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Sammanfattning 
Utvärderingen har genomförts av Lisbeth I M Ohlsson, legitimerad psykolog, högskoleadjunkt 
vid Högskolan Kristianstad och doktorand vid pedagogiska institutionen, Lunds universitet. 
Grunden för utvärderingen utgörs av djupintervjuer eller skriftlig kommunikation med tolv 
studenter som deltagit i Studentprojektet vid Lunds universitet, tre mentorer, personal i 
Handikappverksamheten och universitetsadministrationen, studentkårsrepresentant och 
studievägledare på institutioner samt med personer verksamma i arbetet med studiestöd, 
sjukförsäkringssystem, vård och intresseföreningar. Dessutom har LADOK-dokument  
analyserats och referenser har hämtats i andra dokument och informationsmaterial med 
anknytning till Studentprojektet. 
 
Tolkningen av de resultat som framträtt leder till en helhetsbild av möjligheter och hinder i 
studiesituationen vid Lunds universitet för studenter med psykiska funktionshinder. Den öppna 
högskolan  och lagen om likabehandling av studenter, det som är bra för alla och mångfald  bildar det 
övergripande temat. Detta är i sin tur organiskt sammanbundet med och beroende av 
Studentprojektets organisation och flexibilitet. Framväxande ur Handikappverksamheten vid Lunds 
universitet och Studentprojektet visar sig teman som rör studenternas upplevelser av bemötande, 
av tilltro och erkännande  och temat lärande och pedagogik vilket de prioriterar och anser sig få 
tillgodosett genom projektet. Centralt för möjligheterna att lyckas med studierna är 
mentorsfunktionen samt information och kompetenshöjning hos personal på institutionerna ifråga 
om  kunskap om innebörden av funktionshinder. Existentiella frågor om mening och gemenskap 
bildar en omgivande sfär av villkor för liv och lärande som måste vila på en bas av materiell 
trygghet där privat och samhällelig ekonomi representeras av stödfunktioner i det omgivande 
samhället. De studenter som tagit del av Studentprojektets resurser förmedlar i utvärderingen 
bilden av goda ambassadörer för den öppna högskolan. 

Måluppfyllelsen i projektet är enligt insamlad information mycket god. Projektet håller en hög 
standard ifråga om flexibilitet i organisationen, bemötande av studenterna, vägledning och 
samordning vilket i hög grad gynnar studenternas studiesituation och därmed sammanhängande 
behov av samtal om existentiella frågor. Utredningen konstaterar att det finns ett genuint intresse, 
stark motivation och potential hos studenterna för studier och för intellektuellt arbete. De bland 
stödpersonerna i och utanför universitetsvärlden, som fått tillfälle att möta och följa studenter 
med psykiska funktionshinder har sett deras resurser vad gäller högskolestudier. Dessa ofta dolda 
potentialer hos studenterna har kunnat komma till uttryck tack vare kompetensen i 
Studentprojektet som har varit en förmedlande länk till övriga stödresurser i samhället och en 
plats för möten, vägledning och tilltro till den enskilde studentens förmåga i en god balans mellan 
stöd och krav. De indikationer på framgång i studierna som analys av insamlade LADOK-
dokument och svar från intervjupersoner i stödfunktioner visar är ytterligare skäl att också 
fortsättningsvis satsa på det stöd som numera är lagstadgat för studenter med psykiska 
funktionshinder. 

Det är således väsentligt att behålla och utvidga den verksamhet som gått under namnet 
Studentprojektet. Liv och lärande är en helhet av tankar, känslor och erfarenheter som måste 
konkretiseras i materiella förutsättningar av tid, rum och genuina möten.  

Problemområden som belyses i utvärderingen är hur institutionerna ska kunna förstärkas så att 
tillfällen till genuina möten ges där man kan se individen. Det förutsätter att de studenter, som är 
i behov av stöd ger sig tillkänna och att alternativa former för undervisning och redovisning av 
kunskap också blir ”det som är bra för alla”. I nuläget behövs förstärkning med avseende på 
handledning och utbildning inom Handikappverksamheten till mentorer och studentassistenter 
men framförallt till ledning och övrig personal på institutionerna. Resurser behövs för att 
informera om stödresurserna både inom och utanför universitetet, i exempelvis gymnasieskolan, 
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Komvux och på folkhögskolor för att utbilda om pedagogiska perspektiv på funktionshinder och 
skapa tillfällen till nära möten mellan berörda studenter och personal. De individuella och 
kollektiva former för stöd till studenterna i form av mentorsverksamhet och kamratgrupper som 
redan finns behöver förstärkas och arbetsbelastningen för personal som är direkt involverad i 
stödfunktioner inom Handikappverksamheten och på institutionerna behöver analyseras för att 
den goda arbetsplatsen ska kunna garanteras. 

På ett strukturellt plan konstateras att viktiga villkor för att den öppna högskolan ska bli 
verklighet för studenter med psykiska funktionshinder är en samordning av lagar och 
bestämmelser inom samhällets olika delfunktioner så att studenternas ekonomi och materiella 
trygghet tillgodoses. Samhällsekonomin gynnas av att studenterna genomför sina studier och 
därigenom får bättre förutsättningar på arbetsmarknaden. Flera av de intervjuade personerna i 
olika stödfunktioner konstaterar att de flesta av de studenter som tagit del av särskilda insatser 
återupptagit och fullföljt sina studier. Registrerade studieaktiviteter i de LADOK-utdrag som 
analyserats pekar mot samma håll. 

Under projekttiden har resurserna haft en viss omfattning men beroende av utvecklingen under 
Lagen om likabehandling i högskolan och ökad information om rätten till stöd och med 
beaktande av det ”mörkertal”, som samtliga intervjupersoner antar, kan resurserna behöva ökas 
vad gäller universitets stöd till studenter med psykiska funktionshinder för att intentionerna i 
lagen om likabehandling och om den öppna högskolan ska kunna förverkligas.  

Kompletterande studier som vore av intresse att initiera är att söka upp de studenter som inte 
svarat och att djupintervjua lärare, något som inte rymts i denna utredning. 

Utvärderarens reflektioner 
Utvärderaren ser efter genomförd utredning några centrala frågeställningar. En central 
frågeställning är mentorernas avgörande roll för framgången med projektet där de befinner sig i 
ett gränsland mellan att vara studentkamrat och pedagogisk resurs. Hur man kan utveckla det 
stöd som nu finns för mentorerna blir en lika viktig fråga som den om personalens 
arbetsbelastning och den goda arbetsplatsen. Hit kan även kopplas det planerade försöket med 
studentassistent och de medel som finns att söka hos SISUS för att utveckla stödet i den öppna 
högskolan. Hur kan detta bli till något som i sin förlängning är bra för alla? Redan nu finns en 
samverkan med övriga funktioner inom universitets Handikappverksamhet men enligt några 
intervjupersoner finns det behov av ett klargörande av rollfördelningen i förhållande till 
studenthälsan.  

En annan frågeställning berör diagnosens dilemma mellan ett kategoriskt synsätt där fokus är på 
individens bristande funktion i medicinskt eller psykologiskt avseende, och ett relationellt synsätt 
där förhållandet mellan individen och faktorer i omgivningen är det som avgör vad som skapar 
handikapp. Är det ett allas ansvar för alla studenter eller ska det endast åvila speciell personal i 
högskolan? I en videofilm om att leva med psykos (Dopping) beskriver Johan Cullberg, professor 
i psykiatri, i form av en liknelse hur mycket som förenar oss människor snarare än vad som skiljer 
oss åt, också när det gäller psykiska besvär och funktionshinder. Cullberg talar om livet och våra 
existentiella villkor i bilder av ett hav, som kan storma. När dess vågor går höga, exempelvis vid 
kriser i våra liv, har en del av oss tillräckligt höga vågbrytare som kan stå emot stormarna medan 
andra just då inte kan hejda vågornas framfart eftersom deras vågbrytare är låga. Det handlar då 
inte så mycket om ”vi och dom” utan om olika känslighet inför det svåra som möter oss alla. Det 
gäller att se personen - inte funktionshindret - även om detta inte kan nonchaleras utan ska 
kompenseras. Stöd behöver ges utifrån den enskildes behov av enskilda samtal och kollektiv 
gemenskap. Personalen i Studentprojektet, studievägledare på institutionerna, mentorer och 
lärare som engagerar sig är grundpelare som är i behov av tid, rum och utrymme för genuina 
möten med studenterna. 



 5

Rapportens disposition 
Rapporten inleds med en sammanfattning där de centrala delarna i utvärderingen behandlas i 
korthet. Därefter redogörs för utvärderingsmodellen, uppdraget och utvärderingens referensram 
vad gäller funktionshinder och likabehandlingsperspektiv. Rapporter om funktionshinder och 
högskolestudier redovisas framförallt i nationella sammanhang men även med ett internationellt 
exempel. I avsnittet om ”Studentprojektet” beskrivs mål, processer och organisation i 
verksamheten följt av en redogörelse för metoder för utvärderingen, intervjupersoner och resultat 
i form av centrala teman i svaren från främst studenter och i viss utsträckning även från 
representanter från övriga grupper. Rapporten avslutas med ett försök till samlad bedömning och 
framtidsbilder.   

Utvärderingsmodell 
Ambitionen har i denna utvärdering varit att se de studenter som tagit del i Studentprojektets 
verksamhet som delar i en helhet där relationerna till övriga aktörer i det omgivande samhället 
spelar en avgörande roll. Således blir perspektiv som representerar samtliga involverade viktiga 
pusselbitar i kartläggningen, dock med speciellt fokus på studenternas upplevelser och 
synpunkter. 

Utvärderingsprocessen och utvärderaren 
Inför avslutningen av ”Studentprojektet” vid Lunds universitet efterfrågades våren 2003 en 
utvärdering. Uppdraget gick till Pedagogiska institutionen och till utvärderare utsågs 
undertecknad, legitimerad psykolog, doktorand vid institutionen och anställd som 
universitetslektor vid Högskolan Kristianstad. Utvärderingsarbetet påbörjades i januari 2003 och 
de förhållanden som speglas i intervjuer och dokument gäller processer under projektettiden från 
år 2000. Samtidigt har utvärderingsenheten vid Lunds universitet genomfört en undersökning för 
att ta reda på hur studenter med funktionshinder vid Lunds universitet upplever sin situation och 
förhoppningsvis kommer dessa båda utvärderingar att kunna komplettera varandra. Föreliggande 
utvärdering bygger i stor utsträckning på intervjuer med tolv utvalda studenter som deltagit i 
projektet. Jag har intervjuat mentorer, studievägledare, representanter för vårdgivare, 
försäkringskassa, studiemedelsnämnd, intresseorganisationer, studentkår, 
universitetsadministration och handikappverksamhet; sammanlagt 18 personer. Totalt har alltså 
30 personer intervjuats eller delgett sina synpunkter per brev eller e-post. Jag har dessutom 
studerat LADOK-dokument och avidentifierade läkarintyg. Jag har även tagit del av olika 
dokument med relevans för förståelsen av Studentprojektet. 

