mötte dessa mål eller 

inte. Tabellen är ett överskådligt sätt påminna om vilka likheter och skillnader i upplevelserna 

av att studera som redovisats i resultatet. 

 

Supported Educations mål 

Fått stöd av 

Supported Education 

Inte fått stöd av 

Supported Education 

1.   Studenten ska delta i lektioner för att 

arbeta på sina mot i en normaliserad 

miljö. 

JA 
Exempelvis genom att gå på 

vanliga lektioner. 

JA 
Dock beskrevs svårigheter med 

detta om de inte fick stöd. 

2. Studenten ska ha ökade yrkesinriktade 

och sociala val och möjligheter. 

JA 
Exempelvis genom andra 

studenter. 

JA/NEJ 
Slutförd utbildning ger ökade 

yrkesinriktade möjligheter. 

Dock beskrevs en brist på 

sociala möjligheter i form av 

andra studenter att ty sig till. 

3. Studenten ska ha förutsättningar för att 

på ett framgångsrikt sätt kunna fortsätta 

studera. 

JA 
Exempelvis de skräddarsydda 

insatserna. 

JA/NEJ 
Några tog sig an det som var 

problematiskt själva, medan 

andra önskar fler insatser. Vissa 

tyckte att systemet inte givit 

dem hjälp/hjälp i rätt tid. 

4. Det ska ha förekommit ett utvecklande 

av naturligt och normaliserat stöd runt 

studenten. 

JA 
Exempelvis genom andra 

studenter och lärare i 

verksamheten. 

JA/NEJ 
Många efterfrågade detta. Vissa 

hade detta i form av familjen. 

5. Det ska finnas möjligheter för en 

positiv interaktion mellan studenten och 

JA 
Ex. andra studenter och lärare 

på utbildningen. 

JA/NEJ 
Många menade att stigma 

förekom. De berättare som inte 
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omgivningen som ett sätt att minska 

stigmat runt studenten. 

nämnde stigma var desamma 

som de som hade ett starkt stöd 

hos familjen, eller hanterade det 

som var problematiskt själva. 

6.   Studenten ska ha ett ökat användande 

av resurser från omgivningen. 

JA 
Exempelvis hjälp i kontakter 

med myndigheter, eller 

deltagande i verksamhetens 

temakvällar. 

 

JA/NEJ 
De som hade ett stort 

inofficiellt stöd hade detta, de 

andra saknade detta stöd i stor 

utsträckning. 

7. Programmet ska ha mött studentens 

behov och önskemål för att kunna ge 

denne service på ett icke-stigmatiserande 

sätt. 

JA 
Exempelvis personalens 

bemötande. 

JA/NEJ 
Gruppen skulle önska att det 

var så. Vissa ansåg att de fick 

rimliga insatser från 

studenthälsan, medan andra 

ansåg att insatserna inte 

passade dem.  
 Figur 2: Redovisning av Supported Educations mål och huruvida gruppen som har fått stöd med hjälp av modellen 

respektive den som inte fått stöd av densamma, möter dessa mål. 

 

Utifrån berättarnas bedömningar av de stödaktörer och de insatser som de tagit del av1 kan det 

konstateras att gruppen som inte fått stöd av Supported Education generellt är nöjd med det stöd 

de fått från de informella stödaktörerna, samt då de väl fått stöd av de formella stödaktörerna. 

Gruppen som har fått stöd av Supported Education är generellt nöjd med detta. Går det att dra 

slutsatsen att de informella stödaktörerna, och framför allt familjen, därigenom är lika effektiva 

och bra som Supported Education? Troligen till viss del, om familjen verkligen kan stödja 

individen på ett flexibelt sätt. Som Kalmas (2010:30) skriver så anses familjen ofta bidra med 

det största stödet, men även att familjerelationerna kan vara komplexa och kan stundom ge mer 

stress än stöd. Det kan även bli en nackdel om studenten enbart använder denna stödaktör och 

sedan exempelvis flyttar från sin familj, vilket skedde i en av berättelserna. Det naturliga stödet 

från familjen som studenten haft tidigare försvinner och skapar stora problem inför att påbörja 

studier, något som även Pillay och Suniti Bhat, (2012:142) beskrivit.  

