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Abstract  

Title: “More Than to Play Woodwork”: a qualitative study about the meaning an employment 

project can have on its participants. 

Authors: Emilia Dahlström och Helena Höglund Baleiro 

This study was the foundation for an evaluation of an employment project in Sweden. The 

project offers occupations in carpentry as well as kitchen work for people with psychiatric 

disorders, substance abuse and other social difficulties. This studies purpose was to analyze 

the projects significance to its participants and also to distinguish weather the project 

influences the participant’s life in a professional or private way. The methodological tool was 

five qualitative interviews with the participants and three qualitative interviews with the 

employees. The theoretical framework was Bronfenbrenner’s bioecological model of human 

development.  Results of the study showed that the employment project has had a notable 

value for its participants, in a professional as well as in a private way. By using the 

bioecological model of human development, we have also gained an understanding of how 

the project creates new roles for the participants. We found that interpersonal relationships 

emerged throughout the project. These relationships, which had a positive influence on the 

participants, were established between the participants and the employees as well as among 

the members themselves. In conclusion, the support given by the employees has had a deep 

impact on the participants’ developmental processes.  
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1. Inledning 

”Forskningen har visat att människors känsla av sammanhang försämras ju längre de är 

arbetslösa, samtidigt som ohälsan och känslan av utanförskap ökar. Utan att delta på 

arbetsmarknaden kvalificerar man sig inte heller för en stor del av det skydd som 

socialförsäkringarna ger. En hög arbetslöshet får därför långtgående negativa konsekvenser 

för både samhället i stort och den enskilde som drabbas av arbetslöshet” (Socialstyrelsen 

2010:55). 

I juni 2010 gav regeringen socialstyrelsen i uppdrag att fördela statsbidrag till meningsfull 

sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar (Regeringsbeslut 2010-06-

10). De beskriver vidare i beslutet att sysselsättningen ska vara utformad så att den stärker den 

enskildes möjligheter att leva ett självstädigt liv samt skapar möjligheter för den enskilde att 

återgå i arbete på den reguljära arbetsmarknaden (a.a.). En kartläggning av aktiviteter och 

verksamheter från statens offentliga utredningar visar på att de flesta av de 20 kommuner som 

ingår i undersökningen erbjuder sysselsättning för människor med psykiska funktionshinder, 

vilket i studien även inkluderar beroendeproblematik (SOU 2006:7). Regeringsuppdraget 

visar på att det på en politisk nivå uppmärksammats att det finns ett behov av 

sysselsättningsverksamheter och SOU-rapporten pekar på att det i en del kommuner i Sverige 

erbjuds denna typ av verksamhet. Vi anser att möjlighet till arbete är ett viktigt område inom 

det sociala arbetet och att det är vår professions ansvar att se till att det finns meningsfulla 

sysselsättningsverksamheter för individer som av någon anledning har svårt att ta sig in på 

den reguljära arbetsmarknaden. De senaste årens debatt kring evidens i socialt arbete har fört 

med sig en betoning på vikten av att det sociala arbetet som bedrivs ska vara av hög kvalitet 

(jmf Holm & Tegnell 2010). Debatten lyfter vikten av att utvärdera det arbete som bedrivs 

och att ständigt arbeta mot effektivare metoder och sociala insatser för de klienter som vi 

möter inom det sociala arbetet, insatser som exempelvis sysselsättningsverksamheter (a.a.).  

Under maj 2010 fick vi en förfrågan om att göra en utvärdering av en sysselsättnings-

verksamhet som ligger i en kommun i Mellansverige. Förfrågan kom från verksamhets-

ansvarig för den ideella verksamhet som nyligen startat sysselsättningsverksamheten och som 

vi kommit i kontakt med under vår praktik. Sysselsättningsverksamhetens långsiktiga mål är 

att deras deltagare ska kunna stå till arbetsmarknadens förfogande, någonting som ska uppnås 

genom den struktur, meningsfullhet och gemenskap som deltagarna får erfarenhet av i 

verksamheten (Verksamhetens projektplan). Verksamheten startades, enligt projektplanen, då 
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de uppmärksammat att flera individer som de kommit i kontakt med och som befann sig en bit 

från arbetsmarknaden längtade efter någon form av sysselsättning (a.a.). 

Nationell och internationell forskning ger en bild av att arbete är viktigt för många människor 

(jmf Banks 1995; Kelvin & Jarrett 1985; Korpi 2001). Utöver att vara en försörjningskälla för 

ett stort antal individer bidrar arbete till en social delaktighet (a.a.). Vidare visar nationell 

forskning även på att en bristande motivation och en sämre psykisk hälsa skulle kunna vara ett 

resultat av ett uppehåll från arbetsmarknaden (se exempelvis Gerner 2005). Forskning på 

nationell och internationell nivå visar på betydelsen av stöd från olika delar av en människas 

system vid en återgång till arbete (se exempelvis Johnsson, Fornander, Rutqvist & Olsson 

2010; Lysaght & Larmour-Trode 2008). Utöver stöd från arbetsplatsen belyser forskningen 

vikten av stöd från familj och vänner (a.a.).  

Med bakgrund av den tidigare forskningen och regeringens satsning på meningsfull 

sysselsättning för människor med psykisk funktionsnedsättning ställer vi oss frågan vilken 

betydelse en sysselsättningsverksamhet kan ha för dess deltagare. Med hjälp av kvalitativa 

intervjuer kommer vi i studien undersöka hur människor som deltar i en sysselsättnings-

verksamhet upplever sin vistelse. Har verksamheten förändrat deltagarnas syn på arbete? Får 

deltagarna en ny syn på sig själva i en arbetssituation? Påverkar verksamheten andra delar av 

en deltagares liv? Svaren på frågorna kan ge vägledning och riktlinjer för liknande 

verksamheter samt motivera andra att utvärdera och förbättra sina verksamheter. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka vilken betydelse den sysselsättningsverksamhet 

som vi ska studera har haft för dess deltagare. Utifrån deltagarnas och personalens upplevelser 

och berättelser kommer vi besvara följande frågeställningar: 

1) Hur beskriver deltagarna och personalen att de upplever verksamheten? 

2) Beskriver deltagarna att de upplever att vistelsen i verksamheten påverkar dem på ett 

professionellt plan, i så fall hur? 

3) Beskriver deltagarna att de upplever att vistelsen i verksamheten påverkar dem på ett 

privat plan, i så fall hur? 

4) Hur beskriver personalen att de upplever att vistelsen i verksamheten påverkar 

deltagarna? 

1.2 Beskrivning av verksamheten 

Verksamheten som ligger till grund för vår studie är en ideell verksamhet som riktar sig till 

individer som av olika anledningar befinner sig en bit från arbetsmarknaden. Sedan augusti 

2009 har verksamheten bedrivits som ett projekt där deltagarna erbjuds sysselsättning i 

snickeri eller kök, efter deras förmåga och intresse. Syftet med sysselsättningsverksamheten 

är enligt verksamhetens projektplan ”att deltagarna genom meningsfull sysselsättning i 

strukturerad form ska må bättre, få ökad självkänsla, stabilitet och struktur i sina liv och 

därmed bli mer delaktiga samhällsmedborgare” (Verksamhetens verksamhetsplan).  

Verksamhetens målgrupp är individer som befinner sig långt från arbetsmarknaden på grund 

av sociala svårigheter, missbruk och/eller psykisk ohälsa. I projektplanen beskrivs inte 

begreppen vidare utan de har istället valt att vara öppna och avgör hur väl individen passar för 

verksamheten efter ett första möte. Det gemensamma för deltagarna är att kontakten med 

verksamheten sker via en socialhandläggare från kommunen. När studien inleddes i maj 2010 

hade verksamheten nio deltagare och tre anställda som ansvarade för arbetet, en av dessa 

anställda var även verksamhetschef för projektet. Två av de anställda har deltidstjänster vilket 

tillsammans motsvarar en heltidsanställning och verksamhetschefen har en heltidsanställning. 

Från det att verksamheten startade har ingen av deltagarna gått vidare till någon annan 

verksamhet eller anställning.  

Vid inskrivning till verksamheten planerar deltagaren ett individuellt schema tillsammans 

med verksamhetschefen, med tiden ökar deltagarens ansvar och schemalagda tid i 

verksamheten. En förutsättning för att börja i verksamheten är att individen ska ha motivation 
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eller intresse för att delta i arbetet. Deltagarna får vid inskrivningen välja om de är 

intresserade av att arbeta i snickeri eller i kök. I snickeriet arbetar deltagarna med olika 

projekt, som exempelvis att renovera möbler eller att skapa nya föremål, som de sedan säljer 

vidare alternativt använder sig av inom verksamheten. Det finns även en möjlighet för 

utomstående aktörer att lämna in möbler för lagning eller renovering. Inom ramen för 

projekten i snickeriet får deltagarna, om det lämpar sig, en möjlighet att samarbeta med 

varandra. Deltagarna får tillsammans planera hur de ska gå tillväga med arbetet samt lösa 

eventuella hinder som uppstår under arbetets gång. I köket arbetar deltagarna en vecka i taget 

med städ, matlagning eller bakning. Förutom dessa tre områden får deltagarna även lärdom i 

att planera och utföra veckans matinköp. Deltagarna i köket lagar även mat till den 

gemensamma lunchen för deltagare och personal. 

Verksamheten har öppet från nio på morgonen till två på eftermiddagen. Deltagarnas dag i 

verksamheten kan se olika ut på grund av deras individuella scheman men det finns tre 

återkommande moment som alla i verksamheten deltar i. På morgonen förekommer delning 

vilket innebär att alla berättar hur de mår, om de har några angelägenheter såsom ett viktigt 

telefonsamtal under dagen samt nämner vad de ska arbeta med. Efter delningen arbetar 

deltagarna med sina projekt/stationer fram till den gemensamma lunchen klockan halv tolv. 

Efter lunchen återgår deltagarna till respektive arbete för att sedan återsamlas för ännu en 

delning på eftermiddagen. Vid denna avslutande delning reflekterar de kring dagens arbete 

och hur de upplevt dagen.  

1.3 Definition av begrepp 

Psykisk ohälsa: Enligt en litteratursammanställning av välbefinnandeforskning är människor 

som lider av psykisk ohälsa en utsatt grupp i samhället och konsekvenserna av den psykiska 

ohälsan drabbar inte bara individen utan även dennes närstående (Hansson, Airaksinen, 

Forsell & Dalman 2009). Utifrån Världshälsoorganisationens (2010-11-19) definition av 

psykisk hälsa får vi en vidare förståelse av vad psykisk ohälsa kan innefatta. "A state of 

complete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease" 

(World Health Organization 2010-11-19). Definitionen innefattar olika delar av en människas 

liv och kopplas senare i texten av Världshälsoorganisationen till en frånvaro av psykisk 

sjukdom (a.a.).  

En del av den litteratur som vi har hittat tar upp beroendeproblematik som en del av psykiska 

funktionshinder (se exempelvis Nolén 2005; SOU 2006:7). Socialstyrelsen (2007) har även 
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börjat använda begreppet samsjuklighet, vilket handlar om ett samband mellan alkohol-

/drogproblem och psykiska funktionshinder. I vår studie kommer vi dock att använda oss av 

begreppet psykisk ohälsa som en överkategori för psykisk sjukdom och psykiska 

funktionshinder, beroendeproblematik behandlas för sig.   

Arbete: Nationalencyklopedin (2010-12-28) definierar arbete som den verksamhet på vilken 

en människa bygger sin försörjning. I en metaanalys om psykiskt välbefinnande och 

arbetslöshet har Hallsten (1998) en diskussion om vad som är arbetslöshet och därmed också 

arbete. Han skriver att arbetslöshet inom arbetslöshetsforskningen mätts och definierats som 

en frånvaro av förvärvs- eller lönearbete och inte som en frånvaro av arbete i stort (a.a.). 

Vidare lyfter Hallsten (1998) frågan om en definition av arbete i vidare mening skulle vara 

värdefull då arbete finns i all mänsklig aktivitet. Hydén (2003) är en annan forskare som 

skrivit om arbete och i hans bok Psykiatri-samhälle-patient tar han upp arbetet som en arena 

med tre viktiga egenskaper. Arbete ger, enligt Hydén, en rumslig och tidsmässig strukturering 

av livet och genom arbete upprättas sociala relationer. Arbetet i kombination med de sociala 

relationer som det skapar ger även individen en meningsrelation, något som Hydén lyfter som 

den tredje viktiga egenskapen (a.a.). Den bild av arbete som Hydén ger liknar det som 

Giddens (1993) skriver om arbete i sin bok Sociologi. Giddens betonar vikten av arbete för 

individens självkänsla samt skriver att den struktur och mening som ett arbete ger är 

betydelsefullt för människors psykologiska välbefinnande (a.a.). 

I studien har vi använt oss av en vidare definition av arbete och syftar inte enbart på det arbete 

som utförs på den reguljära arbetsmarknaden. När vi frågade om tidigare erfarenhet av arbete 

under intervjuerna valde vi att även ta med exempelvis praktikplatser och arbetsträning.  

Sysselsättningsverksamhet: Med sysselsättningsverksamhet syftar vi i den här studien till 

verksamheter vars huvudfokus inte nödvändigtvis ligger på arbete utan på social samvaro och 

strukturerade aktiviteter för individer som befinner sig en bit från den öppna arbetsmarknaden 

(SOU 2006:7). I texten kommer vi att varva mellan att kalla den verksamhet som vi ska 

undersöka för sysselsättningsverksamhet och verksamhet, vi kommer dock att vara tydliga 

med att det är vår verksamhet som avses. 

Utveckling: I det utvecklingsekologiska perspektivet definierar Bronfenbrenner (1979)  

utveckling som ”the person’s evolving conception of the ecological environment, and his 

relation to it, as well as the person’s growing capacity to discover, sustain, or alter its 
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properties” (sid.9). Utveckling är enligt Bronfenbrenner (1979) någonting som pågår hela 

livet och det är så som vi ser på utveckling i den här studien. 
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2. Tidigare forskning 

Den litteratur som vi har använt oss av i denna översikt fann vi då vi sökte i databaserna 

Social Sciences Subject Area (CSA), LIBRIS och Academic Search Premier. I vårt val av 

databaser valde vi sådana som täcker många akademiska tidningar och avhandlingar. Vi har 

även funnit en del litteratur genom referenslistorna till de avhandlingar eller artiklar som vi 

funnit intressanta och relevanta för vår studie, vi har vid dessa sökningar använt oss av 

Google scholar. De sökord som gav de mest relevanta träffarna var; ”return-to-work”, 

rehabilitering, ”job training program” och ”work ability”. Vi använde ord på både engelska 

och svenska, kombinerade ord, trunkerade och använde synonymer.  

För att begränsa urvalet av träffar valde vi att endast använda källor som blivit kollegialt 

granskade och genomförde våra sökningar inom området socialt arbete. Urvalet av den 

tidigare forskningen begränsades även med hänsyn till vårt intresseområde, vilket var att finna 

forskning som skulle kunna vara användbart för vår egen studie. Vi anser att vår studie 

gränsar till flera forskningsområden då den verksamhet som vi har valt att undersöka bedriver 

en form av arbetsträning för människor på väg ur ett missbruk, med psykisk ohälsa och/eller 

sociala svårigheter. Samtidigt är verksamhetens mål bredare än att enbart stödja individerna i 

att komma tillbaka till arbetsmarknaden eftersom personalen strävar efter att öka individernas 

självkänsla och att erbjuda dem en mer stabil vardag. Vi har valt att ta med studier från olika 

delar av världen för att vi är intresserade av ett bredare perspektiv. Det kan vara relevant att 

jämföra verksamhetens arbetsform med hur människor i andra länder arbetar med liknande 

fenomen. Vidare upptäckte vi under litteraturgenomgången av forskningsresultat att forskare 

tar upp liknande faktorer och förklaringar inom nationell och internationell forskning kring 

exempelvis vikten av arbete. Vi är dock medvetna om att det kan finnas kulturella skillnader 

som påverkar resultaten i de olika studierna.   

