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ABSTRACT 

This study aims to explore purposes of daily workshops for persons with disabilities. The 
method used was qualitative interviews. An inductive research strategy was used. Half-
structured interviews with six managers of daily workshops were carried out, wherein they 
expressed their intentions with the daily workshops and the reasons for people to 
participate. The interviews were analysed with Antonovsky´s salutogenetic perspective, in 
which Sense of Coherence, SOC is a main concept, and with the normalisation principle. 
The study indicates that the managers aim to create a good, rather than a normalizing work 
situation for their participants. The main result is that the managers want the work to be 
meaningful, appreciated and for the benefit of others. 

 

Key words: Work; Employment; Daily workshop; Disability; SOC; Normalization principle. 

Sökord: Arbete; Daglig verksamhet; Funktionshinder; Funktionsnedsättning; KASAM; 

Normaliseringsprincipen. 
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1 Inledning 

Från matsalen doftar det nybryggt kaffe och man kan höra hur det skramlas med koppar. 

Snart kommer folk från alla håll, iförda arbetskläder och med rosiga kinder. Några har 

jobbat med äppelplockning i trädgården, andra har jobbat inomhus i olika verkstäder. Nu 

ska de allesammans fika och prata en stund. Någon kommer klädd i ridkläder. Han kom 

just med taxi och har ridit nu på morgonen. Alla ser så glada ut. Matsalen fylls av en 

gemytlig stämning i takt med att fler strömmar till. Det samtalas begeistrat om en ny 

beställning. En konstnär vill låta gjuta änglastatyer i betong. Dessa ska sättas upp runt om 

i världen som en impuls till ökat förtroende människor emellan. Tänk att sand, cement 

och vatten från oss kan hjälpa till med det! Då kommer vi få fullt upp i gjuteriet.  

Ovanstående är en av författaren delvis påhittad introduktion av fältet. Avsikten är att 

illustrera hur det kan se ut när personer med funktionsnedsättningar tillsammans med 

personal, gör fikapaus i det anpassade arbetet, den dagliga verksamheten. Se bilaga 2 för en 

förteckning över huvudsakliga inriktningar för kommunal respektive enskild daglig 

verksamhet i Sverige (Socialstyrelsen, 2008a). 

I Sverige har vi LSS, Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, vars mål är att 

främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som 

berörs av lagen, vissa funktionshindrade. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som 

andra (5 § LSS).  

Ett av de områden inom samhällslivet som lagen berör är arbetslivet. De personer som 

omfattas av lagen har rätt till daglig verksamhet förutsatt att de saknar förvärvsarbete och inte 

studerar. Insatsen daglig verksamhet enligt LSS § 9 punkt 10, har kommit att omfatta allt fler 

personer. I Sverige fick 20 500 personer insatsen år 2000 (Socialstyrelsen, 2008a) och 2008 

var antalet personer som hade daglig verksamhet 28 000 (Socialstyrelsen, 2009). Det 

motsvarar en ökning med 36 procent på nio år. Endast ett fåtal av de personer som får insatsen 

daglig verksamhet tar sig vidare till den öppna arbetsmarknaden (Socialstyrelsen, 2008a). Ett 

motiv till insatsen var dock enligt förarbetena till lagen just att daglig verksamhet skulle 

innebära en rörelse mot den öppna arbetsmarknaden: 

Ett övergripande mål bör vara att på kortare eller längre sikt utveckla den enskildes 

möjlighet till arbete. (Prop. 1992/93:159, sid. 90) 
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Sysselsättningsverksamheterna bör generellt sett ha som mål att utveckla den enskildes 

möjligheter till förvärvsarbete även om detta mål för vissa bara kan uppnås på längre 

sikt eller i vissa fall kan vara orealistiskt. (Prop. 1992/93:159, sid. 181) 

 

I en lägesbeskrivning tar Socialstyrelsen (2008a) fasta på vilka metoder inom daglig 

verksamhet som har lett till att en person kunnat gå vidare till en fast anställning. Det rör sig 

framförallt om så kallad utflyttad verksamhet, där en person med en funktionsnedsättning 

arbetar med personligt stöd på en vanlig arbetsplats. Eftersom det verkar vara den effektivaste 

tillgängliga metoden för att integrera personer med funktionsnedsättning på den öppna 

arbetsmarknaden, lyfts den fram som ett ideal för daglig verksamhet av Socialstyrelsen. 

Socialstyrelsen har tagit fasta på den offensiva delen av förarbetets motivering: 

 

Utmaningen för den dagliga verksamheten ligger i att vidareutveckla både innehållet 

och formerna för verksamheten samt att öppna vägen till arbetslivet. Socialstyrelsen kan 

konstatera att det övergripande målet med daglig verksamhet, att den enskilde på sikt 

ska kunna få möjlighet till lönearbete, inte uppfylls. Övergångar till ett sådant arbete är 

näst intill obefintliga. Den dagliga verksamheten riskerar att bidra till en 

inlåsningseffekt då andra aktörer inom arbetsmarknadspolitikens fält inte ser denna 

grupp som sin målgrupp. (Socialstyrelsen 2008a, sid. 7) 

 

Enligt Socialstyrelsen (2008a) är det bara någon procent av det totala antalet personer med 

beslut om daglig verksamhet som har slutat därför att de har fått ett lönearbete. Naturligtvis 

kan detta tänkas ha flera orsaker, inte minst klimatet på arbetsmarknaden, både i förhållande 

till den generella arbetslösheten och till arbetsgivares föreställningar kring personer med 

funktionsnedsättningar och deras arbetsförmåga. Det kan också finnas andra skäl. Det kan 

finnas alternativa sätt att se på vad det ska innebära att få insatsen daglig verksamhet enligt 

LSS § 9 punkt 10. Kanske är det inte alltid en plats på den öppna arbetsmarknaden som är 

målet?  

Föreståndare för dagliga verksamheter har stort inflytande över insatsernas utformning 

och genomförande. Därmed har de också inflytande över situationen för deltagarna i den 

dagliga verksamheten och deras möjligheter att röra sig mot den öppna arbetsmarknaden. 

Föreståndare har också ofta gedigen erfarenhet av att arbeta med personer med 

funktionsnedsättningar och har genom detta stor förståelse för deras behov.  



6 
 

Skiljer sig föreståndarnas ambitioner med den dagliga verksamheten i förhållande till de 

motiv som lyfts fram i förarbetet till LSS? För att besvara den frågan vill jag undersöka hur 

föreståndare i en medelstor kommun motiverar varför personer med funktionsnedsättningar 

deltar i daglig verksamhet. 

2 Studiens syfte 

Syftet var att undersöka hur föreståndare för verksamheter som bedriver daglig verksamhet 

(enligt LSS § 9 punkt 10) beskriver avsikten med insatsen. 

2.1 Frågeställningar 

Jag har arbetat med följande frågeställningar: 

• Hur ser föreståndarna på innehållet i den dagliga verksamheten? 

• Hur ser föreståndarna på daglig verksamhet i förhållande till den öppna 

arbetsmarknaden? 

 

2.2 Avgränsningar 

Studien begränsades till att omfatta verksamheter som bedriver daglig verksamhet enligt LSS 

§ 9 punkt 10. Studien koncentrerar sig på hur det såg ut hösten 2009. Rumsligt är studien 

begränsad till att omfatta sex verksamheter i en medelstor kommun i Sverige.  

2.3 Begrepp 

Inom området för den här studien utvecklas begreppen relativt snabbt (Mineur, Bergh & 

Tideman, 2009). En aspekt som belyser förändringen över tid på detta område är att man 

tidigare talade om handikappade eller utvecklingsstörda. Detta sätt att formulera saken 

antyder att problemet är intimt förknippat med personen. Numera är det riktigare att i det 

senare fallet säga person med utvecklingsstörning vilket talar för att personen först och främst 

är en person (ibid.). Det är i samband med att personer med utvecklingsstörning alltmer fått 

inflytande som den tidigare benämningen blivit allt mindre använd. Den tidigare 

benämningens beskrivs som mer stigmatiserande (ibid.). Även Jarhag (2006) lyfter fram att 

det blir stigmatiserande att tala om en person i första hand som en diagnos och i andra hand 

som en person med individuella egenskaper. 
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Begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder kan definieras på en mängd olika sätt 

(Mineur, Bergh & Tideman, 2009). Jag har dock valt att utgå från de definitioner som 

återfinns i Socialstyrelsens termbank, för att på så sätt få en enhetlig begreppsapparat med ett 

omfattande användningsområde. 

Funktionshinder  

Ett funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i 

relation till omgivningen. Exempel på begränsningar är svårigheter att klara sig själv i det 

dagliga livet och bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer, i fritids- och 

kulturaktiviteter, i utbildning och i demokratiska processer. Det handlar framförallt om 

omgivningens bristande tillgänglighet (Socialstyrelsen, 2007a). 

Funktionsnedsättning  

En funktionsnedsättning innebär en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat 

tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller 

skador kan vara av bestående eller av övergående natur. Termen handikapp kan upplevas som 

stigmatiserande och bör undvikas. (Socialstyrelsen, 2007b) 

Daglig verksamhet 

Daglig verksamhet är en insats i form av sysselsättning för personer med funktionsnedsättning 

som är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte är under utbildning. Daglig 

verksamhet är en individuellt behovsprövad insats som ges med stöd av LSS § 9 punkt 10 

lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Rätten till daglig 

verksamhet gäller primärt personer i yrkesverksam ålder och endast personer som tillhör 

personkrets 1 och 2 enligt samma lag (Socialstyrelsen, 2008a). Personkrets 1 utgörs av 

personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Personkrets 2 utgörs 

av personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder eller 

hjärnskada i vuxen ålder föranled av yttre våld eller kroppslig sjukdom (LSS § 1). 

Verksamheten skall erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och 

gemenskap efter dennes önskemål. Generellt sett bör verksamheten ha som mål att utveckla 

den enskildes möjligheter till förvärvsarbete, även om detta mål för vissa endast kan uppnås 

på längre sikt eller vara orealistiskt (Sjölenius, 1993). 
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Sysselsättning, arbete och lönearbete 

Sysselsättning används här för att beskriva att man deltar i någon form av organiserad 

sysselsättning, det kan vara i en daglig verksamhet, men också annat, till exempel utbildning 

eller arbetsträning. För sysselsättning utgår inte någon lön, men man kan få andra 

ersättningar, så som habiliteringsersättning, pension eller studiebidrag. Med arbete menas i 

den här studien en resultatinriktad aktivitet. Resultatet av ett arbete är efterfrågat. Lönearbete 

är avlönat arbete som utförs inom ramen för arbetsvillkoren på den öppna arbetsmarknaden. 