Omfattning och avgränsning 
Utvärderingen har avgränsats till att i huvudsak gälla studentperspektivet även om intervjuer med 
personer i stödfunktioner har givit en rik och mångfasetterad bild av dessa delar i helheten. 
Intervjuerna med dessa personer har analyserats ingående men det har inte inrymts i denna 
utvärdering att redovisa dem i samma utsträckning. Det bör påpekas att det underlag som här 
föreligger gäller svårfångade aspekter av studenters liv och lärande och är ingen statisk beskrivning 
av ett tillstånd. Det handlar om ramar för människors möten som måste vila på en materiell bas 
av ekonomiska, personella och konkreta resurser men som avspeglas i existentiella villkor för 
personlig utveckling i högskolestudier. Det måste med nödvändighet ständigt betraktas på nytt 
utifrån den process, det sammanhang och de resultat som just då blir synliga. 

Uppdrag 
Syftet med föreliggande utvärdering är att belysa måluppfyllelsen i projektet hittills, framförallt 
vad gäller studenternas upplevelser av bemötande och utifrån dessa hämta förslag på hur man bäst 
ska lägga upp verksamheten i fortsättningen. Utvärderingen ska även belysa behovet av resurser 
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och tjäna som underlag för tjänstekonstruktion inför framtiden. Om möjligt ska den beröra hur 
frågor relaterade till genomströmning för studenter med psykiska funktionshinder kan tolkas. 

Utvärderingens referensram 

Handikapp och funktionshinder enligt WHO och ICF 
Utgångspunkten för utvärderingen är den syn på handikappbegreppet som 
Världshälsoorganisationen WHO antagit i International Classification of Functioning, Disability 
and Health (ICF 2001). I revisionen av den tidigare klassifikationen International Classification 
of Impairment, Disability and Handicap (ICIDH) har begreppen aktivitet och delaktighet 
tillmätts den största betydelsen och därmed betonas människan som ett subjekt, en aktör och del 
i den helhet som samhället utgör. ICF är inte avsedd att gälla bara för människor med 
funktionshinder utan för alla och betoningen ligger på allas behov av trygghet, vänskap, 
meningsfullt arbete och en innehållsrik framtid. Man har gått från 1980-talets klassifikation av 
sjukdomsorsaker till en identifiering av hälsokomponenter.  

Diagnosens roll och bemötande 
I lagen om likabehandling av studenter i högskolan (SFS nr 2001:1286) används följande 
definition av begreppet funktionshinder : ”varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga 
begränsningar av funktionsförmågan som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid 
födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå”. En utgångspunkt i föreliggande 
utvärdering har varit problematiseringen av diagnos som begrepp vilket bland annat Sjödahl 
(2001) beskrivit där han pekar på svårigheterna att upprätthålla avgränsningen av normalitet från 
patologi. Av stor vikt blir då att belysa psykisk hälsa utifrån ideografisk kunskap där den enskildes 
beskrivning av upplevelser av situationer och sammanhang får stort utrymme. Problematisering 
av diagnosbegrepp behövs för att rikta ljuset, inte enbart på skador och funktionella 
nedsättningar utan på alla människors grundläggande rättigheter. Ytterligare referenspunkt för 
utredningen finns att hämta i den utredning av bemötande av personer med funktionshinder som 
gjorts av FN-rapportören Bengt Lindqvist (SOU 1999:21) där han konstaterar att individens 
position måste stärkas eftersom det finns avsevärda brister vad gäller attityder till personer med 
funktionshinder. Lindqvist finner vidare att undersökningar om funktionshinder mycket sällan 
utgår från de berördas perspektiv och än mer sällan sätts undersökningsresultat in i ett 
sammanhang där frågor om medborgarskap och mänskliga rättigheter står i fokus. Bengt 
Lindqvist, pekar på att det alltid funnits myter och föreställningar runt människor med 
funktionsnedsättningar (2001). Genuina möten kan vara ett sätt att ta hål på sådana. Lindqvist 
betonar att det handlar om att få vara subjekt i sitt eget liv, om att medvetandegöra människor 
för att handikappolitik och handikapplagstiftning ska få genomslag.  Bemötande eller snarare 
möten sker på en kollektiv nivå, en organisatorisk samt en individuell nivå, ”det nära mötets 
nivå” enligt Lindqvist. 

Lagen om likabehandling i högskolan 
Genom tillkomsten av Lagen om likabehandling av studenter i högskolan (SFS 2001:1286) har 
högskolan ansvar att inom ramen för sin verksamhet främja lika rättigheter för studenter och 
sökande och att motverka diskriminering på grund av könstillhörighet, sexuell läggning och 
funktionshinder. Därmed kan det just avslutade Studentprojektet övergå i det nu lagstadgade 
stödet. Vid Utvärderingsenheten, Lunds universitet (2003) har nyligen framlagts en  rapport med 
titeln ”Risk för diskriminering?” som är första ledet i en granskning av studiesituationen för 
studenter, som berörs av lagen om likabehandling. Intervjuer har genomförts med ett strategiskt 
urval av studenter med fysiska och psykiska funktionshinder och dessa kommer under hösten 
2003 att följas upp med en enkätundersökning. Hittills har framkommit att studenter med 
fysiska och psykiska funktionshinder har upplevt sig blivit kränkta i vissa 
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undervisningssituationer och utredaren föreslår som åtgärd att personal från 
Handikappverksamheten medverkar i utbildningen av prefekter och undervisningspersonal. Man 
ser brister vad gäller kunskap om innebörden av funktionshinder och hur man kan agera rent 
praktiskt i undervisningssituationen, något som leder till att lärare står oförberedda inför mötet 
med studenter med funktionshinder. I utredningen framhålls vikten av att inte framställa dessa 
studenter enbart som en resurskrävande grupp. I ”Lunds universitets plan för mångfaldsarbetet 
2002 - 2204” framhålls etnisk och social mångfald som ett mål i sig men det påpekas också att 
den svenska högskolan inte speglar samhället i dessa avseenden. Syftet med planen anges vara att 
öka representationen från svagt representerade etniska och sociala grupper både vad gäller anställd 
personal och studenter vid universitetet. Vidare betonas vikten av att se till studenternas lika 
rättigheter oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning och funktionshinder och utbildning av personal 
i ledande ställning samt kontinuerlig utvärdering av mångfaldsarbetet lyfts fram. 

Statens institut för särskilt utbildningsstöd SISUS 

SISUS har fått regeringens uppdrag att förbättra studiemöjligheterna för unga och vuxna med 
funktionshinder (www.sisus.se). Myndigheten disponerar medel att användas till olika 
modellprojekt. Projektverksamhet med studentassistent är ett exempel som ryms inom Sisus 
uppdrag vilket även inbegriper att utarbeta ett nationellt program för kompetensutveckling som 
berör bemötande av personer med funktionshinder. Sisus kan ge stöd till olika 
utbildningssamordnare och människor med funktionshinder genom information i form av 
skrifter, seminarier och konferenser. 

Rapporter om funktionshinder och högskolestudier 

I en undersökning av Wahlström (1995) svarade en majoritet av högskolestudenter med 
funktionshinder att huvudskälet till att de studerade var att de ville få ett arbete. När frågan gällde 
hur studenterna upplevde att deras lärare på högskolan reagerat på funktionshindren svarade de 
flesta att det varit bra medan en femtedel tyckte att de inte blivit särskilt väl bemötta.  

Majoriteten av alla akademiker med funktionshinder var aktiva på arbetsmarknaden i mitten av 
1990-talet, de flesta med reguljära arbeten och en tredjedel fanns på den skyddade 
arbetsmarknaden (Sjödahl Holmlid, 1996). Enligt utredningen upplevde de tillfrågade 
personerna emellertid att det fanns behov av bättre kunskap om personer med funktionshinder 
och deras villkor. Vidare framhölls vikten av att det finns personal, som har sådan kunskap på 
högskolorna och högskolornas roll som kunskapsförmedlare betonades.   

En arbetsgrupp sammansatt av representanter från intresseorganisationen RSMH, universiteten i 
Stockholm, Lund och Växjö samt sakkunniga inom området har i rapporten ”För en öppen 
högskola” (Holmlid 2002) redovisat erfarenheter från Studentprojekten i Uppsala och vid Lunds 
universitet.  Studien tillkom på initiativ av handikappsamordnare efter att ett antal propositioner 
och rapporter lagts fram beträffande studievillkoren i den svenska högskolan framför allt 
propositionen ”Den öppna högskolan” (SOU 2001/02:15). Arbetsgruppen lämnade ett flertal 
förslag angående samordning och genomförande av pedagogiskt stöd till studenter med psykiska 
funktionshinder (Holmlid, 2002). Man pekar där på viktiga förändringar i högskolan och vilka 
konsekvenser de ökade kraven på flexibelt lärande och självständig planering kan tänkas få för 
studenter i allmänhet och för dem med neuropsykiatriska funktionshinder eller långvariga 
psykiska besvär i synnerhet. Arbetsgruppen hänvisar till Regeringens proposition 1999/2000:71, 
”Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken” där det framgår 
att stöd, bland annat från Statens Institut för Särskilt Utbildningsstöd (SISUS) bör erbjudas även 
studenter med andra funktionshinder än rörelsehinder. Vidare konstateras att studenter med 
psykiska besvär har svårt att få stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) exempelvis med att komma upp och iväg på morgonen eller ta sig till bibliotek och 
liknande. I rapporten beskrivs även internationella exempel på verksamhet för studenter med 
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funktionshinder. När det gäller frågan huruvida högskolans stöd kan förbättras, finner 
arbetsgruppen att existerande regionala nätverk bör användas för att samverka kring stöd samt att 
de nationella medel, (som fördelas genom Stockholms universitet) höjs för att utjämna kostnader 
mellan högskolorna. Finansiering av studierna är en angelägen och grundläggande fråga som 
kompliceras vid sjukdom och funktionshinder och arbetsgruppen föreslår i sin rapport att den 
modell, som finns för arbetstagare i form av särskilda rehabiliteringsplaner också ska gälla 
studenter med psykiska funktionshinder. Frågor kring offentlighet och sekretess blir särskilt 
känsliga då studenter med psykiska funktionshinder delger högskolan information av högst privat 
och känslig natur. I utredningen föreslås att sekretesskyddet ses över i särskild ordning för 
studenter vid universitet och högskolor.  

Tinklin, Ridell och Wilson (in press) finner i en enkätundersökning av situationen för studenter 
med funktionshinder i England och Skottland tecken på positiv utveckling men framhåller att 
verkliga framsteg inom området endast kan ske om funktionshinder innesluts i all policy och 
verksamhet på högskolor och universitet. Ett gott bemötande visade sig i undersökningen vara i 
hög grad beroende av att det fanns särskild personal avdelad vilka dock oftast hade en överlastad 
arbetsbörda och stod utan stöd från överordnade. Systematisk evaluering av situationen för 
studenter med funktionshinder saknades i stort och författarna drar slutsatsen att inte förrän man 
vänder sig direkt till berörda studenter kommer man att förstå vilka hinder de möter i sin dagliga 
studiemiljö. Undervisning och lärande framstår som kärnpunkterna när det gäller behov av 
förändring i den totala pedagogiska miljön för alla studenter. Man menar att svårigheterna som 
studenter med funktionshinder möter, erbjuder en katalysator för att synliggöra de minst 
effektiva delarna av högre utbildning och författarna ser det som en utmaning, vilken kan leda till 
en förbättring för alla studenter. Detta förutsätter dock att institutionerna förbinder sig att arbeta 
med frågor kring undervisning och lärande utifrån perspektivet att  funktionshinder är en 
angelägenhet för alla. 