Den del av forskningen som vi har valt att fokusera främst på är den som berör arbete och 

dess effekter på andra delar av en individs livssituation. Forskningen som vi funnit har vi 

samlat under rubrikerna; betydelse av arbete, betydelse av arbete vid psykisk ohälsa och 

beroendeproblematik, hinder och möjligheter vid återgång till arbete samt supported 

employment. I vissa fall överlappar de olika rubrikerna varandra då de är intimt förknippade 

med varandra. 
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2.1 Betydelse av arbete 

Eftersom den verksamhet som vi studerat är en sysselsättningsverksamhet vars syfte till viss 

del är att stödja människor att komma ut på arbetsmarknaden blir det intressant att studera 

arbetets betydelse för individen. Vi kommer nedan att presentera den forskning som vi har 

funnit som berör betydelsen av arbete.  

Vi har funnit studier på både nationell och internationell nivå om återgång till arbete efter en 

sjukskrivning eller annat typ av uppehåll, tre av dem belyser även vikten av att ha ett arbete 

(Gerner 2005; Johnsson et al 2010; Yarker, Munir, Bains, Kalawsky & Haslam 2010). I en 

svensk studie ses individens egen vilja att börja arbeta och betydelsen av arbete som viktiga 

faktorer för återgång till arbetsmarknaden (Gerner 2005). Vidare skriver Gerner (2005) att 

över hälften av de tillfrågade beskrev att de skulle arbeta även om de inte behövde samt att 

över en tredjedel av dessa såg arbetet som det viktigaste i livet. I en annan svensk studie där 

forskarna intervjuat kvinnor som blivit behandlade för bröstcancer belyses hur alla kvinnor 

forskarna talat med nämnde hur viktigt det var för hälsan att tillhöra arbetsmarknaden och att 

detta uppfattades som ett steg mot att “återgå till livet” (Johnsson et al 2010:3). Liknande 

resultat presenteras i en engelsk studie av Yarker et al (2010) där forskarna intervjuat personer 

som överlevt olika typer av cancer. I denna studie talar de intervjuade om arbete som en 

återgång till ”det normala” (Yarker et al 2010:2). 

Vikten av arbete kan även identifieras i studier om arbetslöshet, eftersom konsekvenser av att 

inte ha ett arbete framkommer i dessa studier. Flera av de nationella och internationella 

studier om arbetslöshet som vi har funnit tar upp arbetslöshetens effekter på individens 

psykiska hälsa (se exempelvis Angelin 2009; Banks 1995; Kelvin & Jarrett 1985). I en svensk 

studie om långvarig arbetslöshet och socialbidragstagande bland unga vuxna talar de 

intervjuade bland annat om en ständig oro över ekonomin samt om en känsla av skam över att 

inte ha något arbete och över att på grund av detta leva på socialbidrag (Angelin 2009). En 

engelsk litteraturöversikt av Kelvin och Jarrett (1985) över arbetslöshetens psykologiska 

konsekvenser visar på liknande resultat då denna lyfter fram hur arbetslösheten skadar en 

individs självkänsla och undergräver hennes tidigare status. Litteraturöversikten tar även upp 

hur arbetslösheten många gånger reducerar en individs sociala liv och att denne ofta är 

medveten om detta (a.a.). Resultatet bekräftas av en engelsk studie om psykologiska 

konsekvenser av långtidsarbetslöshet (Banks 1995). Enligt denna studie är tillbakadragande 

ett vanligt sätt att reagera på arbetslöshet och studien tar exempelvis upp hur den arbetslöse 

undviker nya situationer (a.a.). 
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Socialstyrelsen skriver i sin sociala rapport från 2010 att en svag anknytning till 

arbetsmarknaden påverkar en individs levnadsförhållanden och att detta bland annat kan öka 

risken för ohälsa. I samma rapport skriver socialstyrelsen även om arbete som ett viktigt sätt 

för att delta i samhället och att arbetslöshet kan reducera en människas känsla av sammanhang 

(a.a.). Då Hansen Falkdal (2005) beskriver sina resultat från en studie om sjukskrivnas 

resurser och hinder för återgång i arbete skriver även hon om individernas känsla av 

sammanhang. Resultatet i Hansen Falkdals studie visar att de sjukskrivna som grupp hade en 

svagare känsla av sammanhang, en lägre livstillfredställelse samt lägre copingresurser (a.a.). 

 Inom detta område fann vi även en svensk metaanalys som behandlar psykiskt välbefinnande 

och arbetslöshet (Hallsten 1998). Resultaten i metaanalysen liknar det som tidigare nämnda 

studier kommit fram till då den bland annat belyser att hälsan i genomsnitt var bättre för 

arbetande än för arbetslösa i mer än nittio procent av de studerade undersökningarna (a.a.). I 

metaanalysen poängterar Hallsten (1998) att psykiskt välbefinnande och 

arbetsmarknadsförankring kan påverka varandra ömsesidigt, någonting som han skriver kan 

göra att psykisk ohälsa och en svag ställning på arbetsmarknaden kan leda till en ond cirkel. 

Resultaten visar även att arbetets innehåll kan påverka den psykiska hälsan (a.a.). Det senare 

resultatet får även stöd i en nyare forskning av Lindberg (2006) som exempelvis tar upp ett 

samband mellan sjukskrivningar och en situation där de fysiska och mentala kraven överstiger 

individens kapacitet.  

2.2 Betydelse av arbete vid psykisk ohälsa och beroendeproblematik 

Under denna rubrik kommer vi att presentera den forskning som vi har funnit vars 

undersökningar berör människor med psykisk sjukdom (vår övers. mental illness) och 

psykiska funktionshinder (vår övers. mental disability) samt dessa individers möjlighet och 

tillgång till arbete. Vidare kommer vi att ta upp forskning kring arbetets betydelse vid någon 

form av beroendeproblematik. Anledningen till att vi valt att fokusera på människor med 

psykisk sjukdom och psykiska funktionshinder samt individer med någon form av 

beroendeproblematik är för att kunna koppla resultatet till den målgrupp som den 

sysselsättningsverksamhet som vi undersökt har. Vi kommer att presentera hur forskningen 

diskuterar vikten av att vara delaktig i arbetsmarknaden för denna målgrupp.  

I de studier som vi har tagit del av används begreppet psykisk sjukdom som ett övergripande 

begrepp för diagnoser som exempelvis schizofreni, bipolärsjukdom och depression (se 

exempelvis Honey 2002; Strickler, Whitley, Becker & Drake 2009). I en rapport från statens 

offentliga utredningar från 2006, som vi använt oss av i den här studien, står det att en person 
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har ett psykiskt funktionshinder ”om han eller hon har väsentliga svårigheter med att utföra 

aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan antas komma 

bestå under en längre tid ” (SOU 2006:7). Definitionen liknar Noléns (2005) definition om 

psykiskt funktionshinder men hon menar att begreppet måste problematiseras utifrån 

kulturella och vetenskapliga utgångspunkter. 

Nolén (2005) har skrivit en litteraturöversikt som syftar till att beskriva arbetslivet för 

människor med olika typer av funktionshinder i Sverige. Enligt litteraturöversikten var 

rehabilitering det mest efterforskade ämnet medan livsvillkor och arbetsförmåga var andra 

utforskade ämnen (a.a.). Resultatet av Noléns (2005) studie visar på att den grupp av 

människor med funktionshinder som har det särskilt svårt i arbetslivet är de med psykiska 

funktionshinder. En svensk studie, som inte ingår i litteraturöversikten, bekräftar den här 

bilden då den beskriver hur hälften av denna grupps respondenter inte är aktiva i någon typ av 

dagverksamhet eller schemalagda aktiviteter (Jansson, Sonnander & Wiesel 2003). Enligt 

författarna till denna studie bidrar detta till att dessa individer går miste om en möjlighet att 

skapa de meningsfulla kontakter som ett arbete kan bidra med och de skriver även att detta 

skulle vara en stor nackdel för deras psykiska rehabilitering (a.a.).  

Inom den internationella forskningen har vi funnit studier som går i linje med den nationella 

forskningen. En amerikansk studie som fokuserar på en grupp människor med psykisk 

sjukdom samt missbruksproblematik förstärker synen på arbete som en viktig del för att känna 

social samhörighet (Strickler et al 2009). Studien visar hur de människor som har haft arbete 

under en längre tid kan ta del av de positiva konsekvenser som ett arbete kan medföra såsom 

social tillhörighet, känsla av att bidra till samhället samt stärkt självkänsla (a.a.). Författarna 

diskuterar dock i studien hur de individer som har en mer ojämn kontakt med 

arbetsmarknaden beskriver flera negativa upplevelser av att arbeta (a.a.). 

I en annan internationell studie behandlas bristen på självförtroende i en arbetssituation som 

ett vanligt problem bland respondenter med psykisk sjukdom (Honey 2002). I denna studie 

från Australien redovisas hur bristen på självförtroende skulle komma ifrån att individerna har 

en minskad arbetsförmåga på grund av sin psykiska sjukdom, att många är orolig för 

stressfyllda situationer samt på grund av en rädsla för att bli diskriminerade (a.a.). Honey 

(2002) beskriver i studien tre faktorer som har varit centrala för respondenterna, dessa är 

individens personlighet, utbildnings- och arbetshistoria samt socialt stöd/nätverk. 
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Strickler et al (2009) och Honeys (2002) studier presenterar en bild av arbete som inte enbart 

är positiv. De individer som haft en ojämn kontakt med arbetsmarknaden, exempelvis haft 

flera arbeten under kortare perioder, upplever inte nödvändigtvis de positiva effekterna av 

arbete som annan forskning beskrivit (se exempelvis Gerner 2005; Hansen Falkdal 2005; 

Hallsten 1998).   

 I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård från 2007 

framkommer att det inte finns någon tydlig evidens för att arbete skyddar mot missbruk. En 

anledning till att forskare inte fått fram eniga resultat kring detta kan enligt riktlinjerna bero 

på att nationella förhållanden påverkar vilka resultatmått som används samt att centrala 

begrepp har definierats på olika sätt (a.a.). Däremot tas sysselsättning upp i de nationella 

riktlinjerna som en av flera sociala stödåtgärder som kan hjälpa individer att finna en väg ut ur 

missbruk (a.a.). I en forskningsrapport från Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och 

drogforskning från 2007 har forskarna undersökt olika sätt att förbättra riskabla eller 

problematiska alkoholvanor samt vilken roll professionell behandling spelat vid en sådan 

förändring (Blomqvist, Cunningham, Wallander & Collin 2007). I denna rapport tas arbete 

upp som en av de faktorer som ”åtminstone i vissa fall kan bidra till att motverka uppkomsten 

av riskabla alkoholvanor, ganska uppenbart stärker motivationen att överge sådana vanor 

när de uppkommit samt tycks kunna spela en roll för möjligheten att bryta ett mer utvecklat 

beroende” (Blomqvist et al 2007:4). I linje med den här studien är resultatet från en 

amerikansk studie från 1996 av Siegal et al.  I studien har författarna kommit fram till ett 

positivt samband mellan en fungerande sysselsättning och en förbättring inom andra 

livsområden. De beskriver hur en bättre fungerande arbetssituation kan bidra till att stödja 

områden som alkohol och narkotikabruk, psykiskt välmående samt sociala relationer (a.a.).  

Utifrån dessa tre studier (Blomqvist et al 2007; Siegal et al 1996; Socialstyrelsen 2007) som 

berör arbetets betydelse vid ett missbruk av alkohol eller narkotika kan vi se att det finns en 

oenighet kring hur stor betydelse arbete har för att motverka eller hämma denna problematik. 

Alla studier tar dock upp att arbete har betydelse som en stödfaktor som kan öka motivationen 

i ett förändringsarbete. 

2.3 Hinder och möjligheter vid återgång till arbete 

Under den här rubriken kommer vi att avhandla studier som behandlar återgång till arbete 

efter till exempel en längre sjukskrivning eller annat typ av uppehåll. Vi har valt att ta med en 

del studier om rehabilitering av olika sjukdomar, som exempelvis cancer, detta för att resultat 
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från dessa studier kan vara användbart för att förstå den resa som vår verksamhets målgrupp 

gör. Resultaten av både nationella och internationella studier pekar på liknande hinder och 

möjligheter oavsett anledning till frånvaro och kan därför vara relevanta för vår verksamhets 

målgrupp som eventuellt kan komma att återgå till arbetsmarknaden.  

Många av de studier som berör återgång till arbete använder sig av begreppet “Return-to-

work” eller förkortningen RTW (Gerner 2005; Høgelund, Holm & McIntosh 2009; Krause, 

Frank, Dasinger, Sullivan & Sinclair 2001; Lysaght & Larmour-Trode 2008; Stoltenberg & 

Skov 2010; Yarker et al 2010). Med RTW menas, enligt en litteraturöversikt inom området, 

en återgång till det arbete eller den arbetsgivare som individen hade innan en sjukskrivning 

eller annat typ av arbetsuppehåll (Krause et al 2001). För deltagarna i vår verksamhet handlar 

det dock många gånger om en återgång till arbetsmarknaden i stort och inte till ett tidigare 

arbete. Vi menar trots detta att forskningen går att relatera till den verksamhet vi undersöker 

eftersom processen och erfarenheterna i många fall liknar varandra. 

Både nationella och internationella studier om återgång till arbete behandlar individuella 

faktorer såsom motivation och självreflektion som betydelsefulla resurser vid återgången 

(Dekkers-Sánchez, Wind, Sluiter & Frings-Dresen 2010; Gerner 2005; Krause et al 2001; 

Landstad, Wendelborg & Hedlund 2009). Vidare tar flera studier upp vikten av olika typer av 

stöd för individer som är på väg tillbaka till arbete från till exempel en sjukskrivning eller ett 

arbetsuppehåll (Dekkers-Sánchez et al 2010; Gerner 2005; Jang, Li, Hwang & Chang 1998; 

Johnsson et al 2010; Landstad et al 2009; Lysaght & Larmour-Trode 2008; Yarker et al 

2010). Trots att de studier vi funnit handlar om frånvaro på grund av skilda anledningar samt 

är gjorda i olika länder kommer de alla fram till liknande slutsats, nämligen vikten av stöd vid 

återgång till arbete. 

En individuell faktor som kan ses som en resurs vid rehabilitering och återgång till arbete är 

motivation hos den enskilde (jmf Gerner 2005). I ett antal studier från olika länder har det 

presenterats resultat som visar på att motivationen till att återgå till arbete sjunker snabbt 

under tiden borta från arbetet (Dekkers-Sánchez et al 2010; Gerner 2005; Landstad et al 

2009). I en dansk studie kom forskarna bland annat fram till att motivationen stagnerar efter 

de första ett och ett halvt åren av arbetslöshet (Stoltenberg & Skov 2010). Vi tolkar det som 

att en längre tids frånvaro från arbetsmarknaden är ett hinder för en individs återgång till 

arbete. Dessa resultat förstärks av tidigare studier inom området, exempelvis för Hallsten 

(1998) ett resonemang om att en längre tids uppehåll från arbete kan bidra till en försämrad 

psykisk hälsa, något som vi tog upp under rubriken vikten av arbete. Vi anser således att en 
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sjunkande motivation kan gå att koppla samman med en försämrad psykisk hälsa bland de 

som varit borta från arbetsmarknaden en längre tid.  

