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Syftet med denna uppsats var att undersöka vad några personer med förvärvad hjärnskada
i vuxen ålder upplevde var en meningsfull sysselsättning, och hur de identifierade sig med
sitt arbete eller sysselsättning. Metoden som användes var en kvalitativ intervjustudie,
sedd ur ett fenomenologiskt perspektiv. Urvalet var sju personer, tre kvinnor och fyra
män, med förvärvad hjärnskada i vuxen ålder som hade sin sysselsättning tillgodosedd
genom en privat hjärnskadeverksamhet. Teorierna som användes var Antonovskys
salutogenetiska perspektiv som innefattar begreppet KASAM – känsla av sammanhang
och den symboliska interaktionismen. Studien visade att det är viktigt att träffa andra i ett
socialt sammanhang och att arbete kan vara en viktig del i identifikationen för individer.
Studien visade även att en meningsfull sysselsättning kunde innebära att hänsyn togs till
individernas funktionshinder, att kunna påverka sitt arbete, och att känna sig behövd samt
att individen känner att denne kan ge något till andra.

yckelord: Arbete, Sysselsättning, Daglig verksamhet, Hjärnskada, Delaktighet, KASAM, 
ymbolisk interaktionism          
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1. Inledning 
För personer med funktionshinder ser förutsättningarna annorlunda ut än för de flesta andra 

medborgare i samhället när det gäller möjligheten till  

arbete. Funktionshindret/funktionsnedsättningen kan medföra att du inte kan förvärvsarbeta 

och därigenom få lön för din försörjning. I egenskap av medborgare har den 

funktionshindrade ändå rätt att få tillgång till en meningsfull sysselsättning enligt individens 

egna önskemål och individuella behov, för att kunna utvecklas och stimuleras som individ 

samt få en möjlighet att känna gemenskap med andra (Bergstrand, 2003 s. 29).  

 

Att ha ett arbete är att räknas och vara delaktig i vuxenlivet. Arbetet kan vara 

meningsskapande och som individer har vi utvecklingsmöjligheter. Ett arbete är en stor del av 

många individers liv och det kan ge en känsla av att vara som andra. Ett arbete ger lön och 

man arbetar själv ihop de pengar man behöver (Sjöberg, 2002 s. 15). Gruppen som denna 

uppsats kommer att fokusera på är de personer som förvärvat en hjärnskada i vuxen ålder och 

tillhör personkrets två enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS, 1993:387). Denna lag ger personer med vissa funktionshinder rätt till särskilt stöd och 

service. Personkrets två berör gruppen personer med betydande och bestående 

begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, orsakat av yttre våld eller 

kroppslig sjukdom (LSS §1 punkt 2). 

  

Detta är en grupp personer som tidigare oftast haft ett liv med normala förutsättningar innan 

de drabbades av en hjärnskada som medförde så  

omfattande funktionshinder/funktionsnedsättningar att de inte kan återgå till förvärvsarbete. 

Lagen (LSS) ger dessa personer rätt till sysselsättning (LSS: §9 punkt 10). Jag valde att 

undersöka just den gruppen, därför att jag i min yrkesroll som LSS-handläggare kommit i 

kontakt med flera personer som förvärvat en hjärnskada i vuxen ålder och som önskar ha 

någon form av sysselsättning. Det rör sig ofta om unga människor som är mitt i livet och som 

idag inte kan återgå till det arbetsliv, eller den karriärmöjlighet som de hade innan de 

förvärvade hjärnskadan. Det kan vara svårt att hitta väl anpassade sysselsättningar för dessa 

personer. Hjärnskador kan yttra sig mycket olika från en individ till en annan. Därför är det 

nödvändigt att de personer som finns i det professionella nätverket kring den hjärnskadade har 

goda kunskaper i hur olika hjärnskador kan yttra sig, och att verksamheten är väl anpassad 

efter det funktionshinder eller funktionsnedsättning som individen har. Kommunerna har idag 
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en ansträngd ekonomi, och har ibland svårt att ordna väl anpassade sysselsättningar för dessa 

personer. Kommunernas egna verksamheter är inte alltid anpassade för dessa personer och det 

finns exempel på unga personer med förvärvad hjärnskada som har sin sysselsättning 

tillgodosedd tillsammans med personer med utvecklingsstörning eller tillsammans med äldre 

personer med tillexempel demens. Detta har väckt mina tankar om hur dessa unga personer 

upplever sin situation som rör deras arbete, eftersom de tidigare haft samma möjlighet som de 

flesta andra att utvecklas och stimuleras som individ genom förvärvsarbete eller andra 

karriärmöjligheter.  

 

2. Syfte  
Denna undersökning syftar till att få ökad kunskap om vad personer med förvärvad 

hjärnskada i vuxen ålder har för upplevelser om arbete/sysselsättning och ta reda på hur de 

identifierar sig med sitt arbete/sysselsättning. Jag vill också ta reda på vad de har för 

upplevelser av vad som är en meningsfull sysselsättning enligt dem. 

 

2.1 Frågeställningar: 

-Vad innebär en meningsfull sysselsättning för personer med förvärvad hjärnskada i vuxen 

ålder? 

-Hur identifierar sig dessa personer med sin/sitt arbete/sysselsättning.  

 

2.2 Centrala begrepp och definitioner: 

Sysselsättning: Här menas med sysselsättning en daglig sysselsättning som kan likställas med 

ett arbete, men som inte genererar lön, utan personen får någon form av ersättning i form av 

till exempel lönebidrag, habiliteringsersättning eller studiebidrag. Exempel på den formen av 

sysselsättning kan vara daglig verksamhet (se nedan) eller arbetsträning till arbete. Även 

studier kan här ingå i begreppet sysselsättning. 

  

Meningsfullhet: Jag tänker mig här meningsfullhet som någonting som ger individen en 

känsla av betydelse av att något är viktigt för henne eller honom. I teoridelen görs en 

förklaring på meningsfullhet enligt Antonovsky (1991 s. 41) och begreppet KASAM – känsla 

av sammanhang.  
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Meningsfull sysselsättning: Enligt citat från SoS – rapport 1997: 4 (s. 19) uttrycks meningsfull 

sysselsättning så här: ”Meningsfull sysselsättning är detsamma som strukturerad tid. Men det 

är också att få tid. Det innebär en verksamhet, ett projekt, ett arbete eller vad vi nu kallar det, 

där man utifrån sin förmåga tar aktiv del i att skapa och planera. Man tar ansvar – och får en 

chans att växa i sin roll.” (Birgitta Andersson, ordförande i De Handikappades Riksförbund, 

DHR). Endast individen själv kan dock avgöra vad som är en meningsfull sysselsättning för 

just henne eller honom (SoS 1997:4 s. 16). 

 

Daglig verksamhet: Ett annat uttryck som kan beskriva den form av sysselsättning som här 

ovan syftas på är ”daglig verksamhet”. De personer som omfattas av den här studien har 

bedömts tillhöra personkrets 2 enligt LSS och de ger dem rätt till daglig verksamhet enligt 

LSS § 9 punkt 10. En daglig verksamhet ska vara meningsfull och erbjuda den 

funktionshindrade stimulans, utveckling och gemenskap efter dennes önskemål. Det är viktigt 

att individuella behov beaktas (Bergstrand 2003, s. 29). 

 

Arbete: Begreppet arbete kan tyckas självklart, men dess definition kan ändå behöva 

förklaras. En person kan uttrycka att hon har mycket att göra i sin trädgård, och det blir 

mycket arbete, de flesta förstår då vad hon menar med arbete. Men om personen sedan går till 

exempelvis socialkontoret och klargör att hon har det svårt ekonomiskt, kommer hon 

säkerligen få frågan om hon har ett arbete. Hon kan då inte likställa trädgårdsarbete med ett 

”arbete”. Här talar vi om arbete i definitionen av en sysselsättning som genererar lön. 

(Denvall, Jacobson 1998, s. 193) 

 

Delaktighet: I ”Projekt Marion: Aktivitet och delaktighet hos vuxna med svår hjärnskada” 

(1999), hänvisas begreppsförklaring på delaktighet till (SoS, 1997 s. 15) och dess definition: 

 

Delaktighet är beskaffenheten och graden av en persons engagemang i 
livssituationer i förhållande till funktionsbegränsningar, aktiviteter, hälsotillstånd 
och kontextuella faktorer. Delaktighet kan begränsas i fråga om beskaffenhet, 
varaktighet och kvalitet.  

 

Att vara delaktig på en arbetsplats är exempelvis något mer än att bara tillhöra denna. Detta 

mera handlar om att inte bara miljön ger något – den funktionshindrade personen får också 

möjlighet att vara aktiv, delta, ge något tillbaka (Jeppson Grassman, m.fl. 2003, s. 81). 

Nordstedts ordbok (1999) ger förklaringen medansvar eller medverkan. 
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Hjärnskada: En hjärnskada kan uppstå genom yttre våld mot huvudet, till exempel genom 

olycksfall eller sjukdom, tumörer eller hjärnblödning, mm. För att tillhöra personkrets 2 enligt 

LSS (1993:387) ska hjärnskadan också ha orsakat ett betydande och begåvningsmässigt 

funktionshinder.  

 
Funktionshinder: Funktionshinder är den begränsning eller ett hinder som har till följd att en 

människa som till följd av en skada inte kan utföra en aktivitet på det sätt eller inom gränserna 

för vad som kan anses normalt (Vad säger LSS, 1994 s. 7). Funktionshindret i sig är inget 

handikapp.  

 

Handikapp: Handikapp är en betäckning för de konsekvenser som kan följa av ett 

funktionshinder. En person som är funktionshindrad i en miljö, är handikappad i en annan. I 

en handikappanpassad miljö behöver kanske en funktionshindrad person inte vara 

handikappad (Vad säger LSS, 1994 s. 7). Begreppet handikappad används inte lika mycket 

längre och har idag alltmer ersatts av begreppet funktionshindrad. 

 

2.3 Avgränsningar 

Denna studie begränsar sig till sju personer med förvärvad hjärnskada i vuxen ålder och som 

bedömts tillhöra personkrets 2 enligt LSS. De har fått biståndsbeslut på daglig verksamhet 

och har sin dagliga sysselsättning tillgodosedd genom en privat verksamhet som specialiserat 

sig på att ordna någon form av arbete eller sysselsättning som är individanpassad utifrån den 

enskildes behov. I detta fall är verksamheten specialiserad utifrån personer med förvärvad 

hjärnskada i vuxen ålder och personalen har goda kunskaper om hjärnskador och hur de kan 

yttra sig.  

 

2.4 Uppsatsens disposition 

Efter detta inledande kapitel följer kapitel 3, Metod. Där tar jag först upp valet av metod. 

Sedan följer tillvägagångssättet. Därefter tar jag upp urval, validitet, reliabilitet, 

generaliserbarhet samt etiska problem. Sedan följer kapitel 4, Forskningsområdet, där jag 

redogör hur sökprocessen gått till. Jag redogör även den gällande lagstiftning som 

urvalsgruppen omfattas av. Sedan följer en sammanfattning av den forskning jag hittat på 

området och förklarar en del begrepp mer ingående. Därefter följer kapitel 5, Teoretiska 
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perspektiv, där jag förklarar de två teorier jag använt mig av i analysen. Sedan följer kapitel 6, 

Resultat, där jag först gör en presentation av intervjupersonerna och sedan en sammanfattning 

av de svar jag fått i mina intervjuer. Därefter följer kapitel 7, Analys, där jag gör en analys av 

resultatet med mitt val av teoretiska utgångspunkter som stöd. Sist kommer kapitel 8, 

Diskussion, som jag delat upp i teori, metod- och resultat diskussion.  