Studentprojektet vid avdelningen för Handikappverksamhet 

Processer 
En utveckling av Studentprojektet kan ses från 1995-96 då någon enstaka student med diagnos 
Aspergers syndrom sökte stöd via avdelningen för Handikappverksamhet, fram till dagens 
situation då det gäller studenter med många olika psykiska funktionshinder. 

2000 inleddes projektet genom att Handikappverksamheten gick ut med en förfrågan till 
studievägledare vid institutionerna angående studenter som avbrutit sina studier eller riskerade att 
falla ur på grund av psykiska besvär som medförde handikapp för studierna (förfrågan till 
studievägledare 2000-10-13). 

Syftet med projektet var att undersöka behovet av samt pröva och vid behov utveckla lämpliga 
pedagogiska stödåtgärder för studenter med psykiska funktionshinder. Det framhölls att 
kommun, region och försäkringskassa hade intresse av att studenterna gavs möjlighet att 
genomföra studierna och att det fanns aktiva intresseföreningar. Målet var att ge förslag på hur 
universitetet ska beakta behovet av stöd i studiesituationen för studenter med långvariga psykiska 
funktionshinder (Projektplan Studentprojektet 2001).  

Vid starten av projektet sökte man även studenter via läkarmottagningar och psykiatrisk 
öppenvård. Man samarbetade med dåvarande Schizofreniförbundet (IFS) och Riksförbundet för 
social och mental hälsa (RSMH) och fann ungefär 10 studenter, som avbrutit sina studier vid 
Lunds universitet på grund av psykisk sjukdom och som ville återuppta sina studier. Sammanlagt 
deltog läsåret 2001 en grupp på 19 studenter. Under vårterminen 2002 deltog 17 studenter i 
projektet och under höstterminen 20 studenter. Idag är det 25-30 studenter som söker sig till 
avdelningen för handikappverksamhet. Psykiatriker och annan vårdpersonal, bl.a. på 
vårdcentralen ”Grågåsen”, känner till studentprojektet och fångar upp studenter i behov av stöd. 
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I en enkät i samband med rapporten För en öppen högskola (Holmlid 2002) redovisades från 
studentprojektet vid Lunds universitet bland annat att studenterna var mest nöjda med stöd i 
form av enskilda samtal, utbildning i studieteknik, stöd av mentor, hjälp med kontakt med 
institutionerna och kamratstödsgruppen.  

Funktioner och samverkan 

Handikappverksamheten vid Lunds universitet erbjuder studenter med funktionshinder 
pedagogiska kompensatoriska stödåtgärder och arbetar i sin helhet med ungefär 300 studenter 
med olika funktionshinder där den största gruppen utgörs av dyslektiker. Minsta gruppen är döva 
studenter där inriktning mot yrkesinriktade program är vanligast. Ett dyslexiprojekt startade 
1992. Utredningar köps numera in från konsult medan den pedagogiska verksamheten bedrivs 
vid avdelningen för Handikappverksamhet. Vårterminen 2003 startar ett pilotprojekt 
”Studieverkstad med språkservice” vid Studerandeenheten vid Lunds universitet som ett 
ytterligare stöd för studenter som av olika skäl har problem med språkbehandlingen. I ett PM om 
Studentassistentrollen lämnar avdelningen för Handikappverksamhet förslag på ett försöksprojekt 
finansierat av SISUS, vilket kommer att inledas i liten skala under höstterminen 2003. 
Studentassistentfunktionen är tänkt att öka möjligheterna för studenter med psykiska 
funktionshinder att genomföra studierna. Medan mentorn stödjer studenten i den egentliga 
undervisningssituationen ska assistenten, liksom då det gäller andra funktionshinder, finnas i 
direkt anslutning till studierna och hjälpa till med att komma iväg till föreläsningar, bibliotek och 
bidra till att bryta den sociala isoleringen. 

Varje student i projektet hör till ett vårdteam med behandlande psykiatrisk personal och därför 
har projektledaren/samordnaren vid Handikappverksamheten kunnat ha en friare medmänsklig 
relation och således ingen terapeutroll. Man för inga journaler men har förstås tystnadsplikt. 
Sekretess gäller och då särskilt psykologens yrkesetiska regler.  

Då det ska skrivas beslut om stödinsatser för att kunna betala ut medel frågar man alltid 
studenten om hon eller han vill att diagnosen ska stå med i dokumentet. Vid avdelningen  för 
handikappverksamhet finns en pedagog, som ger råd om studieteknik och planering av studierna 
och även en datorpedagog som är timanställd för att stödja studenter med funktionshinder. 

En samrådsgrupp träffas ca 3 ggr/termin och den består idag av Eva Wollmér, handikappansvarig 
och studievägledare samt Ingrid Åberg, projektledare och psykolog från Studerandeenheten, 
representanter från Centrala studiemedelsnämnden (CSN), Försäkringskassan, Riksförbundet för 
social och mental hälsa, (RSMH), Intresseföreningen för schizofreni (IFS), representant för 
Lunds studentkårer och representanter för kommun och hälsovård.  

Metoder för utvärderingen 

För att spegla de olika perspektiv som finns representerade i gruppen av personal, studenter, 
intresseföreningar och företrädare för samhället i övrigt och se dem som delar i en dynamisk 
helhet valdes intervjuformen som ett sätt att samla in data. Det handlar framförallt om 
perspektivet från studentens håll. För att skydda studenternas integritet och öka frivilligheten att 
delta, beslutades att projektledaren skulle förmedla kontakten mellan utvärderare och berörda 
studenter. Intervjuerna genomfördes i de flesta fall i ett rum på Handikappverksamheten och 
personerna tillfrågades huruvida de godkände användandet av bandspelare. Då flera 
intervjupersoner upplevde detta som obehagligt har dokumentation oftast skett i form av 
anteckningar.  
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Bakgrundsdata om studentgruppen 

Så kallade LADOK-utdrag som beskriver den studiemässiga bakgrunden, val av utbildning på 
högskolan för studentgruppen samt redovisade studiepoäng och andra relevanta data har 
insamlats av administrativ personal på avdelningen. Dessa data har sedan analyserats av utredaren 
för att spegla bakgrundsfaktorer av betydelse för förståelsen av studenternas och verksamhetens 
villkor. De utdrag från universitets LADOK-register som sammanställts ger i form av kvantitativa 
data en viss bild av den aktuella studentgruppen. Det rör sig om 41 personer som under åren 
2001 till 2002 tagit del av Studentprojektets resurser. Av dem är 20 kvinnor och 21 män. 
Födelseåren sträcker sig från 1952 till 1983 med en tyngdpunkt av studenter födda på 1970-talet. 
I gruppen kvinnliga studenter är fördelningen vad gäller val av högskolestudier jämnt fördelad. 
Tio studenter har valt programutbildningar och lika många läser fristående kurser. 
Programutbildningarna avser psykologprogrammet (3 studenter) och socionomprogrammet (3 
studenter). Vidare finns juristprogram, läkarprogram och ekonomprogram representerade. De 
kvinnliga studenternas val av fristående kurser representeras av bland annat socialantropologi, 
pedagogik, psykologi, sociologi, religionsvetenskap, filosofi och språk. Deras gymnasiala 
bakgrund representeras av 12 studenter med 3-årigt gymnasium, tre studenter har gått 2-årigt 
gymnasium, tre har studier vid Komvux bakom sig och två studenter har gått på folkhögskola. 

Vad gäller männens studieval i högskolan har en majoritet valt programstudier där det vanligaste 
programmet är civilingenjörsutbildningar (sju studenter). Övriga program som finns 
representerade i männens utbildningsval är utbildning till psykolog, jurist, ekonom, arkitekt, 
lärare, socionom och sjukgymnast. Utbildningsbakgrund på gymnasial nivå karaktäriseras i 
gruppen manliga studenter av 3-årigt gymnasium (11 studenter), 2-årigt gymnasium (3 
studenter), 2- eller 3-årig Komvux-utbildning (4 studenter), folkhögskoleutbildning (2 studenter) 
samt en student med utomnordisk gymnasieutbildning. De fristående kurser som tre studenter 
läser är bland annat handelsrätt, litteraturvetenskap och historia. 

Indikation på genomströmning 

Som en indikation på frågor relaterade till genomströmning, dock ej utifrån något statistiskt 
index, har varje students senast registrerade tentamensinslag studerats. Vad man kan se utifrån 
dessa data är att alla utom tre studenter har tenterat något moment i sina studier under tiden 
läsåren 2001 och 2002. Antal poäng registrerade varierar från 0 vilket gäller dem som påbörjat 
sina studier under det senaste året upp till 185 studiepoäng vilket avser studenter på 
programutbildningar. 

Urval och bortfall; Studenter 

Urval av intervjupersoner bland studenterna har i ett första steg skett utifrån målet att spegla 
studierna i olika skeden från nybörjare till dem som står inför avslutningen av sin utbildning samt 
att få båda könen representerade och gärna olika åldrar. Två män och tre kvinnor intervjuades i 
denna fas. För att ge samtliga studenter, som tagit del av projektet möjlighet att ge sina 
synpunkter skickades i ett andra steg dessutom ett brev till alla där de erbjöds att via e-post, 
vanligt brev eller telefon kontakta utvärderaren (bilaga 1). I denna andra fas tillkom fyra kvinnor 
och tre män. Sammanlagt har alltså sju kvinnliga och fem manliga studenter intervjuats. 
Ytterligare tre kvinnor erbjöd sig att ge sina synpunkter men var under tiden för studiens 
slutförande inte anträffbara. Ett försök att analysera hur gruppen, som ej svarat skiljer sig från den 
som svarat har inte kunnat visa att de båda grupperna skiljer sig åt i fråga om fördelning av ålder, 
kön, gymnasial bakgrund eller studieval i högskolan. De har beretts möjlighet att ge sina 
synpunkter och anledningen till att de ej svarat är inte känd. Förslagsvis kan man i senare 
undersökningar göra ytterligare ansträngningar att nå de personer som ej svarat, något som tyvärr 
inte rymdes inom ramen för föreliggande utvärdering.  
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Studentgruppen och villkor i relation till hälsokomponenter. 

Inga uppgifter har insamlats som kopplar samman en viss student med en viss diagnos då det av 
sekretesskäl är viktigt att bevara studenters anonymitet även om utredaren i detta fall som 
legitimerad psykolog omfattas av tystnadsplikt. Dessutom vilar ställningstagandet på 
uppfattningen att diagnos är en ”färskvara”, som inte ska färga det möte mellan människor som 
den kvalitativa intervjun kan vara. För att öka förståelsen för de villkor studenter med psykiska 
funktionshinder lever under tecknas emellertid här en bild utifrån avidentifierade läkarintyg. 
Beskrivningar av den problematik som studenterna lever med kan gälla långvariga psykiska besvär 
med depression, ätstörning, social ångest, nedstämdhet, sömn- och koncentrationssvårigheter. 
Det kan också handla om psykossjukdom och akut ångest, kognitiva svårigheter, oro och nedsatt 
stresstolerans. Ibland beskrivs villkoren av ansvariga behandlare i termer av svårt psykiskt lidande 
och trauman. Frågeställning kring diagnoserna ADHD, Asperger syndrom finns med och även 
schizofreni. Det finns studenter i gruppen med stora svårigheter att behålla uppmärksamheten 
och med bristande impulskontroll. Sociala fobier, tidvis tablettberoende, sömnstörningar men 
också självmordstankar/försök finns med i bilden.  