Gerner (2005) tar i sin studie om sjukskrivna i rehabiliteringsprocessen upp att de 

sjukskrivnas egna prognoser för att återgå till arbete stämmer väl överrens med faktiska 

resultat. En individ som tror på sin egen förmåga att återgå till arbete återgår i större 

utsträckning än en individ som inte har denna tro på sig själv (a.a.). Liknande resonemang för 

Hansen Falkdal (2005) i sin svenska avhandling om sjukskrivnas resurser och hinder för 

återgång i arbete. I studien tar forskaren upp individens egen tilltro till sin möjlighet att arbeta 

i framtiden samt självskattade symptom som viktiga resurser för återgång till arbete (a.a.). I 

linje med dessa resultat är slutsatserna i en nordamerikansk litteraturöversikt inom samma 

område (Krause et al 2001). Författarna till denna litteraturöversikt tar upp att en viktig 

indikator för återgång till arbete är hur individen ser på sig själv och sin förmåga att arbeta 

(a.a.).  

Ett sorts stöd som många nationella och internationella studier tar upp som betydelsefullt vid 

återgång till arbete är det stöd som en arbetsgivare kan erbjuda (Dekkers-Sánchez et al 2010: 

Gerner 2005; Johnsson et al 2010; Landstad et al 2009; Lysaght & Larmour-Trode 2008; 

Yarker et al 2010). Det kan exempelvis handla om att det finns utrymme för kommunikation 

på den arbetsplats där individen befinner sig samt att det finns en förståelse för individen och 

dennes situation vid en eventuell återgång till arbete (se exempelvis Yarker et al 2010). 

Ytterligare en aspekt som tas upp, i både nationella och internationella studier, som en viktig 

resurs vid återgång till arbete är att arbetsgivaren har en positiv inställning till att anpassa 

arbetsplatsens miljö och arbetsuppgifter efter individens behov (Dekkers-Sánchez et al 2010; 

Gerner 2005; Johnsson et al 2010; Krause et al 2001; Lysaght & Larmour-Trode 2008). En 

svensk studie visar på att kontakt med den kommande arbetsplatsen under rehabiliteringen 

kan ha en positiv påverkan på individen och dennes förbättring (Johnsson et al 2010).  

Flera nationella och internationella studier tar även upp vikten av stöd från arbetskollegor vid 

en återgång till sitt tidigare arbete, något som kan handla om att känna förtroende, 

uppmuntran och omtanke av sina kollegor (Johnsson et al 2010; Lysaght & Larmour-Trode 

2008; Yarker et al 2010). Vidare skriver Lysaght & Larmour-Trode (2008) i deras 

kanadensiska studie om hur respondenterna upplevt det som viktigt att kollegorna till exempel 

erbjuder sig att hjälpa till under individens frånvaro från arbetsplatsen eller att de ringer för att 

undersöka hur individen mår. Vi tolkar det som att det kan vara en resurs vid återgång till 
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arbete om individen känner sig saknad och efterlängtad av arbetsgivare och kolleger samt om 

dessa är öppna för individens behov.  

Förutom stöd från arbetsgivare och arbetskollegor diskuteras i ett antal internationella studier 

vikten av stöd från familj och vänner (Jang et al 1998; Landstad 2009; Lysaght & Larmour-

Trode 2008; Strickler et al 2009). I en studie från Taiwan kom forskarna fram till att en gift 

individ har bättre förutsättningar vid en återgång i arbete jämfört med en individ som är 

ensamstående (Jang et al 1998). Vi tolkar resultatet som att sammanboende kan erbjudas ett 

stöd hemifrån som ensamstående ibland kan sakna. I en amerikansk studie menar forskarna att 

familj och vänner dels kan ha en betydelse för att få anställning men att dessa även kan 

fungera som ett stöd under perioder av arbete (Strickler et al 2009).  

Stöd från professionella såsom läkare, handläggare och terapeuter är ett annat sorts stöd som 

tas upp i flera internationella studier (Dekkers-Sánchez et al 2010; Krause et al 2001; Lysaght 

& Larmour-Trode 2008; Yarker et al 2010). I en holländsk studie diskuteras vikten av ett 

fungerande samarbete mellan de olika aktörerna i den sjukskrivne individens liv (Dekkers-

Sánchez et al 2010). Vi tolkar studiens resultat som att individens rehabilitering kan hämmas 

om detta samarbete inte fungerar.  

2.4 Supported employment 

Ett begrepp som återkommer i den internationella forskningen är “supported employment”. 

Anledningen till denna presentation är att vi vill placera vår verksamhet i ett större 

sammanhang samt bidra med en ökad förståelse för den diskurs som förs om den typ av arbete 

som verksamheten bedriver. Debatten kring supported employment är intressant då den för 

med sig en kritik mot det arbetssätt som är vanligast i Sverige. 

Supported employment är ett arbetssätt vars utgångspunkt är att en individ med 

funktionshinder ska få stöd och vägledning för att kunna få och bibehålla ett arbete på den 

reguljära arbetsmarknaden (Socialstyrelsen 2009-06-18). I flera av de studier som vi funnit 

presenteras supported employment som en motsats till verksamheter som är skyddade eller 

subventionerade av staten (se exempelvis Salyers, Becker, Drake, Torrey & Wyzik 2004; 

Sherring, Robson, Morris, Frost & Tirupati 2010). Vi har förstått det som att den stora 

skillnaden mellan supported employment och andra skyddade verksamheter är att de inom 

supported employment strävar efter att individerna ska konkurrerar på den reguljära 

arbetsmarknaden, detta genom att stöd ges på arbetsplatsen. 
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I litteraturen förs en diskussion om hur supported employment har gett bättre resultat än de 

skyddade verksamheterna i form av anställning efter deltagande i de olika programmen 

(Beyer, de Borja Jordán de Urríes & Verdugo 2010; Kober & Eggleton 2005; Salyers et al 

2004; Shering et al 2010). Resultaten som presenteras ska dock enligt Kober & Eggleton 

(2005) tolkas försiktigt då studierna inte tar hänsyn till vilka individer som hamnar i de olika 

programmen. En jämförelse mellan programmen blir enligt forskarna svår om människor med 

olika grader av problematik placeras inom olika typer av verksamheter (a.a.).  

I en litteraturöversikt från 2010 har Crowther, Marshall, Bond och Huxley jämfört supported 

employment med ett arbetssätt där deltagarna har en period av förberedande yrkesutbildning 

(vår övers. prevocational training) innan de ska ut på arbetsmarknaden. De använder sig i 

översikten av vissa kriterier för att se vilken av de två arbetssätten som ger bäst resultat vad 

gäller att få en individ med svår psykisk sjukdom (vår övers. severe mental illness) ut på 

arbetsmarknaden och kommer då fram till att supported employment är mest effektivt (a.a.). 

Crowther et al (2010) motiverar deras fokus, att individerna ska konkurrera på den reguljära 

arbetsmarknaden, med att undersökningar visar att individer med svår psykisk sjukdom vill ha 

arbete samtidigt som arbetslösheten är hög inom gruppen.  
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3. Teori  

3.1 Det utvecklingsekologiska perspektivet 

”The ecology of human development involves the scientific study of the progressive, mutual 

accommodation between an active, growing human being and the changing properties of the 

immediate settings in which the developing person lives, as this process is affected by 

relations between these settings, and by the larger contexts in which the settings are 

embedded” (Bronfenbrenner 1979:21). 

 

I den här studien har vi använt oss av Bronfenbrenners utvecklingsekologiska perspektiv som 

teoretisk utgångspunkt. Det utvecklingsekologiska perspektivet har sin grund i flera olika 

teorier, exempelvis anknytningsteorin och det interaktionistiska perspektivet, vilket gör teorin 

bred och omfattande (Andersson 1986). Bronfenbrenner motiverar detta med vikten av att stå 

på giganternas axlars (Bronfenbrenner 1979).  

Det utvecklingsekologiska perspektivet ser individen i ett sammanhang och det betonas hur 

individen samspelar med sin omgivning (se exempelvis Bronfenbrenner 1979, 1993, 2001, 

2005). Människan ses som en aktiv varelse som inte bara påverkas av utan även påverkar sin 

omvärld (Bronfenbrenner 1979). I detta samspel mellan individen och omgivningen sker den 

mänskliga utvecklingen (a.a.). I vår studie har det utvecklingsekologiska perspektivet givit oss 

en förståelse för hur vi kan se på en individ i ett förändringsskede. Vi har bland annat med 

hjälp av den förförståelse som teorin bidragit med skapat vår intervjuguide och formulerat 

syftet med studien. I ett senare skede i studien har vi även använt oss av perspektivet vid 

analysfasen, detta för att kunna förstå resultatet teoretiskt.   

 

3.1.1 PPCT- modellen 

Efter att ha gett ut boken The ecology of human development: experiments by nature and 

design (1979) fortsatte Bronfenbrenner med att vidareutveckla det utvecklingsekologiska 

perspektivet i ett antal publikationer och konstruerade då bland annat PPCT- modellen, som 

innefattar komponenterna process, person, kontext och tid (se exempelvis Bronfenbrenner 

1993; Bronfenbrenner 2001; Bronfenbrenner & Morris 1998). PPCT- modellens fyra 

komponenter fungerar enligt Bronfenbrenner och Morris (1998) som huvudpunkter inom den 

utvecklingsekologiska modellen (vår övers. bioecological model of human development). De 

fyra huvudpunkterna skapar bland annat en förutsättning för att studera en mänsklig 

utveckling (Kejerfors 2007).  
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3.2.1 Process 

Processen är den huvudsakliga komponenten i PPCT- modellen då den innefattar den 

ömsesidiga interaktionen mellan en organism och dess miljö (Kejerfors 2007). Denna 

interaktion benämns av Bronfenbrenner (2001) med begreppet ”proximal process” och blir 

avgörande i studier av en människas utveckling, detta då begreppet innefattar all typ av 

förflyttning av energi mellan en person och de personer, saker och symboler i dennes närhet. 

Kejerfors (2007) skriver att proximal process har att göra med ”what occurs in the course of 

everyday activities between the developing individual and the person, objects and symbols in 

his or her immediate environment” (s.26). En sådan process kan exempelvis förekomma i 

hemmet, i skolan eller i affären. Det kan ske mellan individer (person), mellan en individ och 

en dator (sak) eller när en individ lyssnar på musik (symbol) (jmf Kejerfors 2007).  

3.2.2 Person 

Personen är den andra komponenten i PPCT- modellen och den innefattar de karaktärsdrag 

och egenskaper som personen i utveckling besitter (Kejerfors 2007). Det skulle exempelvis 

kunna handla om tidigare erfarenheter som påverkar hur individen handlar i en ny situation. 

Utifrån Kejerfors (2007) förstår vi att en persons egenskaper kan påverka resultatet i 

utvecklingsprocessen i form av vilken riktning den tar eller hur mycket en person klarar av att 

engagera sig i utvecklingen.  

3.2.3 Kontext 

Den tredje komponenten i modellen är kontexten i vilket en persons utveckling sker 

(Kejerfors 2007). Det kan exempelvis vara en förskola, arbetsplats eller en interaktion mellan 

dessa olika kontexter. Kontextens egenskaper kan, enligt Bronfenbrenner, påverka en persons 

utveckling samtidigt som individen aktivt är med och skapar den kontext som hon vistas i 

(Bronfenbrenner 1993). För att bättre förstå och analysera den kontext i vilket individen 

befinner sig förklaras den mänskliga utvecklingen, i det utvecklingsekologiska perspektivet, 

genom system på olika nivåer med individen i centrum (Andersson 1986). Mellan de olika 

nivåerna finns ingen hierarkisk ordning och vad som ingår i de olika systemen skiljer sig 

mellan individer (Andersson 2006).  

Systemen på nivån närmast individen kallas i det utvecklingsekologiska perspektivet för 

mikrosystem (Andersson 2006). För deltagarna i vår verksamhet skulle det exempelvis kunna 

vara familj, vänner, sysselsättningsverksamheten och en fritidsaktivitet som bildar dessa 

mikrosystem. Vilka mikrosystem som en individ ingår i kan förändras med tiden, exempelvis 

kanske förskolan ingick då individen var yngre medan arbete ingår senare i livet (Andersson 



21 

 

1986). Ett nätverk av relationer bildas mellan de olika komponenterna i mikrosystemen och 

dessa påverkar individen (a.a.). Vid forskning med ett utvecklingsekologisktperspektiv på 

denna nivå blir det enligt Andersson (1986) viktigt att studera vad som görs och hur det görs, 

både vad gäller individen i centrum och människor kring denna. Det skulle kunna handla om 

att se vilken roll personalen har inom sysselsättningsverksamheten samt vilka roller 

deltagarna försätts i. Aktiviteter, roller och relationer blir särskilt intressanta vid studier av 

mikrosystem eftersom de utgör de viktigaste beståndsdelarna i mikrosystemen (Andersson 

1986). 

Vidare kallas den nivå där två eller flera mikrosystem integrerar för mesosystemnivå 

(Andersson 2006). Det kan exempelvis handla om socialsekreterarens relation till 

sysselsättningsverksamheten, med andra ord relationerna mellan olika mikrosystem som 

individen ingår i. Vid studier på denna nivå studeras flera närmiljöer samtidigt (Andersson 

1986). När en individ startar ett nytt arbete eller börjar med en ny fritidssysselsättning skapas 

ett nytt mesosystem eller utökas ett befintligt sådant (Kejerfors 2007). Denna förändring 

kallar Bronfenbrenner för ekologisk övergång (vår övers. ecological transition) och är enligt 

honom en händelse av stor betydelse för en individs utveckling då roller, aktiviteter och 

människor i närmiljön kan förändras för individen (a.a.). 

Nivån efter mesosystemsnivå kallas i det utvecklingsekologiska perspektivet för 

exosystemnivå (Bronfenbrenner 1979). Den individ som är under utveckling ingår inte i 

exosystem som en aktiv deltagare men påverkas ändå av dessa system (a.a.). Exempelvis 

skulle det kunna handla om socialtjänstens organisation eller kommunalpolitik, dessa kan 

påverka individen genom beslut och resurser som får konsekvenser för individen. Det som 

sker på denna nivå kan både hämma och förbättra utvecklingsprocesser som sker på mikro- 

och mesonivå (Kejerfors 2007).  

Den yttersta nivån kallas inom detta perspektiv för makronivå och här finns lagar och 

nationell politik, exempelvis socialtjänstlagen och kommunallagen, men även oskrivna lagar 

och värderingar (Bronfenbrenner 1979). Bronfenbrenner beskriver makrosystem som ”the 

consistency observed within a given culture or subculture in the form and content of its 

constituent micro-, meso-, and exosystems, as well as any belief systems or ideology 

underlying such consistencies” (Bronfenbrenner 1979:258).  
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3.2.4 Tid 

Tid är den fjärde och sista delen av PPCT- modellen och beskrivs som viktig på så sätt att en 

utvecklingsprocess kräver tid och regelbundenhet för att nå ett resultat (Kejerfors 2007). 