 

3. Metod 
För att få svar på frågeställningarna har studien genomförts kvalitativt genom enskilda 

intervjuer ur ett fenomenologiskt förhållningssätt. Sju personer med förvärvad hjärnskada i 

vuxen ålder har intervjuats. Fenomenologin grundades som filosofi av Husserl vid sekelskiftet 

och har sedan vidareutvecklats som existensfilosofi. Schütz förmedlade fenomenologin inom 

sociologin. Fenomenologin omfattade i början medvetandet men vidgades till att omfatta den 

mänskliga livsvärlden hos Heidegger, och hos Sartre den mänskliga handlingen. 

Fenomenologin strävar efter att förklara förståelseformen hos den kvalitativa 

forskningsintervjun som fokuserar på den intervjuades livsvärld och hur denne upplever den 

specifika meningen. Fenomenologin studerar individernas perspektiv på sin värld (Kvalé, 

1997 s. 54). Genom den kvalitativa forskningsintervjun har man unika möjligheter att träda in 

i och beskriva den levda vardagsvärlden hos den intervjuade (Kvalé, 1997 s. 55).  

I analysprocessen har två teoretiska perspektiv använts; det salutogenetiska perspektivet som 

innefattar begreppet KASAM – känsla av sammanhang, och den symboliska 

interaktionismen, vilka förklaras närmare i teoriavsnittet. 

 

3.1 Tillvägagångssätt  

För att få tag i intervjupersoner vände jag mig till en privat verksamhet som specialiserat sig 

på att hitta sysselsättningar som är anpassade för personer med olika typer av funktionshinder. 

De har två enheter som är speciellt utformade för personer som förvärvat en hjärnskada i 

vuxen ålder.  Jag skickade ett e-mail till enhetsledarna på de båda enheterna, där jag 

meddelade mitt syfte, och att jag eftersökte intervjupersoner (se bilaga 2). De valde ut vilka 

personer som de trodde kunde tänkas vara villiga och ha möjlighet att medverka i en intervju. 

De meddelade mig sedan vilka personer som var villiga att medverka. Det bestämdes sedan 

tid och datum för intervjuernas genomförande. Jag valde att använda mig av den 

halvstrukturerade intervjun enligt Kvale (1997, s.117). En halvstrukturerad intervju ger 

utrymme för intervjupersonen att vidga sina svar och målet med frågeguiden (se bilaga 1) var 

 9



att framkalla så spontana beskrivningar som möjligt (Kvale 1997, s.123). Intervjuerna 

spelades in på band och sedan transkriberades materialet ordagrant. Detta material har sedan 

skrivits samman till ett resultat. Innan intervjuerna genomfördes, informerades samtliga 

intervjupersoner om tillvägagångssätt och syfte. De tillförsäkrades att de skulle få vara 

anonyma.  

 

3.2 Urval 

Urvalet är sju personer som förvärvat en hjärnskada i vuxen ålder. Fyra män och tre kvinnor 

mellan ca 30 och 60 år och de har sin sysselsättning tillgodosedd genom en privat verksamhet 

som specialiserat sig på att hitta lämpliga sysselsättningar för personer med förvärvad 

hjärnskada i vuxen ålder. Samtliga har bedömts tillhöra personkrets 2 enligt LSS, och har fått 

sin sysselsättning tillgodosedd genom någon form av biståndsbeslut från kommun eller 

genom försäkringskassan. Genom mitt arbete som LSS-handläggare fick jag kännedom om 

verksamheten som specialiserat sig på att hitta lämpliga sysselsättningar för den valda 

målgruppen och valde därför att kontakta den verksamheten. Personal inom verksamheten 

gjorde sedan urvalet av de personer som kom att medverka i intervjuerna.  

  

3.3 Validitet 

Studiens validitet beror på hur väl forskaren undersöker det denne haft för avsikt att 

undersöka. Att validera är att ifrågasätta (Kvale 1997,  s. 21). Om valideringen ska vara god 

bör forskaren genomgripande genom hela forskningsprocessen kritiskt granska sitt arbete. 

Detta för att forskningen ska vara pålitlig. Jag har försökt att redovisa resultatet på ett sådant 

sätt att intervjupersonernas svar är så korrekt återgivna som möjligt. Jag har även ingående 

försökt beskriva tillvägagångssättet och redovisat hur urvalet gått till. Alla individer är olika 

och det märktes vid intervjuernas genomförande. Även om alla fick svara på samma frågor, 

blev svaren mer eller mindre uttömmande och olika nyanserade. Intervjuernas längd varierade 

mycket. Den kortaste intervjun varade ca 20 minuter och den längsta i ca 1 timme och 15 

minuter. Intervjuernas varierande längd kan ha påverkat validiteten negativt. En intervju fick 

göras om då det visade sig att det vid det första tillfället inte skett någon bandupptagning. 

Detta har troligen påverkat validiteten negativt, eftersom intervjupersonen då svarat på 

frågorna vid två tillfällen och fått möjlighet att tänka igenom svaren vid det första tillfället, 

och de spontana svar som kom vid första tillfället gick förlorade. En annan person var mycket 

deprimerad över sin situation och hade i vissa fall svårt att svara på frågorna. I ett fall spelade 

även språkförbistring in, då den intervjuade hade vissa svårigheter att uttrycka nyanserat vad 
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han kände, eftersom han inte hade svenska som modersmål. Även detta kan tänkas påverka 

validiteten negativt. Sedan kan det faktum att samtliga intervjupersoner hade sin 

sysselsättning tillgodosedd genom samma privata verksamhet påverka validiteten negativt. 

Det är troligt att resultatet hade blivit ett annat om urvalet hade varit mer spritt och om 

intervjupersonerna hade sin sysselsättning tillgodosedd inom fler andra verksamheter än just 

den verksamhet jag valde ut. Exempelvis kunde jag ha intervjuat personer som har sin 

sysselsättning tillgodosedd både inom privat, och kommunal verksamhet.  

 

3.4 Reliabilitet 

Reliabiliteten beror på i vilken utsträckning samma resultat erhålles vid upprepade 

undersökningar. Detta påvisar hur tillförlitlig forskningen är (Malterud 2000, s. 28). 

Intervjuernas kvalitet beror mycket på interaktionen mellan intervjuare och intervjupersonen 

och samspelet dem emellan. Resultatet bygger på de enskilda personernas egna upplevelser av 

frågorna som ställdes och kan därför inte ifrågasättas. Tillförlitligheten i svaren kan jag därför 

inte uttala mig om. Eftersom studien bygger på sju personers enskilda upplevelser av sin 

situation kring arbete och sysselsättning, är det mycket troligt att om en annan forskare 

genomför samma typ av studie med samma frågor och med andra intervjupersoner, skulle få 

andra svar och ett annat resultat, än de mina intervjupersoner gav vid tillfället för 

intervjuernas genomförande. Vi är olika individer och resultatet påverkas både av mig som 

intervjuare och av intervjupersonen själv och samspelet emellan oss. Som forskare är det 

viktigt att förhålla sig så neutral som möjligt och inte lägga egna värderingar i svaren och 

detta har varit min avsikt, men självfallet påverkas resultatet av min tidigare förförståelse och 

hur jag därav väljer att tolka resultatet.  

 

3.5 Generaliserbarhet 

I vardagen generaliserar individer mer eller mindre spontant. Utifrån en individs erfarenhet av 

en situation eller andra personer gör individen nya tolkningar och individen skapar 

förväntningar om vad som kan tänkas hända i andra liknande situationer eller i samspelet med 

andra individer (Kvale 1997, s. 209). Studien omfattar främst de sju intervjupersonernas 

upplevda situation kring vad en meningsfull sysselsättning är och hur de identifierar sig med 

sitt arbete eller sysselsättning. Det kan ändå tänkas att andra personer med funktionshinder, 

och som är i en liknande situation, kan känna igen sig i resonemangen som förs i resultatet. 

Urvalet är dock begränsat till att gälla just dessa sju personer, och kan därför inte tänkas gälla 

personer med funktionshinder i allmänhet.   
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3.6 Etiska problem 

Här har jag följt de forskningsetiska principer som rådet för humanistisk – 

samhällsvetenskaplig forskning, HSFR, har sammanställt. Innan intervjuernas genomförande 

informerades intervjupersonerna om att syftet med intervjun, och jag nämnde mina 

frågeställningar samt berättade att intervjuerna skulle användas till en C-uppsats. Jag hade 

innan skickat ett brev via e-post där jag informerade om mitt syfte och att jag eftersökte 

intervjupersoner (se bilaga 2). Jag berättade hur intervjuerna skulle genomföras samt hur 

materialet skulle bearbetas. Intervjupersonerna hade innan informerats om att det var frivilligt 

att medverka och att de tillförsäkrades anonymitet. Personerna nämns inte vid namn utan 

endast som man, kvinna eller person och ungefärlig ålder. Jag upprepade även i slutet att de 

tillförsäkrades anonymitet och syftet med intervjun. Jag har försökt avidentifiera personerna 

så mycket som möjligt utan att resultatet påverkats för mycket, men det kan ändå vara så att 

vissa läsare som finns i nätverket kring de här personerna kan känna igen dem. Det kan tänkas 

att frågan väcker ångest inför den egna situationen kring arbete/sysselsättning. Under 

intervjusituationen framkom i några av fallen att de kunde vara ångestväckande att prata om 

den egna situationen och att inte kunna arbeta på det sätt de tidigare kunnat. En person var 

mycket deprimerad över sin situation, men han ville ändå medverka i intervjun. 

Intervjupersonerna var dock mycket välvilliga till att medverka och sa att jag gärna fick 

kontakta dem igen ifall jag behövde ytterligare information. En annan uttryckte att han tyckte 

det var skönt att få prata om sin situation.  

 

4. Forskningsområdet 
Det finns en del forskning som rör gruppen funktionshindrade och arbetssituation. Det finns 

även mycket forskning som rör hjärnskadade och hjärnskador, men då mestadels ur medicinsk 

aspekt och kring rehabiliteringsprocessen. Nedan redogör jag för forskning som är adekvat för 

denna uppsats utifrån dess syfte och frågeställningar. 

 

4.1 Sökprocessen 

De sökord jag utgick ifrån var: Daglig verksamhet, förvärvad hjärnskada i vuxen ålder, 

sysselsättning, meningsfull sysselsättning, funktionshinder, handikapp, LSS.  
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De sökvägar jag använde mig av är: Stockholms universitetsbibliotek (SUB), Karolinska 

institutets universitetsbibliotek (KIB), Libris, Artikelsök, Google och Alta Vista och SveMed.  

Jag har även funnit relevant litteratur på min arbetsplats. Den sökvägen jag funnit mest 

användbar är SUB och KIB då de har stor bredd på innehåll. Där fann jag både böcker, 

artiklar, rapporter, SOU:n, mm. Även Libris har varit mycket användbar då jag velat se vart 

jag kan få tag på litteratur om den inte varit tillgänglig i mitt närområde.  

 

4.2 Hjärnskada 

Det finns en mängd forskning som beskriver vad som händer vid en hjärnskada och vilka 

problem som kan uppstå. Det finns också en hel del forskning som rör rehabilitering vid 

hjärnskador: 

 

Den vanligaste orsaken till en hjärnskada är yttre våld mot skallen vid till exempel 

trafikolyckor eller fallolyckor. Traumatiska hjärnskador är inom västländerna den allra 

vanligaste orsaken till dödsfall och invaliditet i åldersgrupperna under 50 år (Scheibenpflug, 

Schön 2001, s. 27). En traumatisk hjärnskada kan drabba hela eller delar av hjärnan och 

påverka individens hela väsen. Skadan kan medföra störningar i känsel, motorik, balans och 

koordination. Kognitiva funktioner som varseblivning, tänkande, inlärning, minne och språk 

kan också skadas. Hjärnskador förändrar ofta personligheten (Scheibenpflug, Schön 2001, s 

27). En annan vanlig konsekvens av en hjärnskada är sänkt vakenhet och hjärnskadetrötthet. 