Urval; Övriga grupper 

Förutom personal vid Handikappverksamheten och i administrativ position har företrädare för 
intresseföreningar intervjuats och intervjuer har även genomförts med personer ur gruppen 
institutionsstudievägledare, då dessa enligt erfarenheterna hittills framstår som nyckelpersoner 
tillsammans med studenter som fungerar som mentorer. Dessutom har företrädare för övriga 
involverade i stödfunktioner vid Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, Lunds 
kommun, region Skåne och intresseorganisationer utanför högskolevärlden intervjuats per telefon 
eller personligen. 

Samlade intryck och tolkningar 
Analysen har gjorts genom att utskrifter av bandade eller nedtecknade intervjuer delats in i 
textavsnitt som belyser frågorna i syftet för utvärderingen. Dessa har sedan givits olika 
temarubriker med utgångspunkt från det meningsinnehåll som kan utläsas. Det bör påpekas att 
det rika material, som insamlats inte kan ges rättvisa i denna begränsade rapport. Texterna är 
enbart en blek avspegling av det komplicerade samspelet mellan del och helhet i det existentiella 
sammanhanget i studenternas liv och lärande. Temaområdena illustreras med hjälp av citat vilka 
valts ut så att man undviker personspecifika yttranden, som skulle kunna utlämna 
intervjupersonerna. På grund av att flertalet intervjupersoner vid förfrågan helst ville avstå från att 
samtalet bandades behövs vissa klargörande angående citaten i texten. Dessa är inte ordagranna 
utan innebär ett återgivande från anteckningar och ett större mått av tolkning än om de funnits 
på ljudband. Citaten har redigerats till fullständiga meningar i de flesta fall men återger den 
innehållsliga kärnan i studenternas uttalanden. Som i all tolkning av data, utgår även föreliggande 
utvärdering från de erfarenhetsmässiga och vetenskapsteoretiska referensramar 
utredaren/forskaren har med sig i sin förförståelse. För att i tveksamma fall kunna kontrollera 
tolkningen har samtliga intervjupersoner tillfrågats och godkänt att utredaren tar förnyad kontakt 
med dem. 

Centrala teman ur studenternas perspektiv 

De teman som kunnat urskiljas är inte rangordnade i statistisk mening eftersom data utgörs av 
text som kondenserats till centrala innehållsliga teman. Dock har en viss viktning gjorts utifrån 
förekomst och intensitet i intervjupersonernas uttalanden. I bilaga 2 finns nedanstående centrala 
teman med de underteman som utgör deras byggstenar förtecknade. 
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A. Studentprojektets organisation och flexibilitet  

Personalen i Studentprojektet blir en förmedlande länk dels till institutionernas studievägledare, lärare 
och mentorer men också till de olika myndigheter i det omgivande samhället som ska samverka i att 
stödja studenten.   

- Jag tror faktiskt att Studentprojektets viktigaste uppgift är ”att bereda vägen” för 
studenten att kunna sätta igång - att informera berörda myndighetspersoner och - 
”att få över dem på klientens sida”. Och detta sker nog bäst innan klienten 
kommer och tar kontakt med myndighetspersonerna. Det är inte någon bra 
strategi att vänta tills problemet uppstår, tror jag. 

Flexibilitet i verksamheten är ett led i den positiva utgången av studenternas kontakt med projektet 

- Jag tycker att det är bra att det är flexibelt, inget sådant att ”det går inte” och det 
är framförallt viktigt när ens problem växlar. Det skulle inte ha gått annars. Det 
mesta möter inga hinder från verksamhetens sida.  

- Atmosfären var behaglig och lugn och det fanns både tid och möjlighet för mig 
att beskriva min situation och det som jag behövde hjälp med. 

- Jag kom in i projektet förra året. Det får inte försvinna; det är jag rädd för. Den 
gruppen jag kommer från/ om du kommer från den icke-akademiska världen kan 
man känna, om man haft olika problem och vet att man måste ha en 
utbildning….. om man inte haft det lätt i skolan kan det bli en skräck. 

Tidig kontakt, långsiktighet och akut hjälp vid kris beskrivs som viktiga anledningar till framgång i 
studierna. 

- Det är viktigt att det finns någon som fångar upp en och att man får hjälp när 
man faller och får problem; någon funktion som har kontakter så att man kan få 
hjälp med exempelvis öppenvården.  

- Att man tack vare stödet från projektet gör vissa saker åtminstone, fastän man är 
deprimerad; tar itu med den ekonomiska situationen såsom studiebidrag, ringer 
till någon. Man tappar livsgnistan men får tröst genom projektet att det löser sig -  
att man är duktig i det lilla.  

Att bli hörsammad och att veta att det finns hjälp ger trygghet och mod att våga studera på högskolan 

- Utan stödet från Studentprojektet hade jag inte vågat studera. Jag är väldigt glad 
för det.  

- Tro mig – i den situationen orkar man inte med att stångas med någon omöjlig 
nej-sägare.   

- Vidare är det synd att projektledaren endast jobbar deltid eftersom det vissa dagar 
kan vara besvärligt att få tag på henne. 

- Jag är glad över att ha kunnat framföra mina synpunkter. Det känns bra att 
studenternas uppfattningar tas till vara och belyses. 

Att få hjälp med alternativ ifråga om arbetsformer och sätt att redovisa kunskap är avgörande för 
studenterna. Bland de arbetsformer som finns kommenteras särskilt grupparbete. 

- Jag har väldigt svårt med grupparbete och det blir en extra press att man sabbar 
för hela gruppen om man inte fungerar. Det är jättemycket grupparbete utan 
lärare på många institutioner. Målsättningen blir bara att man ska få in sina 
uppgifter i tid; PUNKT! Det är inte alltid man träffas utan man kanske mailar sina 
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olika delar i gruppen. Det är väl resursbrist som gör att man har inte råd med 
handledare i grupperna.  

- Grupparbete kan vara mycket slappt och jag har inte träffat på många lärare som 
handlett gruppers arbete.  

- Jag var litet skärrad då jag haft problem med grupper och blivit mobbad under 
tidigare skolår men här verkar det som grupperna får ett visst stöd genom att det 
är en stor institution. Det finns många doktorander, som går in som handledare. 

Konkreta ting såsom lokaler på studerandeenheten i form av vilrum och datasal har en oanad betydelse 
för studiesituationen. 

- En konkret bra grej är datorrummet, gott om plats, litet, lugnt och tyst. Man 
känner sig inte stressad där. Det är bra. Personalen i Studentprojektet fattar att det 
är många andra saker såsom sömnsvårigheter som spelar in och att det finns ett 
vilrum är jätteviktigt för mig som måste sova nu !! Om jag får vila en timme kan 
vara avgörande för att jag ska klara mina studier. 

B Tilltro och erkännande 

Att bli tilltrodd förmåga samtidigt som ens behov av stöd erkänns, formuleras av studenterna i termer 
av att få ett professionellt bemötande, att bli väl behandlad och möta människor som är inställda på 
att hjälpa och som visar empati och förmedlar hopp och tröst. 

- Jag ville in i Lund och den första jag träffade lät mig föra min egen talan. ”De har 
mitt liv i sina händer” tänkte jag. Det var enormt skönt med stöd, någon att 
resonera med, om prestationsångest på grund av mobbning tidigare i livet.  

- Den psykologiska hjälpen i projektet är professionell och man får även konkreta 
förslag; det behöver deprimerade.  

Professionalitet i stödet yttrar sig även i en balans mellan stöd och krav, kompensation av 
funktionshinder och autonomi 

- Superbra med personal som är jättekompetenta, lagom pådrivande; inte för 
krävande men har inte heller ramlat i ”tycka-synd-om-fällan”. De är adekvata och 
lämpliga beträffande graden av förståelse. Jag har pluggat på flera olika ställen i 
landet och har haft kontakter med psykologer och psykiater. Ingenstans har det 
varit så bra som i Lund vad gäller hjälp att komma till roten med det som är 
problemen i just mitt individuella fall och samtidigt kunna se framåt. Man har 
stort behov av att ha en kontinuerlig samtalskontakt. Studenthälsan ger bara 
akuthjälp och det finns inte nödvändiga resurser för långvarig behandling. Det är 
förstås en fråga om hur man ser på universitetets roll och det allmännas.  

- Man kan fråga sig om man misslyckas med studierna för att man är deprimerad 
eller tvärtom. Det är viktigt att inte släppa folk när det inte går vägen. ”Hur kan vi 
gå vidare härifrån?” En viktig orsak till att jag mår bra idag är att Studentprojektet 
inte släppte mig. Att få träffa någon för regelbunden samtalskontakt är viktigt 
liksom att få hjälp att komma tillbaks utifrån vad man behöver lösa långsiktigt. 
Det är lätt att få en släng av den inlärda hjälplösheten och då finns det behov av 
att analysera vad som gått snett och att inte ge upp.  

- Det är en poäng att läsa på universitetet. Man blir inte diskriminerad och det har 
en positiv effekt att man behandlas som andra. Lagom krav gör att man växer och 
ser helt andra framtidsmöjligheter. Det är samtidigt en trygghet att veta att man 
kan få alternativa tentamensformer om man behöver och att det finns den här 
välviljan att utveckla projektet. 
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C. Liv och lärande  

Liv och lärande hör ihop, något som framgår av studenternas berättelser om betydelsen av att få 
möjlighet att komma tillbaka efter avbrott och sjukdom eller att överhuvudtaget våga börja studera på 
högskolan 

- Man skall gå mer på intervjuer när man tar in studenter till universitetet. En 
människa kan mer än betygen visar och de som får kämpa för att komma in har 
mycket mer målinriktning. Betygen säger inte så mycket men arbetslivserfarenhet 
plus intresse plus att man vet varför man vill studera är avgörande. Jag tycker att 
det är för liten folkhögskolekvot. Höj den och minska högskoleprovet eftersom 
du kan lära dig ett sådant system och klara dig på det. 

- Jag hade varit borta många år från studier och arbete när jag började igen 
höstterminen 2001. När man flyttar förlorar man nätverk och mycket av sin 
kompetens. Jag skriver C-uppsats och tänker skriva magisteruppsats. Jag har en 
drivkraft men det är viktigt att få extrahandledning och att få läsa i sin egen takt. 
Det är inte bara att börja där man var sist. Studier är läkande. Jag har praktiserat i 
manuellt arbete men det gav mig inte alls samma positiva anda, känslan av 
möjligheter och stimulans som mina studier gör. Läsningen i sig öppnar nya 
möjligheter att gå tillbaka till ett kvalificerat arbetsliv. Det är både vettigt och 
rimligt att man hjälper psykiskt funktionshindrade på samma sätt som det finns 
stöd för fysiska funktionshinder. 

- I början vill man ses varje dag. Jag höll på att dö varje dag. 