 

En klar skillnad mellan berättelserna från de olika grupperna var att gruppen som inte fått stöd 

av Supported Education uttryckte mycket mer frustration över sina studier på högre nivå. Det 

som framför allt betonades var hur de formella stödaktörerna var oflexibla och att de fick vänta 

länge på att få stöd. Som beskrivits tidigare i studien så styrs de formella stödaktörerna av 

lagstiftning (Kalmas, 2010:155), vilket kan bidra till att gruppen upplever de formella 

stödaktörerna som oflexibla. I och med att det inte heller finns speciell lagstiftning eller 

vägledning för gruppen personer med NPF finns det inte heller något krav på de formella 

stödaktörerna att de bör vara flexibla och skräddarsy insatser för dessa studenter. Detta är 

särskilt intressant då både Skolverket (2014:41), i sin rapport om skolor med begränsad 

intagning, och Brodin och Ljusberg (2008:354), i sin artikel om specialklasser, beskriver hur 

skolan vill vara flexibel och tillmötesgå elevernas behov, något som faktiskt sågs som positivt, 

och som man inte lyckats med tidigare. Det finns alltså många skolor där ett flexibelt 

                                                 
1  Se rubrikerna ”5.4.1 Bedömning från gruppen som inte fått stöd via Supported Education” samt ”5.4.2. 

Bedömning från gruppen som fått stöd via Supported Education”, s. 26. 
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förhållningssätt inte finns i tillräcklig utsträckning för att elever med NPF ska ha samma 

förutsättningar som andra elever. Berättelserna redogör för hur detta flexibla förhållningssätt 

även saknas då studenterna kommer upp på en högre utbildningsnivå, samt då de kommer i 

kontakt med myndigheter. De tendenser till hög skolfrånvaro eller att vara helt frånvarande från 

skolan som, enligt Skolverket (2010:74), fanns hos elever med NPF om inte skolan antog ett 

flexibelt förhållningssätt, förekommer alltså högre upp i utbildningssystemet. Om inte 

stödaktörerna vid högre utbildning samt de övriga formella stödaktörerna antar ett flexibelt 

förhållningssätt och anpassar sin verksamhet efter studenterna så riskerar studenter att behöva 

hoppa av sin utbildning, vilket även beskrivs i en av berättelserna. Gruppen som däremot fått 

stöd av Supported Education uttryckte förvisso en frustration över att myndigheter var 

oflexibla, men i mycket lägre grad. Detta då den kunde vända sig till verksamheten för stöd i 

dessa kontakter. 

 

Gruppen som inte fått stöd av Supported Education uttryckte hur viktigt det var med bra och 

förstående lärare, men även att dåliga lärare kunde påverka deras studier mycket negativt. Detta 

visar på att det finns en variation i kunskaperna om denna målgrupp hos lärare. Pillay och Suniti 

Bhat (2012:152) lyfter hur college-personal i USA generellt inte hade kunskap eller träning i 

hur man skulle bemöta och stödja studenter med Aspergers syndrom. Detsamma skulle alltså 

även kunna vara fallet med hela gruppen NPF i Sverige. I gruppen som har fått stöd av 

Supported Education nämns dåliga lärare inte alls. Snarare nämns att det fanns bra lärare på 

verksamheten. Dessa lärare hade ett bra bemötande, vilket visar på deras kunskap om gruppen. 

Detta indikerar även att det finns ett skyddsnät runt dessa personer. Om de har en dålig lärare i 

en kurs så kan de troligen gå till verksamhetens lärare och diskutera saker som de inte förstår 

eller behöver hjälp med. 

 

Den största skillnaden mellan dessa två gruppers upplevelser av att studera är att de som inte 

fått stöd av Supported Education är tvungna att förlita sig på att stödaktörerna ger stöd. Idealet 

vore att samtliga informella och formella stödaktörer fungerade på ett flexibelt och 

individanpassat sätt med snabba insatser och åtgärder. Men så beskrivs det inte i berättelserna. 

Istället beskrivs hur en, eller oftast flera, delar fallerade vilket gör att studenten inte får det stöd 

som hen behövde. Detta tyder på att stödaktören Supported Education skulle kunna vara ett 

effektivt komplement till de andra stödaktörerna, med ett mer mångfacetterat och flexibelt stöd. 

6.2. Kan Supported Education vara en lämplig modell?  
I detta avsnitt besvaras studiens andra frågeställning: 

”Skulle Supported Education kunna vara en lämplig modell att använda då personer med en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning vill genomföra högre studier?”. 

 

Avsnittet svarar på frågeställningen, dels utifrån Supported Educations syfte, och dels utifrån 

det värde som resultatet visar med modellen. 

6.2.1. Supported Educations syfte 

Som beskrivits så motsvarade det stöd, som personerna som fått stöd av Supported Education, 

modellens mål. De som inte fått stöd av Supported Education var dock mer splittrade, och det 
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gick inte att säga att samtliga når alla mål. Gruppens berättelser visar att målen är bra, och en 

önskan om att samtliga mål skulle vara uppnådda, men att så inte är fallet. Detta skulle kunna 

visa på att modellen är lämplig för personer med NPF, men gör även att det blir intressant att 

studera syftet med modellen. 

 

Syftet med Supported Education går att dela upp i fyra olika områden: 

 Stödja individen att göra val som berör dess utbildning. 

 Hjälpa individen att komma in på den önskade utbildningen. 