Bronfenbrenner (2001) beskriver hur det krävs att en individ skall vistas i en stabil miljö 

under en regelbunden tid för att den proximala processen skall kunna fungera effektivt. Den 

sista komponenten erbjuder alltså en förståelse för hur en förändring inte nödvändigtvis 

behöver ske ögonblickligen utan att förändringar kan ske över tid (Kejerfors 2007). 

Bronfenbrenner och Morris (1998) har utvecklat tre olika nivåer för tid, micro-, meso-, och 

makrotid, som innefattar olika typer av förändringar över en period. Mikrotid behandlar 

kontinuiteten i pågående proximala processer, mesotiden handlar om dessa processer utifrån 

ett bredare tidsintervall såsom veckor medan makrotiden fokuserar på större förändringar i 

samhället och mellan generationer (Kejerfors 2007). 

3.2 Kritik av teorin 

Det utvecklingsekologiska perspektivet har fått kritik för att vara allmän, övergripande och 

abstrakt, någonting som enligt Andersson (1986) kan bero på att den teori som 

Bronfenbrenner 1979 presenterade i boken The ecology of human development: experiment by 

nature and design endast var ett utkast som han senare bearbetade. Bronfenbrenner fortsatte i 

själva verket att utveckla sin teori genom bland annat vetenskapliga artiklar efter att han 

publicerade sin bok om det utvecklingsekologiska perspektivet (se exempelvis 

Bronfenbrenner 2001; Bronfenbrenner & Morris 1998). Bronfenbrenner har även själv 

kritiserat sina första utkast om det utvecklingsekologiska perspektivet då han menar att den 

utvecklande individen inte betonas tillräckligt i dessa, någonting som gjorde att han 

omarbetade teorin i sina senare artiklar (Kejerfors 2007).   

3.3 Tillämpning av teorin i vår studie 

Det utvecklingsekologiska perspektivet kan till vår studie bidra med en övergripande modell 

för att förstå vilken betydelse sysselsättningsverksamheten har haft för deltagarna. Genom 

perspektivet kan vi förstå hur utveckling sker i samspel med omgivningen och över tid, hur 

olika delar av en individs liv påverkar varandra samt hur en individ påverkar och påverkas av 

sin omgivning. Med hjälp av detta perspektiv kan vi även förstå om arbetslöshet kan påverka 

individers sociala umgänge och deras psykiska hälsa såsom den tidigare forskningen pekar på. 

Utöver att bidra med en syn på individen i ett sammanhang ger teorin några begrepp som vi 

vill betona. Vi förstår det som att Bronfenbrenner menar att en forskare bör utgå från 

komponenterna process, person, kontext och tid för att kunna fånga något så komplext som ett 
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utvecklingsskede i en människas liv (jmf Kejerfors 2007). Vid tillämpning av teorin i vår 

studie kommer vi med bakgrund av det här att utgå ifrån Bronfenbrenners PPCT- modell. De 

fyra huvudpunkterna i modellen kan i vår studie hjälpa oss att förstå den process som 

deltagarna i verksamheten genomgår, vilken betydelse verksamheten har haft för deltagarna 

och om den har påverkat dem på flera plan i deras liv. Utifrån begreppet process förstår vi hur 

saker, människor och symboler i verksamheten samspelar med deltagarna och på så sätt 

möjliggör för en utveckling. Begreppet person ger oss en förståelse för att individuella 

karaktärsdrag och egenskaper hos deltagarna kan påverka deras utvecklingsprocess och 

begreppet kontext betonar hur utveckling sker i samspel med verksamheten och individerna i 

denna. Den fjärde komponenten tid betonar hur en regelbundenhet i verksamheten under en 

längre tid kan ha en betydelse för en deltagares utveckling.  

Ett annat begrepp som vi vill betona är ekologiska övergångar vilket Bronfenbrenner 

beskriver med följande ord ”an ecological transition occurs whenever a person’s position in 

the ecological environment is altered as the result of a change in role, setting, or both” 

(Bronfenbrenner 1979:26). En sådan ekologisk övergång skulle då kunna vara när deltagarna i 

sysselsättningsverksamheten började i verksamheten, en förändring som skulle kunna 

innebära en rubbning av både miljö och roller för en individ. Denna förändring påverkar 

enligt det utvecklingsekologiska perspektivet flera delar av en individs liv då mikrosystemen 

integrerar och påverkar varandra. Bronfenbrenner (1979) betonar vikten av att studera denna 

förändring och hur den påverkar individen. 

Tre andra begrepp som är av vikt i vår studie är de begrepp som i det utvecklingsekologiska 

perspektivet benämns aktiviteter, roller och relationer. Aktiviteter beskrivs av 

Bronfenbrenner (1979) som dynamiska och mer än tillfälliga. De bör även ha ett syfte eller 

uppfattas som meningsfulla av deltagarna (a.a.). Roller beskrivs som en uppsättning 

aktiviteter och relationer som förväntas av en person som besitter en viss ställning i ett socialt 

sammanhang (a.a.). Enligt Bronfenbrenner (1979) uppstår relationer när två personer 

interagerar med varandra inom en aktivitet där flera deltar. Utifrån begreppen kan vi förstå 

hur verksamheten påverkar deltagarnas utvecklingsprocesser (jmf Andersson 1986). En 

förändring för en deltagare i roller, aktiviteter eller relationer i sysselsättningsverksamheten 

skulle exempelvis kunna få konsekvenser för hur individen beter sig hemma eller tillsammans 

med vänner. Perspektivet ger möjlighet att lyfta in flera plan av en individs omgivning. 
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4. Metod 

I metodkapitlet kommer vi att presentera hur vi har gått tillväga i arbetet med den här studien. 

Metodkapitlet är uppdelat efter följande rubriker: kvalitativ forskningsintervju, urval, 

intervjuer med deltagare, intervjuer med personal, analys av resultat, etik samt validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet. 

4.1 Kvalitativ forskningsintervju 

 I vår studie är det intressant att utgå från deltagarnas och personalens egna upplevelser då 

verksamheten som studien bygger på syftar till att erbjuda deltagarna en meningsfull 

sysselsättning samt att bidra till ett ökat välmående. Vi är intresserade av att tolka mening i 

deltagarnas och personalens berättelser, vilket är en del av den kvalitativa forskningsintervjun 

enligt Kvale och Brinkman (2009). I vår studie har vi därför valt att använda oss av kvalitativa 

intervjuer eftersom metoden på bästa sätt kan hjälpa oss besvara vårt syfte och våra 

frågeställningar, där vi lyfter fram deltagarnas och personalens egna beskrivningar av 

verksamheten och deltagarnas vistelse i denna (jmf Kvale & Brinkman 2009). Personalens 

perspektiv var något som vår uppdragsgivare önskade skulle vara med i studien och den fick 

därför vara med som ett komplement till deltagarnas egna upplevelser. 

Det utvecklingsekologiska perspektivet, som är vår teoretiska utgångspunkt, har bland annat 

sin grund i det fenomenologiska perspektivet (Andersson 1986). En väsentlig utgångspunkt 

för Bronfenbrenner var betoningen på individens upplevelse av sin situation (a.a.). Vi anser 

därför, utifrån den här ståndpunkten, att en kvalitativ metod är att föredra då den utöver att 

vara bäst lämpad för att besvara vårt syfte också fungerar bra tillsammans med vårt val av 

teori.  

4.2 Urval  

Urvalsprocessen startade med att verksamhetschefen för den verksamhet som vi studerat 

introducerade studien för deltagarna, vilket skedde innan vi kom till verksamheten. På grund 

av det låga antalet deltagare i verksamheten, nio stycken, tillfrågade vi samtliga om de ville 

vara med i undersökningen. Det var till en början svårt att få intervjupersoner till vår studie 

och vi valde därför att ge ut ett brev och intervjufrågor till samtliga deltagare en vecka innan 

vi började med intervjuerna (se bilaga 1 & 2). I samband med detta placerade vi även ut en 

lista med tider för intervjuer där deltagarna, om de ville, kunde skriva upp sig. Vi ringde några 

dagar senare till verksamhetschefen och fick då reda på att fem deltagare hade gett sitt 

medgivande till att bli intervjuade. Tiderna för intervju var utspridda under två veckor och 
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platsen för intervjuerna var i verksamhetens lokaler. Vid intervjuerna med personalen 

tillfrågades samtliga personligen om de ville delta och alla tre tackade ja. Vi ansåg att det var 

relevant och intressant att intervjua alla tre eftersom de arbetar inom olika delar av 

verksamheten (snickeri och kök) samt att de har olika roller (t.ex. verksamhetschef) i det 

dagliga arbetet. Intervjuerna med deltagare delade vi upp mellan oss och vid intervjuerna med 

personalen delade vi upp så att en av oss ledde intervjun medan den andre förde anteckningar.  

4.3 Intervjuer med deltagare 

Intervjuerna med deltagarna valde vi att utföra enskilt, detta för att jämna ut den 

asymmetriska maktbalansen som förekommer vid en intervjusituation (jmf Kvale & 

Brinkman 2009). Vi tror att den redan ojämna maktbalansen skulle kunna bli ännu mer ojämn 

om vi var två intervjuare som intervjuade en deltagare.  

Intervjuerna var semistrukturerade då vi ville ha en grund att utgå ifrån samtidigt som vi även 

ville ha möjlighet att ställa frågor som kom upp under intervjun. I början av varje 

intervjutillfälle tillfrågades intervjupersonerna om vi fick spela in samtalet men alla utom en 

svarade nej. Den intervju som spelades in transkriberades medan vi under de övriga förde 

anteckningar som vi under ett senare skede sammanställde. Vi tillfrågade samtliga 

intervjupersoner om de ville läsa igenom sammanställningarna för att undvika missförstånd 

eller felskrivningar men ingen av dem ansåg att det var nödvändigt. Intervjuerna tog allt ifrån 

fyrtio minuter till en och en halv timme. Under intervjuerna med deltagarna valde vi att bjuda 

på fika för att skapa en trevlig och avslappnad stämning. 

4.4 Intervjuer med personal 

Vid intervjuerna med personal valde vi att närvara båda två då maktbalansen upplevdes som 

mer balanserad vid dessa intervjutillfällen. Anledningen till att maktbalansen kändes mer 

balanserad var för att intervjuerna mestadels handlade om deltagarnas vistelse i verksamheten 

och var då inte av samma känsliga karaktär som intervjuerna med deltagarna. 

Verksamhetschefen var även den som bad oss att intervjua personalen och de andra i 

personalgruppen visade också ett intresse för att bli intervjuade. Vi frågade om de ville att vi 

skulle utföra intervjuerna med endast en av oss närvarande men samtliga menade att detta inte 

behövdes. På grund av sjukdom gjordes den sista intervjun med personal av en person. Vi 

frågade även personalen om vi fick spela in intervjuerna varav en avböjde. Inför intervjuerna 

med personalen skapade vi en ny semistrukturerad intervjuguide som fokuserade på 

personalens upplevelser av deltagarnas vistelse i verksamheten (se bilaga 3). Efter att de 
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intervjuer som spelats in och som vi båda närvarade under transkriberats, läste vi igenom 

varandras intervjuer som en kontrollåtgärd och för att öka reliabiliteten. Längden på 

intervjuerna med personalen var ungefär trettio till fyrtio minuter. Anledningen till att dessa 

intervjuer blev kortare än de med deltagarna beror på att intervjuguiden för intervjuerna med 

personal inte var lika omfattande. Samtliga intervjuer med personal utfördes i verksamhetens 

lokaler under intervjupersonernas ordinarie arbetstid.  

4.5 Analys av resultat 

Vid sammanfattningen av resultatet använde vi oss av en analysmetod som mest kan liknas 

vid meningskoncentration (jmf Kvale & Brinkman 2009). När vi sammanställde resultaten 

formulerade vi om intervjupersonernas svar till kortare meningar med fokus på innebörden i 

det som sagts (jmf a.a.). För att vi lättare skulle se betydelsen i intervjupersonernas olika svar 

valde vi att kategorisera meningskoncentrationerna utifrån olika färger med hjälp av 

färgpennor. Exempelvis fick meningen i alla intervjupersonernas beskrivningar av 

verksamheten färgen brun. Vi summerade samtliga intervjupersoners svar i ett dokument och 

utgick sedan från det koncentrerade materialet när vi skrev resultatdelen.  

I analyskapitlet utgick vi från det utvecklingsekologiska perspektivet när vi valde kategorier 

för att presentera analysen av vårt resultat. De olika kategorierna blev process, person, kontext 

och tid då dessa fyra begrepp används i teorin för att förstå en individs utvecklingsprocess. De 

fyra komponenterna hjälpte oss att tolka vårt resultat teoretiskt. Då vi fann likheter och 

skillnader mellan resultatet och den tidigare forskningen diskuterar vi denna i texten för att 

bredda analysen ytterligare.  

4.6 Etik 

Vetenskapsrådet har sammanställt ett antal forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskapligforskning som vi under denna rubrik har valt att förhålla oss till 

(Vetenskapsrådet 2010-12-21). I de forskningsetiska principerna finns fyra huvudkrav som är 

till för att skydda de individer som deltar i forskning, dessa krav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (a.a.). 

Informationskravet handlar om att deltagarna i studien ska informeras om studiens syfte samt 

om villkoren för deras deltagande (Vetenskapsrådet 2010-12-21). För att uppfylla detta krav 

har vi informerat våra intervjupersoner, både skriftligt och muntligt, om syftet med studien, 

deras roll i arbetet samt att studiens resultat kommer att ligga till grund för en utvärdering av 

verksamheten. 
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Deltagarna i en undersökning ska ges största möjliga konfidentialitet enligt Vetenskapsrådets 

(2010-12-21) konfidentialitetskrav. Då den verksamhet som vi har studerat är liten anser vi att 

det blir ännu mer viktigt att så långt som möjligt anonymisera de resultat som vi fått fram i 

studien, detta för att stärka intervjupersonernas konfidentialitet (jmf Kvale & Brinkman 

2009). En konsekvens av att vår studie kommer att ligga till grund för en utvärdering är att en 

rad olika aktörer såsom representanter för kommunen och ledningen för verksamhetsprojektet 

kommer att läsa vår uppsats. Vi ser ett etiskt dilemma i att antalet deltagare och personal i 

verksamheten är få och att detta skulle kunna innebära en risk för identifikation av 

intervjupersonerna i vår resultatdel. Genom att skriva ihop intervjupersonernas svar till en 

sammanhängande text samt genom att fokusera på likheter och inte skillnader i svaren 

försöker vi motverka denna identifikation. För att ytterligare stärka deltagarnas och 

personalens anonymitet gentemot människor utanför verksamheten har vi valt att inte 

benämna verksamheten vid namn. Fördelarna med att benämna verksamheten vid dess namn, 

exempelvis att texten flyter bättre och att läsaren eventuellt skulle kunna få lättare att ta till sig 

verksamheten, väger inte upp de nackdelar som vi ser. Ett namn skulle göra det lättare för 

läsaren att kunna identifiera verksamheten och deltagarna i denna, något som vi vill undvika 

för att bibehålla anonymiteten. I den här studien väljer vi att inte berätta om deltagarnas 

individuella problematik för att ytterligare skydda deras identitet. Vi kommer istället att 

benämna det som individuell problematik utan att beskriva vilken typ av problematik det 

handlar om. 