Arbetstagare, deltagare, klienter 

Begreppen deltagare och arbetstagare har samma juridiska innebörd i den här studien. Båda 

syftar till de personer som fått insatsen daglig verksamhet beviljad. I studien förekommer 

begreppen om vartannat, beroende på mina källor. De flesta föreståndarna i min studie 

använder ordet arbetstagare, men även klienter och deltagare nämns i intervjuerna i den här 

studien. 

Kommunal och enskild verksamhet 

En av kommunens uppgifter är att tillhandahålla daglig verksamhet. Detta anges i LSS § 2. 

Enligt LSS § 23, kan daglig verksamhet också tillhandahållas av en enskild verksamhet. 

Enskilda verksamheter skall godkännas och regelbundet kontrolleras av Länsstyrelsen. De 

enskilda verksamheterna kan vara organiserade som föreningar, aktiebolag, stiftelser, med 

mera. Beroende på organisationsform kan dessa, till skillnad från kommunal verksamhet, ha 

ett enskilt vinstintresse av att bedriva daglig verksamhet. I första hand placeras nya deltagare i 

de kommunala verksamheterna, då dessa har förtur. Om inte kommunen kan erbjuda en 

passande plats internt, kan en enskild verksamhet anlitas för att tillhandahålla daglig 

verksamhet. 

3 Forskningsområdet 

Det finns mycket forskning om personer med funktionsnedsättningar. En del av den 

forskningen handlar om dessa personers sysselsättning/arbete/lönearbete. Jag har använt mig 

av svensk litteratur för att specifikt undersöka daglig verksamhet, och internationell litteratur 

(svensk inräknad) för att studera funktionsnedsättningar och sysselsättning/arbete/lönearbete 

mer allmänt. Jag har prioriterat nyare forskning när sådan varit tillgänglig.  
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3.1 Sökprocessen 

Jag sökte efter litteratur via Social Services Abstracts med sökorden disabilit* employment, 

handicap och work. Jag sökte också via Libris och Diva med sökorden arbete, daglig 

verksamhet, funktionshinder, funktionsnedsättning, handikapp och LSS. 

Genom att granska referenslistorna i de arbeten jag läste har jag hittat vidare till annan 

adekvat litteratur på området. Detta kan liknas med vad Larsson, Lilja och Mannheimer 

(2005) benämner ett snöbollsförfarande i en urvalsprocess.  En nackdel med denna metod är 

att man som forskare riskerar att reproducera en bild som befäster ett specifikt synsätt eller 

paradigm, och som inte är representativ. Behållningen är att sökprocessen underlättas genom 

att mer framstående forskare redan gjort en del av arbetet, man “står på giganternas axlar”. 

Även när det gäller sökord och bibliotekens indexeringskoder har detta tillvägagångssätt varit 

fruktbart.  

3.2 Sammanfattning av forskningen 

Här följer en sammanfattning av forskning om faktorer som påverkar situationen för personer 

med funktionsnedsättningar vad gäller deras sysselsättning/arbete/lönearbete. 

För personer med funktionsnedsättning är steget ut i arbetslivet förknippat med fler 

svårigheter än för personer i allmänhet. I den forskning jag tagit del av på det här området 

beskrivs olika möjliga bakomliggande orsaker. Jag har valt att förstå och beskriva den 

forskning jag tagit del av utifrån huruvida de presenterar dessa svårigheter som strukturella 

eller personliga. 

3.2.1 Strukturella aspekter 

• Personer som deltar i daglig verksamhet är i regel förtidspensionerade vilket innebär att 

den ekonomiska aspekten av att ha arbete inte är lika motiverande som för andra. 

Personen får sin pension oavsett om han/hon arbetar eller inte. 

• Lönebidrag kan ses som ett steg mellan daglig verksamhet och lönearbete, vilket bland 

annat innebär att den som har lönebidrag också har närmare till den öppna 

arbetsmarknaden. 

• Små arbetsplatser integrerar bättre, medan de stora arbetsplatserna erbjuder möjlighet 

till mer varierande arbetsuppgifter. 

• När en person kommer från daglig verksamhet till en anställning behöver arbetsgivaren 

information och stöd i processen att integrera personen i arbetsplatskulturen. 
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• Bra kontakter behöver etableras mellan arbetsgivaren och personens nätverk och gode 

man. 

• LSS som rättighetslag innebär en trygghet för den enskilde, samtidigt som den enskilde 

riskerar att bli kvar inom LSS längre än nödvändigt. 

3.2.2 Personliga aspekter 

• När det gäller personer med funktionsnedsättningar är det särskilt viktigt att ta hänsyn 

till individuella behov och att hitta passande arbetsuppgifter till respektive person. 

• Det är generellt sett svårare för personer med funktionsnedsättning att få den 

sammanlagda jobbupplevelsen att bli positiv, eftersom funktionsnedsättningen tenderar 

att vara en källa till upplevt utanförskap. 

• För en del personer med intellektuella funktionshinder har det betydelse att arbetet 

liknar eller kan leda till ett vanligt arbete, samtidigt som många arbetstagare menar att 

det är viktigare med arbetsmiljöer och sammanhang som man trivs med. 

3.3 Forskning kring sysselsättning/arbete/lönearbete för personer med 

funktionsnedsättning 

Magnus Tideman (2000) beskriver i sin avhandling hur situationen för personer med 

utvecklingsstörning i Hallands län har förändrats i och med kommunaliseringen. Med 

kommunalisering avses här huvudmannaskapsförändringen från landsting till kommun, bland 

annat genom att LSS infördes. Detta kan enligt Tideman ses som ett steg mot 

avinstitutionalisering och decentralisering. Genom att göra LSS till en rättighetslag ville man 

säkerställa att allas behov tillgodosågs, samtidigt som ansvaret lades på de självstyrande 

kommunerna. Man befarade dock att små kommuner inte skulle kunna hålla samma 

kompetens och därmed inte heller samma kvalitet som stora kommuner eller landsting. 

Studien bygger i stort på en jämförelse mellan enkätundersökningar gjorda 1991 och 1995. 

Beträffande arbete inleder Tideman med att beskriva betydelsen av att ha ett arbete för den 

sociala integrationen och den personliga utvecklingen. Arbetslinjen, den politiska 

målsättningen att alla i yrkesverksam ålder i första hand ska arbeta, beskrivs som en 

huvudparoll. Ett mål var att hjälpa människor ur passivitet ut på arbetsmarknaden. Enligt 

Tideman har personer med utvecklingsstörning och andra funktionsnedsättningar samma 

sociala behov av arbete som andra människor. De flesta som har en utvecklingsstörning är 

förtidspensionerade, så den ekonomiska aspekten av att arbeta har inte samma betydelse som 

för andra anställda. Emellertid är arbetslösheten betydligt högre bland personer med en 
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funktionsnedsättning än bland befolkningen i allmänhet.  I Halland var år 1995 1,2 procent av 

de utvecklingsstörda anställda på den öppna arbetsmarknaden, medan 69,8 procent arbetade 

på ett dagcenter (daglig verksamhet). Den produktion som bedrivs på dagcentren är i första 

hand så kallat legoarbete, till exempel enkel montering eller förpackning av produkter på 

uppdrag av andra företag. Personer med en lindrig funktionsnedsättning har i högre grad 

producerande arbetsuppgifter. De flesta, 75 procent, arbetar enligt Tideman tillsammans med 

andra utvecklingsstörda och träffar förutom arbetsledaren inga personer utan funktionshinder 

under arbetsdagen. Därmed frågar sig Tideman om deltagandet i verksamheten på dagcentret 

är integrerande eller segregerande. 

 

I licentiatavhandlingen “Arbetsplatskultur, socialt stöd och arbetets mening” (Larsson, 2006) 

behandlas strukturella aspekter av daglig verksamhet och hur dessa påverkar arbetstagarnas 

möjligheter att nå ut i det egentliga arbetslivet. Avhandlingen inleds med en systematisk och 

utförlig genomgång av områdets begrepp, såsom funktionshinder och arbetshandikappad, följt 

av en inventering av statens och kommunernas olika ansvarsområden när det gäller området 

arbete för personer med funktionshinder. I en delstudie undersöks vilken betydelse 

arbetsplatskulturen har för att en person med intellektuellt arbetshandikapp skall kunna delta i 

arbetsgemenskapen och integreras. Till att börja med mättes arbetsplatskulturen med hjälp av 

ett kvantitativt test, “The Workplace Culture Survey”, efter att testet översatts och i övrigt 

anpassats till svenska förhållanden. Dessutom genomfördes ostrukturerade deltagande 

observationer (där forskaren deltar i arbetet på arbetsplatsen samtidigt som datainsamlingen 

sker), strukturerade observationer och frekvensstudier, där man mäter till exempel hur ofta en 

person tilltalas av andra medarbetare (vilket enligt författaren kan vara ett uttryck för social 

integration). Avhandlingens slutsatser kan summeras så här: Lönebidrag integrerar bättre än 

daglig verksamhet, små arbetsplatser integrerar bättre än stora, och det viktigaste enligt 

Larsson: personer med funktionshinder är inte fullt integrerade på sina arbetsplatser. Styrkan 

med små arbetsplatser beskrivs vara att de är intimare, vilket leder till inkludering, medan de 

stora arbetsplatserna erbjuder möjlighet till mer varierande, och därmed utvecklande och 

stimulerande, arbetsuppgifter. 

Taylor, McGilloway och Donnelly (2004) har skrivit en artikel om ett utvärderingsarbete de 

gjort av VOTE (Vocational Opportunities in Training for Employment). Syftet med VOTE-

projektet var att hjälpa unga personer med funktionsnedsättningar att komma ut på den öppna 

arbetsmarknaden i Irland. Även om det inte var många som fick en riktig anställning, så var 
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resultatet ändå positivt relativt sett, enligt författarna. Omkring 8 procent av deltagarna fick en 

anställning. Av artikeln framgår att projektet i huvudsak riktade sig till personer med 

inlärningssvårigheter. Författarna summerar de viktigaste lärdomarna av projektet: För det 

första, vikten av att hitta bra utbildningar och arbetstillfällen, samt att matcha dessa med rätt 

personer. För det andra, att stödja arbetsgivaren i processen att integrera den unge i 

arbetsplatskulturen. För det tredje, att etablera lyckade kontakter med den unges föräldrar och 

i förekommande fall personal. Artikeln lägger mycket vikt på samverkan med arbetsplatser 

för att informera och stödja. De menar att det som arbetsgivarna saknar är information, inte 

välvillighet (ibid.) 

I artikeln “Does ´welfare-to-work´ work?” (Bambra, Whitehead & Hamilton, 2005) finner 

författarna det som är avgörande för om en person skall lyckas etablera sig på den öppna 

arbetsmarknaden, på en personlig nivå. De menar att personens egen inställning i förhållande 

till sig själv och till arbete är det centrala. Författarna gör en genomgång av 16 studier om 

sociala insatser för att integrera personer med funktionsnedsättning (disability) eller kronisk 

sjukdom på arbetsmarknaden. De summerar att de varierande framgångarna (11-50 procent 

fick arbete i samband med att de fick insatserna) är avhängiga av klienternas redobogenhet till 

arbete (job-readiness) och den lokala arbetsmarknadssituationen.  