 Stödja individen att upprätthålla sin status som student tills dess mål är nådda. 

 Genom att stödja individen till högre utbildning förbättra dess chanser på 

arbetsmarknaden. 

 

Dessa syften kan ses som självklara för att på ett framgångsrikt sätt slutföra studier för vilken 

student som helst. Därför blir det anmärkningsvärt att de flesta i gruppen som inte fått stöd av 

Supported Education inte uppnår dessa. Den del i syftet som tydligast fallerar för gruppen som 

inte fått stöd av Supported Education är att få stöd till att upprätthålla sin status som student, 

något som handlar om att få förutsättningar att studera, vilket i mångt och mycket är det 

viktigaste. Här blir det tydligt att systemet, och även den bakomliggande lagstiftningen, ställer 

till det för denna grupp studenter. Enligt diskrimineringslagen (2008:567) 3:14 ska lärosäten 

bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för personer 

med funktionsnedsättning som deltar i, eller söker sig till, utbildning. Detta gör att exempelvis 

universitetets studenthälsa inte har någon skyldighet att ge insatser till studenter som ännu inte 

fått någon diagnos, och inte heller under den tid som studenten väntar på diagnosen. Det finns 

ingen vägledning i vad man ska göra med de studenter som inväntar en utredning av diagnos, 

vilket gör att dessa inte får några insatser. Även de som redan fått diagnos måste vänta en längre 

tid på att få beviljade insatser. Åter igen kan man titta på Skolverkets rapport (2010:74), som i 

och för sig främst riktar sig till grund- och gymnasieskolan, men som även kan vara tillämplig 

på högre utbildningar. Rapporten visar hur personer med NPF tenderar att få skolsvårigheter 

och bli frånvarande från skolan om skolan inte anpassar sin verksamhet. Genom att inte anpassa 

sig till de behov som uttrycks av studenter, med eller utan diagnos, så utsätter man studenterna 

för en stor risk att inte kunna genomföra sin utbildning på lika villkor som andra studenter. Ett 

sådant förhållningssätt talar emot principen om den inkluderande skolan som Skolverket 

(2014:71) beskriver, och som måste anses gälla även för studier på högre nivå.  

 

Gruppen som fått stöd av Supported Education beskriver ett stöd som motsvarade modellens 

syften. Berättarna beskriver tydligt hur studenterna fått stöd i val som berör deras utbildning 

och genom detta har verksamheten även hjälpt studenterna att komma in på önskad utbildning, 

samt gett dem stöd under utbildningen. Även då studenter exempelvis har blivit sjukskrivna så 

har verksamheten fortsatt att ge studenterna stöd, vilket påverkat att individens status som 

student inte har försämrats. Om studenternas chanser ökar på arbetsmarknaden är svårt att 

besvara utifrån berättelserna. Mueser och Cook (2012:418) menar att man, genom att stödja 

studenter till utbildning, även höjer deras chanser att konkurrera med andra på den reguljära 

arbetsmarknaden. Man kan alltså anta att även detta syfte uppnås. 
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Resultatet talar alltså för att de studenter som inte fått stöd av Supported Education skulle kunna 

uppnå modellens syften om de fått kontakt med en verksamhet i Sverige som tillämpar 

modellen. Det är även troligt att de skulle fått stöd även om de inte hade fått sin diagnos än, 

eftersom verksamheter som använder modellen i Sverige tenderar att rikta sig till en mer 

övergripande målgrupp: studenter som önskar studera men som har olika svårigheter att 

genomföra utbildning1. 

6.2.2. Värdet av Supported Education  

Samtliga berättare som inte fått stöd av Supported Education ger gedigna tillbakablickar över 

framför allt hur deras skolgång varit svår i grundskolan, gymnasieskolan eller universitetet. I 

gruppen som däremot fått stöd av Supported Education är det ytterst få som ser tillbaka på sin 

skolgång, enbart en beskrev mer utförligt hur den varit svår. Detta kan betyda att dessa berättare 

generellt inte haft en svår skolgång. Ett troligare antagande är dock att denna grupp haft en lika 

svår skolgång som gruppen som inte fått stöd av Supported Education. Anledningen till att de 

väljer att inte beskriva denna är troligen för att de genomgått en personlig utveckling under 

programmets gång, vilket resultatet beskrev. Bengs et al. (2013:59) beskriver i sin studie om 

Supported Education hur intervjupersonerna ansåg att de kom vidare i livet tack vare modellen. 

Troligen ansåg de därför att det inte är lika viktigt att tala om det som varit svårt under 

skolgången, utan de valde istället att fokusera på det positiva med att börja på verksamheten 

och på hur framtiden ser ut. Som nämnts tidigare finns det vissa principer som en verksamhet 

som använder Supported Education ska använda sig av. En av dessa är hopp, vilket går ut på 

att studenten ska ses som en individ i utveckling som är kapabel att växa och utvecklas på ett 

positivt sätt. Att studenterna genomgått en utveckling kan förklaras av denna princip. 