Intervjupersonernas rätt att själva välja om de vill delta i undersökningen är någonting som 

betonas i samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2010-12-21). I vår studie har vi understrukit 

intervjupersonernas rätt att inte delta eller att avbryta sitt deltagande både i det brev som vi 

lämnat till deltagarna samt under intervjuerna för att uppfylla samtyckeskravet. Ett etiskt 

dilemma som trots detta har uppkommit är kopplat till det låga antalet deltagare och berör 

individernas möjligheter att välja att inte delta i undersökningen. Vi ställdes inför ett problem 

när få av deltagarna i verksamheten till en början var intresserade av att medverka i vår studie. 

Vi hamnade i ett dilemma eftersom vi ville få tag på många intervjupersoner samtidigt som vi 

inte ville att någon skulle ställa upp mot sin vilja. När detta problem uppkom talade vi med 

verksamhetschefen för sysselsättningsverksamheten om vad som kunde ligga bakom 

deltagarnas tveksamhet gentemot vår studie. Då vi förstod det som att många var oroliga för 

vad intervjuerna skulle handla om samt kände en misstro till oss som blivande socionomer 

valde vi att skriva ihop ett brev samt delge vår intervjuguide till deltagarna i verksamheten (se 
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bilaga 1 & 2). I detta brev och i intervjuguiden betonade vi det frivilliga deltagandet och 

möjligheten att hoppa över frågor, någonting som vi även lyfte under intervjuerna. Vid ett 

tillfälle deltog vi även under en av verksamhetens gemensamma luncher för att presentera oss 

och vår studie. För att det inte skulle innebära några uppoffringar för intervjupersonerna och 

för att de skulle känna sig trygga valde vi även att genomföra intervjuerna i verksamhetens 

lokaler under deras ordinarie arbetstid. Eftersom det var verksamhetschefen som 

introducerade studien för deltagarna finns det dock fortfarande en risk för att deltagare ställde 

upp på grund av exempelvis lojalitet gentemot denne, men vi har försökt att motverka detta 

genom vårt poängterande av det frivilliga deltagande. Vi har även betonat vår strävan efter 

deltagarnas anonymitet vid redovisningen av resultatet samt framhållit att vår fokus ligger på 

deltagarnas gemensamma upplevelser (jmf Kvale & Brinkman 2009). Vi är medvetna om att 

det redan från början finns en maktasymmetri mellan intervjupersonerna och vi som forskare 

men vi anser att det inte behöver bli problematiskt så länge som vi är medvetna och 

reflekterar över det (jmf a.a.). 

Nyttjandekravet innebär att all information som vi samlar in om intervjupersonerna endast får 

användas i det forskningssyfte som vi har fått tillåtelse för (Vetenskapsrådet 2010-12-21). För 

att uppfylla detta krav var vi noga med att, för intervjupersonerna, betona att resultaten i vår 

studie både kommer att ligga till grund för vårt examensarbete samt för en utvärdering av 

verksamheten. 

4.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Som utgångspunkt och inspiration i skapandet av intervjuguiden har vi använt oss av tidigare 

studiers frågor (jmf Ingemarson & Holmdahl 2010). Det här har vi gjort för att öka validiteten 

i studien eftersom frågorna därmed testats i ett tidigare liknande intervjusammanhang. Vidare 

är vi medvetna om vikten av att begrepp som blir relevanta i studien är tydligt definierade och 

vi har därför under intervjuerna låtit intervjupersonerna förklara de begrepp som de använt, 

till exempel stöd och trygg arbetsmiljö. Det här för att öka begreppsvaliditeten (jmf Esaiasson, 

Gillijan, Oscarsson & Wängnerud 2007). Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är validitet 

något som genomsyrar hela den kvalitativa forskningsprocessen. Detta sker utifrån forskarens 

hantverksskicklighet då forskaren ständigt kontrollerar, ifrågasätter och teoretisk tolkar 

resultatet (a.a.). För att öka genomskinligheten i arbetet strävade vi efter att, under hela 

studien och dokumentationen, vara tydliga med de val vi gjort och varför vi gjort dem.  
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I den här uppsatsen är vi två personer som skriver tillsammans vilket innebär att vi bidrar med 

två olika typer av hantverksskicklighet. Vi utförde hälften av intervjuerna i var och använde 

oss av intervjuguiden som vi gemensamt arbetat fram. Trots att vi utgick från samma 

frågestruktur och utfört ”test intervjuer” är vi medvetna om att våra individuella egenskaper 

kan påverkar intervjuerna. Våra två olika hantverkskickligheter kan komplettera varandra och 

på så sätt stärka vår studie samtidigt som det skulle kunna påverka validiteten negativt då 

exempelvis våra intervjumetoder kan skilja sig åt. Något som talar för att denna 

validitetsproblematik inte leder till negativa konsekvenser för studien är det faktum att vi har 

arbetat med varandra ett antal gånger tidigare. Vid dessa tillfällen har vi deltagit båda två 

under intervjutillfällen och på så sätt fått insikt i varandras intervjuteknik.  

I vår studie avböjde flera av intervjupersonerna att bli inspelade vilket ledde till att vi inte 

hade möjlighet att transkribera allt vårt intervjumaterial, någonting som kan minska arbetets 

reliabilitet. Vid dessa intervjuer förde vi istället anteckningar som vi direkt efter 

intervjutillfället sammanställde. Aspers (2007) beskriver att det är nödvändigt att forskaren 

skriver ner intervjun till en fullt utskriven text samma dag för att undvika att denne glömmer 

bort viktiga delar av intervjun. För att uppväga att fler av intervjuerna inte spelades in och för 

att öka reliabilitet i dessa sammanställningar läste vi igenom varandras intervjuer för att 

kontrollera om det var något som vi inte förstod eller som behövde förtydligas. Eftersom vi 

frågade alla intervjupersoner om vi fick höra av oss om det var något som framkommit under 

intervjuerna som vi var osäkra på hade vi en möjlighet att rätta till eventuella oklarheter (jmf 

Aspers 2007). En annan faktor som skulle ha kunnat öka arbetets reliabilitet hade varit om 

intervjupersonerna hade läst igenom sammanställningarna och kommit med eventuella 

kommentarer. Ingen av intervjupersonerna var dock intresserade av att göra det.   

Tre intervjupersoner godkände att vi spelade in deras intervjuer. Efter den första intervjun 

som vi transkriberade gjorde vi en testtranskribering för att garantera att vi utförde dem på ett 

liknande sätt. Testtranskriberingen gick till på så sätt att vi båda transkriberade de första tio 

minuterna av intervjun för att se om vi utförde transkriberingen på ett likartat sätt. Vi gick i ett 

senare skede igenom allt det transkriberade materialet tillsammans för att undvika att 

någonting gått förlorat. För att göra intervjuresultaten så enhetliga som möjligt sammanställde 

vi samtliga åtta intervjuer på ett liknande sätt.  

Backman (2008) diskuterar generalisering som en del i studien där vi frågar oss om resultaten 

i vår studie går att överföra till en större population.  Kvale och Brinkman (2009) beskriver att 
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en analytisk generalisering går ut på att forskaren funderar över om det resultat som kommit 

fram av en studie kan ge en anvisning för vad som kan hända i en annan situation. Vi kommer 

att skriva om möjligheten att generalisera utifrån vår studie under diskussionskapitlet då vi 

kopplar det till studiens resultat.  
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5. Resultat  

Vi har valt att redovisa deltagarnas intervjuresultat utifrån följande kategorier: deltagarnas 

beskrivning av verksamheten, deltagarnas beskrivning av personalen, deltagarnas 

beskrivning av den övriga gruppen, betydelse av arbete samt stöd och aktiviteter utanför 

verksamheten. Personalens intervjuresultat har vi valt att redovisa utifrån följande kategorier: 

personalens beskrivning av verksamheten, personalens beskrivning av det egna arbetet, 

deltagarnas vistelse i verksamheten, personalens bild av deltagarnas tidigare erfarenhet av 

arbete samt betydelsen av stöd utanför verksamheten. Dessa kategorier har vi skapat utifrån 

den intervjuguide som vi använde oss av vid intervjutillfällena, en intervjuguide som 

tillkommit utifrån den tidigare forskningen samt vårt val av teori. Vi har valt att presentera 

intervjuresultaten från deltagare och personal separat för att läsaren ska få en bättre översikt 

av materialet. 

5.1 Resultat av intervjuer med deltagarna 

Deltagargruppen består av nio individer varav två av dem är kvinnor och de övriga är män. De 

är alla mellan trettio och femtio år gamla. Det varierar hur länge deltagarna har varit i 

verksamheten och hur många dagar i veckan som de deltar. Av dessa nio deltagare har vi 

intervjuat fem. 

5.1.1 Deltagarnas beskrivning av verksamheten  

Samtliga intervjupersoner beskrev hur deltagandet i verksamheten blev ett sätt för dem att 

komma igång med rutiner och att få en strukturerad vardag. De som hade en bild av vad de 

skulle få göra i verksamheten innan de kom dit fick sin bild bekräftad eller överträffad efter 

en tid i verksamheten, något som enligt dem är mycket tack vare personalen.   

Under intervjuerna beskrev deltagarna hur det i verksamheten finns utrymme för dem att 

arbeta i sin egen takt. Fler av dem beskriver hur det är möjligt att anpassa sitt arbete efter sin 

dagsform och att det finns en förståelse från personal om de behöver en lugnare dag. Några av 

deltagarna beskriver att en positiv aspekt med verksamheten är att de är sysselsatta och att de 

får skapa något under dagarna. Arbetsuppgifterna i verksamheten skapar möjligheter för 

deltagarna att se reslutat av sitt arbete exempelvis genom att de tillverkar stolar eller bakar 

bröd, någonting som flera deltagare beskriver som positivt. Under en av intervjuerna berättade 

intervjupersonen exempelvis att det känns meningsfullt att få skapa något konkret istället för 

att bara ”leka träslöjd”. Under intervjuerna framkom få negativa aspekter av verksamheten. 
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Saker som framkom var dock relaterat till att verksamheten är ett projekt med en oviss framtid 

och med en begränsad ekonomi, exempelvis nämndes en avsaknad av maskiner.  

Vid den delning som sker på morgonen finns det utrymme för deltagarna att berätta för den 

övriga gruppen och personalen om hur deras dagsform är. De berättar även vad de ska arbeta 

med samt om de har några speciella angelägenheter under dagen, exempelvis om de väntar ett 

viktigt telefonsamtal. Deltagarna upplever delningen på olika sätt där vissa har en mer positiv 

erfarenhet än andra. Dock kom det under intervjuerna upp att det fanns ett behov av delningen 

i gruppen i stort. 

5.1.2 Deltagarnas beskrivning av personalen 

Deltagarna beskriver personalen med begrepp som handledare, instruktör och arbetsledare. 

Samtliga intervjupersoner skildrar hur personalen utöver att ha en vägledande roll även finns 

som stöd vid behov, både vid arbetsrelaterade problem såväl som vid privata. Under dagen 

finns det enligt deltagarna möjlighet, om så önskas, att gå undan en tid för samtal med någon 

från personalgruppen. Under alla intervjuer berättar deltagarna att de får det stöd de behöver 

av personalen och ingen nämnde någon typ av stöd eller hjälp som de saknar eller önskar att 

de kunde få. 

5.1.3 Deltagarnas beskrivning av den övriga gruppen 

Under en del intervjuer framkom hur det vuxit fram en gemenskap i arbetsgruppen. 

Exempelvis beskriver deltagare hur gruppen erbjuder en trygghet och ett stöd i det dagliga 

arbetet. Samtliga deltagare uttrycker att de kan prata i gruppen även fast inte alla väljer att 

göra det. 

Intervjupersonerna berättade att de har möjligheter att arbeta med olika projekt tillsammans 

med andra deltagare. Inom ramen för dessa projekt förväntas deltagarna samarbeta med 

varandra i form av att planera projekten och lösa de problem som uppkommer. Deltagarna 

beskriver även att de hjälper varandra i det dagliga arbetet samtidigt som de ges en möjlighet 

att själva lösa många av de problem som uppkommer. En av deltagarna beskriver denna 

problemlösning som någonting stärkande.  

5.1.4 Betydelse av arbete 

Alla de individer från deltagargruppen som vi talat med har erfarenhet av flera typer av 

arbeten och flera har genomgått eller påbörjat utbildningar. De flesta av intervjupersonerna 

har haft flera olika typer av arbeten och därför inte arbetat på samma arbetsplats under hela 
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sin yrkesverksamma tid. En majoritet av de intervjuade hade en period utan arbete innan de 

kom till verksamheten, dessa uppehåll kan i de flesta fallen kopplas till deras individuella 

problematik.  

Vid frågan om vad arbete betyder för deltagarna svarade en klar majoritet att de främst ser 

arbete som en försörjningskälla och en ekonomisk trygghet. Förutom den ekonomiska 

aspekten lyfter några av deltagarna arbetets sociala funktion. Exempelvis nämns vikten av att 

kunna prata med varandra på en arbetsplats och att arbete erbjuder ett umgänge med andra 

människor. I några av intervjuerna nämner intervjupersonerna att det finns en risk för dem att 

falla tillbaka i destruktiva mönster om de skulle arbeta med något som de inte trivs med. 

Kopplat till detta beskriver de vikten av att det arbete som de ska ha i framtiden bör vara 

meningsfullt eller roligt. 

På frågan om de själva tycker att deras syn på arbete har förändrats sedan de började i 

verksamheten varierade intervjupersonernas svar. De som tyckte att deras syn hade förändrats 

talade dock om en positiv förändring, varav alla menade att de hade en ny syn på sig själva i 

en arbetssituation. Exempelvis nämndes en insikt om att klara av saker och att tillföra 

någonting. Även vår fråga om framtiden fick varierande svar från deltagarna där några hade 

konkreta planer medan andra inte hade funderat så mycket på detta ännu.  

5.1.5 Stöd och aktiviteter utanför verksamheten 

Majoriteten av intervjupersonerna upplevde att de hade någon i deras närhet som stöttade 

dem. Stödet beskrevs främst komma ifrån föräldrar, syskon och vänner. På frågan om vad 

deltagarna upplever som stödjande svarade i stort sett samtliga att det mest stödjande är då 

någon finns där och lyssnar. De flesta deltagarna bor ensamma och några av dem har barn 

som de träffar regelbundet.  

Samtliga intervjupersoner beskriver att de upplever att deras fritid har förändrats sedan de 

började i verksamheten. Fritiden beskrivs av en del som mer uppskattad och värdefull till 

skillnad från tidigare. Många av deltagarna upplever en ny sorts trötthet som inte enbart är 

negativ medan andra upplever en nyvunnen energi som ger kraft åt nya aktiviteter. Samtliga 

deltagare beskrev en fritid bestående av flera olika aktiviteter såsom läsning, film och tv-spel. 

Flera deltagare beskrev även fritidssysslor som involverade andra individer. 
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5.2 Resultat av intervjuer med personalen 

Personalgruppen består av tre individer varav en är man och två är kvinnor. De är mellan 

trettio och femtio år gamla och har arbetat inom olika arbetsområden innan de kom till 

verksamheten. Två av dem var med i projektet sedan det startade medan den tredje anställdes 

tidigare i år. En i personalen arbetar heltid i verksamheten medan de övriga har deltidstjänster. 

Vi intervjuade samtliga i personalgruppen.  