- De flesta av mina erfarenheter av Studentprojektet är goda. Den väsentliga 
omständigheten som kontakten med projektet utgör har gjort mig tryggare i 
studiesituationen. 

Vägledning och att lära om sig själv och tänka om sig själv är avgörande och kan betraktas som 
studieteknik i en vidare bemärkelse. 

- Man kan funktionellt ha stora svårigheter fastän man har ”lätt för sig”. Råfakta 
har inte högt värde i grundskolan men på universitetet behövs det och är inte 
tänjbart. Grundfakta är viktigt att klara av i flera utbildningar. Man behöver bli 
mer medveten om hur man lär. 

- Jag har fått hjälp att hitta tankefelen, att starta mjukt och hellre sätta målen för 
lågt. Jag har minnessvårigheter och lässvårigheter och behöver prata igenom hur 
man tänker innan och efter en tenta! Det handlar om att lägga om en mall och jag 
har fått lägga om mitt sätt att tänka. 

Studiekontext på universitetet och hemma eller i  annan miljö konkretiseras i alternativa former för 
tentamina och vissa dispenser vilka möjliggör att studieprestationerna förbättras. 

- Hemtentor är min räddning!  

- Medel till skrivningsvakt har varit viktigt för mig liksom att få en extra tentamen. 
Att få prata är ett stöd i sig och att de kan hjälpa mig att se saker. Studieteknik är 
bra och att söka studiemedel löste sig. Jag var orolig för det för jag hade inte orkat 
själv. Med hjälp av Försäkringskassan kan jag få arbetsträning och kanske läsa lite 
vid sidan om. 

- Medel till skrivningsvakt och extra tentamen hjälpte mig. 

- Jag får hjälp med anteckningsstöd och mentor.  
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- Jag har problem med hemtentor, att strukturera och välja ut vad som är viktigt 
och ska få träffa en skrivpedagog.  

- Tack vare Studentprojektet har jag fått hjälp och stöd med studierna, att dessa får 
lov att ta litet längre tid och att man inte ibland måste klara allting på en gång! 
Bara möjligheten att inte behöva tenta med 200 andra personer fem timmar 
mellan två och sju är en enorm hjälp för koncentrationen! Alternativa 
tentamensformer samt lärare som tar sig extra tid är ovärderlig hjälp när man har 
det kämpigt.  

- Jag har svårt att skriva, har en låsning och behöver få muntliga bedömningar 
istället. Blir väldigt nervös och har svårt att uttrycka mig. Jag har fått 
anteckningshjälp beviljad men det har inte gått att få tag i någon som vill ställa 
upp trots att institutionen skickat ut mail.  

Hjälp att skapa tillit till den egna förmågan, stöd i viljan och det genuina intresse som de har att 
studera betonas i studenternas svar som saker vilka leder till meningsfullhet. 

- Jag hade varit borta från studier och det mesta på grund av depression. Man 
behöver stimulans och kontakter. Det var som att börja löpträna inför maraton. 
Man kanske börjar med att läsa en timme per dag men det var en kamp innan det 
lossnade. Jag hade hamnat utanför all trygghet både när det gäller bostad och 
ekonomi. Vad hade hänt om jag inte hade haft dessa resurser från 
Studentprojektet? 

- Det är en viktig sak att få människor att förstå varför de ska hjälpa och att man 
kan ha stor nytta av att ha upplevt handikapp. Man kan faktiskt säga att 
deprimerade människor ofta är emotionellt begåvade.  

- Jag är intresserad av ämnet och vet vad jag vill. Jag har alltid varit studiemotiverad 
och vill få ut min examen. Det känns meningsfullt och självförtroendestärkande 
och nu har det varit en snabb kurva i positiv riktning sedan i höstas. Plötsligt är 
tiden mogen!  

- Det är viktigt att uppmuntra människor så mycket som möjligt till att läsa. Det är 
kärnan; det mesta hänger på självkänslan och det får man genom att läsa. Kärnan 
är att få lika villkor. Självförtroende har jag fått upp genom mentorn. Det är 
mycket som följer med om man är litet gladare.   

- Jag vill trycka på uppmärksamhet på stöd även när det gäller filialerna till Lunds 
universitet.  

Hemmamiljön ingår i helheten för studiesituationen och i dagens IT-baserade värld bedrivs studierna 
på flera olika sätt. Av bland annat sådana skäl är det svårt att dra skarpa linjer mellan universitet och 
samhälle i övrigt. 

- Jag har mest problem med att sätta mig ned och plugga, inte med det rent 
intellektuella. Mina föräldrar är högskoleutbildade pedagoger. Hemma blir jag lätt 
distraherad och då försöker jag sitta på bibliotek. 

D Existentiella frågor om mening och gemenskap.  

Existentiella frågor vid inträde i vuxenlivet eller senare skeden av ett studentliv såsom religiösa och 
filosofiska frågor väcks ofta i samband med studierna.  

- Allt sker slag i slag i 20-årsåldern; flytta hemifrån, studera och mycket annat.  

- Det händer att man missköter sig under studierna; med exempelvis alkohol och 
att flyta omkring i studentvärlden. Man inser inte hur dåligt man mår, att det är 
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roller man intar. Det finns en spritromantik men med mycket festande och 
läsande får man inte ut så mycket av det som människa. Det hade varit bättre att 
göra andra saker, umgås med människor utanför studierna, ha roligt tillsammans 
ibland. Mycket handlar om närhet och ensamhet. 

- Jag skulle ha pluggat förra terminen men så kom jag i en livskris och grubblade 
mycket på existentiella frågor; om religion bland annat. I min utbildning finns det 
inte utrymme för sådana frågor. Jag blev inlagd på sjukhus och kuratorn där tog 
kontakt med universitetet. Det är inte roligt att det hände men nu har jag stöd i 
Studentprojektet och i ett nätverk. 

Gemenskap med andra både i projektet men även i förhållande till medstudenter i utbildningen 
betonas. Intresseföreningar finns med som referenspunkter för studenterna 

- Det är bra med en samling för deltagarna i projektet i början av terminen. 
Visserligen vill man kanske å ena sidan inte stoltsera öppet med sina problem men 
samtidigt behövs det att man fångar upp tidigt. Kanske är det svårt att få allas 
schema att passa vid en träff med både studenter och mentorer men en liten 
”kick-off” där man tar upp de vanligaste fallgroparna. Annars är det risk att man 
famlar om man ej är så erfaren som individ. Eller också kan man ha individuell 
feed-back för mentorer, uppsamling för mentorer.  

- Man får inte vara för involverad i sig själv. Man måste rikta sig utåt annars kan 
man bli tokig. Olika experiment i forskningen har visat att man kan få psykos bara 
av att vara isolerad i ett rum en viss tid.  

- Allt beror på vad man prioriterar och det är studier i första hand för min del men 
det kan vara svårt att få hjälp med det sociala och det kräver jag inte egentligen. 
Om man är blyg till exempel och vill komma in i gruppen vore det av värde om 
man kunde få hjälp. Det följer tyvärr med en del problem, kanske blir man 
isolerad. Jag tycker först och främst att de som känner sig svaga ska få komma in i 
klassen och att lärare behöver vara litet mer medvetna om sådant.  

- Många känner sig ensamma och kanske skulle det vara bra med ett 
introduktionsmöte varje termin. Jag saknar väldigt studentkompisar ”vi som 
pluggar”. Jag skriver uppsats ensam men vill att andra saker än sjukdomen ska 
dominera livet, positiva sociala sammanhang, inte bara Försäkringskassan och att 
vara bostadslös. Jag vill vända trenden, skapa livet, uppleva trevliga ting med natur 
och kultur, få ett jobb. 

- En annan sak som jag tror vore angeläget är gemensamma möten för personer 
som får stödåtgärder där man kan dela erfarenheter och upplevelser. Jag vet att 
det förekommer men jag menar att träffar med tätare intervaller vore bra. 

- Genom min mor och en intresseförening har jag fått ett personligt ombud, som 
kan hjälpa till med olika saker och pusha på för att jag ska få saker gjorda.  

E. Kunskap om innebörden av funktionshinder 

Organisation av studierna på institutionerna och kunskap om funktionshinder med studievägledare 
och mentorer i en nyckelroll beskrivs i relation till lärarnas förståelse. 

- Bra studievägledare vid institutionerna är väldigt viktigt. Möjligt att man behöver 
utarbeta riktlinjer för dem som är ”gröna” för jag minns någon ny studievägledare 
som letade efter lämpliga arbetssätt. Strategier på den nivån är väldigt viktiga. De 
skulle kanske vara litet mer hjälpta och trygga om de haft en liten handbok och få 
ta del av någon som framgångsrikt väglett en student. Jag har en vision om att det 
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är genomförbart, att de kan träffa andra i samma situation, ha en kontaktyta att 
dela och avlasta varandra. Det kan sköta sig själv till stor del men det måste finnas 
kontaktyta. Det behöver inte vara  så kostsamt utan kan till exempel vara en 
informell lista över aktiva. Studievägledarna kanske är mycket bundna till 
situationen på sin institution och behöver kontakten över gränserna.  

- Studievägledare står som jag ser det för medmänsklighet och stödet bör ingår i 
deras arbetsbeskrivning som representanter för humankapitalet.  

- Institutionerna; där krävs det upplysning. Om inte lärarna vetat genom min 
mentor hur jag har det och varit positiva och snälla så vet jag inte hur det hade 
gått. Huvudsaken är studierna och vem man har som mentor och att den 
personen informerar på institutionerna.  

- Problemen gäller mer på institutionerna, där växlar det mycket, bland annat om 
de vill hjälpa till. Examinatorerna skulle få veta att det finns en lag om 
likabehandling och att de får följa den annars får någon annan ta över. Det är mer 
detta att ”man behöver hjälp med vad man behöver hjälp med” och då blir det 
svårt när man får höra ”det trodde jag att du visste” av dem som ska hjälpa en. 
Det behövs vägledning så att det blir bra för det räcker inte med att det finns en 
som behöver hjälp och en som vill hjälpa. Det skulle behövas en allmän 
utbildning för mentorer och andra stödpersoner eftersom det inte är så konkret 
arbete; kanske en individuell plan för hur man ska jobba tillsammans.  

- En del lärare verkade inte alls känna till Handikappverksamheten, vilket förvånade 
mig. 

- Tyvärr är det många fler som kan behöva denna hjälp men som inte vet om att 
hjälpen finns. 

- ”Jag har kunskap men svårt att förstå vad du menar” – en lärare förstod när jag sa 
så och ändrade förhållningssätt. När det gäller salstentor skulle man antingen 
skicka den, som har gjort tentan eller en doktorand som kan förklara vad det 
egentligen är de är ute efter.  

F. Mentorsfunktionen 

Mentorernas centrala roll framkommer gång på gång i studenternas berättelser i förhållande till 
kunskapsinnehåll och pedagogik men även när det gäller existentiella dimensioner 

- Jag sökte via särskilda skäl och fick ta del av projektet. Mentorskap passar mig 
bäst. Utifrån den hjälpen kunde jag till och med läsa heltid mot halvtid innan. 
Mentorn har hjälpt mig så att jag kunnat få uppskov ibland eller att få jobba 
hemifrån. Jag behövde ingen annan hjälp eftersom jag inte har exempelvis dyslexi 
eller liknande.  