Ett nederländskt forskarpar har i sin artikel “When work and satisfaction with life does not go 

hand in hand” (van Campen & Cardol, 2009) beskrivit ett för dem överraskande 

forskningsresultat. De har analyserat enkäter rörande bland annat arbete och tillfredställelse 

med livet som besvarats av tre olika grupper, personer i allmänhet (n=6128), personer med 

kronisk sjukdom (n=1199) samt personer med kronisk sjukdom och ett fysiskt 

funktionshinder (n=603). Det mest överraskande i resultatet är att de funnit att personer med 

kronisk sjukdom och ett fysiskt handikapp är mer nöjda med sitt liv om de inte har ett arbete. 

Detta går emot föreställningen att arbete leder till delaktighet (Prop. 1992/93:159, sid. 88) och 

lycka, och förklaras i artikeln med att personer med kronisk sjukdom och ett fysiskt 

handikapp får bilden av sig själv som avvikare i mötet med en öppen arbetsplats, istället för 

att normaliseras och integreras. Det som författarna lyfter fram som väsentligt är att den 

sammanlagda jobbupplevelsen behöver vara positiv för att man ska trivas med sitt arbete och 

att det generellt sett är svårare för personer med funktionsnedsättningar att få den upplevelsen. 

I sin magisteruppsats undersöker Martin Kronkvist (2006) situationen för personer med 

utvecklingsstörning när det gäller sysselsättning. Studien är baserad på en analys av artiklar i 
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svensk press och facktidningar, samt på intervjuer med personal och med deltagare. En av 

frågeställningarna i studien är huruvida ambitionen att sysselsättning ska likna ett vanligt 

arbete eller leda till ett arbete på den öppna arbetsmarknaden har förändrats över tid. En annan 

frågeställning är om det är viktigt att sysselsättningen liknar ett vanligt arbete eller leder till 

ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Kronkvist (2006) konstaterar att ambitionerna 

förändras med de politiska direktiven och med läget på arbetsmarknaden. Som exempel på 

detta nämner Kronkvist införandet av LSS. Han menar att LSS som rättighetslag inneburit en 

ökad trygghet för den enskilde, samtidigt som den enskilde riskerar att bli kvar inom LSS 

längre än nödvändigt. I studien visar det sig att för en del personer med intellektuella 

funktionshinder har det betydelse att arbetet liknar eller kan leda till ett vanligt arbete, men att 

många arbetstagare menar att det är viktigare att arbetet är i miljöer och sammanhang där man 

trivs. 

4 Metod 

Här i metodavsnittet redovisar jag min förförståelse, hur jag gått till väga när jag samlat in 

och analyserat mitt material, och varför jag gjorde på detta sätt. 

4.1 Förförståelse 

Den här studien blir ofrånkomligen färgad av hur jag ser på världen. Ur ett 

vetenskapsteoretiskt perspektiv skulle det kunna vara önskvärt att sakna förförståelse, för att 

man på så sätt kan börja ett forskningsprojekt helt opåverkad (Glaser, 1998). Detta ser jag 

dock som svårt att uppnå. Istället är det väsentligt att skapa transparens i studien genom att 

redogöra för min förförståelse när det gäller daglig verksamhet.  

Första gången jag kom i kontakt med daglig verksamhet var när jag som förskolebarn besökte 

vänner till familjen. De bodde bredvid en daglig verksamhet. Jag kommer ihåg att det var 

utvecklingsstörda som arbetade där. De jobbade i växthus, snickeri och i vävstuga. Dessa 

personer var under min uppväxt ofta med på de marknader och fester som skolan som jag gick 

i arrangerade. Jag såg dem och de saker som de tillverkat. 

Nu, som vuxen, arbetar jag själv i en förening som bland annat bedriver boenden enligt LSS 

och daglig verksamhet enligt LSS. Den dagliga verksamheten har startats upp under min 

anställningstid, och jag har haft god insyn i hur den vuxit fram. Jag har ofta tänkt att det är 

nyttiga och roliga arbetsuppgifter som min arbetsgivare tillhandahåller i den dagliga 
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verksamheten. I synnerhet när jag tänker på rykten jag hört om enformiga mer maskinella 

arbetsuppgifter som också förekommer inom branschen. 

Min intention med min socionomutbildning har inte minst varit att få behörighet att själv leda 

en daglig verksamhet, eftersom det är något som jag är mycket intresserad av, särskilt när det 

gäller de praktiska och sociala aspekterna. 

Redan i inledningen av denna studie kan man ana att jag ifrågasätter om daglig verksamhet 

ska leda till lönearbete, eller i alla fall om det ska vara så för alla. I mina ögon riskerar den 

öppna arbetsmarknaden att vara anonym och “kall” i förhållande till enskilda personer och 

enskilda behov. Jag menar att det finns personer som aldrig kommer att vara redo att möta en 

sådan arena. 

4.2 Metodval 

Syftet med studien är att undersöka hur ett antal personer beskriver sina motiv inför en 

specifik företeelse. Det subjektiva, till exempel människors tankar, känslor och omdömen, 

brukar beskrivas som individuella och som ett resultat av en social och en kulturell kontext 

(Backman, 2008). Med en kvalitativ forskningsmetod är målsättningen att uppleva vad den 

andra upplever (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). Således har jag valt att använda 

kvalitativ metod. För att komma åt föreståndarnas tankar om daglig verksamhet har jag använt 

mig av vad Kvale & Brinkmann (2009) kallar halvstrukturerade intervjuer. Det 

forskningsfilosofiska perspektiv som jag tillämpat är fenomenologiskt. Det innebär att fokus 

ligger på hur intervjupersonerna beskriver sina verkligheter, hur de talar om daglig 

verksamhet (Olsson & Sörensen, 2007). Jag har försökt att hålla min egen förförståelse i 

bakgrunden (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). En fenomenologisk ansats innebär inte en 

total frånvaro av förutfattade meningar, utan snarare att man kritiskt analyserar dem man har 

(Olsson & Sörensen, 2007). 

4.3 Urval 

Kommunerna har en skyldighet att tillhandahålla daglig verksamhet till de kommuninvånare 

som har rätt till det. Dessutom kan enskilda aktörer (företag, föreningar, stiftelser och så 

vidare) bedriva daglig verksamhet. Detta kan göras med ett enskilt vinstintresse. Jag var 

intresserad av att ha med både kommunala och enskilda verksamheter i min undersökning. 

Efter att ha granskat en förteckning (Länsstyrelsen, 2008) över de enskilda dagliga 

verksamheterna i Stockholms län visste jag att en viss kommun hade ovanligt många sådana 

verksamheter (18 stycken). Därtill kom de kommunala verksamheterna som alltså inte ingick 
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i Länsstyrelsens förteckning. De kommunala verksamheterna visade sig vara 22 till antalet, 

och uppdelade på tre olika inriktningar (G. Johansson, personlig kommunikation, 11 

september 2009). Kommunens tre inriktningar, eller “spår” som de säger, var Arbete- och 

Utbildningsspåret (7 st.), Produktionsspåret (7 st.), samt Upplevelsespåret (8 st.). Eftersom jag 

själv är anställd hos en av de enskilda verksamheterna valde jag att utesluta denna från 

urvalet. Det gjorde jag eftersom det kan vara förenat med svårigheter att intervjua någon som 

jag står i beroendeförhållande till. 

4.4 Urvalsförfarande 

Jag valde ut en verksamhet från var och en av kommunens tre inriktningar, samt tre enskilda 

verksamheter. På så vis fick jag en balans mellan enskilda och kommunala verksamheter.  

För att välja ut verksamheterna genomförde jag ett strukturerat urval. Jag skrev fyra olika 

listor över verksamheterna, en för var och en av de kommunala inriktningarna, och en för de 

enskilda verksamheterna. Varje verksamhet fick ett nummer. Sedan använde jag ett 

kontorsprogram (Excel) för att slumpa fram sex nummer, ett för var och en av de kommunala 

listorna och tre nummer för listan med de enskilda verksamheterna. Motsvarande 

verksamheter blev på så vis utvalda för vidare granskning, det var föreståndarna för dessa sex 

verksamheter som jag skulle intervjua. 

Den av de kommunala verksamheterna som tillhör Arbete- och Utbildningsspåret, arbetar 

aktivt med att slussa personer från daglig verksamhet till en plats på den öppna 

arbetsmarknaden (lönearbete). Det rör sig till största del om att personer har sin dagliga 

verksamhet integrerad på en arbetsplats på den öppna arbetsmarknaden. Den som tillhör 

Upplevelsespåret är inriktad på att ge deltagarna meningsfulla upplevelser, utan inriktning på 

arbete. Den som tillhör Produktionsspåret, liksom även de enskilda verksamheterna, är 

huvudsakligen inriktade på att erbjuda deltagarna sysselsättning/arbete.  

4.5 Intervjuförfarande 

Jag valde att genomföra sex intervjuer eftersom jag tyckte att det räckte för att få en 

tillfredställande bredd, samtidigt som jag beräknade att det skulle rymmas i uppsatsformatet. 

Jag tog kontakt med de verksamheter jag fått fram genom mitt urvalsförfarande via e-post. I 

de fall där det inte tydligt framgick vem som var föreståndare för den dagliga verksamheten, 

kontaktade jag i stället verksamheten mer generellt och bad att man skulle upplysa mig om 

vem jag kunde vända mig till. När jag hittat fram till rätt personer avtalade vi tid och plats. 

Jag blev glatt överraskad över hur gärna föreståndarna ställde upp för intervjuerna, jag hade 
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föreställt mig att de skulle ha mycket svårt att ta sig tid till dem. Kanske är det lättare att svara 

på frågor som föreståndare, i en icke utsatt position, än vad det hade varit som till exempel 

arbetstagare. Jag tror att föreståndare är vana att uttrycka sig verbalt och att de känner sig 

bekväma med att svara på teoretiska och praktiska frågor om verksamheten som de är 

föreståndare för. Jag genomförde samtliga intervjuer på respondenternas arbetsplatser. De 

kommunala föreståndarna träffade jag på deras centrala kontor och de övriga i lokaler i 

anslutning till de verksamheter de förestod. Detta för att intervjuerna skulle vara så lätta som 

möjligt att få med i föreståndarnas tidsscheman. Alla intervjuer blev av som planerat. Varje 

intervju tog mellan 30 och 60 minuter att genomföra.  