5.2.1 Personalens beskrivning av verksamheten 

Personalens beskrivning av verksamheten präglas av det faktum att verksamheten är ett 

projekt som fortfarande befinner sig i uppbyggnadsfasen. De beskriver hur strukturen och 

målen är tydliga men att de ständigt utvärderar sina arbetssätt och metoder. En beskrivning av 

verksamheten som återkommer, i två av intervjuerna, är att miljön är varm och välkomnande. 

Verksamheten beskrivs exempelvis som en trygg plats med utrymme för snedsteg, där alla 

människor är lika mycket värda. I två av intervjuerna betonas deltagarnas rehabilitering och 

väg tillbaka till arbetet i personalens beskrivning av verksamheten.  

Som positivt med verksamheten tar personalen upp gruppens sammansättning. De ger en bild 

av en stabil grupp med deltagare som vill vara där och som accepterar och respekterar 

varandra. Negativa aspekter som tas upp är kopplade till att verksamheten fortfarande är ett 

projekt vilket skapar en osäkerhet inför framtiden. Vidare talar en i personalgruppen om att 

bättre resurser skulle kunna skapa nya möjligheter för personal och deltagare genom 

exempelvis nyare maskiner och studieresor. En annan negativ aspekt som kommer fram under 

intervjuerna är att verksamheten blir sårbar av att de är tre i personalgruppen varav endast en 

arbetar heltid. Sårbarheten består då bland annat av att tiden för gemensam planering och 

utvärdering delvis saknas. En i personalen tog även upp detta som någonting som skulle 

kunna göras bättre i verksamheten.  

Samtliga i personalgruppen tycker att verksamhetens upplägg med delning och gemensam 

lunch är bra. De beskriver delningen som en möjlighet för reflektion och lunchen som en tid 

för gemenskap. Två i personalgruppen upplever det som att deltagarna hanterar delningen på 

olika sätt, vissa delar med sig av mycket medan andra är mer tystlåtna. De talar alla om att 

delningen skulle kunna vara en sårbar eller jobbig situation för en deltagare men att de ändå 

tror att det i längden är ett bra arbetssätt.   
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5.2.2 Personalens beskrivning av det egna arbetet 

Då personalen beskriver sitt arbete betonar de tre olika delar. En betonar att de i verksamheten 

skapar en trygg arbetsmiljö för deltagarna. Intervjupersonen beskriver det som en miljö där 

deltagarna känner sig trygga att dela med sig under delningen samt att ge feedback till 

personalen. Under en annan intervju betonades vikten av att finnas till hands för deltagarna 

och att vara ett stöd. Den tredje intervjupersonen understryker att personalens arbete blir att 

förmedla en arbetsmoral till deltagarna. Med detta menar intervjupersonen att personalen ska 

föregå med gott exempel genom att själva vara med i arbetet och följa de regler som 

verksamheten bygger på.  

Alla i personalgruppen säger att de upplever det som att de har tid för deltagarna och två av 

dem nämner även att det vid behov finns möjlighet att gå undan med en deltagare för enskilt 

samtal. På frågan om på vilket sätt de anser att stödet ges talar de om att skapa en trygg 

arbetsmiljö, att finnas tillgängliga och att vara uppmärksamma på deltagarnas behov. En trygg 

arbetsmiljö beskriver personalen som en uppmuntrande och icke dömande plats.  

Personalen beskriver hur de i det dagliga arbetet öppnar upp för samarbete mellan deltagarna 

genom att ge dem olika projekt som de får planera och utföra tillsammans. Vilka deltagare 

som ska arbeta med projekten föreslår personalen utifrån hur deltagarna kan komplettera 

varandra arbetsmässigt. Deltagarna får själva välja om de vill arbeta med projekten eller om 

de enskilt vill utföra någon annan arbetssyssla.  

5.2.3 Deltagarnas vistelse i verksamheten 

Stämningen i deltagargruppen beskrivs som bra. Personalen upplever atmosfären som 

respektfull där deltagarna är ödmjuka och omtänksamma gentemot varandra. Under 

intervjuerna framkommer att stämningen i arbetsgruppen har haft en positiv inverkan på hur 

arbetet fungerat i verksamheten. Två ur personalgruppen tar dock upp att små konflikter 

ibland kan uppstå men att dessa hittills inte har varit stora nog att påverka verksamheten.  

Samtliga i personalgruppen beskriver att de upplever en förändring hos deltagarna sedan de 

började i verksamheten. Förändringar som de tar upp relaterat till deltagarnas arbetsförmåga 

är en ökad arbetsglädje och en utveckling av kompetensen inom arbetsområdet. Personalen 

beskriver även personliga förändringar hos deltagarna som är kopplade till deras individuella 

problematik. Exempelvis upplever en ur personalgruppen att deltagarnas strategier och försvar 

förändras i takt med att relationer byggs mellan individerna i verksamheten.  
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5.2.4 Personalens bild av deltagarnas tidigare erfarenheter av arbete 

Personalen upplever att det finns en skillnad mellan de som har erfarenhet av arbete sedan 

tidigare och de som inte har det, vad gäller hur de beter sig i verksamheten. Exempelvis tar de 

upp användandet av mobiltelefon under arbetstid och att komma i tid på morgonen. En i 

personalgruppen betonar vikten av att vara öppen för deltagarnas nyfikenhet och färdigheter, 

istället för att fokusera på deras tidigare arbetserfarenheter. Det framkom dock att tidigare 

erfarenhet av liknande arbete kan innebära en fördel vad gäller att komma in i arbetet i 

verksamheten tidigt. Personalen tycker att det är svårt att se en skillnad i deltagarnas syn på 

arbete sedan de började i verksamheten. Det här beskriver de är på grund av att 

deltagargruppen är heterogen och att deltagarna fungerar utifrån hur de mår.  

5.2.5 Betydelsen av stöd utanför verksamheten 

Personalen uttrycker en svårighet inför att svara på frågan om de upplever någon skillnad 

mellan deltagare som har stöd utanför verksamheten och de som inte har det i hur de fungerar 

i verksamheten. En i personalen beskriver att denne upplever en skillnad mellan deltagare 

som har stöd utanför verksamheten och de som inte har det i hur öppna de är i mötet med nya 

människor. De som har lite stöd utanför verksamheten fungerar enligt en annan i personalen 

dock bra i arbetsgruppen.  
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6. Analys 

Vi har valt att lägga upp analysdelen efter Bronfenbrenners PPCT- modell och kategorierna 

blir därför process, person, kontext och tid. I det här kapitlet kommer vi att koppla resultatet 

till teorin och den tidigare forskningen. För att underlätta läsningen har vi valt att kursivera de 

för vår analys viktigaste begreppen utifrån det utvecklingsekologiska perspektivet. Resultatet 

från vår studie kan främst förstås utifrån komponenten kontext då den största delen av vårt 

resultat kan kopplas till denna komponent. 

6.1 Process 

Utifrån begreppet process får vi en förståelse för hur deltagarna interagerar med de personer, 

saker och symboler som finns i verksamheten (jmf Bronfenbrenner 2001). Det som 

Bronfenbrenner (2001) benämner som proximala processer är något som ständigt pågår i det 

dagliga arbetet. Begreppet innefattar en ömsesidig påverkan från personen i utveckling och de 

personer, saker och symboler i dennes närhet (Kejerfors 2007). Denna ömsesidiga påverkan är 

någonting som framkommer i såväl intervjuer med deltagare som med personal. Enligt vår 

analys blir det för deltagarna de interpersonella relationerna som får störst betydelse för deras 

utvecklingsprocess. Vi tänker då främst på relationerna mellan personalen och deltagarna. I 

sina beskrivningar av verksamheten betonar de flesta av deltagarna, som vi intervjuade, 

personalen och den roll de har. De berättade exempelvis hur personalen låter dem arbeta i 

deras egen takt, hur de öppnar för samarbete mellan deltagarna samt att de finns tillgängliga 

för stöd. Vi anser att denna betoning på personalen belyser hur viktig personalen har blivit för 

deltagarna då de under denna fråga skulle kunnat betona exempelvis verksamhetens lokaler, 

arbetsuppgifterna eller upplägget. Den ömsesidiga påverkan mellan personer bekräftas även i 

personalens intervjuer då deras beskrivning av verksamheten till stor del utgörs av deltagarna. 

De betonar deltagarna som det positiva med verksamheten istället för att exempelvis betona 

den befintliga verksamheten och den struktur den erbjuder.  

En annan proximal process som vi funnit i vår studie är mellan deltagarna och de saker som 

finns i verksamheten. Deltagarna har under sin tid i verksamheten lärt sig att använda de olika 

redskap som används i det dagliga arbetet vilket har lett till en utvecklingsprocess för dem. 

Under intervjuerna med personalen framkom exempelvis att deltagarnas nya kunskaper har 

lett till en ny arbetsglädje och en möjlighet för personalen att ge dem mer ansvar. De nya 

kunskaperna kan leda till en ny säkerhet och en förstärkt arbetsidentitet för deltagarna. Det här 

kan vara ett exempel på hur saker kan påverka en individs utvecklingsprocess såsom vi tolkar 

att Bronfenbrenner beskriver (jmf Bronfenbrenner 2001). 
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6.2 Person 

Den här kategorin innefattar de egenskaper och karaktärsdrag som en individ innehar och som 

kan påverka utvecklingsprocessens utfall (jmf Kejerfors 2007). I den här studien har vi valt att 

inte fokusera på en individs egenskaper eller individuella problematik. Anledningen till detta 

var främst för att säkra deltagarnas anonymitet genom att fokusera på det gemensamma i 

deltagarnas och personalens berättelser. Under en del intervjuer framkom det personliga 

egenskaper och karaktärsdrag men i de situationer då svaren har varit allt för kopplade till 

intervjupersonerna har vi valt att inte redovisa detta i resultatet. Det uppkom dock under 

intervjuerna flera likheter mellan intervjupersoner kopplat till individuella egenskaper som vi 

väljer att ta upp. 

Den tidigare forskningen pekar på att motivationen hos individen är en betydelsefull del vid 

en återgång till arbete (se exempelvis Gerner 2005). Motivation är även någonting som 

betonas vid inskrivningen av nya deltagare i den verksamhet som vi har studerat. Vid 

inskrivningen skapas även individuella mål för deltagarna tillsammans med dem, mål som 

exempelvis kan handla om att lära sig att komma i tid. Under personalens intervjuer bekräftas 

denna motivation då de talade om att de upplever det som att deltagarna vill vara i 

verksamheten. 

En förändring hos individen som vi under intervjuerna frågade om var deltagarnas syn på 

arbete. Denna förändring kan kopplas till komponenten person då tidigare erfarenheter och 

personliga egenskaper påverkar hur deltagarna ser på arbete och om de upplever att deras syn 

på arbete har förändrats. Deltagarnas svar varierade då några ansåg att de upplevde en positiv 

förändring samtidigt som andra inte upplevde någon skillnad. Enligt personalens 

beskrivningar har det dock skett en övergripande förändring hos deltagarna sedan de började i 

verksamheten i form av en ökad arbetsglädje och arbetsförmåga. Personalen berättar även om 

personliga förändringar hos deltagarna kopplat till individernas individuella problematik. 

Utifrån teorin förstår vi att dessa förändringar hos deltagarna kan leda till en ny förmåga att 

hantera utvecklingsprocesser i framtiden (jmf Kejerfors 2007). Det kan till exempel handla 

om att deltagarna hanterar en anställningsintervju men en ny säkerhet utifrån sina nya 

förmågor.  

6.3 Kontext 

En individ påverkas av sin omgivning samtidigt som hon aktivt är med och skapar den 

kontext som hon vistas i (Bronfenbrenner 1993). I det utvecklingsekologiska perspektivet 

beskrivs en individs kontext utifrån system på olika nivåer med individen i centrum (se 
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exempelvis Bronfenbrenner 1979). När en deltagare startar i sysselsättningsverksamheten 

tillkommer ett nytt mikrosystem vilket innefattar nya roller, aktiviteter och relationer. En start 

i verksamheten skulle därför kunna innebära vad Bronfenbrenner kallar för en ekologisk 

övergång då både miljö och roller förändrades för individen. Den här förändringen påverkar 

flera delar av en deltagares liv då mikrosystemen integrerar och påverkar varandra. Denna 

förändring sker, enligt teorin, på mesonivå (jmf Bronfenbrenner 1979).  

Ett exempel på en förändring på mikronivå som framkommit under intervjuerna är 

deltagarnas beskrivning av hur deras fritid förändrats sedan de började i verksamheten. De 

nya mikrosystemen som kommit i och med verksamheten har begränsat deltagarnas fritid och 

flera av dem värderar sin lediga tid mer. Aktiviteterna under dagen gör även deltagarna mer 

trötta, något som de beskriver som en positiv förändring. Då flera av deltagarna beskrev 

fritidssysslor som involverade andra individer bör rimligtvis denna nya förändring även 

påverka mikrosystem bestående av dessa individer.  

Deltagarnas familj och vänner kan ses som andra mikrosystem som enligt teorin skulle kunna 

påverkas av den ekologiska övergången. Vi berörde dessa mikrosystem när vi under 

intervjuerna frågade deltagarna om deras stöd utanför verksamheten. Majoriteten av 

deltagarna upplevde att de fick stöd och att stödet kom från föräldrar, syskon och vänner. 

Under intervjuerna framkom ingen förändring av dessa mikrosystem men något som däremot 

framkom var att deltagarna skapat nya relationer inom verksamheten, med andra ord skapades 

nya mikrosystem för individerna. 

Relationerna som skapats i verksamheten är både mellan deltagarna och personalen samt 

mellan deltagarna i gruppen. Deltagarna beskrev personalen som förstående eftersom de 

skapar utrymme för deltagarna att arbeta i deras egen takt. Vidare beskriver deltagarna att 

personalen finns tillgängliga för stöd vid behov, något som personalen i sina intervjuer 

bekräftar. Under intervjuerna med personalen framkom även ett förtroende för deltagarna 

eftersom de tillåts planera, utföra och lösa problem i arbetet till stor del själva. Det här var 

något som av deltagarna upplevdes som positivt och stärkande i arbetet. Den tidigare 

forskningen lyfter också vikten av ett stöd från arbetsgivare vid en återgång till arbete samt en 

förståelse för individen och dennes situation (se exempelvis Dekkers-Sánchez et al 2010; 

Gerner 2005; Johnsson et al 2010). Vidare betonar den tidigare forskningen arbetsgivarens 

positiva inställning till att anpassa arbetsmiljön efter individens behov som en resurs, 

någonting som också betonas av deltagarna under våra intervjuer med dem (a.a.).  
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Både deltagare och personal beskriver en bra stämning i deltagargruppen under intervjuerna. 

Deltagarna upplever det som att det är en bra gemenskap i gruppen där det finns utrymme för 

att hjälpa och stötta varandra i det dagliga arbetet. Personalens upplevelser bekräftar 

deltagarnas beskrivningar då de berättar hur deltagarna är ödmjuka och omtänksamma mot 

varandra. Flera studier som vi tar upp i den tidigare forskningen lyfter vikten av stöd från 

arbetskollegor i form av att känna förtroende, uppmuntran och omtanke (se exempelvis 

Johnsson et al 2010; Lysaght & Larmour-Trode 2008; Yarker et al 2010). Trots den positiva 

stämningen som framkommer under våra intervjuer med deltagare och personal förekommer 

dock, enligt personalen, en del små konflikter mellan deltagarna. Konflikter skulle dock 

kunna ses som en naturlig del av interaktionen och även bekräfta att det vuxit fram relationer 

mellan deltagarna. De relationer som skapas i verksamheten bidrar med en känsla av social 

samhörighet vilket går i linje med tidigare forskning som betonar social samhörighet som en 

positiv konsekvens av arbete (se exempelvis Strickler et al 2009). 