Den hjärnskadade blir snabbt uttröttbar. Splittrad uppmärksamhet, glömska, irritabiliditet och 

känslosamhet blir ofta konsekvensen. Att ständigt vara trött bidrar till att försvåra det sociala 

livet och kan medföra att den hjärnskadade blir isolerad. Ofta uppstår en depression som följd 

av krisbearbetningen, och kan uppstå en lång tid efter insjuknandet (Scheibenpflug, Schön 

2001, s. 40). 

 

För att återfå så många av sina förlorade funktioner behöver den hjärnskadade hjälp och stöd i 

det vardagliga livet. Personal kring den hjärnskadade, såsom personliga assistenter, eller 

personal på daglig verksamhet bör utgöra en liten och stabil grupp med gemensam syn på 

arbetet kring den hjärnskadade. Det är även viktigt att anhöriga och/eller andra företrädare 

deltar i besluten om framtiden redan från början. Personal kring den hjärnskadade bör få 

fortlöpande stöd i form av handledning och stöd från expertis, till exempel arbetsterapeut, 

sjukgymnast och psykolog (Scheibenpflug, Schön 2001 s. 40).   
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4.3 Lagstiftningen 

Den 1 januari 1994 trädde Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade i 

kraft, LSS. Den ersatte då Lagen (1985:568) om särskilda omsorger för psykiskt 

utvecklingsstörda m.fl., den så kallade Omsorgslagen. LSS definieras som en rättighetslag.  

En rättighetslag ska inte ersätta annan lagstiftning utan ses som ett komplement, det är en så 

kallad pluslag. Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) skall garantera 

ett gott grundskydd för alla funktionshindrade, men för utvecklingsstörda och för människor 

med grava funktionshinder kan det i särskilda fall behövas extra stödinsatser. Lagstiftningen 

används som ett medel att begränsa nedskärningar i välfärdsstaten som riktar sig mot 

människor med grava funktionshinder. Syftet med lagstiftningen är att stärka situationen för 

dessa människor och skapa förutsättningar för dem att leva ett självständigt liv i gemenskap 

med andra människor. Trots att det offentliga välfärdssystemet och socialförsäkringssystemet 

riktar sig till hela befolkningen, så räcker den svenska välfärdspolitiken inte ända fram till de 

funktionshindrade. Därför har en sådan lagstiftning ansetts nödvändig eftersom situationen 

inte är tillfredsställande för dem (Hollander 1995, s 14).  

 

Inledande bestämmelser i LSS (1993:387): 

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt 

personer 

1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 

2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i 

vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 

3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror 

på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den 

dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.  

 

LSS omfattar således inte alla personer med funktionshinder utan för att ta del av de insatser 

som ges i lagen ska den funktionshindrade bedömts tillhöra den så kallade personkretsen. En 

personkretsbedömning görs vanligtvis av handläggare på kommun eller försäkringskassa. Om 

den funktionshindrade bedöms vara tillhörig personkretsen, kan insats sökas enligt 9 §. Behov 

av insats prövas enligt 7 §. Verksamheten ska vara meningsfull och erbjuda den 

funktionshindrade stimulans, utveckling och gemenskap enligt den enskildes önskemål. Det är 

viktigt att verksamheten utformas i enlighet med individens behov.  Insatserna ska stärka 

deras förmåga att leva ett självständigt liv (LSS, 1993:387 & Bergstrand 2003, s. 17).  
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9 § punkt 10 anger insatsen för daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som 

saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig (LSS, 1993: 387). Daglig verksamhet tillförsäkras 

endast dem som tillhör personkretsen enligt 1 § 1 – 2 (LSS, 1993:387). 

  

4.4 Arbete och funktionshinder 

Arbete är en stor del av våra liv och förutom att det ger möjlighet till egenförsörjning fyller 

det i huvudsak tre sociala funktioner: 

 

- Arbetet skapar en tidsmässig och rumslig struktur i livet. Ofta behöver vi förflytta oss 

från hemmet till arbetsplatsen, och arbetet sker under en begränsad tid av dygnet. I och 

med dessa åtskillnader skapas en skillnad mellan det privata och det offentliga, och 

mellan arbete och fritid. 

- Arbetet skapar också kontakter med andra människor. Ofta behövs samarbete med 

andra för att kunna genomföra en arbetsuppgift, eller exempelvis vid kundkontakter. 

Det innebär ett socialt samspel med andra människor. 

- Arbetet bidrar även till att skapa mening och innebörd i livet, genom att det erbjuds 

möjlighet att uppfatta och se det egna livet i ljuset av ett större, socialt sammanhang. 

 

Att ha ett arbete handlar alltså inte enbart om att trygga sin inkomst. Arbete bidrar till att ge 

oss möjlighet att fylla vårt grundläggande behov av gemenskap och personlig utveckling 

(SoS-rapport 1997:4, s. 14). 

 

Jeppson Grassman, Antonson m.fl. (2003, s.53) ger en definition på ”typiskt” arbete. Ett 

typiskt arbete kännetecknas av arbetsplatsens unika rutiner, varje-dag-händelser och 

situationer. Med ett typiskt arbete kan även menas att det är ett ”riktigt” arbete, vilket 

kännetecknas av att det genererar lön och ger rättigheter och skyldigheter. Ett riktigt arbete 

måste utföras och om inte den funktionshindrade kan utföra det så måste någon annan utföra 

det. 

  

En metod som ofta förekommer i litteraturen när det gäller återanpassning till arbete för 

personer med funktionshinder är Supported Employment: 
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4.5 Supported Employment 

Metoden vänder sig till personer som på grund av starkt reducerad arbetsförmåga, har svårt att 

konkurrera på arbetsmarknaden. Med individanpassade stödinsatser kan de använda och 

utveckla sin arbetsförmåga. Stöd är viktigt vid återgång till arbete och varje person har en 

stödperson med sig i arbetet, en så kallad arbetskonsulent. Arbetskonsulenten följer upp och 

bedömer personens arbetsförmåga, och gör en kartläggning av personens förmåga och behov. 

Sedan försöker de hitta lämpliga arbetsplatser som personen kan klara av.  Stödpersonen finns 

med på arbetsplatsen så länge denne behövs, beroende på individens behov av stöd. En del 

personer behöver stöd större delen av tiden, medan andra klarar sig relativt självständigt 

(Sakta men säkert, 1999).  

Här följer huvudpunkterna i metoden ”Supported Employment”, enligt Hernes, Stiles m.fl  

(1996) : 

 

• Kartläggning av personens önskningar, färdigheter och resurser 

• Kartläggande av önskad typ av arbete och arbetsmiljö 

• Kontakt med aktuella arbetsplatser 

• Kartläggning av den valda arbetsplatsen 

• Utarbetande av upplärningsprogram 

• Träning och upplärning på arbetsplatsen 

• Nedtrappning av stöd 

• Klarläggande av anställningsförhållandet 

• Uppföljning efter avslutad träning 

 

4.5 Samhällsproblem 

Samhällsproblem är kommunernas dåliga ekonomi och hur besparingar drabbar personer med 

funktionshinder. Kommunerna bryter ibland mot lagen och motiverar det med resursbrist 

vilket inte är godtagbart då det handlar om rättighetslagstiftning och den enskildes 

rättssäkerhet. Ett behov uttrycks också om att man bör se över lagstiftningen för att komma 

till rätta med en del av problemen (Hollander 1995, s. 14, 15). 

 

Det tycks även som det uppstår problem när ansvaret för personerna med förvärvad 

hjärnskada skall tas över av kommunerna från landstingen (Scheibenpflug, Schön s. 46). 
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Kommunerna har dåligt med resurser och det finns okunskap och ointresse om 

funktionshinder bland politiker och chefstjänstemän vilket bidrar till problem när 

funktionshindrade skall återanpassas till samhället genom kommunernas försorg 

(Handikappforskning pågår 3/2003, s. 6-7, Stor okunskap om utvecklingsstörda). 

 

Sedan mitten av 1900-talet har det funnits en strävan att i Sverige integrera funktionshindrade 

i samhället och därigenom normalisera deras liv. Trots denna strävan har funktionshindrade 

än i dag svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Under 1800-talets första hälft var många 

funktionshindrade integrerade på arbetsmarknaden. Under 1900-talet har däremot 

funktionshindrade avskiljts från den övriga arbetsmarknaden. Inrättandet av speciella 

institutioner av typen Samhall är därför en unik företeelse ur historisk synvinkel. Samhall har 

specialiserat sig på att ge funktionshindrade arbete och ca 26000 personer med 

funktionshinder har idag så kallad skyddad anställning vid Samhall (Sjöberg 2003, s. 84). 

 

En undersökning har pekat på att ca var tionde arbetsgivare är benägen att anställa en person 

med funktionshinder. Dålig kunskap och låg förväntan på den funktionshindrades 

arbetsförmåga är två viktiga orsaker till att den stora majoriteten av arbetsgivare inte vill 

anställa funktionshindrade. Undersökningen visade också att de som faktiskt anställt en 

funktionshindrad person, menade att de underskattat arbetsförmågan hos personen i fråga 

(Sjöberg 2002, s. 43). Ett stort problem ligger i att begreppet funktionshindrad har en negativ 

innebörd och förknippas ofta med synbara handikapp och nedsatt arbetsförmåga (Sjöberg 

2003, s. 44).  

 

5. Teoretiska perspektiv 
De två teoretiska perspektiv som denna studie kommer att omfattas av är det salutogenetiska 

perspektivet som även innefattar begreppet KASAM – känsla av sammanhang. Det andra 

perspektivet är den symboliska interaktionismen. 

 

5.1 Salutogenetiskt perspektiv och KASAM 

Aaron Antonovsky utvecklade på 1970-talet den salutogenetiska modellen (Antonovsky, 1991 

s. 11).  Det salutogenetiska perspektivet innebär att tonvikten läggs vid hälsobringande 

faktorer och att se individen ur ett helhetsperspektiv där flera faktorer inverkar i hur väl en 

individ kan hantera olika stressorer. Detta till skillnad mot det mer traditionella patologiska 
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synsättet då det istället fokuseras på sjukdomsalstrande faktorer och skillnaden mellan vad 

som är sjukt eller friskt. Det salutogenetiska perspektivet fokuserar istället på vad som är 

hälsans ursprung till skillnad mot vad som orsakar sjukdom. Alla individer utsätts för 

stressorer i olika omfattning. Det salutogenetiska perspektivet försöker förklara varför olika 

individer kan hantera stresstillstånd och de spänningstillstånd som uppstår, så olika.  

Individens förmåga att hantera svåra livssituationer och olika stresstillstånd, påverkas alltså av 

många olika faktorer och det är dessa faktorer som undersöks (Antonovsky, 1991. s. 12).  

Antonovsky ville hitta en metod att försöka mäta de faktorer som påverkar en individs 

förmåga att hantera olika stressorer och han vidareutvecklade då begreppet Känsla av 

sammanhang (KASAM) ur det salutogenetiska perspektivet. KASAM består i sin tur av tre 

delar; Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 1991 s. 13, 35).  