Intervjuerna spelades in på ljudbandspelare med extern mikrofon. Kvale & Brinkmann (2009) 

beskriver att det är vanligt att forskare gör ljudinspelningar av intervjuer och att det ger 

forskaren frihet att koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun.  Ljudkvaliteten på 

bandinspelningarna blev bra. Tre av intervjuerna spelade jag dessutom in på ett elektroniskt 

fickminne. Vid ett tillfälle behövde jag byta sida på bandet i ljudbandspelaren, då fick jag 

under tiden med ljudet på fickminnet. 

Jag upplever att intervjuerna blev ganska olika, framförallt beroende på att jag till en början 

var både nervös och ovan i rollen som intervjuare. Jag delar Kvales och Brinkmanns (2009) 

uppfattning att man lär sig att intervjua genom att intervjua. Jag drog lärdomar av varje 

intervju, inte bara genom att jag fick informativa svar, utan också av differensen mellan hur 

jag ville intervjua och hur jag intervjuade. Därigenom kunde jag förbättra mig något lite efter 

varje intervjutillfälle.  

I enighet med Forskningsrådets (2009) forskningsetiska principer började jag med att 

informera intervjupersonerna om syftet och förutsättningarna för min forskning, så att vi var 

överens om hur intervjuerna skulle komma att användas (informationskravet), samt att 

intervjuerna var frivilliga och att intervjupersonerna om de ville när som helst kunde välja att 

inte längre vara med (samtyckeskravet). Jag berättade också att jag skulle presentera det som 

sagts på ett sätt som gjorde att det skulle vara svårt för en läsare att avgöra vem som sagt vad 

(konfidentialitetskravet). Ingen av intervjupersonerna uttryckte någon oro över att eventuellt 

bli igenkänd.  

Intervjuguiden (bilaga 1) är till sin karaktär någonstans emellan allmän och standardiserad 

(Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). Det innebär att jag hade föreberett övergripande 

frågeområden kopplade till problemställningen, som konkretiserades genom i huvudsak öppna 
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underfrågor. Intervjuguiden är så utformad att dess frågeområden kommer i en viss ordning. 

Jag har ansträngt mig med att formulera frågorna på ett sätt som gör att det är tydligt att det är 

föreståndarens personliga åsikter jag vill komma åt. I en av intervjuerna blev det tidigt uttalat 

att en plats på den öppna arbetsmarknaden inte alls var aktuellt för de berörda deltagarna. Jag 

följde ändå intervjuguiden och föreståndaren utvecklade då belysande motiveringar kring 

detta. Det gjorde att intervjun ändå blev mycket informativ. Förutom de frågor som jag 

förberett i intervjuguiden följde jag upp med spontana frågor, när någonting var speciellt 

intressant eller oklart. Jag inledde intervjuerna med några “lätta” formella frågor om 

intervjupersonernas namn och befattning. Detta mest för att värma upp inte minst mig själv i 

intervjuprocessen. Tidigt i intervjuerna lät jag intervjupersonerna beskriva mer allmänt vad de 

tyckte att meningen var med insatsen daglig verksamhet. Därefter ställde jag mer avgränsade 

frågor om daglig verksamhet kopplat till olika mer specifika aspekter, till exempel ekonomi 

eller konkurrens. Jag har också använt mig av van Campens och Cardols (2009) artikel i mina 

intervjuer (se kapitel 3.2 samt bilaga), där jag helt kort redogjorde helt kort för deras 

forskningsresultat och bad föreståndarna att kommentera dessa. 

4.6 Intervjupersonerna som grupp 

Här presenteras mina intervjupersoner helt kort, och på ett övergripande sätt. Jag har 

intervjuat tre kvinnor och tre män, samtliga i medelåldern. Några har akademisk utbildning 

såsom psykolog, arbetsterapeut, socialpedagog. De flesta har lång erfarenhet av att arbeta med 

personer med funktionsnedsättningar. 

Begreppet föreståndare visade sig vara något problematiskt eftersom inte alla verksamheter 

använde den benämningen. Nationalencyklopedin (2009) anger följande:  

föreståndare, äldre, traditionell benämning på arbetsledare företrädesvis inom den 

offentliga sektorn, t.ex. sjukvård, barnomsorg, arbetsförmedling. I samband med 

omorganisation och decentralisering har tidigare föreståndartjänster i stor 

utsträckning omvandlats till chefstjänster med utökat ansvar för ekonomi och personal.  

Jag bestämde mig därför för att skapa en egen definition, att jag med föreståndare menade en 

person som har ett övergripande ansvar för en verksamhet. Inom kommunen blev det 

resultatenhetscheferna som jag kom att vända mig till. De utgjorde den högsta befattningen 

specifikt för sin inriktning, samtidigt som de hade både en överordnad chef, och underordnade 

gruppchefer. Även de enskilda verksamheterna hade olika benämningar på sina ansvariga, 

föreståndare (2) och verksamhetschef (1). 
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4.7 Etiska överväganden 

För att anonymisera de föreståndare som ingår i min studie, har jag valt att utelämna 

kommunens namn, verksamheternas namn, och naturligtvis föreståndarnas namn. Det är 

troligt eller i alla fall möjligt att föreståndarna kan identifiera varandra. Jag har emellertid 

gjort den bedömningen att behållningen av att publicera citaten som de är, överväger riskerna 

med att föreståndarna kan ana vilken kollega som sagt vad. Genom att de kommunala 

verksamheterna är organiserade som de är, med olika spår där också målsättningarna varierar, 

skulle citaten behöva berövas det mesta av sitt innehåll för att säkra anonymiteten.  

4.8 Bearbetning av det empiriska materialet 

Intervjuerna skrevs ut ordagrant till att börja med. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att 

transkribering är en process som innebär att man i viss mån förråder den ursprungliga 

betydelsen, eftersom det sker en översättning där forskaren gör egna tolkningar. Jag 

transkriberade intervjuerna så snart jag kunde, vilket var samma dag, eller efterföljande dag. 

Detta för att ha den direkta upplevelsen av intervjuerna så tillgänglig som möjligt.  

I materialet letade jag sedan efter gemensamma och avvikande teman. För att få fram teman 

använde jag datastyrda kodord. Det innebär att de kodord jag kom att använda är intimt 

förknippade med, och har sprungit fram ur, det empiriska materialet (Kvale & Brinkmann, 

2009). Dessa teman är mer eller mindre direkt kopplade till de frågor jag ställde (se bilaga 1) 

eftersom det var utifrån dem som föreståndarna formulerade sina uttalanden. Å andra sidan 

gjorde intervjupersonerna ofta återkopplingar till vad som sagts tidigare, eller kom i förväg in 

på områden som jag tänkt ställa frågor om. Meningskodning kan innebära (Kvale & 

Brinkmann, 2009) att man tillskriver ett stycke data ett visst kodord, baserat på innehållet. 

Tillsammans med andra avsnitt som tilldelats samma kodord, alltså med liknande innehåll, 

kan dessa framstå som teman med en gemensam mening. Dessa teman bör kunna kopplas till 

studiens frågeställningar. Det kan emellertid också vara något avvikande som framstår som 

viktigt, men då inte för att det är centralt, utan just för att det är avvikande. Poängen är att 

reducera informationsmaterialet till mer överskådliga beskrivningar av data (Larsson, Lilja & 

Mannheimer, 2005). 

Rent konkret gick jag igenom mina intervjuutskrifter med märkpenna, jag läste ett avsnitt och 

generaliserade och konkretiserade sedan detta med ett kodord, till exempel så strök jag i ett 

citat under som följer “Jag tror att alla människor behöver ha någon form av aktivitet eller 

sysselsättning som gör att vi känner oss behövda. Att vi gör någonting vettigt, för någon 
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annan, inte bara för oss själva.”  Detta tolkade jag som om föreståndaren talade om 

“meningen med daglig verksamhet”, vilket var ett av de kodord jag urskiljde i 

intervjuutskrifterna. Jag gick igenom materialet ett antal gånger, för att eventuellt urskilja och 

ta ställning till alternativa innebörder. Innehållet i vissa avsnitt spände över flera av mina 

kodord. Därför har till exempel delar av citatet ovan även fått kodordet “arbete till nytta för 

någon annan”.  På så sätt gav jag det empiriska materialet en ny struktur, med utgångspunkt 

från de innehållskategorier jag hittat. Om det istället hade varit fråga om en balja med frukt 

(det empiriska materialet), så hade jag försökt att känna igen olika typer (kodord) i helheten, 

till exempel “päron”, “äpplen” och, “apelsiner”. Sedan hade jag sorterat frukterna i dessa tre 

högar (teman). Ibland kan det vara svårt att se om det är ett päron eller ett äpple man har i 

handen. Mina teman kan förstås som övergripande i förhållande till kodorden. Vissa av de 

citat jag har valt att ta med är sammansättningar av ett längre uttalande. I dessa fall hålls de 

olika delarna åtskilda med tre punkter emellan: “den önskan har vi alla haft... jag tror att rent 

teoretiskt är det absolut möjligt…”  

4.9 Induktiv strategi 

Jag har valt att använda en induktiv strategi, vilket innebär att jag har valt att välja teorier 

utifrån mina upplevelser av det empiriska materialet, istället för att försöka hitta tänkbara 

teoretiska ankringsplatser på förhand. Jag har tänkt att mitt val gör det möjligt för oväntade 

forskningsfynd att få ta plats. Man får nog tänka sig att det skett ett samtal mellan empiri och 

teori, att jag växlat mellan dessa informationskällor. Min strategi har i praktiken alltså närmat 

sig vad man brukar benämna ett abduktivt arbetssätt (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). 

4.10 Validitet 

Den här studiens begreppsvaliditet är kopplad till huruvida det är möjligt att undersöka 

föreståndares uppfattningar om daglig verksamhet genom kvalitativa intervjuer, med andra 

ord, frånvaron av systematiska fel (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007). Jag 

menar att det kan vara en framkomlig väg. För att försäkra mig om att studien verkligen 

undersöker och redogör för föreståndares uppfattningar om daglig verksamhet, har jag ställt 

frågor som betonar att det är föreståndarnas subjektiva åsikter jag vill komma åt. Jag har 

ansträngt mig med att av sluta mina meningar med “... enligt dig” eller “... tycker du”. Jag har 

också bemödat mig med att vara självkritisk i mitt förfarande. Kvale och Brinkmann menar 

(2009) att validiteten kan säkras genom forskarens hantverkskicklighet, och att han 

kontrollerar, ifrågasätter och teoretiskt tolkar resultaten. Jag har framställt resultatet så att 
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föreståndarnas uttalanden blir så ordagranna som möjligt. Jag har i intervjuerna använt samma 

frågor, fått bra ljudupptagningar och välformulerade svar. Detta har underlättat i arbetet med 

att analysera och tolka empirin. Jag har försökt att ingående beskriva mitt tillvägagångssätt. 