I och med deltagarnas start i verksamheten påbörjade de nya aktiviteter, något som enligt det 

utvecklingsekologiska perspektivet får betydelse för individens utvecklingsprocess (jmf 

Bronfenbrenner 1979). Utöver att skapa rutiner och en strukturerad vardag erbjuder 

verksamheten aktiviteter där deltagarna får skapa föremål och se resultat, någonting som 

under intervjuerna med deltagarna beskrivs som meningsfullt och stärkande. En annan 

aktivitet som skapas inom ramen för verksamheten är deltagarnas möjlighet att samarbeta och 

lösa problem tillsammans med andra. Verksamhetens upplägg med delning och gemensam 

lunch är andra nya aktiviteter för deltagarna. Personalen beskriver delningen som en möjlighet 

för reflektion och berättar om hur deltagarna hanterar denna aktivitet på olika sätt, en bild som 

bekräftas av deltagarna. Vi tolkar det som att den här aktiviteten kan upplevas som jobbig av 

deltagarna, någonting som skulle kunna bero på att det är en sårbar situation. Kopplat till det 

moment som i verksamheten kallas ”delning” tar några studier från den tidigare forskningen 

upp självreflektion som en betydelsefull resurs vid återgång till arbete (se exempelvis Krause 

et al 2001). Verksamheten erbjuder i och med aktiviteten delning en möjlighet för individerna 

att utveckla denna förmåga. Den gemensamma lunchen kan enligt personalen ses som en tid 

för gemenskap och är en uppskattad aktivitet av de allra flesta deltagare. Någonting som kom 

upp i relation till aktiviteterna i verksamheten var vikten av att i framtiden arbeta med 

någonting som de trivs med. Några av deltagarna beskrev det som att ett meningsfullt arbete 

skulle kunna hindra individen från att falla tillbaka i destruktiva mönster. Detta skulle kunna 
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kopplas till Hallsten (1998) och Lindberg (2006) studier i den tidigare forskningen då de båda 

beskriver hur arbetets innehåll kan påverka den psykiska hälsan negativt. 

Nya roller skapades för deltagarna när de startade i verksamheten, exempelvis en roll som 

arbetskollega och en roll som arbetare. Samtliga deltagare som vi intervjuade hade tidigare 

erfarenhet av arbete innan de kom till verksamheten men de flesta beskrev trots det en 

förändring i synen på sig själva i en arbetssituation. Några av deltagarna betonade även 

känslan av att göra någonting viktigt om dagarna, någonting som skulle kunna kopplas till att 

flera av deltagarna hade en period utan arbete innan de startade i verksamheten. Betoningen 

på att göra något betydelsefullt om dagarna går i linje med den tidigare forskning som kopplar 

arbete till ”det normala” (se exempelvis Johnsson et al 2010). Arbetet skulle kunna uppfattas 

som en betydelsefull aktivitet då det vanligtvis tar upp många människors tid om dagarna.  

Vid intervjuerna med personalen framkom att de upplevde en förändring hos deltagarna i 

form av en utökad kompetens inom arbetsområdet. Enligt vår tolkning har deltagarna 

utvecklat en ny arbetsidentitet som skulle kunna fungera som ett stöd vid framtida yrken. 

Under intervjuerna med personalen kom det fram att deltagarnas och personalens arbete till 

stor del präglas av att verksamheten bedrivs i projektform och att de fortfarande befinner sig i 

uppbyggnadsfasen. Personalgruppen, som ett eget mikrosystem, arbetar fortfarande med att 

utveckla sina roller och sitt arbetssätt vilket med bakgrund av teorin borde påverka deltagarna 

och deras mikrosystem. Beroende på vilken individ som studeras och vilket sammanhang de 

befinner sig i byter de olika systemen värde (Bronfenbrenner 1979). Personalgruppen kan 

exempelvis ses som ett mikrosystem i den vardagliga interaktionen mellan deltagare och 

personal eftersom de erbjuder stöd och arbetar tillsammans med deltagarna. Då det handlar 

om arbetsmetod, något som påverkar deltagarnas arbetssituation, skulle personalgruppen 

snarare kunna fungera som ett exosystem. Anledningen till att personalen snarare är ett 

exosystem i det senare fallet är att de beslut som personalen kommer fram till påverkar 

deltagarna utan att deltagarna har något direkt inflytande över dem (jmf Bronfenbrenner 

1979). Deltagarna och personalen i vår studie har dock beskrivit en bild som talar emot detta 

när de redogör för hur deltagarna har möjlighet att ge feedback på personalens arbete och på 

så sätt påverka deras beslut.  

Under intervjuerna med deltagare framkom, i likhet med personalens intervjuer, att 

verksamheten präglades av dess form som projekt med en oviss framtid. Detta skulle kunna 

kopplas till begreppet exosystem då individerna i verksamheten påverkas av beslut fattade av 
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aktörer inom kommunen. De beslut kommunen tar påverkar verksamheten utan att deltagare 

och personal i denna har något direkt inflytande över dessa. Osäkerheten kring framtiden 

skulle kunna hämma de utvecklingsprocesser som sker inom verksamheten (jmf Kejerfors 

2007). Exempelvis skulle deltagarnas utvecklingsprocesser kunna avbrytas om kommunen 

beslutar att inte ge projektet fortsatt stöd. 

6.4 Tid 

Enligt PPCT- modellen krävs tid och regelbundenhet för att en utvecklingsprocess ska nå 

resultat (Bronfenbrenner 2001). I studien av Strickler et al (2009) går i linje med 

Bronfenbrenners resonemang då författarna kommer fram till att individer som haft en ojämn 

kontakt med arbetsmarknaden inte nödvändigtvis upplever positiva effekter av arbete. Detta 

skulle kunna vara en anledning till att inte alla deltagare på alla frågor kunde beskriva en 

förändring som skett sedan de startade i verksamheten. Exempelvis varierade deltagarnas svar 

på frågan om deras syn på arbete hade förändrats sedan de startade i verksamheten samt 

frågan om framtida yrkesplaner, någonting som skulle kunna bero på att de varit i 

verksamheten olika länge eller att de inte förändras i samma takt.   
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7. Diskussion 

I det här kapitlet kommer vi att börja med en resultatdiskussion där vi kopplar samman 

resultatet med studiens syfte och frågeställningar. Under rubriken metoddiskussion kommer vi 

därefter att skriva om den metod som vi har använt oss av samt dess effekter på vår uppsats. 

Vidare kommer vi att föra en diskussion om studiens generaliserbarhet samt ge förslag på 

fortsatt forskning. Rubrikerna är resultatdiskussion, metoddiskussion och förslag till fortsatt 

forskning.  

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka vilken betydelse sysselsättningsverksamheten 

har haft för dess deltagare. I studien var vi intresserade av att undersöka hur deltagandet i 

verksamheten har påverkat deltagarna på ett professionellt samt på ett privat plan. Genom att 

använda oss av kvalitativa intervjuer med deltagare och personal ville vi besvara studiens 

syfte och frågeställningar. 

Sammanfattningsvis visar resultatet på att sysselsättningsverksamheten har haft en betydelse 

för deltagarna, både på ett professionellt plan och på ett privat plan. Uppsatsen titel ”Mer än 

att leka träslöjd” summerar på ett tydligt sätt sysselsättningsverksamhetens betydelse för 

deltagarna. Titeln bygger på ett uttalande där en av deltagarna under intervjun berättade att 

arbetet de utför i verksamheten känns meningsfullt då de exempelvis tillverkar möbler som 

säljs. Studiens resultat visar på att deltagarnas vistelse i verksamheten har gett dem en 

möjlighet att utveckla en ny arbetsidentitet utifrån arbetet som bedrivs i verksamheten. 

Resultatet visar även på att deltagarna har fått en ny syn på sin lediga tid. Det här skulle kunna 

kopplas till att flera av deltagarna hade en period utan arbete innan de startade i 

verksamheten. Tiden i verksamheten reducerar deltagarnas lediga tid men fritiden beskrivs 

dock till skillnad från tidigare som mer betydelsefull, någonting som kan komma av att den är 

begränsad. Det utvecklingsekologiska perspektivet lyfter hur en förändring på en nivå i en 

individs liv påverkar andra delar av individens liv (jmf Bronfenbrenner 1979). Det här blev 

tydligt i vår sammanställning av resultatet då det inte alltid var tydligt vad som var en 

förändring på deltagarnas professionella respektive privata plan. De olika planen påverkar 

varandra ömsesidigt vilket gör det svårt att avgöra vart en förändring sker och vad som 

påverkar vad, någonting vi dock kan avgöra är att förändringar sker på båda planen i och med 

en deltagares start i sysselsättningsverksamheten.  
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Utifrån det utvecklingsekologiska perspektivet har vi fått en förståelse för hur vistelsen i 

verksamheten inneburit nya aktiviteter som skapat nya roller för deltagarna. Under intervjuer 

med deltagare talade intervjupersonerna exempelvis om sig själva som arbetande när de 

berättade att de skapar saker på dagarna samt beskrev sig själva som en arbetskollega då de 

berättade om hur de samarbetar med de övriga deltagarna och hjälper varandra i det dagliga 

arbetet. Flera av deltagarna talade om en ny syn på sig själva i en arbetssituation, exempelvis 

nämnde några hur de insett att de klarar av saker de inte tidigare var medvetna om att de 

kunde samt att de känner att de tillför någonting i arbetet i verksamheten. I intervjuerna med 

personalen bekräftas deltagarnas bild av de nya roller som skapats. De nya roller som 

deltagarna försätts i med deras deltagande i verksamheten är av betydelse för den 

utvecklingsprocess som de befinner sig i nu och som vi studerar. Utifrån ett 

utvecklingsekologiskt perspektiv får vi en förståelse för hur dessa nya roller och färdigheter 

kommer kunna vara till hjälp för individerna i framtida utvecklingsprocesser. Exempelvis kan 

den nya tilltron till sin egen kapacitet fungera som ett verktyg i kommande arbetssituationer 

samt i individernas liv i övrigt.  

Interpersonella relationer mellan deltagare och personal samt inom gruppen av deltagare har 

vuxit fram och fått betydelse för deltagarnas utvecklingsprocesser. Personalens stöd och 

förtroende för deltagarna har gett deltagarna möjlighet att utveckla nya kunskaper och 

egenskaper. Samtidigt som relationerna är viktiga för att nya roller överhuvudtaget ska 

utvecklas ger intervjuerna med deltagarna en förståelse för vilken betydelse relationerna fått 

för de roller som har skapats. Det stöd som personalen ger deltagarna och det förtroende 

deltagarna får genom de olika projekten är det som i studien kommit fram som mest 

betydelsefullt för deltagarna och något som enligt vår tolkning har haft störst betydelse för 

deltagarnas utvecklingsprocesser.  

Vår första frågeställning behandlar hur deltagare och personal beskriver att de upplever 

verksamheten. De deltagare vi har talat med beskriver hur verksamheten blev ett sätt för dem 

att skapa rutin och struktur i vardagen. Vidare talade de om vikten av att göra någonting 

meningsfullt på dagarna, någonting som går i linje med den tidigare forskning som vi funnit 

på området (se exempelvis Hallsten 1998; Lindberg 2006). Deltagarna lyfter även att 

verksamheten skapar möjligheter för dem att arbeta i sin egen takt samt att de får samarbeta 

med de övriga deltagarna. Arbetsgivarens vilja att anpassa arbetsuppgifter samt de sociala 

relationer som kommer av arbete är även någonting som den tidigare forskningen betonar som 

viktigt vid en återgång till arbete (se exempelvis Gerner 2005; Jansson et al 2003). I 
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personalens beskrivningar av verksamheten betonas den trygga miljön och stämningen i 

deltagargruppen som positiva aspekter. Verksamhetens form som projekt samt sårbarheten i 

att personalgruppen består av tre individer varav endast en arbetar heltid kommer upp som 

mer negativa aspekter då personalen beskriver verksamheten. De positiva aspekter som 

uppkommer under intervjuerna med personalen präglas av fenomen som de själva skapar 

tillsammans med deltagarna. Till skillnad från de positiva aspekterna består de negativa av 

faktorer som de inte direkt kan påverka i samma grad. Resonemanget skulle kunna kopplas till 

Bronfenbrenners beskrivning av exosystem och hur beslut fattade på den nivån kan hämma 

eller förbättra utvecklingsprocesser som sker på mikro- och mesonivå (jmf Kejerfors 2007). 

Utifrån det utvecklingsekologiska perspektivet blir det relevant att lyfta deltagarnas och 

personalens betoning på de interpersonella relationerna i deras beskrivningar av 

verksamheten. Vi anser att denna betoning visar på den ömsesidiga påverkan från personen i 

utveckling och de personer i dennes närhet som innefattas i begreppet proximala processer 

(jmf Kejerfors 2007). Relevant för vår studie är att denna påverkan beskrivs som positiv av 

både deltagare och personal. 

En stor del av den tidigare forskningen, både nationell och internationell, betonar stöd från 

arbetsgivare som viktigt vid en återgång till arbete (se exempelvis Gerner 2005; Lysaght & 

Larmour-Trode 2008). Deltagarna upplever att de får det stöd de behöver idag men det faktum 

att det är en liten arbetsgrupp med endast en heltidsanställd kan komma att få följder för dem i 

framtiden, exempelvis kan det få konsekvenser om någon i arbetsgruppen blir sjukskriven. 

Den andra frågeställningen fokuserar på om deltagarna upplever en förändring på ett 

professionellt plan. För att besvara denna frågeställning frågade vi deltagarna om deras syn på 

arbete och i fall vistelsen i verksamheten påverkat denna syn. Deltagarnas svar på frågan 

varierade då några upplevde en förändring av sin syn på arbete samtidigt som andra inte 

gjorde det. Utifrån det utvecklingsekologiska perspektivet har vi förstått det som att längden 

och regelbundenheten i vistelsen i verksamheten kan påverka deltagarnas utvecklingsprocess 

(jmf Bronfenbrenner 2001). För vår studie kan det här få betydelse då deltagarna har ett 

individuellt schema och därför har vistats i verksamheten olika länge. Vidare bör hänsyn tas 

till att utveckling kan ske i olika takt med hänsyn till individuella egenskaper och 

karaktärsdrag hos individerna, något som lyfts med begreppet person i PPCT- modellen. Vårt 

resultat kring deltagarnas syn på arbete sedan de startade i verksamheten skiljer sig delvis från 

den tidigare forskningen som ger arbete en betydligt större roll än deltagarna gör i sina 
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beskrivningar (se exempelvis Gerner 2005). Skillnaden skulle dock kunna bero på vad som 

tidigare sagts om deltagarnas olika utvecklingsprocesser.  