 

Begriplighet: Det handlar om att se hur individen förstår- och kan förklara svåra 

livssituationer och stressorer. Om individen har en hög grad av begriplighet kan denne förstå- 

och därigenom hantera svåra livssituationer lättare. Om individen kan förklara yttre och inre 

stimuli och kan ordna dem sammanhängande och göra dem förnuftsmässigt gripbara, har 

individen en hög känsla av begriplighet. Om tillvaron upplevs som osammanhängande, 

slumpmässig och kaotisk har individen en låg känsla av begriplighet. (Antonovsky 1991, s. 

39).  

 

 Hanterbarhet: Det handlar till viss del om att ha tillit till att saker och ting kommer att 

utvecklas så bra som man rimligen kan förvänta sig och att ha en stabil förmåga att bedöma 

verkligheten. Individen upplever att det står resurser till hennes förfogande. Dessa resurser 

kan vara anhöriga, vänner, Gud eller läkaren, alltså någon eller något som individen känner att 

denne kan räkna med och känna tillit till. En individ med en hög känsla av hanterbarhet 

känner sig inte som ett offer för omständigheterna eller tycker att livet behandlar henne 

orättvist.  (Antonovsky, 1991 s. 39, 40). 

  

 Meningsfullhet: Antonovsky (1991, s. 40) kallar meningsfullheten som begreppets 

motivationskomponent. En individ med en hög känsla av meningsfullhet i tillvaron upplever 

att det finns områden i livet som har känslomässig betydelse för dem. De har lättare för att se 

svårigheter i livet mer som utmaningar. De känner sig alltså motiverade och engagerade i 

vissa livsområden på det känslomässiga planet. Individer med en låg känsla av meningsfullhet 

har svårt att överhuvudtaget hitta något som betyder särskilt mycket för dem i livet. De kan ha 
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en känsla av att vissa livsområden ger dem tunga bördor och ställer ovälkomna krav på dem, 

som de hellre hade varit utan (Antonovsky, 1991 s. 41). 

 

Antonovsky (1991, sid. 90), konstruerade ett frågeformulär för att kunna mäta KASAM. 

Frågorna är konstruerade så att svaren graderas på en skala mellan ett och sju. Ju högre värdet 

är – desto högre KASAM (Antonovsky, 1991 s. 227-234).  

 

5.2 Symbolisk interaktionism 

Termen symbolisk interaktionism myntades av Herbert Blumer (Trost & Levin, 1999 s.9). 

Andra personer som varit viktiga vid utvecklandet av teorin är Herbert Mead och Charles 

Cooley (Thorsén 2000 s. 60). Den symboliska interaktionismen har haft stor betydelse för 

utvecklingen av sociologin och socialpsykologin i modern tid. Symbolisk interaktionism kan 

ses som ett synsätt, ett perspektiv, en utgångspunkt av den sociala verkligheten. Den kan 

användas som ett verktyg för att förstå det samhälle vi lever i och hur vi som människor 

interagerar med varandra, oss själva och allt annat i miljön kring oss. Vi formas av det 

samhälle vi lever i och människorna runt omkring oss. Det är en ständigt pågående process 

(Trost & Levin, 1999 s. 9,10). Inom interaktionismen betraktas människan som en i grunden 

social varelse. Grundantaganden i den symboliska interaktionismen är: 

 

1. Människan är i grunden en varelse som mycket starkt påverkas andra människors 

reaktioner på hennes handlingar.  

Det nyfödda barnet kan från början inte uppfatta några gränser mellan sig själv och omvärlden 

och har ingen referensram utifrån vilken det kritiskt kan granska andras omdömen. Genom att 

andra ger barnet olika omdömen kommer barnet så småningom att överta den andres 

perspektiv och göra det till sina egna. Det formar en jagbild eller ett objektjag. En grundtanke 

inom interaktionismen är ”Det finns inget Jag utan ett Du”. Andra människor är en spegel 

genom vilken individen får sin jagbild, därifrån kommer uttrycket ”spegeljaget”. Individen för 

en inre dialog med sitt objektjag, liksom denne kommunicerar med andra människor. Vissa 

personer blir viktigare än andra som tillexempel föräldrar eller syskon. De benämns då som 

”signifikanta andra”. Mer anonyma människor i samhället, tillexempel grannar, tjänstemän 

eller politiker benämns som ”generaliserande andra”. Vi utvecklar så småningom många olika 

objektjag, och vi har olika roller i olika sammanhang. Dessa roller ändras ständigt i relation 

till de sociala interaktioner individen lever i (Thorsén, 2000 s.63, 64). 
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2. Människan uppfattar sig själv som ett ”jag” och är målinriktad i sitt handlande. 

Individen kan reflektera kritiskt över sina egna handlingar. Förutom den jagbild som 

individen har – utvecklas även ett subjektjag som fungerar som en reflekterande instans. 

Genom sina ökade erfarenheter kan individen hela tiden kritiskt pröva andras omdömen om 

sig och omvärlden. I den inre dialogen med subjektjaget och objektjaget har individen 

förmåga att avgöra sitt handlande gentemot sig själv och andra. Genom att bekräftas av andra 

och genom att subjektjaget hela tiden prövar andras reaktioner på självet, kan objektjaget 

utvecklas till ett stabilt jag. Ett stabilt objektjag klarar bättre sociala påfrestningar bättre.  Ett 

instabilt objektjag får svårare att klara sociala påfrestningar och förändringar. Jagbilden blir 

inte bekräftad och identiteten blir mer eller mindre utsuddad (Thorsén, 2000 s. 64, 65). 

 

3. Den materiella omgivningen skapar ramar för och påverkar starkt människan. 

 Den materiella världen påverkar ständigt människan. Genom vår klädsel eller hur vi möblerar 

våra hem visar vi vilka vi är. Det materiella har symbolvärde och vi kan exempelvis visa makt 

eller status på det sätt vi uttrycker vårt yttre. Olika materiella miljöer påverkar oss och är 

också avsedda att göra det, till exempel hemmet, kyrkan eller sjukhuset. Olika miljöer är 

avsedda för olika ändamål, exempelvis lagar vi mat i köket och umgås i vardagsrummet. 

Möjlighet till individualitet ges genom egna utrymmen som tillexempel sovrum. Erving 

Goffman har utvecklat ett synsätt inom den symboliska interaktionismen där han ser mänsklig 

samvaro som ett teaterskådespel (Thorsén, 2000 s. 61). Individen är en aktör som inträder 

olika scener (arbetsplatsen, hemmet eller skolan). Scenerna har olika materiella 

förutsättningar som påverkar individen. På dessa scener har individen (aktören) även 

medaktörer. Vi har olika roller i det vi gör och det sammanhang vi befinner oss i för tillfället. 

Du kan vara mamman, hustrun, dottern, arbetskamraten, patienten, eleven etc. och du agerar 

olika i de olika rollerna (Thorsén, 2000 s. 65, 67).   

 

6. Resultat     
Samtliga intervjupersoner, tre kvinnor och fyra män, har sin sysselsättning tillgodosedd 

genom en privat verksamhet som specialiserat sig på att försöka hitta någon form av 

verksamhet som är specialiserad för individen och dennes förutsättningar och förmåga: 

Metoden de använder kallas ”Supported Employment” och den ges en närmare beskrivning i 

avsnittet om forskningsområdet. Verksamheten har flera olika enheter, inriktade på olika typer 

av funktionshinder varav två enheter som är speciellt inriktad på personer med förvärvad 
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hjärnskada i vuxen ålder. Verksamheten utgår från individens behov och börjar med att göra 

en kartläggning av personen och ta reda vad denne vill, kan och klarar av. Därefter försöker 

de hitta någon form av sysselsättning som passar personen. Antingen inom verksamheten och 

dess lokaler, där de gör vissa jobb som de fått genom olika uppdrag, eller så ”skräddarsyr” de 

uppgifter som passar individen. Verksamheten arbetar även med att hitta praktikplatser på den 

ordinära arbetsmarknaden för de här personerna. För att få möjlighet att komma till den här 

typen av verksamhet, krävs någon form av biståndsbeslut från handläggare inom 

kommunernas verksamheter, eller i vissa fall genom försäkringskassan.  

 

6.1 Intervjupersonerna 

Här följer en presentation av intervjupersonerna och en sammanfattning av intervjuerna. 

Svaren är sammanfattande under rubriker som bygger på frågorna under intervjun.  

 

Intervjuperson 1: 

Är en kvinna i 40-årsåldern. Hon förvärvade sin hjärnskada 1967 genom epilepsi. Efter en 

operation 1981 tillstötte en hjärnblödning som förvärrade skadan. Hon är halvsidesförlamad 

och rullstolsburen, har försämrad synförmåga samt minnesstörningar. Det framkommer att 

hon fortfarande har epilepsi, men hon uppger att anfallen kommit alltmer sällan på sista tiden. 

Sedan tre, fyra år har hon deltagit i verksamheten, och idag har hon sysselsättning både inne i 

verksamhetens lokaler där hon sysslar med data, och sortering av papper vissa dagar, eller 

renskrivning. Andra dagar är hon verksam på ett museum och för över dokument till data. 

Hon trivs mycket bra med den sysselsättning hon har idag. Innan hon kom till den här 

verksamheten arbetade hon på Samhall i en verkstad tillsammans personer med flera olika 

typer av funktionshinder. I denna verksamhet trivdes hon inte alls och hon är idag glad att hon 

fått möjlighet att komma till den här verksamheten. Hon har även ett eget assistansbolag som 

hon sköter hemifrån. Det innebär hon sköter administration och anställningar när det gäller 

hennes personliga assistenter. 

 

Intervjuperson 2: 

Är en man i 60-årsåldern. Han förvärvade sin hjärnskada genom en tumör på hypofysen. 

Mannen berättar att skadan försvårades efter en operation som utfördes av en inkompetent 

läkare. Detta medförde flera operationer och åtskilliga års ytterligare konvalescens. Han har 

idag svårigheter med närminnet, vissa balanssvårigheter samt problem med synen. Han är 

högskoleutbildad inom språk och detta är även hans huvudintresse. Mannen har även haft sin 
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yrkesinriktning inom språk innan sjukdomen uppstod. Han kan flertalet språk, men han har 

specialiserat sig på ett språk som han har som huvudspråk. Tidigare har han arbetat som 

radiojournalist och gjorde översättningar från svenska som sedan sändes i radio. Han arbetade 

även som tolk. Sjukdomen har inte påverkat hans språkminne och han minns fortfarande de 

språken han lärt sig. Idag arbetar han inom verksamheten med vissa översättningsuppdrag och 

ibland får han uppdrag som tolk. Han gör även vissa förpackningsarbeten inom verksamheten. 

Tidigare hade han praktik på andra ställen några dagar i veckan, men för närvarande har han 

sin sysselsättning tillgodosedd inom verksamheten. Han trivs med den sysselsättningen han 

har idag. 

 

Intervjuperson 3: 

Är en kvinna i 45-årsåldern. Hon bor tillsammans med man och två döttrar i tonåren. Hon 

förvärvade sin hjärnskada genom en hjärnhinneinflammation som uppstod då hon väntade sin 

yngsta dotter. Hon minns ingenting av sitt liv innan hjärnhinneinflammationen och har även 

stora svårigheter med närminnet. Kvinnan har fått berättat för sig att hon innan sjukdomen 

arbetade som dramaturg och skrev om romaner i manusform till pjäser och arbetade även 

inom radion. Hon har även skrivit mycket och idag har hon möjlighet att skriva inne på 

verksamheten. Vissa dagar i veckan är hon inom en församling där hon sysslar med bland 

annat familj- och barnsång eller åker till ålderdomshem och läser dikter. Tidigare hade hon 

uppdrag som invandrarlärare, men för närvarande är det uppehåll i den verksamheten och de 

letar nu efter någon ny sysselsättning som skulle passa henne. Hon trivs med den 

sysselsättningen hon har idag och är glad att hon kommit dit, men skulle helst vilja ha lite mer 

att göra. Hon har varit inom verksamheten i ca 4 år. 