Mina frågor var mer eller mindre adekvata i förhållande till föreståndarnas arbetssätt. Detta 

kan ha påverkat validiteten negativt, eftersom det är svårt att komma till tals genom att svara 

på irrelevanta frågor. Jag tycker emellertid att föreståndarna i dessa fall var tydliga med varför 

frågorna var svåra att besvara, dessa resonemang blev också ett slags informativa svar.  

4.11 Reliabilitet 

Hur väl träffar min studie sitt mål? Skulle en annan forskare få annorlunda svar på samma 

frågor? Det är möjligt. Föreståndarna ger inte bara svar på konkreta frågor, de anpassar också 

svaren efter vem det är som frågar. Intervjuer är en komplicerad social process av interaktion 

mellan intervjuare och intervjuperson, där även sådant som inte kommer med på en 

ljudupptagning, till exempel ögonkontakt och kroppsspråk, kan ha avgörande betydelse. 

(Kvale & Brinkmann, 2009) 

4.12 Generaliserbarhet 

I forskningssammanhang har generaliserbarhet att göra med i vilken grad det vi finner i en 

studie kan beskrivas gälla för en större population (Backman, 2008; Yin, 1994). Ur ett 

statistiskt perspektiv kan man naturligtvis inte dra några generaliserande slutsatser med endast 

den här studien som grund. Eftersom detta är en kvalitativ studie talar man hellre om 

naturalistisk eller analytisk generalisering. Stake (1995) menar att en studie har naturalistisk 

generaliserbarhet i den mån den innehåller detaljrika och empirinära fallbeskrivningar som 

andra (läsare) kan koppla till egna erfarenheter. Det betyder att en tydlig framställning av 

empirin ger möjlighet för att en läsare ska kunna generalisera, förutsatt att läsaren har egna 

erfarenheter av området att relatera till. 

Analytisk generalisering (Kvale & Brinkmann, 2009; Yin, 1994) handlar om huruvida 

resultatet från studie kan överföras till en annan liknande situation, exempelvis genom att de 

teorier som presenteras har giltighet utanför det studerade fältet. Här handlar det således om 

huruvida mina forskningsresultat kan sägas gälla för föreståndare i allmänhet. Något som talar 

för detta är att föreståndare för dagliga verksamheter i Sverige har likartade förutsättningar att 

förhålla sig till. I sin professionella roll har de att ta hänsyn till människor med liknande 

funktionsnedsättningar, till samma lagstiftning och till liknande ekonomiska ramar, och att 

detta kan antas leda till likartade synsätt på daglig verksamhet. 
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En sak som talar mot externa generaliseringsanspråk är naturligtvis att föreståndare 

också styrs av sina personliga ambitioner och sin personliga bakgrund. En annan sådan 

omständighet är att den medelstora kommun som jag undersökt, valdes just på grund av den 

unika sammansättningen mellan kommunala och enskilda verksamheter. 

5 Teoretiska perspektiv 

För att underbygga och förklara mina upplevelser av det empiriska materialet har jag valt att 

använda Antonovskys (2001) salutogena perspektiv med KASAM-teorin (Känsla Av 

SAMmanhang). Jag kommer också att använda mig av Normaliseringsprincipen (Nirje, 

2003). 

5.1 Det salutogena perspektivet och KASAM 

Det salutogena perspektivet (Antonovsky, 2001) intresserar sig för vad det är som gör att vi är 

friska, till skillnad från det inom medicinen klassiska patologiska perspektivet, vilket är 

uppmärksamt på orsaker till sjukdom och ohälsa. Salutogenes betyder ungefär hälsans orsak. 

Det handlar alltså inte bara om motståndsfaktorer mot ohälsa, utan även om vad det är som 

gör att vi vidareutvecklas och växer som människor. Centralt för det salutogena perspektivet 

är begreppet KASAM, en sammanfattning av de generella motståndsresurser (GMR), vilka 

gör att vi kan hålla oss friska. Som exempel på mer allmänna GMR anger Antonovsky (1991, 

s. 12) pengar, jagstyrka, kulturell stabilitet och socialt stöd. Gemensamt för dessa och andra 

GMR är att de bidrar till att göra vardagens svårigheter och motstånd begripliga. Antonovsky 

presenterar en definition av KASAM i sin bok Hälsans mysterium (1991, s. 41): 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man 

har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli 

som härrör från ens inre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och 

begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa 

stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda 

investering och engagemang. 

I det följande kommer jag att helt kort gå in på de tre komponenterna i KASAM, begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. 

En människa med hög känsla av begriplighet kan bringa ordning i och förstå de komplexa 

situationer som livet erbjuder. Denne förväntar sig, och är trygg med att världen även i 



22 
 

framtiden kommer att vara begripbar, och upplever en hög sannolikhet för att saker och ting 

kommer att utveckla sig till det bästa, att saker och ting kommer att ordna sig. Både positiva 

händelser och negativa inslag i livet, som död och misslyckanden, är lättare att hantera för en 

person som upplever en hög grad av begriplighet (Antonovsky, 1991, s. 39). 

Den andra komponenten, hanterbarhet, handlar om i vilken grad en person upplever sig ha 

resurser till sitt förfogande, med vilkas hjälp de krav som livets omständigheter ställer, kan 

hanteras och mötas. Det kan vara egna resurser eller resurser som kontrolleras av andra 

närstående, livspartner, familj, vänner, kollegor, Gud med flera. “Med en hög känsla av 

hanterbarhet kommer man inte att känna sig som ett offer för omständigheterna, eller tycka 

att livet behandlar en orättvist. Olyckliga saker händer i livet, men när så sker kommer man 

att kunna reda sig och inte sörja för alltid.” (Antonovsky, 1991, s. 40). 

Den tredje komponenten, meningsfullhet, kan betraktas som den motiverande delen av 

KASAM. De företeelser i livet som en person möter med engagemang och hängivelse, är de 

som upplevs som meningsfulla, och när en person upplever något som meningsfullt, kommer 

denne att vara beredd att investera känslomässigt i detta. Livet blir meningsfullt när man är 

delaktig i och medverkande till de processer som skapar vardagen såväl som livsödet 

(Antonovsky, 1991).  

Ju starkare känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet en person upplever, 

desto troligare är det alltså att personen kommer att möta motstånd som utmaningar. Med 

högt KASAM följer optimala förutsättningar för en god psykisk, och i förlängningen även 

fysisk hälsa. 

5.2 Normaliseringsprincipen 

 Bengt Nirje var under 1960-talet anställd av FUB (Föreningen för barn, unga och vuxna med 

utvecklingsstörning), och arbetade med att på olika sätt integrera personer med 

utvecklingsstörning i samhället. I och med att han i mötet med professionella måste förklara 

på ett tydligt och enkelt sätt hur han (och kollegorna) arbetade, formulerade Nirje så 

småningom Normaliseringsprincipen alltmer tydligt. Idén bakom Normaliseringsprincipen 

kommer från Danmark och handlar om att personer med funktionsnedsättning ska leva så 

normalt som möjligt (Nirje, 2003).   
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Normaliseringsprincipen konkretiserar åtta olika aspekter av detta;  

1. en normal dagsrytm 
2. en normal veckorytm 
3. en normal årsrytm 
4. en normal livscykel 
5. en normal självbestämmanderätt 
6. de normala sexuella mönstren i sin kultur 
7. de normala ekonomiska mönstren i sitt land 
8. de normala miljökraven i sitt samhälle 

 

I huvudsak kan principen sammanfattas med att “... personer med utvecklingsstörning bör få 

tillgång till de vardagsmönster och få uppleva de livsvillkor som anses som goda och som 

gäller i deras kulturer.”(Nirje, 2003, sid. 92). Eftersom personer med funktionsnedsättningar, 

precis som alla andra, i första hand är personer, så ska de så långt det är möjligt leva som 

andra, så normalt som möjligt. Att de dessutom har en funktionsnedsättning är sekundärt. Om 

ens det. Men deras primära egenskap är att de är människor. 

Idag nämns inte längre Normaliseringsprincipen i politiska styrdokument. Idéerna har 

utvecklats och införlivats i nyare begrepp som främjandet av jämlika livsvillkor, full 

delaktighet i samhällslivet och möjlighet att leva som andra (LSS § 5). 

Även om dessa idéer verkar självklara idag, så var de både nya och radikala i mitten av 

1900-talet. På den tiden levde många personer med utvecklingsstörning sina liv på stora 

anonyma institutioner, som i hög grad bidrog till att hämma utvecklingsprocessen eller 

åtminstone inte bidrog till några framsteg att tala om. Numera har den situationen förbättrats, 

åtminstone i USA och stora delar av Europa. Nirje (2003) skildrar hur han som skandinav 

besökte enorma amerikanska institutioner, till sin utformning och funktion anpassade för att 

vara lätta att städa samt att övervaka. Förändringsarbetet som Nirje inledde gick ut på att få 

personalen att tänka om, enligt Normaliseringsprincipen (ibid.). 

Normalisering när det betyder att alla skall ha lika villkor är heller inte alltid 

oproblematiskt. Tideman (2000) ger ett par tänkvärda exempel: Boenden enligt 

trapphusmodellen kan ge de boende möjlighet till självständigt och individuellt liv, men kan 

för andra leda till isolation och ensamhet. Om normalitet innebär att utsatta grupper också ska 

vara med och spara i svåra ekonomiska tider, så kommer det att drabba dessa grupper hårdare. 

Därmed står det klart att den enskildes personliga behov behöver vägas in i arbetet med 

normalisering. Nirje (2003) menar att en realistisk bedömning av funktionsnedsättningen, de 

varierande sociala villkoren samt insikt om att oberoende och integration för de flesta 
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människor är något relativt och personligt, ligger implicit i formuleringen så normalt som 

möjligt.  

Normaliseringsprincipen är knappast någon vetenskaplig teori, snarare en konkretisering av 

ett förhållningssätt som har varit och är centralt när det gäller integration och inkludering av 

personer med utvecklingsstörning eller andra funktionsnedsättningar.  

6 Resultat och analys 

Syftet med studien var att analysera hur ett antal föreståndare beskriver avsikten med daglig 

verksamhet. Detta mot bakgrund av att intentionerna med LSS och framförallt 

Socialstyrelsens tolkning av denna lagstiftning kommit att betona att daglig verksamhet skall 

leda till arbete på den öppna arbetsmarknaden. I detta kapitel presenteras resultatet av 

analysen. 

6.1 Daglig verksamhet ska ha mening 

När föreståndarna beskriver hur den dagliga verksamheten ska vara, så är det framförallt 

följande tre aspekter som de talar om, att arbetet ska vara till nytta för någon annan, att arbetet 

ska synas och vara uppskattat, och att det ska vara meningsfullt.   