- Mentor som är verklighetsanknuten är ett stort stöd när det gäller tentor och 
annat. Mentorn är till stor hjälp för prioritering i studierna och för ”att lägga 
krutet på rätt ställe”.  

- Det är bra med mentor. Jag har inte varit med om någon, som varit så tydlig och 
målinriktad även om jag var stressad ändå för att jag inte har de höga betygen.  

- Studentprojektets hjälp till mig består i en mentor som går två terminer över mig 
på min utbildning. Vi ses en gång i veckan då vi diskuterar studieteknik, 
kurslitteratur, undervisningen och utbildningen i sin helhet.  



 18

- Dags- och veckoformen avgör ens förmåga men mentorn hjälpte till genom att 
vara mer överblickande, hade större helhetssyn och förmedlade att man inte 
behöver kunna allt.  

- Rent praktiskt borde mentorns ersättning gå via expeditionen.  

G. Samordning av lagar och bestämmelser 

Det politiska ansvaret i samhället, särskilt vad gäller att leva upp till lagen om likabehandling samt 
synen på diagnosens roll, blir föremål för reflektioner bland studenterna. 

- Det finns en gräns för hur många gånger man orkar ”misslyckas”. För att kunna 
leva upp till kraven enligt lagen behövs både akuthjälp och att kunna förmedla 
kontakter till terapi. Folks situation förvärras under väntetiden om man inte får 
hjälp till habilitering eller rehabilitering. En syntes mellan medicin och terapi leder 
till en förkortning av sjukdomstid enligt flera studier. Titta mer på den totala 
kostnaden, frigör medel i rätt tid istället för att snöa in på ”mina” och ”dina” 
pengar. Det kostar inte mindre i pengar för att det sprids ut i småportioner under 
längre tid. Systemet är uppbyggt så och först på senare tid har det kommit tecken 
på förståelse för psykosociala handikapp i samhället. Jag ser en liten ljusning på 
grund av debatten om skenande sjukskrivningar och talet om att frigöra resurser 
för rehabilitering.  

- Man bör anställa fler för ju mer det kommer ut ju fler studenter kommer att söka 
stöd. Undrar om det finns statistik över hur många deprimerade studenter vi har? 
Det är en folksjukdom och man får ingen rehabiliteringshjälp förrän politikerna 
inser det. Om man ändrade på Försäkringskassan vore det kanske smartare om de 
sitter här på Studerandeenheten. Vad gäller rehabiliteringsplan och arbetstillfällen 
sitter studenter mittemellan och det måste skapas opinion. CSN funkar men man 
kan inte vara deltidssjukskriven eller söka sjukpenning och socialbidrag om man 
inte har jobbat.  

- Försäkringskassan saknar den här funktionen för studerande som exempelvis 
rehabilitering av depression. Försäkringskassan och socialbyrån hamnar lätt 
utanför systemet. 

H. ”Bra för alla” och mångfald 

De intervjuade studenterna framhåller i flera fall att det stöd och de alternativ som de tagit del av är 
något som är bra för alla och  information behöver nå elever redan på utbildningar som förbereder för 
högskolestudier 

- Det borde kanske vara obligatoriskt med ett universitetsförberedande år. 

- Har Studentprojektet kontakt med gymnasiet och Komvux? 

- Jag menar utifrån min personliga erfarenhet av Studentprojektet att informationen 
kring projektet och dess verksamhet borde föras ut i större utsträckning, både till 
studenter och lärare. Många som jag kommit i kontakt med i skolan vet inte vad 
verksamheten går ut på. Informationen skulle väl enligt min mening spridas redan 
på gymnasiet och på Komvux då en del kanske dömer ut idén om högskolestudier 
på grund av problem eller svårigheter som de egentligen kan eller har rätt att få 
hjälp med. Många känner förmodligen till stödåtgärder för personer med fysiska 
handikapp, men hjälp vid psykisk ohälsa är nog mindre känt.  
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I. Ekonomi och materiell trygghet 

Ekonomiska faktorer i den totala situationen för studenten skapar oro och kan fördröja studietakt och 
rehabilitering. Det kan innebära stora svårigheter för fattiga studenter 

- Ekonomin är det värsta - att jag måste klara 15 poäng per termin. Jag orkar inte 
med pressen eller att bråka med CSN. Det borde sänkas så ett det eventuellt 
räckte med 10 poäng. Många skulle behöva extratillskott, kanske från CSN för 
dator om man tillhör min klass. Mina föräldrar är fattiga och jag står för allt själv.  

- Att känna en grundtrygghet och sinnesro hör ihop med att få hjälp både med 
medicin och terapi. Jag har själv till slut hittat en terapeut och får betala själv men 
det innebär att jag bara har ett par jeans och inte har kunnat köpa skor på flera år. 

- Det måste till en kombination av åtgärder. Rent krasst samhällsekonomiskt är det 
så att om tillräckligt med resurser ges koncentrerat under en viss tid är det bättre. 
Det går inte att pytsa ut. 

- Jag hade sedan många år en trend att arbeta hela somrarna. På fem år hade jag 
inte haft en längre sammanhängande ledighet än ungefär 10 dagar. Jag blev 
sjukskriven och diagnosen var utmattningsdepression. Det är inte förrän nu som 
jag känt mig riktigt redo att börja studera och jag har fått en mentor, som ska 
hjälpa mig. 

J. Fördomar och missuppfattningar 

”Interimsfunktion” om man inte har fått diagnos framförs som ett förslag från en av studenterna. 

- Det är en nackdel att man ska ha diagnos. Man ska inte behöva vänta ett år eller 
mer. Man kan ha problem utan att ha diagnos. Om man inte har det så skulle det 
finnas en sådan funktion tills vidare även om man inte har alla papper ännu.  

Olika uppfattningar om öppenhet om den egna problematiken inför lärare och andra studenter finns 
representerade bland studenterna. Medan en person anser att öppenheten leder till framgång är en 
annan rädd för omgivningens fördomar och vill inte kallas psykiskt funktionshindrad 

- Det är viktigt att se möjligheterna; att vara analyserande och uppmuntra 
studenterna att vara öppna om sina funderingar om den totala studiesituationen 
för det tror jag ger möjlighet att snabba på processen. Studieteknikträffarna 
kanske kan vara ännu mer öppna om problematiken psykiska funktionshinder. Jag 
tycker att man ska sluta skämmas och inte hymla om att det är svårt. Men de 
studerande kan bryta sin isolering och ta hjälp av varandra bara genom att träffas. 
Många av de bästa tipsen får man av andra, som haft liknande problem.  

- Benämningen ”psykiska funktionshinder” är inte lyckad alls. Jag känner mig mer 
eller mindre kränkt av att bli inplacerad i ett fack och få denna benämning. Jag har 
inte förtroende för hur människor, till exempel lärare och kurskamrater ser på 
psykisk skörhet. Även bland dem, som borde veta bättre finns ett förakt för 
svaghet. Människor i ens omgivning associerar till svåra psykiska problem. 

- Det var svårt först för mig att hitta en mentor. Jag försökte med en i klassen men 
många verkar tro att det är väldigt betungande. 

- Dyslexi verkar ha blivit mer accepterat nu men psykiska funktionshinder är inte 
lika accepterade. Det är inte så konkret, inte så konstant. Man förstår inte behovet 
av stöd för att läsa på universitet och det verkar finnas missuppfattningar att 
psykiska funktionshinder skulle innebära problem beträffande intelligensen. 
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- En grundläggande problematik plus kronisk sömnbrist gör att det krävs så mycket 
mer för att nyinlärning ska ske men vem som helst som inte ätit och sovit på 
länge får problem. 

- Jag gillar öppenhet och skäms inte för mina psykiska problem. 

K. Ambassadörer för den öppna högskolan 

Studenterna kan ses som ”ambassadörer för andra” och visar prov på ställningstagande för kollektivt 
ansvar och solidaritet med medmänniskan. Man ser behoven hos kamrater och informerar även andra 
bekanta utan studievana och personer i psykisk skörhet. 

- Studentprojektet är ett jättebra initiativ och det behövs verkligen. Om man själv 
haft problem ser man att andra också behöver stöd. Själv har jag haft något av en 
”kuratorsroll”. Det finns ett stort behov av att bemöta studenter med 
psykosociala funktionshinder på ett bra sätt. Det vore olyckigt om 
Studentprojektet avslutades.  

- Den typ av hjälp och stöd som jag har fått är något som betydligt fler 
sönderstressade studenter skulle behöva innan fler drabbas av anorexi, 
depression, matmissbruk och/eller annat missbruk.  

- Man anpassar inte universitetet efter oss arbetare. Många vågar inte ens försöka. 
Jag har inte haft genibetyg men det finns kapacitet. Vissa vågar inte ta steget. I det 
här projektet finns det jag tycker att alla behöver. Dem jag möter som jag berättar 
för säger ”Då kan kanske jag också få hjälp”. Jag säger till andra:  ”Ge inte upp 
din dröm! Kämpa! Du kanske måste gå en bakväg men ge det en chans!”  

- För C-uppsatsen får jag mer än en termin på mig, fast alla skulle behöva det.  

Resultat utifrån perspektiv från företrädare för stödfunktioner 
Eftersom övriga stödfunktioner runt studenterna representeras av en eller ett par personer i varje 
kategori, har dessa perspektiv vävts samman i nedanstående redogörelse. Dock framgår det i 
enstaka fall från vilket perspektiv uttalandet härrör. Resultaten avser att belysa de cirklar av stöd 
inom universitetet och i samhället i stort vilka omger studenterna i projektet sett i relation till de 
centrala teman som kunde urskiljas i studentperspektivet. De avviker något från dessa genom att 
ordningen efter förekomst och intensitet är annorlunda samt att temat ”Den öppna högskolan” 
tillkommit medan temat ”Tilltro och erkännande” ej finns med.  

A. Existentiella frågor om mening och gemenskap 

- Det finns många, som är ensamma. Ofta verkar det handla om en kris då man 
frågar sig; ”Varför just jag?”  innan man som människa når en acceptans utan att 
”bli sitt funktionshinder”. Gränserna blir flytande ifråga om funktionshinder och 
det som det handlar om är att se individen. 

- Hur studenter identifierar sig med benämningen funktionshinder upplevs av 
stödpersoner vara varierande något som överensstämmer med de svar 
studenterna i studien själva gett. Stödfunktionerna ute i samhället anses av någon 
representant för detta stöd fungera väl medan man tvekar om universitets 
beredskap.  

- I de svåra situationer som studenter med psykiska funktionshinder möter kan 
frågan ställas huruvida ensamhet är ett symtom på sjukdom eller tvärtom.  

- Prestationsångest kan leda till att man tappar självförtroende och till depression.  
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- När det gäller livssituationen för de studenter, som tagit del av Studentprojektets 
resurser handlar det mycket om identitet i förhållande till hur man upplever sitt 
funktionshinder och den diagnos som ger rätt till stöd.  

B. Samordning av lagar och bestämmelser 

- Det framhålls att ur ett demokratiskt rättviseperspektiv är det bekymmersamt att 
lagarna inte är samordnade.  