 

Intervjuperson 4: 

Är en man i 45-årsåldern. Han förvärvade sin hjärnskada genom en stroke 1999. Idag har han 

återhämtat sig bra men har viss påverkan i kroppens högra sida, och har nedsatt 

rörelseförmåga i höger arm och går långsamt. Han har inte längre samma ork som innan 

stroken och han blir lättare uttröttad. Innan stroken levde han ett hektiskt liv och var kraftigt 

överviktig. Han berättar att han arbetade på ett bussföretag där han var ungefär som en 

samordnare som bland annat delade ut uppdrag till busschaufförerna och talade om vart de 

skulle åka. Han hade även varit egenföretagare inom budbilsbranschen. Han var flera kvällar i 

veckan ute på krogen och festade. Han berättar att livet innan och efter stroken egentligen är 

två helt olika liv. Idag är han normalviktig och nykter och lever ett betydligt mer stillsamt liv 
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än innan stroken. Han har precis börjat på verksamheten och har bara varit där i ca tio veckor. 

De håller på att försöka hitta en lämplig sysselsättning till honom. Innan han kom hit hade han 

ingen egentlig sysselsättning. 

 

Intervjuperson 5: 

Är en kvinna som är ca 30 år. Hon förvärvade sin hjärnskada genom en bilolycka 1997. Hon 

är idag rullstolsburen och har vissa minnesnedsättningar. Kvinnan lever ett aktivt liv och är 

politiskt engagerad inom ett parti där hon driver frågor för funktionshindrade om 

tillgänglighet i samhället. Hon sysslar även med information och media. Hon gör vissa 

skrivarbeten och håller föredrag. Hon är över huvud taget intresserad av frågor som rör 

funktionshindrade och hon är även engagerad i olika samtalsgrupper för funktionshindrade. 

Hon berättar också att hon tar del av mycket forskning som rör funktionshindrade. Genom 

verksamheten har hon möjligheten att arbeta inom detta område, men hon berättar att det är 

något som sysselsätter henne även en stor del av fritiden. Hon kom till den här verksamheten 

1999 och hon trivs mycket bra med sin sysselsättning. 

 

Intervjuperson 6: 

Är en man i 55-årsåldern. Han förvärvade sin hjärnskada i 20-årsåldern, genom ett 

pulsåderbråck i hjärnan. Han opererades och under operationen tillstötte flera blödningar i 

hjärnan. Han ådrog sig en lindrig form av epilepsi och vissa minnessvårigheter. Innan olyckan 

hade han precis utbildat sig till instrumentmakare inom ett större företag. Efter olyckan kunde 

han inte gå tillbaka till det yrket på grund av epilepsin. Innan han kom till den här 

verksamheten hade han ingen sysselsättning. Han har varit inom verksamheten sedan den var 

i stort sett nystartad. Nu är han på praktik två dagar i veckan på Socialstyrelsen, något han 

tycker är rätt intressant. Han är även sysselsatt med vissa monteringsarbeten som de fått i 

uppdrag från en del butiker. Han håller även på att träna sig på dator. Han trivs rätt bra med 

sin sysselsättning, men uppger att han allra helst skulle vilja ha ett riktigt arbete. 

 

Intervjuperson 7: 

Är en man som är ca 40 år med utländsk bakgrund. Han kom till Sverige i december 1986. 

Han är gift och har fyra barn, men berättar att han ligger i skilsmässa. 1996 åkte han tillbaka 

till hemlandet där han vistades en period. Han förvärvade sin hjärnskada då han körde 

motorcykel och blev påkörd av en traktor. Han fick minnessvårigheter. Han förlorade även sitt 

ena ben. Han berättar att han är mycket deprimerad över sin situation. Han kan idag gå med 
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hjälp av protes. Innan olyckan arbetade han bland annat som truckförare, städare och inom ett 

företag inom teknikbranschen. Han kom till den här verksamheten strax efter sin 

rehabiliteringsperiod. Hans sysselsättning inom verksamheten består av vissa 

paketeringsarbeten och uppdrag från ett museum där han för över information från dokument 

till dator. Han trivs med sin sysselsättning men önskar att han hade mer fysisk träning. 

 

Nedan följer en sammanställning av svaren på de frågor som ställdes under intervjuerna. 

 

6.2 Meningsfull sysselsättning 

En kvinna berättar att det är viktigt för henne att hänsyn tas till hennes funktionshinder och att 

arbetsmiljön är väl utformad utifrån hennes behov och förmåga. Om miljön är väl anpassad 

upplever hon att funktionshindret blir mindre märkbart och därigenom kan hon känna sig 

självständig, vilket är viktigt för henne. Det är även viktigt att hon känner att hon får 

uppskattning för det arbete hon utför och att hon har stöd. En man tycker att det är viktigt att 

hans kunskaper tillvaratas och att han får använda sig av dem. Han har lagt ned många år på 

studier och han vill känna att studierna inte är bortkastade. En kvinna vill känna att hon har en 

sysselsättning att komma till där hon känner att hon är behövd och kan hjälpa till och träffa 

andra i ett socialt sammanhang. Hon uttryckte sig så här:  

 

Ja, en meningsfull sysselsättning är väl att man känner att man gör någonting, 
och man kan hjälpa till med någonting och, ja, man kan ha kontakt med andra 
socialt. 

 

En man tycker att det är viktigt att han känner att han har ett betydelsefullt arbete. Han tycker 

även det är viktigt att hänsyn tas till hans förmåga och ser till vad han klarar av. Arbetet ska 

passa honom som person.  Han tycker också att det är viktigt att kunna påverka sitt arbete. En 

kvinna tycker att en meningsfull sysselsättning är då hon kan känna att hon gör någonting, 

inte bara för sig själv utan att hon också kan påverka sin situation och samhället. Det är viktigt 

för henne att kunna ge någonting till andra, vilket hon uttrycker så här:  

 

         Ja, för mig är det just det att känna att jag gör någonting, inte bara för mig utan 
också att jag kan påverka min situation, och samhället, och ge någonting till 
någon annan. Att bara sitta och skriva för mig själv, det ger inte så mycket för 
mig. Jag måste få kunna ge någonting också. Det känns meningsfullt. 
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För en annan man är upplevelsen av en meningsfull sysselsättning att han inte känner motvilja 

till att gå till arbetet. Det ska kännas bra på arbetsplatsen. Det är även viktigt att han får känna 

att han kan göra saker i sin egen takt, utan stress. Han uttryckte sig så här på frågan om vad 

han anser är en meningsfull sysselsättning:  

 

Det är väl om man råkar få någonting som man inte känner motvilja på när man 
vaknar på morgonen och man känner att det skulle kännas trögt att behöva gå 
iväg. Utan man kan vakna och även gå visslande till jobbet. 

 

En man är mycket deprimerad över sin situation och har svårt att uttrycka vad han tycker är en 

meningsfull sysselsättning. Men han berättar att han helst vill ha ett vanligt arbete och träffa 

vanliga människor. Han vill gärna arbeta med något som han känner att han klarar av och är 

intresserad av. 

 

6.3 Att ha ett arbete eller en sysselsättning i någon form 

En kvinna tycker att det är mycket viktigt att ha någon form av sysselsättning. Hon berättar att 

hon fått arbeta för att få möjligheten att komma till den sysselsättningsformen hon har idag. 

Bland annat genom att skriva en artikel till lokaltidningen. Hon fick ta saken i egna händer för 

att det skulle hända någonting och hon sa så här:  

 

         Jag sökte hit. Kommunen hos mig sa nej. Du får inte plugga data. Anledningen 
var att de inte trodde att jag skulle klara av det. Då skrev jag till lokaltidningen. 
Fick in en artikel där. Det kom en stor rubrik i tidningen. Då kom jag hit 
direkt…kämpade mig framåt. 

 

En man säger att det är ett absolut villkor att han har någon form av sysselsättning. Det är 

oerhört viktigt. Utan sysselsättning skulle han känna sig ofullkomlig som individ. Att bara 

vara hemma är inget han skulle trivas med i längden, vilket han tror skulle leda till stagnation. 

Han uttryckte sig så här:  ”Man måste ha en syssla. Det är ett absolut måste” 

 

En person trodde att hon skulle känna sig ensam och isolerad ifall hon inte arbetade, eftersom 

de flesta hon känner arbetar dagtid. Kvinnan tycker visserligen att det är skönt att vara ledig, 

men inte långvarigt, eftersom hon tycker att det är viktigt att träffa andra. Hon tycker också att 

det är viktigt att arbeta för att känna sig som en del i samhället och att känna att hon gör 

någonting bra. Hon berättar även att många läkare säger att det är viktigt att personer med 
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förvärvad hjärnskada håller igång hjärnan så att den stimuleras, eftersom passivitet inte är bra 

vid tillfrisknandet efter en hjärnskada. Hon uttryckte sig så här: 

 

          …och sen så säger många läkare att det är viktigt när man har en hjärnskada att 
man inte bara sitter hemma och tittar på en fläck på väggen, utan att man gör 
någonting, utan att hjärnan får jobba och vara igång, va. Så man inte bara blir 
passiv för det är inte så bra för tillfrisknandet. 

 

En man berättar att han gått sysslolös en längre tid, men nu vill han gärna ha något att göra. 

De flesta av hans vänner arbetar dagtid och detta medför att han känner sig ensam. På frågan 

om hur han hamnade på verksamheten svarade han så här:  

 

Nä, frågade om jag kunde komma någonstans så att säga…så hade jag inte gjort 
det hade jag fortfarande gått omkring hemma och tittat på höstlöven. Det är ju 
lite tråkigt också…alla mina kompisar jobbar ju alltid mycket. 

 

Han vill även ta reda på vart han står någonstans i sin utveckling och veta vad han klarar av. 

Vidare berättar han att innan han förvärvade hjärnskadan inte förstod vikten av att ha ett 

arbete, eftersom han tidigare tänkte på arbete som en självklarhet. Idag har han en annan syn 

på saken och han ser inte längre arbete som en självklarhet. Han berättar att han gärna vill ha 

ett vanligt arbete igen och han uttryckte sig så här:  

 

         Men sen tycker jag nog att ett jobb är i alla fall ett jobb, på något sätt. Jag vet 
inte men…jag skulle nog vilja jobba, faktiskt. 

 

En kvinna berättar att det är viktigt för henne att ha en sysselsättning eftersom hon är en 

person med mycket kreativitet och hon behöver få utlopp för den. Hon säger så här: 

 

Jag har alltid varit sådan att jag …det är inte det att jag är arbetsnarkoman, men 
jag vill känna att jag gör någonting och känna att jag kommer framåt…Så att jag 
har alltid haft mycket energi så. Det är väldigt viktigt för mig att känna att jag 
gör…att jag har ett arbete, en sysselsättning. 