6.1.1 Arbete till nytta för någon annan 

Det tema som starkast träder fram ur det empiriska materialet, handlar om att det arbete som 

utförs ska ha betydelse för andra människor, att det är viktigt att det finns ett genuint behov 

bakom arbetsuppgifterna. Tanken verkar vara att arbetstagarna ska uppleva att de fyller en 

funktion, att de så att säga drar sitt strå till stacken. 

Jag tror att alla människor behöver ha någon form av aktivitet eller sysselsättning som 

gör att vi känner oss behövda. Att vi gör någonting vettigt, för någon annan, inte bara för 

oss själva. 

Det är väldigt viktigt för den enskilde att vara betydelsefull för sin omgivning, och vi 

menar att även om man har ett gravt förståndshandikapp så har man behov av att vara 

nyttig, att göra ett arbete. Och jag tror att alla människor vill arbeta, vill göra någonting 

som är värdefullt för en annan person. 

Några föreståndare använder ett mer vidsträckt perspektiv när de talar om att människor vill 

göra nytta för andra, de talar om ett behov av att vara nyttig som samhällsmedborgare. Att 

vara en som alla andra, en kugge i ett större urverk. 
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Det är viktigt att personerna känner att de arbetsuppgifter de gör är viktiga, för 

arbetskamrater men också för kommunen, alltså för de andra samhällsmedborgarna. Vi 

behöver känna oss viktiga, vi behöver känna att vi gör skillnad. 

En av föreståndarna går in på skillnaden mellan hobby och arbete. En hobby är till för den 

egna förnöjsamheten, medan ett arbete är något vi gör för andra. 

Kommentar 

Med KASAM i åtanke kan vi konstatera att det är viktigt att en person förstår sina 

arbetsuppgifter som viktiga i ett större sammanhang, att personen begriper att 

arbetsuppgifterna har betydelse och är viktiga för andra människor. Kanske kan man se de 

produkter man tillverkat på hyllorna i butiken, kanske möter man kunden direkt. Om det är så 

finns det också goda förutsättningar för att personen kan engagera sig känslomässigt i sitt 

arbete, att det blir helhjärtat och meningsfullt.  

6.1.2 Arbete som syns och uppskattas 

Föreståndarna talar om vikten av att arbetstagarna blir uppmärksammade för det arbete de 

åstadkommer. Eftersom den ekonomiska ersättningen genom sin blygsamhet i princip saknar 

betydelse för personer som har daglig verksamhet, blir det också tydligare vilka andra 

aspekter som gör att vi trivs med och motiveras till att arbeta. 

Om man deltar i daglig verksamhet så kommer man inte till arbetet för lön, för det har 

man inte. Man har pension, man har samma ekonomiska förutsättningar vare sig man 

stannar hemma eller kommer till jobbet. Arbetsuppgiften måste vara det som skapar 

lusten att komma till arbetet, och i det ingår att bli sedd och bekräftad, i bästa fall kan 

man bli unik i sin arbetsuppgift. Då kommer man väldigt gärna till sitt arbete. 

Kommentar 

Föreståndarna talar om betydelsen av uppmuntran, beröm och uppskattning. Det är ju sådant 

som hjälper oss att knyta an känslomässigt till olika företeelser, om det så är personer eller 

arbetsuppgifter. Enligt KASAM är det vad vi engagerar oss i känslomässigt som är 

meningsfullt för oss. Det blir således ett sätt att förstärka upplevelsen av arbetsinsatsens 

meningsfullhet hos arbetstagaren. Ett sätt att ge beröm kan vara att tala om den stora 

betydelsen av ett utfört arbete. Detta kan mycket väl generera en ökad känsla av begriplighet. 

Jarhag (2006) menar att en meningsfull sysselsättning är en där vi blir sedda, hörda och 

uppmärksammade som individer i det sociala samspelet. 
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6.1.3 Meningsfullt arbete 

Föreståndarna talar om att det är viktigt att arbetsuppgifterna i de dagliga verksamheterna 

upplevs som meningsfulla av arbetstagarna. 

Den dagliga verksamheten ger möjligheter för personer med funktionsnedsättningar att 

få meningsfulla uppgifter. Vår utmaning är att göra dem dels stimulerande, men också 

väldigt konkreta. 

... att det verkligen känns meningsfullt, ja, att alla arbeten ska vara så verkliga som 

möjligt... och så får man vara med i hela processen med att ta fram och tillverka 

produkter och sedan kanske man är med och tar emot kunder när de kommer. 

En föreståndare berättar en anekdot om hur man för länge sedan lät arbetstagare utföra ett 

enkelt monteringsarbete, med muttrar som skulle sättas samman med bultar. När sedan 

arbetsdagen var slut ägnade sig personalen åt att skruva isär vad arbetstagarna åstadkommit så 

att de skulle ha något att göra nästa dag. Anekdoten berättades som ett belysande exempel på 

vad som inte är meningsfullt arbete. 

Kommentar 

Det finns flera sätt att förstå vad föreståndarna menar med meningsfullt arbete utifrån dessa 

citat. Ett sätt är att förstå bisatserna som belysande exempel på vad som är meningsfullt. Det 

skulle i så fall innebära att arbetsuppgifterna ska vara stimulerande, konkreta och verkliga. 

Vidare att arbetstagarna är med i hela arbetsprocessen, och att de upplever sig som deltagande 

i ett större sammanhang. Med KASAM skulle begrepp som konkret och verklig snarare 

kopplas till hanterbarhet och begriplighet än till meningsfullhet.  

6.2 Öppen arbetsmarknad? Inte för alla 

Flera av informanterna uttrycker att en integrering av personer med funktionsnedsättningar på 

den öppna arbetsmarknaden är en god men i många fall orealistisk tanke.  

... den önskan har vi alla haft... jag tror att rent teoretiskt är det absolut möjligt, men i 

praktiken är det inte så lätt, i synnerhet i dagens situation på arbetsmarknaden. 

Målsättningen är bra, men praktiken visar att det inte är så lätt. Därför att i en tid där 

det finns arbetslöshet, så är det för de här människorna, som behöver en hel del omsorg 

och hänsynstagande, i stort sett omöjligt att hamna på den öppna arbetsmarknaden. 
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Några föreståndare hänvisar till den utsatta situationen på arbetsmarknaden i samband med 

hög arbetslöshet. De menar att arbetslösheten drabbar personer med funktionsnedsättningar 

hårdare än andra. Ett par föreståndare menar att på den öppna arbetsmarknaden saknas det 

stöd som gör att arbetstagarna kan klara av ett arbete, vilket gör att en anställning på den 

öppna arbetsmarknaden blir orimlig för många som är beroende av stöd. 

Vissa klarar sig bra i och med att dom får ett stöd, om man säger i den dagliga 

verksamheten, och man tycker att dom utvecklas och blir självständiga och så ska dom ut 

i arbetslivet på någon arbetsplats, och då är det mycket av det här stödet som faller 

undan liksom. Det kan fungera jättebra med det här stödet, men utan stöd blir det inte 

lika bra. 

Ett par av föreståndarna menar att målsättningen med en plats på den öppna arbetsmarknaden 

oftast inte är rimlig. Andra menar att arbetstagare kan ha behov som gör att det helt enkelt inte 

är det bästa för dem.  

Jag tycker inte generellt att det ska vara en strävan för alla. Jag menar att det kan vara 

att man behöver ett så stort stöd, eller en så genomtänkt miljö, att det helt enkelt inte 

fungerar var som helst. Och då tycker jag att det bara blir nederlag, det är ingen som 

vinner på det egentligen. 

Egentligen gör vi ingenting för att de ska komma ut på den öppna arbetsmarknaden, 

därför det är en utopi att tro att de som vi har hand om gör det, då är det bättre att de är 

tillfreds med sin situation och känner att de har ett bra liv. 

Några menar att det i och för sig vore möjligt för somliga av deras arbetstagare att hitta arbete 

på den öppna arbetsmarknaden, men att de i regel behöver personlig handledning, både vad 

gäller arbetsuppgifter och i det sociala. Det krävs i så fall också att det satsas ordentligt på 

dessa arbetsplatser. Inte minst för att bemöta den osäkerhet som många upplever i mötet med 

personer med funktionsnedsättningar. 

Jag kan tänka mig att flera personer från min verksamhet skulle kunna klara att arbeta 

på den öppna arbetsmarknaden, men det kräver en hel del från arbetsgivarna, i form av 

stöd så att säga. Ja, förståelse och utbildning hos den övriga personalen, men framförallt 

stöd, att den personen har en eller ett par att vända sig till. 
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Två föreståndare tar upp media som en viktig “portöppnare” vad gäller personer med 

funktionsnedsättningar på den öppna arbetsmarknaden. Media kan nämligen förändra 

inställningar hos vanligt folk, hos samhället. För det första filmen “Så som i himmelen” som 

tas upp som ett exempel på vilken förändring som måste till. I Filmen accepteras så 

småningom en yngling med funktionsnedsättningar i kyrkokören. För det andra Ica-reklamen 

om praktikanten, som har en utvecklingsstörning. Att överhuvudtaget visa personer med 

funktionshinder i TV, så att de syns och blir ett normalt inslag i våra liv, är ett steg i rätt 

riktning, menar en föreståndare.  

Kommentar 

Föreståndarna verkar måna om att arbetstagarna har en situation som de kan hantera. Stödet 

på den dagliga verksamheten är anpassat för att arbetstagarna ska kunna bli så självständiga 

som möjligt i sina sysslor. Kronkvist (2006) redovisar att det handlar om att trivas med det 

man gör, inte att pressas till att bli bättre. Och att det gäller oavsett om en person har en 

funktionsnedsättning eller inte. Där föreståndarna ser svårigheter för personer med 

funktionsnedsättning på den öppna arbetsmarknaden, är dessa ofta förknippade med 

hanterbarheten, det vill säga att arbetstagarna inte kan hantera arbetet utan stöd. Enligt 

KASAM är hanterbarhet den komponent som gör att en person kan möta svårigheter med gott 

mod, detta tack vare upplevelsen av att ha tillräckliga resurser tillhands. När man på en 

arbetsplats kan få hjälp att lösa besvärliga situationer som uppstår, så är det en resurs som 

höjer hanterbarheten. Föreståndarna är oroliga för att dessa resurser saknas ute på den öppna 

arbetsmarknaden. Att personer med funktionsnedsättningar behöver synas mer i samband med 

normalt arbete, vilket ett par av föreståndarna var inne på, stöds av Taylor, McGilloway och 

Donnelly (2004). De kom fram till att arbetsgivare på den öppna arbetsmarknaden, innan de 

kan ta emot personer med funktionsnedsättningar, behöver information och förebilder, 

engagemanget finns redan. 