- På ett övergripande plan, nationellt men även regionalt och kommunalt, handlar 
det om att göra funktionsbedömningar och se hur kostnader kan fördelas mellan 
olika aktörer så att grundläggande materiella villkor kan tillgodoses.  

- Att situationen inom universitetet är en spegling av samhället i övrigt lyfts fram, 
exempelvis att depressionstillstånd leder till stora kostnader även utanför 
högskolevärlden.  

C. Kunskap om innebörden av funktionshinder 

- Det är ”här och nu” som det handlar om i stödet till studenterna och vad som 
behövs just nu. Det handlar om att se individen. Man ser inte funktionshindret 
efter ett tag utan man ser individen. Det är förstås viktigt att vara medveten om 
och försöka förstå hur mycket han eller hon måste kompensera på grund av sitt 
funktionshinder. Man har hört det mesta och sett så otroligt många som har 
lyckats. 

- Det ideala skulle vara att på en heltidstjänst ha 75 till 100 studenter. Yrkesrollerna 
i projektet är i grunden olika och det är väldigt bra med olikheten. Det är viktigt 
att det finns en dialog med exempelvis gymnasieskolan och det finns ett stort 
behov av att informera såsom att göra webbsidor mer tillgängliga. Behov finns 
exempelvis av fler rum till verksamheten.  

- Studentprojektet anses av ansvariga utanför universitet  ha lett till att frågor som 
rör studenter med psykiska funktionshinder förts upp på en nationell nivå och det 
har skjutsat på diskussionen så att man ser hela skalan av funktionshinder, inte 
enbart de fysiska.  

- Intresseföreningars centrala roll framstår tydligt då det gäller förarbete och 
formulering av målsättning, riktlinjer samt organisation av en öppen högskola. 
Här finns kompetens att tillgå ifråga om egna erfarenheter, expertmedverkan och 
anhörigas erfarenheter.  

- Behov framträder för upplysnings- och utvecklingsarbete i flera avseenden.  

- Det relativa i diagnos och etiketter påpekas av flera intervjupersoner i olika 
stödfunktioner, både i och utanför universitetet. Detta kan kopplas till den 
informationsproblematik, som påtalas av en majoritet av studenter och personal i 
och utanför universitet. Brister hos personer både i och utanför universitetet 
ifråga om kunskap om psykiska funktionshinder och bristande tilltro till 
studenters dolda resurser och behov av kompensatoriskt stöd rapporteras av 
personer i stödfunktioner.  

- Företrädare för intresseföreningar menar att det är viktigt att påpeka att fler 
människor med psykiska funktionshinder blir friska idag och att personer utan 
diagnos kan vara minst lika hämmade som de som fått en sådan ställd. 
Intresseföreningars roll att föra någons talan kan ställas i relation till flera 
studenters uttalanden om att man i ett utsatt läge inte orkar tampas med omöjliga 
situationer.  
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- Att studenterna i projektet inte är en homogen grupp framgår i flera intervjuer 
och företrädare för intresseföreningar frågar sig utifrån egna erfarenheter 
exempelvis som anhöriga, på vilket sätt personal och medstuderande tillgodoses 
ifråga om kunskap om variation och individualitet i psykiska funktionshinder. 
Man påminner sig att det tog lång tid att som förälder ta till sig och förstå de 
svårigheter som ens barn hade. Med tanke på dolda behov av stöd frågar man sig 
även huruvida resurserna med en halvtidstjänst som projektledare kommer att 
räcka till. Man efterfrågar också uppsökande verksamhet för att nå dem som inte 
känner till möjligheterna till stöd. 

- Handledningsbehovet är stort, något som påpekas av studenter, mentorer, 
studievägledare, intresseföreningar, företrädare för Handikappverksamheten och 
vården. Kanske borde alla lärare ha en grundkunskap om psykisk skörhet.  

D. Studentprojektets organisation och flexibilitet 

- ”Jag tänker oftast ’så här kan det nog fungera bra”. Det gäller varje individ i sig; 
vad finns det för potential? Man skriver stödåtgärder och så får man prova sig 
fram. Var ligger kapaciteten? För att det ska bli en rimlig och bra arbetssituation 
måste man värna om att inte ha fler än man kan följa upp. Samrådsgruppen 
framstår som en nödvändig förutsättning för att studenter i en psykiskt svår 
situation ska få ökade möjligheter att fullfölja sina studier.  

- Studentprojektet har erbjudit ”det där lilla extra, som behövs för den som har 
problem”. Det handlar om att träffa andra i en liknande situation, att få tillgång till 
samtal och stöd av kompetent personal och att få mentorsstöd.  

- Samrådsgruppens erfarenhet och utveckling mot allt bättre struktur och funktion 
framställs som ett mycket kraftfullt instrument i arbetet för mångfald, i det här 
fallet att öppna Lunds universitet för studenter med psykiska funktionshinder.  

- Det handlar mycket om studenternas livssituation, att förstå sin omvärld och att 
förstå sig själv.  

- Studentprojektet som avslutas under nuvarande beteckning men som genom 
lagen om likabehandling övergår i reguljär verksamhet har betytt mycket enligt 
representanter för studenterna och nästa steg kan ses i det försök med 
studentassistent som planeras med stöd från SISUS där man tar steget ”från 
föreläsningssalen till campus”. I ett historiskt perspektiv kan man se att detta inte 
är något nytt utan att det under tidigare perioder exempelvis funnits 
korridorvakter som ansvarade för sina medstudenter.  

E. Lärande och pedagogik 

- Lärande är centralt och det är viktigt att få försöka och att få komma igen, 
betonar företrädare för samtliga grupper.  

- Studievägledarna intar en nyckelposition då det gäller organisation av stöd och 
alternativ på institutionsnivå. Samtidigt som de är en länk till institutionsledning 
och lärares och mentorers förståelse för studenter i en svår situation på grund av 
psykiska funktionshinder, behövs de för att studenterna ska kunna känna sig 
trygga i vetskapen om att det finns hjälp i en balans av stöd och krav. Samtal blir 
avgörande då särskilt unga studenter brottas med existentiella frågor, likaväl som 
med konkreta frågor såsom vad som ska hända efter studierna. Arbetssituationen 
för studievägledare ute på institutionerna tycks i vissa fall präglas av hög 
arbetsbelastning då man ska räcka till för samtliga studenter. Handledning och 



 23

fortbildning samt avlastning genom personalförstärkning framförs som några 
nödvändiga åtgärder.  

- Pedagogiska frågor har en framträdande plats i studentkårsperspektivet så som 
idén att ta vara på goda pedagogiska krafter exempelvis de som fått pedagogiska 
pris. Arbetsformerna uppmärksammas och i det sammanhanget ser man att 
Problembaserat lärande (PBL) utan god handledning slår fel för de studenter som 
inte klarar grupparbete av psykiska skäl.  

F. Den öppna högskolan 

- Enligt företrädare för samhällets stödfunktioner saknar studenter i en svår 
studiesituation på grund av psykiska funktionshinder/psykisk skörhet ofta 
kunskap om samhället som system och om sådant som regler för sjukersättning.  

- Universitetslivets karaktär med anonymitet och prestationskrav anses bidra till 
påfrestningar framförallt för unga studenters inträde i vuxenlivet och kan bidra till 
kris och insjuknande.  

- Från institutionernas studievägledarperspektiv kan man ana ett mörkertal av antal 
studenter i behov av stöd då många inte ger sig tillkänna förrän i ett sent skede. 

- Ur ett universitetsorganisatoriskt perspektiv blir Lagen om likabehandling en 
ledstjärna och i ljuset av den får man betrakta frågor om hur långt utanför själva 
studiesituationen stödåtgärder bör sträcka sig och vilka ekonomiska resurser som 
behövs för att leva upp till lagen. Det mörkertal som troligen existerar ger 
anledning att diskutera huruvida hittillsvarande budgetar i projektet varit i 
underkant.  

- När psykiska funktionshinder efterhand blir mer kända och accepterade ökar 
behov av personal, lokaler bland annat. I linje med tanken på den öppna 
högskolan konstateras att det finns exempel på utveckling av dolda resurser och 
att detta i hög utsträckning är avhängigt tilliten till den egna förmågan. Ur ett 
studiesocialt perspektiv blir vissa teman särskilt framträdande. De handlar om att 
få vara involverad på allvar som student och det är av stor vikt med samråd 
mellan de involverade, exempelvis i institutionens studieråd.  

- Diskussionen som kommer upp i flera av intervjuerna handlar om vad som kan 
ses som universitets uppgift i förhållande till ansvar i resten av samhället, till 
exempel i kommunen och uttrycks av någon intervjuperson som balansen mellan 
”att pyssla om i förhållande till pedagogiskt stimulans”.  

G. ”Bra för alla” och mångfald 

- Studenter med psykiska funktionshinder är inte några isolerade grupper och det 
finns nog inte en enda, som inte har psykiska pålagringar av dem, som har andra 
funktionshinder. Men vissa har fått en diagnos och upplever det som en 
”dumstämpel”. 

- Åsikten förs fram att det bör finnas resurser även för dem, som inte har någon 
diagnos och i det sammanhanget uttrycks ett behov av att klargöra Studenthälsans 
roll. Informationsfrågor intar en central roll i kårens studiesociala ansvar. 
Annonsering skulle kunna ske i tidningen Lundagård och på varje studentkår. 

- De organisatoriska ramar som finns i form av särskilda skäl för antagning, 
alternativa arbets- och examinationsformer och former för redovisning av 
kunskap kan inte ensamma garantera likabehandling. Tid, rum och möten mellan 
människor måste till för att verklig kunskap ska uppstå. 
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H. Mentorsfunktionen 

- Man lär sig mycket själv genom mötet med en annan människa och det är mycket 
givande.  

- Det behöver finnas en balans mellan vad som hör till studierna och vad som rör 
den sociala situationen. 

-  Småprat blandas med mailkontakt och undervisande inslag.  

- Information om vad som hör till uppdraget rent formellt behöver betonas liksom 
specifikt vad studentprojektets verksamhet innebär.  

- En central fråga är hur sekretess ska beaktas så att studentens integritet 
garanteras. 

- Fler ställer upp som mentorer om det känns tryggt samtidigt som friheten och 
ansvaret är inspirerande.  

- Frågor dyker upp hela tiden och det är viktigt att bli kontaktad från ansvariga 
exempelvis i slutet av terminen. 

-  En ”lathund” med information om vanliga frågor och misstag vore bra liksom 
gemensamma samlingar för mentorer under något tema såsom ”pedagogik för 
mentorer”. 

- Man kan jämföra LSS och kontaktmannaskap, där kontrakt görs upp och man 
skriver under en sekretessförbindelse, vilket anses vara en mycket viktigt fråga.  

- Delaktighet och gemenskap med andra mentorer är viktigt men behöver inte vara 
så märkvärdigt. 

- Brukarens önskemål ska styra och tanken på en studentassistent i linje med 
personligt ombud ses som något positivt ur studentkårsperspektiv.  

- Relationer till medstudenter hålls fram av flera företrädare för stödfunktioner och 
då särskilt mentorsrollen som ofta erbjuder en balans mellan stöd och autonomi. 
Det verkar handla om att få förtroende för varandra och att ha tid men även att 
kompetensbehov blir tillgodosedda genom förberedande och återkommande 
utbildning och handledning. De psykiska funktionshinder som det handlar om rör 
ju ett brett spektrum exempelvis suicidbenägenhet eller schizofreni.  