 

Hon berättar om när hon var nyskadad och låg på sjukhus. Hon började då teckna bilder 

eftersom hon kände att hon var tvungen att ha någon form av sysselsättning. Det är också 

viktigt för henne att känna att hon har en plats någonstans där hon är väntad att hon ska 

prestera någonting. Det är viktigt att hon har en uppgift. Vidare är ett arbete viktigt inte minst 

på grund av det sociala umgänget med andra. Hon behöver möta andra för att få en åsikt och 
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respons på det hon gör. En person upplever att det är skillnad på att ha ett arbete eller 

sysselsättning och han föredrar att ha ett arbete framför en sysselsättning. Han skulle helst 

börja arbeta igen om han kunde. Det han saknar är att kunna göra någonting riktigt med 

händerna. Han upplever att det är viktigt att ha något att göra, eftersom han har upplevt hur 

det är att inte ha någon sysselsättning. Dagarna blev väldigt långa då han inte hade någonting 

att göra och han kände sig som en börda för samhället. Han tycker att han känner sig mycket 

friare idag, trots att han är upptagen på dagarna och detta uttryckte han så här:  

 

Ja, när man inte har någonting, något ställe att gå till på dagarna.…för det första 
så blir dagarna fruktansvärt långa och man känner sig bara som…en stor last 
ungefär. Så trots att man är upptagen på dagarna då, så tycker jag ändå det 
känns mycket friare. 

 

En person tycker att det är mycket viktigt att ha ett arbete och han vill träffa andra människor 

som är normala och friska. Arbete har tidigare varit en stor del av hans liv och han arbetade 

mycket innan olyckan. Han svarade så här på frågan om hur viktigt det är att ha ett arbete eller 

sysselsättning i någon form: ”Jag tycker det är mycket viktigt, men jag vill vara med normala 

och friska folk och träffas” 

 

6.4 Delaktighet  

En kvinna berättar att hon tror att det beror mycket på om arbetsgivaren kan acceptera hennes 

funktionshinder, om hon ska känna delaktighet eller inte. Hon hade en gång sökt ett arbete 

som hon inte fick på grund av funktionshindret. Om fler arbetsgivare är villiga att anpassa 

miljön efter funktionshindrade tror hon att det skulle vara lättare att komma ut på olika 

arbetsplatser och därigenom bli mer delaktig i samhället och hon sa så här på frågan om hur 

ett arbete kan bidra till delaktighet i samhället:  

 

Det beror på arbetsgivaren. Hur han tar emot, eller hon tar emot. Ska de 
acceptera dej eller…har de pengar till ombyggnad? Ja, det är olika…ibland är 
det jättejobbigt och ibland blir man nedtryckt. Har man tur så kommer man till 
rätt ställe och rätt jobb och rätt arbetsgivare. Då går det. 

 

En annan person upplever att det är värdefullt att träffa andra personer som han kan känna 

gemenskap med och detta gör att han känner sig delaktig. Det är också viktigt att han har en 

syssla för att känna delaktighet. En kvinna berättar att hon känner delaktighet när hon kan 

känna att hon bidrar med någonting. Hon tycker att ett arbete eller en sysselsättning i någon 
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form, är nödvändigt för att hon ska känna delaktighet i samhället. En person berättar att han 

innan han förvärvade hjärnskadan levde genom sitt arbete. Han tycker att det är svårt att 

komma tillbaka till arbetslivet. Han fick möjligheten att gå tillbaka till en annan form av tjänst 

på arbetsplatsen han hade innan olyckan, men han upplevde känslan av att känna sig som en 

börda. Han hade inte längre hade samma kapacitet som tidigare och han fick inte tillräckligt 

stimulerande arbetsuppgifter. Detta resulterade i att han kände utanförskap. Han uttryckte sig 

så här om tiden då han återgick till sin förra arbetsplats och hade utfört dagens arbetsuppgifter 

och ville ha något mer att göra:  

 

Då gick jag runt och frågade ”har du någonting åt mig” …”nää…jag tror inte 
det”. Han förstör ju bara här liksom ungefär. Det vart lite jobbigt då.” Vidare 
säger han: ”Så det vart ju inte så mycket av det där i alla fall. Och sen så fick jag 
gå hem i stället. Det var ju tråkigt egentligen. Jag menar jag hade ju kunnat 
jobba där. Tycker jag i alla fall. Men jag förstår ju dom också. Dom hade ju så 
mycket att göra och dom visste ju inte hur det stod till med mig. 

 

En person berättar att hon mött många funktionshindrade som uttryckt svårigheter att komma 

in i samhället. De vill inte ha ett arbete främst för att tjäna pengar, utan för att känna att de 

behövs. Några av personerna hade skapat egna sysselsättningar. Hon berättar om en kvinna 

som gick till en butik och köpte varor som hon sedan lämnade tillbaka nästkommande dag. En 

annan person byggde upp sin tillvaro kring fikastunder på regelbundna tider. Det här var deras 

sätt att skapa sysselsättning så de kände att de hade en uppgift. Efter att hon berättat om de här 

personernas situation lägger hon till:  

 

Och hon är då bortdömd från arbetslivet för att hon har, ja, en hjärnskada. En 
minnesnedsättning helt enkelt…hon vill ju arbeta. Men det är ju som det ser ut 
helt enkelt. 

 

Hon tror absolut att ett arbete kan göra så att individer känner delaktighet i samhället. Det 

frustrerar henne att samhället ser ut som det gör idag. Många får arbeta hårt för att 

överhuvudtaget kunna få någon form av sysselsättning. Vidare berättar hon att systemet gör 

det svårare för funktionshindrade att komma in i samhället när det gäller möjligheten att tjäna 

pengar genom arbete. Om hon har en inkomst innebär det att hon inte blir berättigad viktiga 

hjälpmedel hon som funktionshindrad behöver. Viktiga bidrag försvinner. Hon menar att 

politikerna vill öka biståndsberoendet. Hon upplever att de vill att hon som funktionshindrad 

ska sitta längst ned och ta emot bidrag och inte arbeta, eftersom ett arbete som genererar lön 

försämrar hennes situation. Detta uttrycker hon så här:  
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Det är just det att politiken vill ju öka liksom biståndsberoendet här. De…det 
känns ofta som de vill att jag ska sitta på botten och bara ta emot bidrag. Jag ska 
inte försöka jobba. För det försämrar för mig helt enkelt. 

 

En annan person uttrycker samma svårighet. Han vill också ha möjligheten att tjäna pengar. 

Om han kan känna att han får ersättning utifrån vad han presterar, en lön, skulle detta öka 

både hans motivation och ekonomiska situation. Två andra män uttrycker svårigheten att 

kunna förbättra sin situation ekonomiskt. De uppger att de har en svår situation ekonomiskt 

och om de hade möjlighet att arbeta och därigenom få lön, skulle de hellre göra det. En lön är 

påverkbar, det är inte ersättningen de får idag. En man berättar att när han tidigare arbetade, 

före han förvärvade hjärnskadan, kände han delaktighet i samhället, något han uttryckte så 

här:  

 

Ja, jobbar man på ett ställe som jag gjorde då. Då är man ju en del i det stora 
maskineriet, va…och det är ju liksom en trygghet i sig. 

 

En man med utländsk bakgrund berättar att han tycker att det är svårt att komma in i samhället 

och vänja sig vid det svenska samhället och svenskarna, eftersom han kom till Sverige som 

vuxen och han uttryckte det så här:  

 

         Jag känner mig mycket ensam här. Jag kom hit i vuxen ålder och det är inte lätt 
för mig att vänja mig med normala svenska människor, va. Eftersom jag är 
uppvuxen i en annan kultur.  

 

Han tror också att ett arbete leder till större delaktighet till allting i samhället.  

 

6.5 Arbete som identifikation 

En man berättar att han innan han förvärvade sin hjärnskada, kände stolthet när han fick 

uppskattning för det arbete han utförde. Detta fick honom att växa som person. Det är viktigt 

för alla att få lite beröm ibland, menar han, och känna stolthet över att som individ har 

kunskap inom ett specifikt område. Han uttryckte sig så här:  

 

…när man gjorde ett jobb och lämnade ifrån sig, man kände stolthet. Om man 
ofta då fick beröm ”det där gjorde du bra” då blir det…man växer ett par tum i 
alla fall. Så alla behöver ju ha lite beröm ibland. 
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En person berättar att han lagt ned mycket möda på att studera in specifika kunskaper och om 

han inte fick möjligheten att uttrycka dem, skulle han förlora ett viktigt uttryck för sin person. 

Det är väsentligt att han får använda sig av sina språkkunskaper och uttrycka dem genom sin 

sysselsättning, något som han uttryckte så här:  

 

…det är en mycket viktig beståndsdel, för om jag inte får använda mina språk, då 
är jag förfelad, så att säga. 

 

En kvinna berättar att hon tror att många identifierar sig med sitt arbete idag och hon tror att 

man gör det i större utsträckning idag än förr i tiden, då arbetet mest var till för att försörja 

sig. Idag är människor mer flexibla och arbetar inom flera olika områden. Hon menar att 

arbetet präglar människorna eftersom arbete är en stor del av deras liv. Hon tror också att det 

här med att ha ett arbete för att förverkliga sig själv, är något som är typiskt för vår tid. Det 

finns många aspekter med att vara aktiv inom arbetslivet, menar hon. En man uttrycker att han 

gärna vill ha arbetskamrater att känna gemenskap med. Det kan bidra till personlig utveckling 

och han uttrycker sig så här på frågan han tror ett arbete kan bidra till personlig utveckling: 

 

         Ja…det som jag tycker är viktigt där och som jag saknar, är alla gamla 
jobbarkompisar som man hade. För det tror jag bidrar väldigt mycket till just 
personlig utveckling. 

 

  En annan person tror inte att ett arbete är så viktigt för identiteten. Arbetet vill han ha mest 

för sin egen skull, men han berättar samtidigt att han tidigare levde mycket genom sitt arbete 

och det upptog en stor del av hans liv. En kvinna berättar att den sysselsättning hon har idag 

är ett starkt uttryck för henne som person. Hon identifierar sig mycket med sitt arbete och det 

uttryckte sig så här på frågan om hon identifierar sig med sitt arbete:  

 

Väldigt mycket. Just eftersom jag håller på med information. Det som jag gör 
inom informationsområdet där, det är ju allting jag står för idag. Så att det är 
jag. Vidare fyller hon i: ”Min passion och allt som jag vill i mitt arbete. Jag är ett 
med det helt enkelt.”.  

 

För henne är det viktigt att individen får utvecklas som person genom sitt arbete. Individen 

ska känna att hon kommer någonstans genom sitt arbete och ha ett mål att nå fram till och hon 

uttryckte sig så här på frågan om hon tror ett arbete kan leda till personlig utveckling:  
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Absolut! Jag tror det. Känna att man kommer någonstans. Att man har ett mål att 
komma framåt…ja, och det som jag gör då. Det är väldigt utvecklande. Alla 
delar. 

 

6.6 Att möta andra personer med liknande problem 

En kvinna uttrycker att det är viktigt för henne att träffa personer med liknande problem som 

hon själv har. Hon vill kunna prata med andra som förstår hennes situation och hon uttryckte 

det så här:  

 

         Det är jätteviktigt. Det har alltid varit viktigt då. Har man en skada, då är det 
jätteviktigt att träffa andra i samma situation. Istället för att gå och älta det…’blir 
jag frisk, är jag så sjuk eller kommer jag ut, kommer jag inte ut’. Det är 
jätteviktigt att träffa andra och prata med som är i samma situation. 

 

Tidigare arbetade hon på Samhall tillsammans med personer med olika typer av 

funktionshinder. Hon berättar att det var mycket bråk, missförstånd och mobbing. Det var 

ingen bra upplevelse och om det sa hon så här:  

 

Det var mycket bråk och den ena sa en sak och man missförstod varandra. 
Mobbing och utstöttning. Nej det var hemskt. 