 

Förutom att se studenten som en individ som kan utvecklas så skulle en del av den personliga 

utvecklingen kunna ligga i att Supported Education har ett stigma-reducerande fokus. Många 

av studenterna som inte fått ta del av modellen beskrev hur de blivit stigmatiserade under sin 

skolgång. Om en individ stigmatiseras finns det en överhängande risk att personen i fråga börjar 

identifiera sig med den stigmatisering den blir utsatt för (självstigmatisering), vilket i sin tur 

kan leda till negativa känslomässiga reaktioner, lägre självförtroende, något som i 

förlängningen gör att personerna hämmas i vad de företar sig (Corrigan et al., 2005:531). Att 

gruppen tar upp stigmatiseringen under skolgången skulle därigenom kunna vara en följd av att 

något hände med individen då denne blev utsatt för stigmatisering: självstigmatisering. De som 

däremot fått stöd av Supported Education nämner istället hur de kan känna sig fria och blir 

bemötta på ett tillmötesgående sätt av verksamhetens personal. Detta tyder på att de inte blir 

stigmatiserade, och det verkar som att dessa icke-stigmatiserande åtgärder även har hjälpt 

individer att komma ifrån självstigmatisering, då de berättar om hur de exempelvis fått bättre 

självkänsla och även hur de rör sig framåt. Detta talar för att Supported Education inte enbart 

förändrar studiesituationen, utan att modellen även skulle kunna hjälpa studenterna att 

utvecklas på ett personligt plan, vilket även Bengs et al. (2013:59) beskriver i sina resultat.  

                                                 
1 Se rubrik ”2.4. Supported Education”, s. 9. 
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7. Avslutande diskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultat, analys, samt en metodreflektion. 

7.1. Familjen i fokus 
Resultatet, och till viss del denna analys, beskriver hur gruppen som inte fått stöd av Supported 

Education lyfter fram familjen som den viktigaste stödaktören. Gruppen som fått stöd av 

Supported Education lyfter däremot inte alls fram familjen som en viktig del, utan beskriver att 

den vänder sig till verksamheten. Eftersom detta är en genomgående trend är det knappast 

troligt att samtliga berättare som fått stöd av Supported Education inte har fått stöd av familjen. 

Det känns däremot mer troligt att det professionella mångfacetterade stödet som verksamheten 

givit dem gör de informella stödaktörerna underordnade. Personerna som inte fått stöd av 

Supported Education har däremot inte fått detta mångsidiga stöd från någon professionell 

utövare, vilket gör att det stöd som de fått av familjen lyfts fram som det viktigaste, även om 

detta inte fungerat hela tiden.  

7.2. Samhällets resurser 
Både resultatet och analysen pekar på att framför allt de formella stödaktörerna har varit 

bristfälliga i många avseenden. I många av berättelserna från personer som inte fått stöd av 

Supported Education beskrivs hur berättarna haft stora svårigheter att studera på grund av 

bristande insatser i väntan på diagnos. Följden av detta blir naturligtvis en förlust för individen 

men även en förlust för samhället. Dels kan det ses som en ekonomisk förlust, i form av att 

studenter inte slutför kurser och/eller tar studieuppehåll, vilket blir en ekonomisk förlust för 

universitetet och samhället. Studenter riskerar även att sjukskrivas, vilket blir en ytterligare 

kostnad i form av exempelvis sjukpenning, socialbidrag och övriga kostnader för sjukvården. 

Dels kan det ses som en förlust för samhället i form av att dessa studenter inte tar del av den 

kunskap som kurserna på universitet erbjuder. Därigenom höjs inte befolkningens 

utbildningsnivå. Detta kan även bidra till färre personer i samhället med olika examina och 

specialistkunskap.  

 

De insatser som personer med NPF beskriver att de behöver för att kunna studera är inte lika 

omfattande som exempelvis insatserna för personer med psykiska funktionsnedsättningar eller 

personer med utvecklingsstörning. Insatserna som ges från exempelvis studenthälsan skulle i 

mångt och mycket räcka för att gruppen skulle kunna ta sig an utbildningen på ett framgångsrikt 

sätt. Problemet är dock att studenterna måste vänta på insatserna, eller inte får dem för att 

studenterna ännu inte fått en diagnos. Det sänder ett budskap till studenterna att de inte är värda 

att tas på allvar så länge deras problem inte finns dokumenterat, vilket är en klar nedvärdering. 

Det är anmärkningsvärt att det inte finns någon som helst vägledning om vad man ska göra med 

dessa studenter, då väntetiden på att få en utredning för diagnos kan vara så pass lång som två 

år.  