6.3 Svårt att komma vidare 

En av sex verksamheter arbetar aktivt med att slussa personer från daglig verksamhet till en 

plats på den öppna arbetsmarknaden. Det rör sig till största del om att personer har sin dagliga 

verksamhet integrerad på en arbetsplats på den öppna arbetsmarknaden. En handfull personer 

som tidigare haft daglig verksamhet har fått lönebidragsanställning i kommunen de senaste tre 

åren. 
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Vi vill ju sedan att arbetsgivarna där de här personerna är, ska anställa dem på 

lönebidrag, och det händer ju! 2008 var det ingen, innan dess var det tre personer och i 

år är det två kanske. Och det är lite för lite, vi hoppas få ut fler på lönebidrag. Och på 

öppna arbetsmarknaden. 

Flera av föreståndarna talar om en inlåsningseffekt, att personer som befinner sig i den 

dagliga verksamheten riskerar att få mycket svårt att ta sig därifrån, och att detta har 

strukturella skäl. Till exempel har arbetsgivare möjlighet att anställa en person med 

lönebidrag, vilket innebär att en betydande del av lönen betalas av arbetsförmedlingen. 

Förhoppningen är att arbetsgivaren efter en tid skall välja att anställa personen “på riktigt”. I 

och med anställningsstödet förmedlas att personen inte riktigt gör rätt för sig: Personen har en 

partiell arbetsförmåga, vilken arbetsgivaren betalar lön för, samt en oförmåga vilken 

arbetsförmedlingen kompenserar för genom lönebidraget. 

… får du en gång en stämpel som LSS:are så är det väldigt svårt att ta sig ur det. 

Kommentar 

Normaliseringsprincipen hävdar att personer med funktionsnedsättningar har rätt till arbete 

eller annan meningsfull sysselsättning som en del av en normal dags-, vecko- och årsrytm 

samt en normal livscykel. Normaliseringsprincipen menar också att en anpassning måste 

göras för att möta de individuella behoven hos den enskilde. Enligt LSS ska daglig 

verksamhet bidra till jämlikhet och full delaktighet i samhällslivet. Även LSS understryker att 

insatsen skall anpassas till mottagarens individuella behov (LSS § 7). Normaliseringsidealen 

och de individuella behoven pekar på olika målsättningar, de första på ett arbete på öppna 

arbetsmarknaden, och det senare på en mer personligt anpassad situation inom daglig 

verksamhet. Utifrån KASAM kan man säga att det någonstans görs en bedömning om var 

hanterbarheten och meningsfullheten är som störst, om det är i en daglig verksamhet eller på 

en öppen anställning.  

Socialstyrelsen (2008a) konstaterade som tidigare nämnts att det är mycket få personer som 

kommer vidare till ett riktigt arbete genom sitt deltagande i daglig verksamhet. Detta stämmer 

alltså överens med vad som framkommit i intervjuerna. Kronkvist bekräftar detta: 

“Erfarenheter från arbete i Kristianstad säger mig att det idag är väldigt ovanligt att 

deltagare går vidare från daglig verksamhet till öppna arbetsmarknaden eller får kontakt med 

arbetsförmedlingen…” (Kronkvist, 2006, sid. 63). Taylor, McGilloway och Donnelly (2004) 
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understryker vikten av att arbeta aktivt med kontakten med arbetsplatserna, för att 

anställningar ska komma till stånd. Det verkar också vara arbetssättet för den kommunala 

verksamheten inom Arbete- och utbildningsspåret. 

7 Diskussion 

Den här studien handlar om hur föreståndare i en av Sveriges kommuner beskriver avsikten 

med insatsen daglig verksamhet. Föreståndarna beskriver att arbetsuppgifterna för dem som 

deltar i den dagliga verksamheten ska vara efterfrågade och uppskattade, och att de ska 

upplevas som meningsfulla av arbetstagarna. De beskriver att ett arbete på den öppna 

arbetsmarknaden inte är ett realistiskt mål för alla som har daglig verksamhet och att det finns 

strukturella hinder som försvårar en rörelse mot den öppna arbetsmarknaden för de personer 

där detta är aktuellt. Insatsen daglig verksamhet beskrivs dessutom som en förberedande kurs 

inför den öppna arbetsmarknaden.   

7.1 Diskussion i förhållande till metoden 

Det finns förmodligen flera möjliga tillvägagångssätt för att besvara min forskningsfråga. 

Hade jag istället genomfört en undersökning där föreståndare hade kunnat svara helt anonymt, 

till exempel med en enkät riktad till hundratals föreståndare, hade möjligtvis andra svar blivit 

framträdande. Med ett stort antal respondenter blir det också rimligare att göra 

generaliseringar. I en enkätstudie hade det emellertid inte funnit plats för att utveckla 

resonemang i en samtalsprocess. Det hade inte varit möjligt att få tillgång till föreståndarnas 

livsvärld på samma sätt som med intervjuer. 

För mig framstod det därför som rationellt att använda intervjuer och ett fenomenologiskt 

synsätt, eftersom det är föreståndarnas subjektiva resonemang som jag vill komma åt. 

Samtalsintervjuer ger också goda möjligheter att registrera det oväntade, och att be om 

förtydliganden (Esaiasson et al. 2007). 

Min förförståelse, eller det förhållande till daglig verksamhet som jag hade redan innan jag 

genomförde den här studien, gjorde att det fanns en risk att jag skulle söka bekräftelse i de 

bilder som växer fram ur föreståndarnas beskrivningar. Man kan också förmoda att 

föreståndarna själva är måna om att framstå som goda och rättfärdiga i sina yrkesroller. Det är 

därför rimligt att anta att de förmedlar en “säljande” bild av daglig verksamhet och sina egna 

bemödanden i anslutning till det. Jag har försökt att i efterhand kritiskt analysera intervjuerna 

med allt detta i åtanke. 
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7.2 Diskussion i förhållande till teorierna 

Som nämnts förut bestämde jag mig tidigt för att använda mig av en induktiv 

forskningsstrategi. Det berodde på att jag hade svårt att på förhand hitta en teori som kändes 

tillräckligt adekvat, men också på min uppfattning att det kan vara intressant att försöka vara 

fri från teoretiska utgångspunkter fram tills tolkningen av analysen. Jag menar att man på så 

vis är mer öppen i till exempel intervjuerna, istället för att genast förstå det som sägs utifrån 

en vald teori. Naturligtvis kom jag inte ifrån den teoretiska begreppsbildning kring daglig 

verksamhet som jag hade sedan tidigare genom min förförståelse. 

Det salutogena perspektivet och KASAM fungerade bra som teorigrund för mitt 

tolkningsarbete. Jag upplever att det genom sin enkelhet är en relativt lättanvänd teoretisk 

plattform. Jag tycker att komponenterna i KASAM är relevanta när man vill förstå daglig 

verksamhet, eftersom jag ser tydliga kopplingar mellan det arbetsklimat som föreståndarna 

försöker åstadkomma och grundbegreppen inom KASAM-teorin: begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. 

Normaliseringsprincipen var svårare att använda, vilket hänger samman med att den är ett 

slags ideal, snarare än teori. Man kan ju naturligtvis jämföra detta ideal med föreståndarnas 

intentioner. Det har jag också gjort. 

7.3 Diskussion i förhållande till analysen 

Målsättning med daglig verksamhet 

Socialstyrelsen menar att daglig verksamhet ska vara orienterad mot lönearbete, vilket kan 

betraktas som en progressiv inställning. En metod som både Socialstyrelsen (ibid.), 

forskningen på området (Larsson, 2006; Taylor, McGilloway & Donnelly, 2004) och 

föreståndarna talar om som fungerande, är att integrera personer med funktionsnedsättningar i 

verksamheter på den öppna arbetsmarknaden. Detta finansieras delvis med lönebidrag. En 

förhoppning är att arbetsgivaren tar över betalningsansvaret i takt med att arbetskapaciteten 

hos den anställde växer. Å andra sidan måste hänsyn tas till de faktiska personliga 

förhållandena för personer med funktionsnedsättningar. Föreståndarna menar till exempel att 

det finns personer inom den dagliga verksamheten för vilka ett lönearbete inte är en rimlig 

målsättning. Van Campen och Cardol (2009) menar att personer med funktionsnedsättningar 

trivs bättre utanför konkurrensen inom lönearbeten. 
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Meningsfullhet 

Gemensamt för alla respondenter är att de menar att sysselsättningen/arbetet skall vara 

meningsfullt för arbetstagarna. I förarbetet (Prop. 1992/93:159, sid 88) som ligger till grund 

för LSS framhålls också att arbete “svarar för grundläggande mänskliga behov av gemenskap, 

utveckling och en meningsfull tillvaro”. Både i intervjuerna med föreståndarna och i 

litteraturen lyfts det fram att sysselsättningen/arbetet i den dagliga verksamheten ska vara 

meningsfullt, men det blir inte tydligt exakt vad detta innebär. När en föreståndare talar om att 

arbetet skall vara meningsfullt, utmanande och konkret, kan man då tolka det som att ett 

arbete är meningsfullt om det är konkret och utmanande? Vad är det som gör att en aktivitet 

är meningsfull? Socialstyrelsen (1997) citerar Birgitta Andersson, då ordförande i DHR (De 

Handikappades Riksförbund, sedan 2009 Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet):  

För att kunna diskutera vad som är meningsfullt måste man utgå från förväntningarna 

hos den arbetslöse själv... Det är den som “upplever” som avgör vad som är 

meningsfullt... Människor som är arbetslösa säger ofta att det mest nedbrytande i 

arbetslösheten är frånvaron av strukturerad tid... Meningsfull sysselsättning är detsamma 

som strukturerad tid... Det innebär en verksamhet, ett projekt, ett arbete eller vad man 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. 

Hydén (1995) betonar en social aspekt när han beskriver vad som är mening i arbetet. Genom 

att erbjuda en möjlighet att uppfatta och se det egna livet i ljuset av ett större, socialt 

sammanhang skapar ett arbete mening. Jarhag är inne på det socialas betydelse för arbetets 

meningsfullhet: “... vilket innebär att samtidigt som människor arbetar befinner de sig också i 

en rad olika sociala relationer där alla förutsätter någon form av ömsesidighet. Arbetet 

bidrar med att skapa mening och innebörd i livet.” (Jarhag, 2006, sid. 1). Enligt KASAM-

teorin så är meningsfullhet en del av det som är viktigt för att vi ska känna sammanhang med 

tillvaron. Meningsfullt är det som engagerar oss känslomässigt. De andra två komponenterna 

är begriplighet och hanterbarhet. 