 

En annan kvinna tror att det kan vara bra att träffa andra i samma situation för att få förståelse 

för den egna situationen. Eftersom hjärnskador kan uttrycka sig så olika tror hon det kan vara 

viktigt att träffa andra med liknande problem. En man berättar att han brukar gå på träffar en 

gång i månaden där han träffar personer med liknande problem. Han upplever att det är bra att 

gå dit, även om han ibland känner att han är friskare än dem och inte känner sig helt tillhörig 

den gruppen och han uttryckte sig så här på frågan om det är viktigt att träffa andra med 

liknande bakgrund:  

 

Njaa…det kan ju vara kul att träffas dårå. På ett sjukhus brukar vi ha sådana där 
månadsträffar som jag brukar gå på och snacka, men det är så …eh…jag tycker 
att jag är frisk jämfört med dom som är där. Jag vill gå dit i alla fall. Jag tycker 
att det är intressant i alla fall. 

 

En kvinna berättar att hon personligen inte har något behov av att träffa andra med liknande 

problem. Själv lever hon ett ganska vanligt liv, men hon tror att det finns ett behov hos många 

funktionshindrade att träffa andra med liknande problem, eftersom många uttrycker en känsla 

av ensamhet. De är ensamma och isolerade och vill träffa andra personer. Hon tror dock inte 
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att det är så bra att bara umgås med andra funktionshindrade eftersom det kan hindra 

personerna att komma in i samhället och hon uttryckte sig så här om detta:  

 

Visst, då får man prata och lyssna på andra, men det leder ju ändå inte till någon 
gemenskap med resten av samhället. 

 

Här berättar hon vidare om sitt politiska engagemang och att hon arbetar för att få 

funktionshindrade att bli delaktiga i samhället och synen på funktionshindrade i samhället:  

 

Det är ju det som jag jobbar för, att man ska våga komma ut och få möjligheten 
att komma ut. Minska bidragsberoendet och placera ut individer med 
funktionshinder på en vanlig arbetsplats. I vanliga sammanhang, och ta in det i 
verkligheten. Så man inte blir så isolerad. Här fyller hon i:  ”Så att man får en 
plats i verkligheten.” 

 

En annan man berättar att han varje vecka träffar andra i liknande situation som har svårt att 

få arbete. De träffas i en social samvaro och spelar spel och liknande. Han tycker att det 

betyder mycket för honom att träffa andra i ungefär samma sociala situation som hans egen. 

En man tror att det kan vara bra att träffa andra med liknande problem, men han har inte 

träffat så många. Helst vill han umgås med vanliga personer. Den här mannen är mycket 

deprimerad över sin situation och det framkommer att han har svårt att umgås med andra över 

huvud taget, och han uttryckte sig så här på frågan om han tycker det är viktigt att träffa andra 

med liknande problem:  

 

Nej, egentligen om man säger så…efter olyckan har jag blivit en helt annorlunda 
människa. Jag har slutat med alla kompisar. Jag har blivit mycket känslig. Jag 
vill inte att mina kompisar ska tycka synd om mig eller titta på mig, eller lämna 
mig på grund av att jag är sjuk eller handikappad. Då tycker jag det är lika bra 
att jag själv slutar med dom, eller träffar dom inte lika mycket längre. 
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7. Analys 
Med teoretiskt stöd av Antonovskys (1992) salutogenetiska perspektiv, innefattande 

begreppet KASAM – känsla av sammanhang och den symboliska interaktionismen, följer här 

analysen av resultatet.  

 

7.1 Meningsfull sysselsättning 

Flera av intervjupersonerna uttrycker att det är viktigt att hänsyn tas till deras funktionshinder 

och att deras förmåga och kunskaper tas i beaktande. Att kunna göra saker i sin egen takt, utan 

stress är viktigt. Att som individ känna att hon eller han klarar av det arbete personen utför är 

viktigt för självkänslan. En kvinna påtalade att om hon är i en väl anpassad arbetsmiljö, så 

känner hon sig självständig. Hon ville också få uppskattning och känna stöd, i och med att 

hon hade stöd växte hennes självkänsla. Det framkommer även att flera av personerna vill ha 

möjlighet att påverka sitt arbete. Känslan av att kunna dela med sig till andra och känna sig 

behövd är viktig, och något som fler personer påtalade. Det framkommer också att det är 

viktigt att träffa andra i ett socialt sammanhang. Ett grundtänkande i den symboliska 

interaktionismen är att människan i grunden är en social varelse (Månsson 2003 s. 153). 

En person var mycket deprimerad över sin situation och hade svårt att uttrycka vad han tycker 

är en meningsfull sysselsättning. Enligt Antonovsky (1991, s 4) har en individ med en låg 

känsla av meningsfullhet svårt att hitta något livsområde som överhuvudtaget betyder särskilt 

mycket för dem i livet.  

 

7.2 Att ha ett arbete eller sysselsättning i någon form 

Samtliga tycker att det är viktigt att ha ett arbete eller sysselsättning i någon form. Flera 

uppgav att de skulle känna sig ensamma om de inte hade arbete eller sysselsättning. Det 

framkom även att det är viktigt att ha ett arbete för att få bekräftelse från andra. Det är viktigt 

att ha en plats att komma till där personen är väntad och har en uppgift. Enligt den symboliska 

interaktionismen är det i mötet med andra som individen utvecklas. Utifrån den bekräftelse vi 

får från andra bildar vi vårt Jag och uttrycket ”Det finns inget Jag utan ett Du”, bekräftar detta 

(Thorsén 2000, s. 63).  

 

Tre av intervjupersonerna, samtliga män, uttryckte att de hellre ville ha ett arbete framför 

sysselsättning. Det sociala samspelet med andra personer är en stor del av arbetslivet. 

Samtliga intervjupersoner ger uttryck för att de tycker att det är viktigt att träffa andra 
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personer i ett socialt sammanhang. Även detta bekräftar den symboliska interaktionismen. Vi 

behöver andra individer för att ”spegla” oss i. Det är i samspelet med andra vi utvecklas som 

individer (Thorsén, 2000 s. 63, 64).  

 

En person tog upp den medicinska aspekten av hjärnskadan och att det är viktigt ur medicinsk 

synpunkt att sysselsätta sig på grund av att hjärnan behöver stimulans för att kunna tillfriskna. 

Detta är något som även bekräftas i litteraturen och det är viktigt att den hjärnskadade får stöd 

och hjälp i det vardagliga livet för att återfå så många av sina förlorade förmågor som möjligt 

(Scheibenpflug, Schön 2001, s. 58).  

 

Några intervjupersoner gav uttryck för att sysselsättningen gav dem en struktur i livet. En man 

som tidigare hade varit sysslolös gav uttryck för att han idag kände sig friare, trots att han var 

upptagen på dagarna. Litteraturen bekräftar också att arbete bidrar till att skapa struktur i livet. 

Det är viktigt att individen får en åtskillnad mellan arbete och fritid. Även litteraturen 

bekräftar vikten av sociala kontakter med andra människor och att arbete bidrar till att skapa 

mening och innebörd i livet (SoS-rapport 1997:4, s. 14). Detta kan kopplas både till den 

symboliska interaktionismen och hur viktigt det är att ha sociala kontakter med andra, samt 

KASAM och känslan av sammanhang i tillvaron och meningsfullheten. 

 

7.3 Delaktighet 

Flera av intervjupersonerna gav uttryck för att det är svårt att som funktionshindrad komma in 

i samhället. De har ofta fått arbeta hårt för att över huvud taget få någon form av 

sysselsättning eller arbete. Några av intervjupersonerna har erfarenheter av hur det är att inte 

ha någon sysselsättning. De uttryckte känslan av utanförskap och de kände att de låg 

samhället till last. Samtliga intervjupersoner tror att ett arbete kan bidra till delaktighet i 

samhället. Tideman (2000, s. 108) skriver att arbete är viktigt för alla människors livskvalitet 

och delaktighet i samhället. Arbetet är inte bara en källa till försörjning, utan svarar för en stor 

del av människornas behov av gemenskap. Arbete ger möjlighet till sociala relationer och 

utveckling av den egna personligheten. Detta motsvarar även grundtänkandet i den 

symboliska interaktionismen att människan i grunden är en social varelse, och vikten av 

samspelet med andra individer för att utvecklas som individ.  

 

En aspekt som några av intervjupersonerna tar upp är samhällssystemet som en bidragande 

orsak till utanförskap då de inte kan tjäna pengar i vanlig bemärkelse eftersom detta kan 
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påverka deras situation negativt. Flera uttryckte att de skulle vilja ha möjligheten att få en lön 

och kunna tjäna pengar. Den formen av inkomst de har idag är baserad på bidrag i någon form 

och de är svåra att påverka. De skulle vilja ha möjligheten att påverka sin inkomst på samma 

sätt som en lön kan påverkas. Samhällssystemet försvårar för dem att ha samma möjligheter 

som andra när det gäller möjligheten att tjäna pengar.   

 

En man har känslan av två olika slags utanförskap, det ena är utanförskapet som 

funktionshindrad och det andra utanförskapet gällande hans utländska bakgrund och 

svårigheten att komma in i samhället på grund av dessa aspekter. En vanlig konsekvens av en 

hjärnskada är sänkt vakenhet och hjärnskadetrötthet. Att ständigt vara trött kan bidra till att 

försvåra det sociala livet och kan medföra att den hjärnskadade blir isolerad. Ofta kan en 

depression bli en följd av krisbearbetningen och kan komma lång tid efter insjuknandet 

(Scheibenpflug, Schön 2001, s. 40). En av intervjupersonerna som gav tydligt uttryck för 

depression och att han kände sig isolerad och ensam.  

 

Samtliga intervjupersoner hade mycket individuella upplevelser av sin situation. En kvinna 

gav uttryck för att hon levde ett mycket aktivt liv och tycktes positiv och engagerad, medan en 

man gav uttryck för en svår depression och svårigheter att hantera motgångar överlag. Detta 

kan kopplas till KASAM och begriplighet. Om individen har en hög grad av begriplighet kan 

denne förstå och därigenom hantera svåra livssituationer lättare. Om individen kan förklara 

yttre och inre stimuli och ordna dem sammanhängande och göra dem förnuftsmässigt 

gripbara, kan det förklaras med en hög känsla av begriplighet. Om tillvaron däremot upplevs 

osammanhängande, slumpmässig och kaotisk har individen en låg känsla av begriplighet 

(Antonovsky 1991, s. 39). Det kan också vara så att intervjupersonen som gav uttryck för att 

vara positiv och engagerad hade en hög känsla av hanterbarhet enligt KASAM. Individen har 

då upplevelsen av att det står resurser till hennes förfogande och hon har stöd i tillvaron. En 

individ med en hög känsla av hanterbarhet känner sig inte som ett offer för omständigheterna 

eller tycker att livet behandlar henne orättvist (Antonovsky, 1991 s. 39, 40). 

 

7.4 Arbete som identifikation 

De flesta av intervjupersonerna gav uttryck för hur de identifierade sig med sitt arbete eller 

sysselsättning. De uttalar en känsla av att vilja uttrycka sin personlighet och sina kunskaper 

genom sitt arbete.  Det är också viktigt att få bekräftelse på det arbete som utförs. Personerna 

har i flera fall lagt ned möda på att tillskansa sig kunskaper och färdigheter av olika slag. 
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Dessa kunskaper och färdigheter ofta ett uttryck för hur individen är som person. Återigen kan 

paralleller dras till den symboliska interaktionismen där individen genom samspelet med 

andra får den bekräftelse hon behöver för att känna att hon är någon och kunna utvecklas till 

ett Jag. Genom att välja att utbilda sig till ett visst yrke eller tillskansa sig kunskaper får 

individen en stärkt identitet. Individens subjektjag prövar hela tiden andras reaktioner på 

självet. Detta gör att objektjaget utvecklas till ett stabilt jag (Thorsén 2000. s, 64). Individen 

utvecklar också en yrkesidentitet och arbetsplatsen kan ses som en arena för yrkesrollen enligt 

Goffmans rollteori (Thorsén 2000, s. 64). 