 

Det vore troligen mer samhällsekonomiskt klokt att införa en verksamhet som arbetade med 

Supported Education vid varje universitet. Den skulle då kunna arbeta utifrån anpassade 

insatser till varje student som kan behöva stöd för sin utbildning. Därigenom borde antalet 
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”tappade studenter” minska i mängd, och det blir både en ekonomisk och kunskapsmässig 

vinning för samhället. 

7.3. Metodreflektion 
I detta avsnitt redogörs det för olika reflektioner om metoden och hur den kan ha påverkat 

studien. 

7.3.1. Urval 
I denna studie söktes deltagare på två olika sätt. Ett sätt var att vända sig till en verksamhet som 

använde modellen Supported Education i sitt arbete med målgruppen, som i sin tur fick lämna 

ut information till deltagarna i verksamheten. En svaghet med studien skulle därigenom kunna 

vara att personalen på verksamheten enbart lämnade ut information om studien till de deltagare 

som de trodde skulle lyfta det positiva med modellen. För att kringgå denna svaghet bestämde 

jag fyra olika dagar som personalen skulle informera samtliga personer som kom till 

verksamheten om studien, oavsett om de hade en NPF diagnos eller inte. För den andra gruppen 

söktes deltagare på Facebook. En svaghet med detta skulle kunna vara att det enbart var 

personer i den direkta omgivningen som fick ta del av att en studie pågick, samt att deltagarna 

enbart skulle bestå av mitt kontaktnät. Detta blev dock ett obefintligt problem, då informationen 

delades 33 gånger, och även i olika grupper med många medlemmar för att söka sig utanför det 

direkta kontaktnätet.  

7.3.2. Datainsamling 
Något som kan belasta studien är det faktum att i den första informationen som gavs beskrevs 

hur deltagarna skulle skriva en berättelse. Detta kan ha varit olämpligt med tanke på den 

målgrupp som studien riktade sig till, och kan ha gjort att vissa personer valde att inte delta. Då 

deltagare undrade om de kunde delta genom att redogöra för sin berättelse muntligt istället 

gjorde jag detta möjligt. För att fortfarande behålla tanken bakom korta reflekterande narrativ 

så ombads personerna att lyssna igenom sin inspelning och göra eventuella revideringar, innan 

de skickade den, på samma sätt som de övriga ombads att läsa igenom sin text en gång. 

7.3.3. Narrativ analys 
De svagheter som narrativ analys ofta belastas med är att analysen är väldigt beroende av 

analytikern, och att samma text kan läsas på flera olika sätt. Samtidigt är grunden i narrativ 

analys att man hela tiden ska återkoppla till texten och se vad som är skrivet. Återkoppling till 

texten gjordes löpande under analysen. För att försöka förebygga att något skulle missas eller 

misstolkas användes även två olika modeller för narrativ analys som på ett bra sätt 

kompletterade varandra. I många fall återkom flera delar av texten i de båda modellerna, medan 

i andra fall var det som kom fram unikt för just den modellen.   

7.3.4. Trovärdighet, validitet och generaliserbarhet 
Något som framgick tydligt i resultaten var att gruppen som fått stöd av Supported Education 

var nästan anmärkningsvärt positiva till stödet de fått. Detta gör att man kan fundera över om 

det enbart är skillnaderna i upplevelserna som ligger till grund för det dessa berättare beskrivit, 

eller om det även finns underliggande skillnader mellan de två olika grupperna. Det senare 

skulle kunna påverka studiens trovärdighet, validitet och generaliserbarhet. En fråga blir varför 

inte alla berättare i studien fått stöd av Supported Education. En teori skulle kunna vara att den 
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verksamhet som berättarna som fått stöd av Supported Education deltagit i hade vissa kriterier 

för att man skulle få ta del av detta stöd, exempelvis att de skulle ha en mindre 

funktionsnedsättning. Detta går dock att utesluta, då denna verksamhet inte lade fokus på 

om/vilka funktionsnedsättningar en person hade, och än mindre fokus på diagnoser, utan 

snarare vad denne behövde för stöd. Utöver detta så går det även att tillägga att verksamheterna 

som arbetade med Supported Education dels är förhållandevis nya i Sverige, men även att de i 

stor del är bundna till sin geografiska position. Ingen av deltagarna som inte fått stöd av 

Supported Education befann sig exempelvis geografiskt nära den verksamhet där berättarna 

som fått stöd av Supported Education fanns.  

 

En annan underliggande skillnad mellan de båda grupperna skulle även kunna finnas eftersom 

urvalsprocessen sett olika ut. Gruppen som fått stöd av Supported Education fick information 

om studien av verksamheten, vilket skulle kunna innebära att personer som var nöjda med 

verksamheten valde att lägga energi på att delta, för att stärka modellens anseende. I och med 

att verksamheten är en frivillig stödinsats så kan man även tänka att de personer som inte var 

nöjda med detta stöd valt att inte längre delta, och därigenom inte få information om studien. 