Konkretion – begriplighet och hanterbarhet 

Flera föreståndare beskriver hur de försöker göra arbetsuppgifterna så konkreta som möjligt, 

genom att arbetstagarna är med i hela processen, och kan se sina produkter hos 

konsumenterna. Detta skulle kunna vara något som stärker begripligheten i arbetsuppgifterna, 

arbetstagarna förstår sin uppgift i ett större sammanhang. Hanterbarheten i förhållande till 
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arbetsuppgifterna är således förknippade med de insatser som görs för att arbetstagarens egna 

resurser ska räcka till. Det kan vara att den fysiska arbetsplatsen eller de praktiska uppgifterna 

anpassas för att bättre passa individen. Personalgruppen kan också försöka med att på olika 

sätt stimulera arbetstagaren så att denne utvecklas till att klara allt svårare uppgifter, så att 

hanterbarheten av situationen ökar för arbetstagaren. 

Normaliseringsprincipen 

Den dagliga verksamheten bör, som jag ser det, för att vara förenlig med 

Normaliseringsprincipen, utgöra en del av de normala rytmerna under den tid som 

arbetstagaren är i yrkesverksam ålder. Det betyder att arbetsdagen har en regelbundenhet och 

en omfattning som motsvarar det normala, men anpassat efter individens behov. Detta gäller 

även för arbetsveckans struktur, man arbetar i veckorna och man har ledigt när det är helg 

(Nirje, 2003). Vidare bör det finnas en koppling mellan arbetsliv och inkomst, vilket det 

däremot ofta inte gör, eftersom arbetstagarna i regel är förtidspensionerade. För att närma sig 

normaliseringsidealet kunde man eftersträva en viss koppling mellan ersättning och 

arbetsinsats. Arbetsplatsen kan med fördel vara integrerad i en verksamhet där medarbetare 

utan funktionsnedsättning arbetar (Larsson, 2006). Det bör också finnas möjligheter för 

arbetstagarna att möta kunderna i möten där det mänskliga, inte funktionsnedsättningen, är det 

gemensamma (Tideman, 2000). Normaliseringsprincipen talar med andra ord för att arbetet 

ska vara organiserat så att det så mycket som möjligt liknar ett vanligt arbete. Samtidigt är det 

särskilt viktigt när det gäller personer med funktionsnedsättningar att ta hänsyn till 

individuella behov och att hitta passande arbetsuppgifter till respektive person (Taylor, 

McGilloway & Donnelly, 2004). 

Det är ingen av föreståndarna som explicit talar om att det ska vara normala arbetsuppgifter i 

bemärkelsen vanligt förekommande arbete bland folk i allmänhet. Det verkar ha större 

betydelse att arbetet är efterfrågat, uppskattat och meningsfullt. Ett exempel på en sådan 

arbetsuppgift skulle kunna vara vävning med vävstol. Inte minst när handledningen är 

kvalificerad kan produkterna bli både efterfrågade och uppskattade och därmed arbetet 

upplevas som meningsfullt av dem som väver. Enligt Socialstyrelsen (2008a; bilaga 2) ägnar 

sig cirka 25 procent av de dagliga verksamheterna i landet bland annat åt textilhantverk, 

siffror som ju saknar motsvarighet i samhället i stort. Jag har förstått föreståndarna som att de 

arbetar för att deltagarna ska ha så goda arbetsförhållanden som möjligt, även om det innebär 

att det är på bekostnad av arbetsuppgifternas normalitetsfaktor. 
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Legoarbete 

Daglig verksamhet har överlag ett starkt inslag av legoarbeten (Socialstyrelsen, 2008a; bilaga 

2). 40 procent av de enskilda verksamheterna uppger att de har legoarbeten som en av sina 

huvudsakliga inriktningar. Detta är drygt hälften så vanligt inom kommunala verksamheter 

som inom enskilda (ibid.) Legoarbete innebär att arbetsuppgifterna består i att utföra tjänster 

åt externa företag. Det kan vara fråga om enklare monteringsarbeten, till exempel att 

sammansätta bultar och muttrar, att vika lådor av stansad wellpapp eller att packa varor. I 

regel får verksamheterna betalt för att utföra legoarbeten. En av föreståndarna berättar att 

inkomsterna från legoarbetet är ett blygsamt tillskott som hjälper verksamheten att gå runt 

ekonomiskt. För att få legoarbeten måste verksamheten lämna anbud i konkurrens med bland 

annat företag som sysselsätter fullt arbetsföra människor i låglöneländer. Legouppdragen blir 

därför enligt föreståndaren knappast något som verksamheterna kan sko sig på, det handlar 

snarare om att de kan utgöra lämpliga arbetsuppgifter. 

Det finns funktionsnedsättningar som innebär att människor endast klarar av arbetsuppgifter 

som är enkla och repetitiva, samtidigt som personer med andra funktionsnedsättningar har 

behov av kreativa och varierade arbetsuppgifter. Det individuella hänsynstagandet till 

arbetstagaren och dennes eget inflytande över i vilken verksamhet hon/han blir placerad, blir 

av avgörande betydelse för att den dagliga verksamheten ska vara stimulerande för den 

enskilde. 

Sammanfattning 

Föreståndarna beskriver den dagliga verksamheten som arbetstagarnas arbetsplats för en lång 

tid framåt. Som jag förstår det, arbetar personalen för att arbetstagarna ska kunna utveckla en 

yrkesidentitet som de kan vara lyckliga i eller i alla fall tillfreds med. Det innebär att 

arbetstagarna bereds utrymme att växa i sin roll som till exempel bagare eller formgjutare, 

men att man inte fokuserar på en karriär mot ett lönearbete. Den sociala kontexten används på 

flera verksamheter för att optimera allas arbetsförmåga och trivsel. Vissa arbetstagare behöver 

mycket social stimulans medan detta medför svårigheter för andra. Den verksamhet som 

uttryckligen och aktivt arbetar med att slussa personer mot den öppna arbetsmarknaden verkar 

ha ett mer individfokuserat arbetssätt. Här ses den dagliga verksamheten som en individuell 

förberedande utbildning inför det verkliga yrkeslivet. 

 

I inledningen frågade jag mig huruvida föreståndare har motiv kring daglig verksamhet som 

skiljer sig från de som Socialstyrelsen förmedlar i sin lägesbeskrivning (2008a). Svaret är, 
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som jag ser det, att Socialstyrelsen i betydligt högre grad än de föreståndare som ingår i den 

här studien, har ett arbete på den öppna arbetsmarknaden som målsättning för personer som 

deltar i daglig verksamhet. Jag menar att Socialstyrelsens ambitioner påminner om dem som 

förmedlas av föreståndaren som ansvarar för Arbete- och utbildningsspåret inom kommunen, 

det spår som omfattar de arbetstagare som står närmast arbetsmarknaden. De personer som 

har daglig verksamhet enligt LSS är en heterogen grupp, vilket bland annat visar sig i att 

arbetsförmågans nivå och dess utvecklingsmöjligheter varierar. 

7.4 Avslutande kommentarer 

Det är inte lätt att veta vad som är meningsfullt arbete, eller vad som är meningsfullt 

överhuvudtaget. Vad som är meningen med livet tillhör ju de verkligt stora gåtorna. Även om 

vi håller oss till arbete så finns det mycket att fundera över.  

Jag menar att det skulle vara spännande att mer ingående undersöka begreppet 

meningsfullhet, eftersom det verkar användas på olika sätt samtidigt som det framstår som 

centralt i arbetet med att stärka människors friskfaktorer. Det skulle kunna vara ett ämne för 

ett kommande forskningsprojekt.  

Jag tycker att det verkar som om föreståndarna för de dagliga verksamheterna är måna om att 

skapa bästa tänkbara arbetslivsförhållanden för sina arbetstagare som är personer som har 

svårt att konkurrera på en öppen arbetsmarknad. I förhållande till Normaliseringsprincipen 

verkar det som om ambitionen hos föreståndarna snarare är att skapa en arbetssituation som är 

så god som möjligt, till skillnad från en som är så ”normal” som möjligt. Som jag ser det är 

detta till arbetstagarnas fördel. 

I vår kultur har vi råd att hålla personer utanför arbetsmarknaden. Det kan innebära att 

personer hänvisas till daglig verksamhet och lönebidragsarbete trots att de själva kanske både 

vill och kan sköta ett vanligt lönearbete. Det kan också betyda att personer under anpassade 

förhållanden bereds möjlighet att växa i yrkesroller och uppleva att de gör rätt för sig. Det är 

således på gott och ont. 
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9 Bilagor 

Bilaga 1, Intervjuguide 

 

Inledning:  

Kan du kort beskriva dig själv och din yrkesroll? 

Vilken utbildning har du? Hur länge har du arbetat här? 

 

Verksamheten: 

Hur skulle du beskriva den dagliga verksamhet du är ansvarig för? 

Finns det någon uttalad värdegrund för er verksamhet? 

 

Syftet med verksamheten: 

Vilken uppgift har din verksamhet, enligt dig? 

Vilka är de viktigaste skälen till att en person deltar i verksamheten, tycker du? 

 

Klienterna: 

Hur tror du att klienterna ser på sitt deltagande här i verksamheten? 

Varför väljer de att komma hit, tror du? 

 

Marknadsfaktorer: 

Står verksamheten i en konkurrenssituation med andra liknande verksamheter? 

Är verksamheten beroende av klienterna för sin överlevnad? 

Är det svårt att skapa fungerande arbetsgrupper? 

Har verksamheten ett intresse av att behålla klienterna i verksamheten? 

 

Öppna arbetsmarknaden:  

Enligt propositionen som föregick LSS-lagen är en målsättning med insatsen daglig 

verksamhet att den ska vara en förberedande insats inför den öppna arbetsmarknaden.  

 

Ser du den dagliga verksamheten som förberedande inför den öppna arbetsmarknaden? 

Är det rimligt att ha som mål att klienterna ska fortsätta ut på den öppna arbetsmarknaden? 

Vad gör er verksamhet för att klienterna ska komma ut på den öppna arbetsmarknaden? 

Hur ofta händer det att klienter tar sig vidare ut på den öppna arbetsmarknaden? 



39 
 

Hur påverkas ni i ert arbetssätt av värdegrunden? 

 

Inkludering/integration 

Vad tycker du är viktigt att tänka på när det gäller inkludering av personer med 

funktionsnedsättningar? 

I en nederländsk studie1 fann man att personer med funktionsnedsättningar var mer nöjda med 

livet om de inte arbetade. Detta förklarade man med att personerna kände sig mer utanför och 

avvikande genom mötet med det normala. Vad tänker du om det? 

 

Övrigt: 

Finns det något som du tycker är viktigt i det här sammanhanget som vi inte har talat om? 

Har du några litteraturtips på området? 

 

 

 
 

                                                 
1 van Campen, C. &  Cardol, M. (2009). When work and satisfaction with life do not go hand in hand: Health barriers and personal 

resources in the participation of people with chronic physical disabilities. Social Science & Medicine 69, 56–60. 
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Bilaga 2, Dagliga verksamheters huvudsakliga inriktningar 

 

Socialstyrelsen (2008a, sid. 20). 