Tidigare forskning på internationell nivå som berör återgång till arbete lägger stor vikt vid 

individens stöd utanför arbetsplatsen såsom stöd från familj och professionella (se exempelvis 

Strickler et al 2009). Det utvecklingsekologiska perspektivet betonar, utifrån begreppet 

ekologisk övergång, att en förändring av en individs miljö och roller påverkar andra delar av 

individens liv (jmf Bronfenbrenner 1979). Med bakgrund av det ville vi med den tredje 

frågeställningen undersöka om deltagarna upplever att vistelsen i verksamheten påverkar dem 

på ett privat plan. Deltagarna berättar under intervjuerna att deras fritid har ändrats på så sätt 

att den blivit mer meningsfull. Vidare beskriver de en ny positiv trötthet i och med deras 

vistelse i verksamheten. Förutom en förändring av fritiden framkommer de relationer som 

deltagarna skapat i verksamheten, relationer som kan vara speciellt värdefulla för individer 

som inte har ett starkt nätverk utanför verksamheten. En annan förändring som skett hos 

deltagarna på ett privat plan är de roller som de fått i och med arbetet i verksamheten. De 

roller som deltagarna fått i och med starten i verksamheten skulle enligt ett 

utvecklingsekologiskt synsätt kunna få konsekvenser för individens andra relationer utanför 

verksamheten (jmf Andersson 1986). Exempelvis skulle de nya rollerna kunna innebära att 

individen beter sig annorlunda i sällskap med vänner och familj. En fråga som växer fram 

utifrån det här resultatet är ifall fler roller skulle kunna underlätta för en individ i nya 

situationer de kan komma att ställas inför i framtiden.  

Den sista frågeställningen fokuserade på personalen och deras upplevelse av hur 

verksamheten påverkar deltagarna. I personalens berättelse om deltagarnas vistelse i 

verksamheten fokuserar de på de interpersonella relationer som skapats i gruppen. De 

beskriver vidare en förändring, inom PPCT- modellens personkomponent, relaterat till 

deltagarnas arbetsförmåga då de exempelvis betonar en ökad arbetsglädje och en utveckling 

av deltagarnas kompetens inom arbetsområdet. Under den här frågeställningen beskrivs 

deltagarnas utvecklingsprocess och den förändring som verksamheten inneburit för deltagarna 

mer tydligt än i deltagarnas beskrivningar. Denna skillnad skulle kunna bero på svårigheter 

för en individ under förändring att själv sätta ord på denna process. Hänsyn bör dock tas till 

det faktum att personalens beskrivningar är subjektiva och därför inte bör tillskrivas en 

avgörande betydelse i förståelsen av deltagarnas utvecklingsprocess. 
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7.2 Metoddiskussion 

I vår strävan efter intervjupersonernas anonymitet fokuserade vi på likheterna i berättelserna 

och valde därför bort information som blev alltför specifik för en intervjuperson. Detta har 

gjort att en del intressanta uttalanden har försvunnit i analysprocessen. Utifrån ett 

utvärderande syfte är det här något som vi kan se som en brist i studien och därför något som 

läsare bör ha i åtanke. En del av den tidigare forskningen avhandlade individuella faktorer 

som vi pågrund av denna avvägning inte kunnat koppla till vår studie. 

Genom tillämpning av teorin på intervjuresultatet kan läsaren få en vidare bild av den 

utvecklingsprocess som kommer av att en individ startar i en verksamhet liknande den vi 

studerar. Vår studie visar på hur utveckling sker tillsammans med andra och i samspel med 

omgivningen. Ett problem med att vi inte fick spela in en majoritet av intervjuerna var att vi 

inte hade möjlighet att utföra en transkribering av vårt intervjumaterial. Förutom att det 

innebär reliabilitets- och validitetsproblem för studien påverkar det även vår möjlighet att 

generalisera utifrån våra resultat. Vi är medvetna om att det finns en risk att information gick 

förlorad då vi inte fick spela in intervjuerna. Vidare är det möjligt att intervjupersonerna valde 

att inte ta upp alla sina upplevelser av sitt deltagande i verksamheten pågrund av lojalitet 

gentemot personalen. Det var personalen som introducerade studien för deltagarna vilket kan 

ha påverkat deras svar i form av att de undvek att ta upp saker som de upplever kan ha 

negativa effekter för verksamheten. Vi tror även att personalens berättelser kan ha påverkats 

av att studien ska ligga till grund för en utvärdering. Exempelvis kan personalen välja att inte 

ta upp mer negativa aspekter då verksamheten är beroende av fortsatt stöd av kommunen. Det 

här är ytterligare något som påverkar möjligheten att generalisera utifrån vår studie. Något 

annat som är viktigt för läsaren att ha i åtanke och som främst kan påverka utvärderingen men 

även studiens generaliserbarhet är att endast fem av nio deltagare ingår i studien. De deltagare 

som inte intervjuades skulle ha kunnat bidra med ytterligare aspekter eller upplevt vistelsen i 

verksamheten på ett annorlunda sätt.  

Överlag har våra etiska överväganden påverkar arbetet med studien då vi har satt 

intervjupersonernas främsta framför det som skulle vara bäst för vår studie. Anledningen till 

att vi tycker att det är speciellt viktigt i den här studien är då deltagarna som grupp befinner 

sig i en utsatt situation då de fortfarande kämpar med sin individuella problematik. Vi vill 

även här koppla till vetenskapsrådets forskningsetiska principer då dessa betonar vikten av att 

ständigt väga forskningskravet mot individskyddskravet (jmf Vetenskapsrådet 2010-12-21). 
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7.3 Förslag till fortsatt forskning 

För vidare forskning skulle det vara intressant att utföra en studie som fokuserar mer på 

personkomponenten i Bronfenbrenners PPCT- modell. Det här genom att exempelvis följa en 

individ från dennes start i verksamheten till ett eventuellt inträde på arbetsmarknaden. Vår 

studie väcker frågor kring vilken roll och betydelse tidigare erfarenheter och individuella 

karaktärsdrag har för individens utveckling, något som en studie med en annan inriktning kan 

besvara.  

Det skulle även vara intressant att studera en deltagargrupp där alla individer vistats i 

verksamheten under en längre tid. Vi ställer oss frågan om inte en längre vistelse i 

verksamheten skulle kunna innebära att deltagarna själva kan beskriva en tydligare 

förändring. Utifrån deltagarnas beskrivningar kan vi se ett mönster där deltagare som varit en 

längre tid i verksamheten mer utförligt beskrivit en förändring, något vi i den här studien inte 

har haft möjlighet att gå in på djupare på grund av anonymitet. 

Ett annat förslag på vidare forskning kan kopplas till debatten om supported employment. 

Diskussionen är intressant då den för med sig en kritik mot den typ av program som är 

vanligast i Sverige och väcker frågor kring kvalitén i de sysselsättningsverksamheter som 

bedrivs. Det skulle vara intressant att jämföra de olika arbetssätten i en svensk kontext och se 

vilka för- och nackdelar som framkommer med dem.  
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Bilaga 1: Brev till deltagare 

 

Hej! 

Vi heter Emilia och Helena och är 25 respektive 24 år gamla. Vi pluggar till socionomer i 

Stockholm men bor båda i Uppsala.  

Den uppsats som vi just nu skriver kommer att bli vårt examensarbete till vår 

socionomutbildning. Resultaten ska även ligga till underlag för en utvärdering av (verksamhetens 

namn) som vi blev förfrågade av (uppdragsgivarens namn) att göra. För att göra det här arbetet 

skulle vi vilja intervju dig vid ett tillfälle inom de närmsta två veckorna. Intervjuerna är helt 

frivilliga, om du inte känner att du vill delta behöver du inte göra det. Vi tänker oss att 

intervjuerna kommer gå till så att du får prata med någon av oss någonstans i (verksamhetens 

namn) lokaler under din ordinarie arbetstid. Intervjuerna kommer att ta mellan 30-60 min och vi 

bjuder på fika under tiden.  

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur du upplever ditt deltagande i (verksamhetens namn) 

och vilken betydelse den har haft för dig. Det vi kommer att ställa frågor om är din relation till 

arbete och till (verksamhetens namn).   

Du kommer att vara anonym i den här studien, vi kommer skriva ihop alla deltagarnas svar i en 

text så att det inte går att läsa ut vad just du har sagt. Vi fokuserar alltså på det gemensamma i era 

berättelser.  

En lista kommer att från och med idag ligga på (verksamhetschefens namn) kontor med möjliga 

tider för intervjuer.  

Vi hoppas att vi kommer att få möjlighet att prata med dig och ta del av dina erfarenheter.  

Hälsningar Emilia och Helena 
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Bilaga 2: Intervjuguide för deltagare 
 

Inledning: 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur deltagarna i (verksamhetens namn) upplever verksamheten och vilken 

betydelse den har haft för dem. Fokus ligger därför på din relation till arbete och till (verksamhetens namn).  Det 

här kommer att bli vårt examensarbete till vår socionomutbildning men resultaten ska även ligga till underlag för 

en utvärdering av denna verksamhet. 

Jag undrar om det skulle vara okej om jag spelar in intervjun? Med en inspelning kan jag skriva ner allt senare 

och därmed ha möjlighet att lyssna mer aktivt nu. Det skulle även underlätta för oss då vi ska sammanställa 

intervjuerna samt göra så att vi undviker missförstånd eller glömmer att anteckna någonting viktigt.  

Du kommer att vara anonym i den här studien, vi kommer skriva ihop alla deltagarnas svar i en text så att det 

inte går att läsa ut vad du har sagt. Vi fokuserar alltså på det gemensamma i era berättelser.  

Om du vill avbryta intervjun eller hoppa över någon fråga så är det bara att säga till. 

Har du några frågor innan vi börjar? 

 

Bakgrund/(verksamhetens namn): 

Hur fick du kontakt med verksamheten? 

- Ville du komma hit – eller fanns det någon annan verksamhet som du hellre ville delta i? 

- Vilken hjälp/kontakt/stöd behövde du, tycker du själv? 

När du kom till (verksamhetens namn) vad trodde du att du skulle få göra här? 

- Stämde din bild överens med vad du nu får göra? Saknar du något? 

Hur länge har du varit här? 

Hur skulle du beskriva (verksamhetens namn)? 

- Vad tycker du är positivt/negativt med verksamheten? Vad får du ut av verksamheten? 

- Hur skulle du beskriva personalens arbete? Vilken funktion har de? 

Kan du berätta om vad du gör på (verksamhetens namn)? 

- Hur ser en dag ut? 

- Har du tidigare arbetat med matlagning/hantverk? 

- Om nej, har du varit intresserad av denna typ av arbete tidigare?  

Tycker du att du får det stöd eller hjälp du behöver i ditt arbete här i verksamheten? 

- Om ja, av vem eller vilka? 

- Är det någon typ av stöd eller hjälp som du saknar eller önskar att du kunde få? 
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Hur trivs du med den övriga gruppen? 

- Samarbetar ni med varandra inom gruppen? 

- Vad tycker du om upplägget, delningen och gemensam lunch? 

- Hur känns det att prata i gruppen? 

 

Betydelse av arbete: 

Kan du berätta litet om dina tidigare erfarenheter av arbete? Alternativt praktikplats, arbetsträning,  

utbildning eller liknande? 

Vad betyder arbete för dig? 

- Skulle du kunna arbetat med vad som helst eller är det viktigt för dig att arbeta med 

någonting som du är intresserad av?   

- För att trivas på en arbetsplats, hur stor roll tror du att arbetskollegorna spelar? Alternativt 

chef eller arbetstider.  

Tycker du själv att din syn på arbete har ändrats sedan du började i verksamheten? Om ja, hur?  

Har du funderat på vad du vill göra framöver? Om ja, vad? 

 

Betydelsefulla andra: 

Har du någon i din närhet som du upplever stöttar dig just nu? Om ja, vem? 

Vad upplever du är stödjande, kan du ge något exempel? 

 Vad tycker du om att göra på din lediga tid?   

- Umgås med familj eller vänner? 

- Deltar du i andra aktiviteter? 

- Hobbys? 

Har din fritid förändrats på något sätt sedan du började i (verksamhetens namn)? Om ja, hur?  

 

Avslutande kommentarer: 

Finns det något som enligt dig kan göras bättre på (verksamhetens namn)? 

Är det något annat du vill säga eller lägga till? 

Tack så mycket för ditt deltagande! 
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Bilaga 3: Intervjuguide för personal 
 

Inledning: 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur deltagarna i (verksamhetens namn) upplever verksamheten och vilken 

betydelse den har haft för dem. Fokus ligger därför på deltagarnas relation till arbete och (verksamhetens namn). I 

den här intervjun kommer vi att fokusera på din bild av hur verksamheten fungerar för deltagarna. Det här 

kommer att bli vårt examensarbete till vår socionomutbildning men resultaten ska även ligga till underlag för en 

utvärdering av denna verksamhet. 

Jag undrar om det skulle vara okej om jag spelar in intervjun? Med en inspelning kan jag skriva ner allt senare 

och därmed ha möjlighet att lyssna mer aktivt nu. Det skulle även underlätta för oss då vi ska sammanställa 

intervjuerna samt göra så att vi undviker missförstånd eller glömmer att anteckna någonting viktigt.  

Du kommer att vara anonym i den här studien, vi kommer skriva ihop alla personalens svar i en text så att det 

inte går att läsa ut vad du har sagt. Vi fokuserar alltså på det gemensamma i era berättelser.  

Om du vill avbryta intervjun eller hoppa över någon fråga så är det bara att säga till. 

Har du några frågor innan vi börjar? 

 

Bakgrund/(verksamhetens namn): 

Kön/ ålder 

Vad arbetade du med innan du började arbeta här? Tidigare utbildning och erfarenhet. 

Hur länge har du arbetat här? 

Hur skulle du beskriva (verksamhetens namn)? 

- Vad tycker du är positivt/negativt med verksamheten? Vad får du ut av att arbeta i 

verksamheten? 

Hur skulle du beskriva personalens arbete? Vilken funktion har ni? 

Tycker du att du har tid och möjlighet att ge det stöd och hjälp som deltagarna behöver? 

- Om nej, vilket typ av stöd har du ej tid/möjlighet att ge? 

- Om ja, på vilket sätt anser du att du ger stöd? Vilket stöd/ hjälp ges, exemplifiera dessa? 

Var du med och skapade upplägget för verksamheten? 

- Utifrån deltagarnas behov, hur upplever du att upplägget fungerar? För- och nackdelar? 
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Betydelse av arbete: 

Anser du att deltagarnas tidigare erfarenhet av arbete påverkar deras arbete eller hur de fungerar i 

verksamheten? Hur mycket deltagarna arbetat, vad de arbetat med osv. 

Upplever du att deltagarnas syn på arbete har ändrats sedan de började i verksamheten?  

- Om ja, hur?  

Hur upplever du att stämningen är mellan deltagarna i verksamheten? 

- Upplever du att stämningen i gruppen påverkar hur verksamheten fungerar?  

Öppnar ni upp för samarbete mellan deltagarna? 

- Om ja, hur då? 

Vid nyrekrytering av deltagare, tar ni hänsyn till hur den nya deltagaren skulle kunna fungera med 

den redan existerande gruppen? 

 

Betydelsefulla andra: 

Upplever du att det finns en skillnad mellan de deltagare som har stöd utanför verksamheten och 

de som inte har det i hur de fungerar i verksamheten?  

- Om ja, hur? 

Upplever du någon förändring hos deltagarna sedan de börjat i verksamheten?  

- Om ja, vilken slags förändring? 

 

Avslutande kommentarer: 

Finns det något som enligt dig kan göras bättre på (verksamhetens namn)? 

Är det något annat du vill säga eller lägga till? Någonting som inte tagits upp eller som är viktigt 

att framföra? 

 

Tack så mycket för ditt deltagande! 

 

 