Det går även att tänka att de personer som inte fått stöd av Supported Education som söktes på 

Facebook i sin tur valde att delta just för att de kände en frustration över hur de blivit behandlade 

i sin strävan till utbildning. Dessa olika delar skulle kunna vara en förklaring till varför 

resultaten ser ut som de gör, och kan därigenom påverka trovärdigheten, validiteten och 

generaliserbarheten i studien. Om studien skulle genomföras på nytt skulle man med fördel 

kunna söka deltagare som exempelvis inte var aktiva i att få stöd av Supported Education, utan 

snarare fått en viss distans till det stöd de fick, eller till och med söka deltagare som avbrutit 

stödet. 

 

Utöver detta resonemang bör även tilläggas att just för att den verksamhet som gav stöd genom 

Supported Education inte fokuserade på en specifik problematik så kan resultaten bli svåra att 

generalisera på deltagare från andra verksamheter i Sverige, då det finns vissa verksamheter 

som har strikta kriterier, exempelvis en tydlig diagnos, för att man ska få stöd av Supported 

Education (något som även skulle kunna diskuteras utifrån Supported Educations intentioner). 

Till viss del går det dock att generalisera just denna studies resultat då berättarna ändå var 

tvungna att uppnå vissa kriterier för att kunna delta i studien. Dock är studien i relativt liten 

skala vilket, som i all kvalitativ forskning, gör det svårare att generalisera resultaten utöver just 

dessa fjorton berättelser.  

7.3. Vidare forskning 
Det som framkom då forskning söktes om målgruppen personer med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning är att det generellt finns mycket litet skrivet om denna, framför allt med 

inriktning på studier på högre nivå. Det vore därför intressant att se en breddning av 

forskningsfältet om denna målgrupp. 

 

Då studien visar goda resultat, men är relativt liten i skala, vore det intressant att återupprepa 

denna studie men då med en kvantitativ metod. Detta skulle på ett mer utförligt sätt kunna visa 

de för- och nackdelar som finns med metoden, och eventuellt ge den ytterligare fäste gentemot 
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målgruppen. Denna studie visar även på värdet av Supported Education, exempelvis genom att 

deltagarna genomgår en personlig utveckling. Därigenom vore det mycket intressant att på ett 

djupare plan, än vad som har åstadkommits i denna studie, titta på varför modellen lyckas ge 

dessa mycket positiva resultat och effekter.  

8. Slutord 
Denna studie har presenterat hur Supported Education skulle kunna vara en lämplig modell att 

använda i Sverige. Ett slående resultat är respondenternas frustration över hur besvärligt det är 

att få hjälp av de formella stödaktörerna eller att dessa helt enkelt utelämnar stöd. Detta kan 

bero på att målgruppen är relativt ny, om man jämför med personer med psykisk 

funktionsnedsättning eller personer med utvecklingsstörning. Många insatser för personer med 

NPF inspireras av de två tidigare grupperna, men resultaten är sällan goda. Det saknas även 

regler och vägledning för hur man ska stödja denna grupp på ett konkret sätt. Kanske är det så 

att det skulle behövas en neuropsykiatriskreform, där man faktiskt uppmärksammar gruppen 

och dess svårigheter, förutsättningar, men även vilka rättigheter dens borde ha, på samma sätt 

som handikapp- och psykiatrireformen gjorde för de andra två grupperna. I väntan på detta så 

kan det utifrån denna studie konstateras att om universiteten inrättar verksamheter som 

använder modellen Supported Education skulle det skapa större förutsättningar för att färre 

studenter skulle uppleva frustration över sin studiesituation. Studenterna skulle veta att de 

kunde vända sig till verksamheten för vägledning och stöd, oavsett vad problemet gällde. Som 

en av berättarna skrev: 

”Det är ju av allas intresse att en student klarar av sin utbildning.”. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
Information som lämnades till verksamheten. 

Information om studie av Supported Education 
 

Hej! Kerstin Winberg heter jag och jag genomför en studie om Supported Education som min 

magisteruppsats i socialt arbete under våren. Supported Education är den modell som du fått/får 

stöd av genom verksamhet för att kunna studera. Jag undrar därför om du skulle vara 

intresserad av att delta i min studie! Nedanför hittar du studiens syfte och också vad det skulle 

innebära för dig om du deltar. 