- Ett naturligt förhållningssätt känns ofta som det rätta mellan student och mentor. 

I. Ekonomi och materiell trygghet 

- Ekonomiska villkor utgör basen för möjligheterna att studera.  

J. Fördomar och missuppfattningar om funktionshinder 

- Personer i stödfunktioner påtalar att erfarenheter av funktionshinder kan vara en 
styrka genom att man kan ha ett mer klartänkt och genomarbetat förhållningssätt 
till existentiella frågor.  

Samlad bedömning 
De frågeställningar, som studien utgick från kan inte utan vidare besvaras i separata avdelningar. 
Allt hör samman med förutsättningarna för en öppen högskola med mångfald som mål. I det har 
Studentprojektet haft den centrala rollen för organisation av stöd till studenter med psykiska 
funktionshinder. Genom flexibilitet i organisationen har Studentprojektet fungerat som en länk 
till institutionerna och då framförallt deras studievägledare och mentorer.  
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I utvärderingen framgår att studenterna upplever sig bli bemötta med respekt, empati och ett 
professionellt förhållningssätt med balans mellan stöd och krav vad gäller studiesituationen och 
dess del i en helhet av existentiella villkor. Projektets utveckling fram till nu visar en positiv linje 
där samråd mellan projektet, universitetet i övrigt med dess institutioner samt det omgivande 
samhället ges en framträdande roll. Kunskap om funktionshinder måste bygga på möten mellan 
människor; studenter, vägledare, lärare, mentorer och andra omgivande stödpersoner. Resurser 
som kanske idag ser ut att räcka kommer med största sannolikhet att behöva utökas när det 
mörkertal, som samtliga intervjuade anar, kommer i dagen.  

Handledning, utbildning och informerande verksamhet kommer att ta tid och utrymme i 
anspråk liksom även den viktiga samordningsfunktionen, något som klart uttalats av de 
intervjuade. Därför kan den omfattning av tjänst som nu finns behöva utökas beroende på hur 
utvecklingen blir. För att bibehålla och utveckla det positiva och förstärka vissa andra punkter 
sammanfattas i det följande möjliga vägar i punktform.  

- Handledning för personal behövs. Fortbildning för institutionsledning, personal, 
och assistenter om svåra frågor. Handledning till institutionerna.  

- Arbete med studiekamraters vacklande förståelse. 

- Mentorsutbildningen är viktig liksom projektet med verksamhet för 
studentassistent.  

- Mötesplatser och kontaktytor för involverade utökas. 

- Permanenta samrådsgruppen. Samrådsgruppen är viktig då representanter från 
alla inblandade får ökad förståelse för varandra och det underlättar i sin tur 
arbetet med studenter i behov av särskilt stöd exempelvis i fortsatt samverkan 
kring studenternas studieekonomiska situation. 

- Viktigt att se till behovet av kontinuitet i projektet. Viktigt att det finns en central 
person.  

- Resurser behövs för att kunna förmedla hjälp till samtal och terapi. Liv och 
lärande/existentiella frågor hör ihop. 

- Studenthälsan och dess resurser kan ha betydelse för samverkan kring de 
studenter, som ej har intyg på att de har psykiska funktionshinder. Detta kan ses 
mot bakgrund av en debatt som förs i utbildningssystemet i stort om diagnosens 
roll då det gäller att beakta relationen till dem som behöver stöd. 

- Resultaten i utvärderingen pekar mot en förmodad ökning av antalet studenter då 
det inte längre är tabu – en framgång som tarvar sina resurser. 

- Det kommer hela tiden nya grupper till högskolan. Trenden i arbetslivet med 
ökande långtidssjukskrivningar visar att det är troligt att det finns ett mörkertal 
också vad gäller studenter. Man ger sig inte tillkänna med en gång. Budgeten 
hittills kan då vara i underkant om en ökning kan förväntas och behovet ännu inte 
kommit fram.  

- Att anställa en student med tidigare erfarenhet av Studentprojektet kan vara en 
väg att utveckla verksamheten. 

- SISUS arbetar för att skapa utbildningsunderlag och ett sådant skulle kunna vara 
att hitta former för kompetenshöjning genom genuina möten exempelvis mellan 
institutionspersonal, mentorer och studenter. 
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- Kompletterande studier som vore av intresse att initiera är att söka upp de 
studenter som inte svarat och att djupintervjua lärare, något som inte rymts i 
denna utredning. 
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Bilaga 1 
     Lund 030327 
Till alla studenter i ”Studentprojektet”   
 
Jag skriver till dig eftersom du har tagit del i den verksamhet som kallas ”Studentprojektet” på 
Studerandeenheten vid Lunds universitet. Försöksverksamheten startade år 2000 och inför det 
framtida, nu lagstadgade arbetet har universitetet beslutat att en utvärdering ska genomföras. Det 
har blivit min uppgift att göra denna utvärdering och utgångspunkten för mitt arbete är 
ambitionen att belysa olika perspektiv av den helhet där studenten ingår men det avgjort 
viktigaste är att få ta del av studenternas erfarenheter och uppfattningar. Urval av ett mindre antal 
intervjupersoner har gjorts men det har inte varit möjligt att i nuläget söka upp samtliga studenter 
för intervjuer. Eftersom det betyder mycket för tillförlitligheten i utvärderingen att få synpunkter 
från så många studenter som möjligt vill jag på detta sätt bereda var och en tillfälle att ge sin syn 
på verksamheten. Jag vore alltså mycket glad och tacksam om du kontaktar mig; via telefon, e-
post eller vanligt brev. Resultatet av utvärderingen kommer att presenteras på ett sådant sätt att 
ingen utomstående kan knyta ett visst uttalande till en viss person och det är bara jag som har 
tillgång till era svar. 
Frågor som utvärderingen gäller är exempelvis om Studentprojektet tagit/tar emot studenter på 
rätt sätt, om resurserna varit/är tillräckliga och hur man bäst ska bygga upp verksamheten i 
framtiden. Det finns inga standardiserade frågor utan du kan berätta på ditt eget sätt, exempelvis: 
- Hur kom du in i projektet? 
- Hur är dina erfarenheter av projektet? 
- Vad har varit bra? 
- Vad har du saknat? 
- Vad är viktigt att tänka på i en fortsättning av projektet? 
 
Om du har frågor innan du beslutar dig för att delta så kan du också höra av dig till mig. 
Ni är alla viktiga i detta sammanhang och jag hoppas därför på din medverkan. 
Du kan nå mig på följande sätt: 
 
e-mail: lisbeth.ohlsson@bet.hkr.se 
 
Telefon: 046-143205 (arbetar ofta i min bostad) eller 044-203286 (arbetsrum på Högskolan) 
 
Brev: Lisbeth Ohlsson  
 Institutionen för beteendevetenskap 
 Högskolan Kristianstad 
 291 88 Kristianstad 
 
Jag ser fram emot kontakten med dig och hoppas höra av dig inom en vecka. Det är bra om jag 
kan få dina synpunkter senast den 7 april.  
 
Vänliga hälsningar 
 
 
Lisbeth Ohlsson 
(Leg.psykolog/högskoleadjunkt/doktorand i pedagogik) 
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Bilaga 2 
Centrala teman med 
underteman; studenter 
 
A. Studentprojektets  
organisation och flexibilitet 

• Arbetsformer för 
studenter 

• Arbetssituationen för 
personal 

• Förmedlande länk 
• Information 
• Kollektiva respektive 

individuella former för 
stöd 

• Kontrakt 
• Kunskapsförmedling 
• Likabehandlingsper-

spektiv 
• Mentor 
• Organisation av 

studierna 
• Samråd och förmedling 

av kontakter 
• Studentassistent 
• Särskilda skäl 
• Tillgänglighet  
• Utvärdering 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
B. Tilltro och erkännande 

• Balans mellan stöd och 
krav 

• Autonomi 
• Respekt 
• Dialog 
• Empati 
• Professionalitet i stödet 
• Kompensation av 

funktionshinder 
 
C. Lärande och pedagogik 

• Arbetsformer 
• Att få komma tillbaka 
• Att lära sig studera 
• Intellektuellt arbete  
• Lärande och 

metakognition 
• Lärande och vägledning 
• Organisation av 

studierna 
• Pedagogik 
• Prioritering av studierna 
• Studiesituationen 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
D. Existentiella frågor om 
mening och gemenskap.  

• ”Kärnan” 
• Det sociala kan vara 

svårt 
• Ensamhet 
• Fritidsverksamhet för 

vuxna 
• Identitet 
• Individualitet 
• Medmänniskor; ”den 

andre”. 
• Meningsfullhet 
• Studentliv och 

varningstecken i 
vardagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Kunskap om innebörden 
av funktionshinder 

• Funktionshinder 
• Handikapp 
• Information 
• Kompetens hos 

personal utanför 
universitetet 

• Kompetens hos 
personalen på 
institutionerna 

• Psykosomatiska 
sjukdomar 

• Sjukvården 
• Utbildning 

 
F. Mentorsfunktionen 
• Relationen mellan 

student och mentor 
• Någon som vet och har 

kommit vidare 
• Mentorn som förstår 
• Förmedlare 
• Att ta sig tid 
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• Kontinuitet 
• Inte så avancerat 
• Träffas och prata 
• Utbildning och stöd till 

mentorer 
• Mentor för  mentor 

 
 
G. Samordning av lagar och 
bestämmelser 

• Bristande 
kommunikation mellan 
olika aktörer 

• Fördröjning i 
rehabiliteringsprocessen 

• Hembesök från 
kommunen 

• Lagen om likabehandling 
• Politiskt ansvar hos 

samhället i sin helhet 
• Relation till övriga 

involverade 
stödfunktioner i 
samhället 

• Samordning mellan olika 
aktörer 

 
 
H. ”Bra för alla” och 
mångfald 

• Andra medstuderandes 
behov av alternativ 

• Förberedelser för 
högskolestudier 

• Information redan på 
gymnasiet, Komvux 
och folkhögskolor 

• Många dömer ut sina 
möjligheter att studera  

 
 
 
• på högskolan redan 

innan 
• Ser att många fler 

behöver hjälp 
• Studiesocialt ansvar hos 

kåren 
• Sönderstressade 

studenter 
 
I. Ekonomi och materiell 
trygghet 

• Att avstå 
• Att känna oro 
• Ekonomi 
• Klass - fattigdom 
• Konkreta villkor 
• Livsvillkor 
• Man har inte så mycket 

pengar att leva på 
 
J. Fördomar och 
missuppfattningar 

• Bristande tillit till 
andras förståelse 

• Det relationella i en 
diagnos 

• Funktionshinder och 
mobbning 

• Förakt för psykisk 
skörhet 

• Inplacerad i ett fack 
• Intresseföreningar 
 
 
• Sekretess 
• Sjukdom och 

exkludering 
• Skam eller inte 
• Sociala stigma 

 
K. Ambassadörer för den 
öppna högskolan 

• ”Kuratorsroll” 
• Du kanske måste gå en 

bakväg men ge det en 
chans! 

• Ge inte upp din dröm! 
• Kämpa! 

 
 
 