 

7.5 Att möta andra med liknande problem 

De flesta av intervjupersonerna hade utbyte av att träffa andra personer med liknande 

problem. Delvis för att känna att de inte var ensamma om att ha samma problem och delvis 

för att känna gemenskap med andra som har det ungefär som de själva. En person gav uttryck 

för att han helst ville umgås med personer utan funktionshinder. Det kan vara smärtsamt för 

individen att inse att han eller hon inte längre är densamme som före hjärnskadan förvärvades. 

Deras grundpersonlighet kan också ha förändrats i och med hjärnskadan. Detta kan kopplas 

till den symboliska interaktionismen och hur individen utvecklar sitt Jag i samspelet med 

andra personer. Genom att bekräftas av andra och genom att subjektjaget hela tiden prövar 

andras reaktioner på självet, kan objektjaget utvecklas till ett stabilt jag. Ett stabilt jag har 

lättare att klara sociala påfrestningar, medan ett instabilt objektjag får svårare att klara sociala 

påfrestningar och förändringar. Jagbilden blir inte bekräftad och identiteten blir alltmer 

utsuddad (Thorsén, 2000 s. 64, 65).  

 

8. Diskussion 
Nedan följer diskussionen i tre delar: Teori, metod- och resultatdiskussion. I teoridiskussionen 

belyser jag valet av teorierna och hur användbara de varit som verktyg för analysen av 

resultatet. I metoddiskussionen tar jag upp hur väl jag tycker att metoden fungerat för att få 

fram resultatet. I resultatdiskussionen diskuterar jag resultatet med egna reflektioner och 

återkopplar till frågeställningarna 

 

8.1 Teoridiskussion 

Arbete är en stor del av våra liv och innebär mycket av samspelet med andra individer. Den 

symboliska interaktionismen kan användas som ett verktyg för att förstå vår verklighet och 
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hur vi formas som individer genom det sociala samspelet. Intressant är också rollteorin och 

hur vi kan se våra liv som ett teaterskådespel. Vi har alla olika roller i våra liv och vi formas 

hela tiden och utvecklar vår personlighet till nya roller. När en individ drabbas av en olycka, 

och till exempel drabbas av en hjärnskada, förändras hela livssituationen och individen 

behöver hitta en ny roll i sitt liv, något som intervjupersonerna i denna studie erfarit genom 

sitt livsöde. Den symboliska interaktionismen har med sitt perspektiv på hur vi kan förstå oss 

själva och vår verklighet, varit mycket användbar. Antonovskys salutogenetiska perspektiv 

och begreppet KASAM – känsla av sammanhang, är även den ett relevant verktyg för att 

förstå hur människor kan hantera sin situation och olika stresstillstånd som uppstår i livet. 

Intervjupersonerna var alla olika individer och min upplevelse av dem, var att de alla 

hanterade sin situation väldigt olika. Med dessa två teorier som verktyg har jag haft en bra 

utgångspunkt för att förstå deras verklighet. 

 

8.2 Metoddiskussion  

För att få svar på frågeställningarna kunde jag valt olika metoder. Jag valde dock att göra en 

kvalitativ studie med ett fenomenologiskt synsätt i bakgrunden. Detta synsätt passar in på min 

egen bild av verkligheten, och jag är av den åsikten att alla individer har egna upplevelser av 

sin egen värld. Det finns inga rätt och fel – utan varje individ har rätt genom det sätt de förstår 

sin verklighet. När det gäller valet av intervjupersoner kunde jag gått annorlunda tillväga och 

valt ut personer med förvärvad hjärnskada som hade sin sysselsättning tillgodosedd genom 

olika slags verksamheter för att få mer varierade svar. På grund av tidspress vände jag mig till 

den aktuella verksamheten. Eftersom de hade kontakt med många personer ur den valda 

gruppen för studien, var min förhoppning att jag lättare skulle få tag i intervjupersoner och 

därigenom vinna tid. Jag blev ändå förvånad över hur lätt det var att hitta personer som var 

villiga och hade möjlighet att ställa upp på intervjuer. Eftersom hjärnskador kan påverka 

individens funktioner i varierande grad, så tänkte jag mig att det kanske inte skulle vara så lätt 

att hitta personer som hade möjlighet, på grund av funktionshindret, att medverka i en 

intervju. Genom att låta personer i deras närhet, som kände individerna göra urvalet, litade jag 

på att de skulle välja personer som kunde och ville medverka i intervjuerna. Det visade sig 

falla väl ut. Det vart en varierad grupp individer som blev mina intervjupersoner. Det var 

ungefär lika många män som kvinnor och de kom från olika social bakgrund, samt hade en 

bra variation på ålder. De var alla mycket olika som individer och det har varit intressant att få 

träffa dem i ett givande möte. Jag är mycket tacksam för att jag fick möjligheten att intervjua 

dem och för att de ville dela med sig av sitt livsöde.  
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8.3 Resultatdiskussion 

Varför jag valde att inrikta min studie på just personer med förvärvad hjärnskada i vuxen 

ålder och ta reda på deras funderingar om meningsfull sysselsättning, och hur de identifierar 

sig med sitt arbete eller sysselsättning, beror på att jag i min yrkesroll som handläggare inom 

en kommun sett att det kan vara svårt att hitta en bra verksamhet för dessa personer. I vissa 

fall har dessa personer haft sin sysselsättning tillgodosedd genom kommunens verksamheter 

som är specialiserade för äldre personer med demens, eller tillsammans med personer med 

utvecklingsstörning. Det behöver inte alltid vara negativt, men mina funderingar väcktes i och 

med att jag funderade över att dessa personer ofta är yngre personer som, om de inte drabbats 

av hjärnskada, skulle vara mitt uppe i sitt arbetsliv. Jag ville ta reda på hur de tänkte kring sin 

arbetssituation och om det var viktigt för dem träffa personer som har liknande problem som 

de själva för att identifiera sig med. 

 

 I min studie framkom att de flesta av intervjupersonerna hade upplevelsen av att det var 

viktigt för dem att träffa andra med liknande problem och som kunde känna igen deras 

situation. Det framkom också att det var viktigt för dem att personer i deras närhet hade goda 

kunskaper i hur hjärnskador kan yttra sig för att förstå deras olika behov och förmåga till 

arbete. En meningsfull sysselsättning för dessa personer innebar bland annat att det är viktigt 

att hänsyn tas till deras funktionshinder, både när det gäller arbetsmiljön och deras förmåga. 

En meningsfull sysselsättning kunde också innebära att det var viktigt att känna sig behövd 

och få uppskattning för det arbete de utförde samt att känna att de kunde påverka sitt arbete. 

Det framkom att det är mycket viktigt att ha ett arbete eller en sysselsättning i någon form. 

Dels för att träffa andra i ett socialt sammanhang, och dels för att få struktur på sin tillvaro. 

Det är även viktigt att hjärnan får stimulans, inte minst för underlätta vid tillfrisknandet efter 

en hjärnskada. Flera av intervjupersonerna gav uttryck för att de helst ville komma tillbaka till 

ett vanligt arbete igen. Det slog mig att det bara var män som hade den önskan. Kvinnorna 

gav mer uttryck för att de ville känna sig behövda och känna att de kunde ge någonting åt 

andra. Är detta ett uttryck för de stereotypa mans- och kvinnorollerna i vårt samhälle, där 

männen ses som familjeförsörjare, och kvinnorna är mer vårdande till sin natur? Detta kanske 

skulle vara en intressant aspekt att undersöka närmare? 

 

Jag tror de flesta kan känna igen sig i de resonemang som förs kring meningsfull 

sysselsättning och våra behov av att bli bekräftade som individer, genom att vi i det sociala 
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samspelet med andra blir sedda, hörda och bekräftade, något vi alla har ett grundläggande 

behov av. Det framkommer tydligt att de flesta av intervjupersonerna har eller har haft 

upplevelsen av att stå utanför samhället och att samhället i vissa fall försvårar för dem att 

känna delaktighet. De flesta av oss vill känna att vi är delaktiga i samhället och kanske är det 

så att ett ”riktigt arbete” är en inträdesbiljett till verkligheten? Det borde inte behöva vara så.  
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Bilagor 
Bilaga 1 
 
Frågeguide 

 
Inledande frågor: 
-Vill du berätta lite kort om hur din livssituation ser ut idag (hur du bor, ålder etc)? 
-Vad har du för arbete/sysselsättning idag? 
-Trivs du med den sysselsättning du har idag? 
 
Huvudfråga 1: 
-Hur kan en  meningsfull sysselsättning vara enligt dig? 

 
Underfrågor: 

• Hur viktigt är för dig att ha ett arbete eller sysselsättning i någon form? 
• Vad är det som gör att det är vikigt? 
• Spelar det någon roll vart ersättningen kommer från och vad den kallas (ex 

habersättning, lönebidrag el liknande) eller är det vikigaste att sysselsättningen är 
meningsfull? 

 
Huvudfråga 2: 
-Hur viktigt är det med någon form av arbetet/sysselsättning för din identitet? 
 
Underfrågor: 

• På vilket sätt identifierar du dig med ditt arbete/sysselsättning? 
• Hur viktigt är det med någon form av arbetet/sysselsättning för din personliga 

utveckling? 
• Hur viktigt är det med någon form av arbete/sysselsättning för att känna delaktighet i 

samhället? 
• Hur viktigt är att träffa andra personer med liknande bakgrund som din egen och som 

är i liknande situation när det gäller arbete/sysselsättning som du har? 
 
 
Avslutande fråga: 
-Är det något mer du vill fråga om eller undrar över? 
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Bilaga 2 
  
Intervjupersoner sökes! 

 
Jag går sista terminen på Socialhögskolan i Stockholm och ska nu skriva C-uppsats. Jag 
studerar till socionom med inriktning mot äldre och funktionshindrade. 
  Ämnet jag kommer att skriva om berör personer som förvärvat en hjärnskada i vuxen ålder 
och som bedömts vara tillhöriga personkrets enligt LSS.  
 Syftet är att försöka ta reda på hur en meningsfull sysselsättning kan se ut och hur 
arbete/sysselsättning kan vara en viktig del i identifikationen hur man är som individ och 
varför det kan vara viktigt att ha ett arbete/sysselsättning. 
 Varför jag just väljer personer med förvärvad hjärnskada är att jag tänker mig att man innan 
hjärnskadan förvärvades, troligen hade samma möjligheter och förutsättningar som de flesta 
andra att förvärvsarbeta och/eller utbilda sig och därigenom kunnat utvecklas som individ, 
men att man i och med en olycka/sjukdom eller skada förvärvat en hjärnskada och därför inte 
längre har samma möjlighet som tidigare.  
 Jag vill undersöka hur detta kan påverka en som individ och vikten av att ha en meningsfull 
sysselsättning för att kunna utvecklas som individ. 
 
Jag söker således 3-4 personer med förvärvad hjärnskada som kan tänka sig att ställa upp på 
ca en timmes enskild intervju kring detta ämne.  
 
Min önskan är att få göra dessa intervjuer så snart som möjligt och att helst under denna vecka 
(v. 45), få kontakt med de personer som kan tänka sig att ställa upp på intervjuer. 
 
Ni kan kontakta mig på telefon 0175-62524 mobil: 0735062524 eller e-post: 
ewa_noring@hotmail.com 
 
 
Mvh 
 
Ewa Noring Erlingsdotter 
 
Student 
 
Socialhögskolan 
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