 

Syftet med studien 

Studiens syfte är: 

”Syftet med studien är att undersöka vad personer med en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning har för upplevelser av att få stöd av Supported Education och om dessa 

upplevelser överensstämmer med de mål och syften som Supported Education avser att 

uppnå.”1 

 

Vad ska du göra? 
Om du kan tänka dig att delta i studien så skulle jag vilja ha ett mail ifrån dig där du helt enkelt 

skriver att du kan tänka dig att delta och hur gammal du är. Maila mig senast den 16 mars. Min 

mailadress är kerstin.winberg@hotmail.com.  

 

När jag har fått ditt mail kommer jag skicka instruktioner där jag kommer be dig att skriva ner 

en kort berättelse på ca 1 A4 om vad som har hjälpt dig i din strävan att studera. Exempel på 

områden du skulle kunna skriva om är: 

 Vad du har haft för behov för att kunna genomföra utbildning? 

 Vad har du fått hjälp med? 

 Vad har du saknat? 

 Vad har varit bra/dåligt? 

 Hur har stödet från verksamhet påverkat dina studier? 

 Har stödet från verksamhet påverkat ditt liv på något annat sätt? 

 Har något annat varit viktigt för dig för att du skulle kunna genomföra utbildningen?  

Efter att jag har fått in alla berättelser så kommer jag analysera dem för att få svar på studiens 

syfte. 

 

Anonymitet 

Eftersom du mailar mig direkt är det bara jag som kommer veta vad du egentligen heter och 

vilken berättelse som är din. Efter att jag har fått in alla berättelser så kommer jag avidentifiera 

dem, vilket betyder att jag plockar bort saker som exempelvis namn och platser; detta för att 

minimera risken för att andra skulle kunna se att det är just du som skrivit. Berättelserna som 

jag får kommer bara att användas i forskningssyfte. 

 

Om du ändrar dig? 
Om det är så att du ändrar dig och inte längre vill delta i studien så kan du när som helst under 

studiens gång ta kontakt med mig och säga att du inte vill vara med i studien längre. Du behöver 

                                                 
1 Observera att detta var i ett tidigt skede i studien och att syftet därefter förändrades. 

mailto:kerstin.winberg@hotmail.com
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inte ange någon anledning till varför du inte vill delta och jag kommer då radera allt material 

som jag har fått ifrån dig.  

 

 

Om du har några frågor, eller vill meddela att du vill delta så kan du kontakta mig på: 

Telefon: 070 57 37 943 

Mail: kerstin.winberg@hotmail.com 

Jag hoppas verkligen att just du vill delta i min studie! 

 

Med vänliga hälsningar 

Kerstin Winberg 
Magisterstudent i socialt arbete 

Umeå universitet 

  

mailto:kerstin.winberg@hotmail.com
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Bilaga 2 
Information som lämnades via Facebook. 

DELTAGARE TILL STUDIE SÖKES! 

Hej, jag genomför en studie om att genomföra högre studier med en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning (ex. är dyslexi, AD/HD, aspergers syndrom, tvångssyndrom, autism, 

eller tourettes syndrom) som min magisteruppsats. Just nu söker jag personer med en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som genomgår/genomgått en önskad utbildning på 

gymnasium, Komvux, högskola eller universitet. Om du känner igen dig i denna beskrivning 

undrar jag om du skulle vara intresserad av att delta i min studie! I bifogade länk finns det 

mer och utförligare information om studien och dess syfte. Klicka gärna på denna och läs, om 

du fortfarande är intresserad så skicka ett mail till adressen: kerstin.winberg@hotmail.com så 

skickar jag mer information. Detta inlägg får gärna delas vidare, då jag skulle behöva ca 10 

deltagare! 

Information om studien: 

(här länkades ett dokument med samma information som du kan finna i bilaga 3). 

Med vänliga hälsningar 

Kerstin Winberg 

   

https://www.facebook.com/nisse.olsson
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Bilaga 3  
Information som deltagarna fick via mail. 
Hej, och vad roligt att just du kunde tänka dig att delta i min studie! I mailet har jag bifogat 

information om vad du ska göra. Instruktionerna är bifogade både som ett word-dokument och 

som en PDF, så att du ska kunna öppna dem oberoende vilken dator du har (du behöver alltså 

bara kunna öppna ett av dokumenten).  

 

Du har redan fått information om studien, men vissa delar tycker jag kan vara värt att 

återupprepa, så läs gärna informationen nedan innan du börjar med uppgiften! 

 

Syftet med studien 

Studiens syfte är för närvarande formulerat på följande sätt (men kan komma att ändras): 

”Syftet med studien är att jämföra upplevelserna av att studera en självvald utbildning hos 

personer med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som har erhållit stöd av Supported 

Education och personer som inte erhållit stöd av Supported Education. Syftet är även att se om 

de två gruppernas upplevelser överensstämmer med de mål och syften som Supported 

Education avser att uppnå.” 

 

Anonymitet 

Eftersom du mailar mig direkt är det bara jag som kommer veta vad du egentligen heter och 

vilken berättelse som är din. Efter att jag har fått in alla berättelser så kommer jag avidentifiera 

dem, vilket betyder att jag plockar bort saker som exempelvis namn och platser; detta för att 

minimera risken för att andra skulle kunna se att det är just du som skrivit. Berättelserna som 

jag får kommer bara att användas i forskningssyfte. När studien sedan är godkänd så kommer 

den att publiceras på DiVa, vilket är Umeå Universitets databas. Jag kommer att skicka en länk 

till studien då den är publicerad (vilket bör bli i sommar) till alla deltagare så att du själv kan 

läsa den, om du vill! 

 

Om du ändrar dig? 
Om det är så att du ändrar dig och inte längre vill delta i studien så kan du när som helst under 

studiens gång ta kontakt med mig och säga att du inte vill vara med i studien längre. Du behöver 

inte ange någon anledning till varför du inte vill delta och jag kommer då radera allt material 

som jag har fått ifrån dig.  

 

Tack så mycket för att du valt att delta i studien! Tveka inte att maila mig om du har frågor eller 

funderingar! 

Med vänliga hälsningar 

Kerstin Winberg 
Telefon: 070 57 37 943 

Mail: kerstin.winberg@hotmail.com 

  

mailto:kerstin.winberg@hotmail.com
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Bilaga 4  
Instruktioner till deltagarna som fått stöd av Supported Education. 

Instruktioner 
 

Jag skulle vilja att du skriver ner en kort berättelse på ca 1 A4 datorskrivna sidor om vad som 

har hjälpt dig i din strävan att studera. Du får själv välja vad du vill lägga fokus på i din 

berättelse, utifrån vad som har varit viktigt för dig. Om du behöver lite inspiration har jag samlat 

några stödfrågor längre ner. 

 

När du har skrivit klart din berättelse skulle jag vilja att du läser igenom den en gång. Titta på 

om du har fått med allt som du tycker är viktigt och ändra i texten om du behöver. Då du har 

gjort detta skickar du berättelsen till mig. Jag måste ha berättelsen senast den 24 mars för att 

jag ska kunna slutföra studien i tid, men ju fortare jag får den desto bättre. 

 

Några stödfrågor: 

 Vad har varit viktigt för att du skulle kunna genomföra din utbildning? 

 Vad du har haft för behov för att kunna genomföra utbildning? 

 Vad har du fått för stöd? 

 Vad har du saknat? 

 Vad har varit bra/dåligt? 

 Hur har stödet från verksamhet påverkat dina studier? 

 Har stödet från verksamhet påverkat ditt liv på något annat sätt? 

 Har något annat varit viktigt för dig för att du skulle kunna genomföra utbildningen? 

 Har en speciell person varit viktig för att du ska kunna genomföra din utbildning? 

Tänk på att frågorna ska vara inspiration till dig, du får skriva om vad du vill som har hjälpt 

dig att studera! 

 

 

Tack så mycket för att du valt att delta i studien! Tveka inte att maila mig om du har frågor eller 

funderingar! 

Med vänliga hälsningar 

Kerstin Winberg  
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Bilaga 5 
Instruktioner till deltagarna som inte fått stöd av Supported Education.  

Instruktioner 
 

Jag skulle vilja att du skriver ner en kort berättelse på ca 1 A4 datorskrivna sidor om vad som 

har hjälpt dig i din strävan att studera. Du får själv välja vad du vill lägga fokus på i din 

berättelse, utifrån vad som har varit viktigt för dig. Om du behöver lite inspiration har jag samlat 

några stödfrågor längre ner. 

 

När du har skrivit klart din berättelse skulle jag vilja att du läser igenom den en gång. Titta på 

om du har fått med allt som du tycker är viktigt och ändra i texten om du behöver. Då du har 

gjort detta skickar du berättelsen till mig. Jag måste ha berättelsen senast den 12 april för att 

jag ska kunna slutföra studien i tid, men ju fortare jag får den desto bättre. 

 

Några stödfrågor: 

 Vad har varit viktigt för att du skulle kunna genomföra din utbildning? 

 Vad du har haft för behov för att kunna genomföra utbildning? 

 Vad har du fått för stöd? 

 Vad har du saknat? 

 Vad har varit bra/dåligt? 

 Har du fått stöd av någon verksamhet? Hur har denne i sådana fall påverkat dina studier? 

Har stödet ifrån verksamheten påverkat ditt liv på något annat sätt? 

 Har en speciell person varit viktig för att du ska kunna genomföra din utbildning? 

Tänk på att frågorna ska vara inspiration till dig, du får skriva om vad du vill som har hjälpt 

dig att studera! 

 

 

Tack så mycket för att du valt att delta i studien! Tveka inte att maila mig om du har frågor eller 

funderingar! 

Med vänliga hälsningar 

Kerstin Winberg 

 


