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Abstract 

 
This essay aims to examine the meaning work at daily activity centers gives 
people with intellectual disabilities and the questions these people consider 
necessary to ask in quality surveys. This has been done by interviews with 
twelve respondents in various daily activitiy centers within a private care 
company in the Stockholm area. The theories that has been used to analyze the 
empirical data is SOC - sence of coherence, stigma and empowerment. The 
result shows that the meaning of daily activity is to create and maintain social 
contacts, feeling important and needed by others and an opportunity to feel 
“normal” and like everybody else. Furthermore, the results show that the 
possibility of self-determination, the fellowship with personal and other 
participants and to have tasks with moderate severity are necessary questions to 
ask in quality surveys. Another result shows that the respondents are aware that 
the absence of salary differs a regular job from work in a daily activity center.  
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1. Inledning 
Vår uppsats handlar om personer med intellektuella funktionsnedsättningar som arbetar på 
daglig verksamhet. Enligt LSS 6 § har personer med intellektuella funktionsnedsättningar 
samt personer med förvärvade hjärnskador rätt till en daglig verksamhet (Norström & 
Thunved, 2011).  

Daglig verksamhet innebär en av kommunen beviljad insats utanför hemmet som kan 
innehålla både behandlande och produktionsinriktad sysselsättning. Idag finns en mångfald av 
verksamheter med olika inriktningar efter behov och intresseområden. Den traditionella 
dagliga verksamheten i särskilda lokaler finns kvar, men numera kan personer med 
funktionsnedsättning även arbeta inom konstnärliga verksamheter som teater, måleri och 
media där deltagarna arbetar med professionella konstnärer och har föreställningar och 
utställningar för allmänheten. Hunddagis och bageri/restaurangverksamhet är andra exempel. 
En del dagliga verksamheter har utflyttad verksamhet förlagd till företag eller myndigheter 
där grupper av deltagare utför arbetsuppgifter med hjälp av arbetshandledare. Andra deltagare 
har individuella placeringar på företag där de arbetar på egen hand i samarbete med 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen (Socialstyrelsen, 2011). 

Enligt Socialstyrelsen (2011) ska dessa verksamheter passa den enskilde och grunda 
sig på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Den enskilde ska ha 
inflytande och medbestämmande över insatserna och kvaliteten ska fortlöpande och 
systematiskt utvecklas och säkras. 

Daglig verksamhet ses ofta som en positiv och viktig del av livet för de personer som 
deltar (Socialstyrelsen, 2011). Forskningen visar att de genom sin sysselsättning ges identitet, 
gemenskap, glädje och struktur på dagen. Problemet är att dessa verksamheter sällan ses som 
ett riktigt arbete av deltagarna, bland annat på grund av att deltagarna inte får någon lön samt 
att de inte har samma rättigheter som arbetstagare inom den öppna arbetsmarknaden. Vidare 
har Socialstyrelsen konstaterat att målet med daglig verksamhet - att deltagarna på sikt ska 
erhålla lönearbete på den öppna arbetsmarknaden - inte uppfylls (Socialstyrelsen, 2011). 

I oktober 2012 hade ungefär 64 000 personer insatser enligt lagen (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Andelen personer som får insatser har 
ökat med 15 procent sedan 2006. Den insats som flest personer, 32 000, använder sig av är 
daglig verksamhet (www.socialstyrelsen.se). En delförklaring till att det är fler personer som 
får insatser idag än det var tidigare är att fler ungdomar blir placerade i särskola. Flera studier 
pekar på att särskoleelever senare har svårt att komma in på den öppna arbetsmarknaden, de 
är lågprioriterade hos arbetsförmedlingen. Istället erbjuds de automatiskt en plats inom daglig 
verksamhet. Ytterligare förklaringar är att personer med neuropsykiatrisk problematik är en 
växande grupp inom daglig verksamhet, att arbetsmarknaden har hårdnat samt att Samhall1 
ställer högre krav på arbetsförmåga (Socialstyrelsen, 2011). 

Denna uppsats skrivs på uppdrag av ett privat omsorgsföretag som bland annat driver 
daglig verksamhet inom ramen för LSS för ett hundratal personer. En stadsdelsförvaltning 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Samhalls huvudsakliga syfte är att skapa utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning hos 
kommuner och företag på marknadsmässiga villkor (www.samhall.se). 
2	  Pict-O-Stat är ett enkätverktyg som är utformat så att personer med omfattande intellektuell 
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inom Stockholm stad är huvudman. Företaget genomför årligen en brukarenkät med hjälp av 
Pict-O-Stat2 för att ur deltagarnas perspektiv mäta kvaliteten på verksamheterna. Företaget 
vill ha vår hjälp att ta reda på om de ställer rätt typ av frågor i enkäten, det vill säga om de 
mäter rätt saker i förhållande till vad deltagarna själva tycker är viktigt. För att ta reda på det 
har vi ställt frågor om vad som är bra respektive dåligt på deras dagliga verksamheter samt 
frågor om trivsel och självbestämmande. Detta i hopp om att få svar på vilka frågor deltagarna 
tycker är relevanta att ställa i enkäten. Meningen är att vårt resultat, om det visar sig att nya 
frågeområden är viktiga för deltagarna, senare kan leda till att den nuvarande enkäten 
revideras.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att genom kvalitativa intervjuer undersöka vilken betydelse arbetet på 
en daglig verksamhet har för personer med intellektuella funktionsnedsättningar, samt vilka 
frågor dessa personer anser vara viktiga att ställa vid en kvalitetsmätning av verksamheten. 
 

1. Hur resonerar personer med intellektuella funktionsnedsättningar kring varför de 
deltar i daglig verksamhet? 
 

2. Hur resonerar personer med intellektuella funktionsnedsättningar kring vad de anser 
vara viktigt för att de ska trivas på sin dagliga verksamhet? 
 

3. Hur resonerar deltagare på daglig verksamhet kring skillnaden på daglig verksamhet 
och arbete? 

 

1.2 Koppling till socialt arbete 

Det är fler och fler som blir beviljade insatsen daglig verksamhet i Sverige idag 
(Socialstyrelsen, 2011) och Karlsson (2007) hävdar att detta är en grupp av personer som 
riskerar att inte få sin röst hörd i samhället. Den nya generationen är dessutom en ung, 
heterogen grupp med nya behov som inte passar in i den traditionella dagliga verksamheten 
och inte vill identifiera sig som funktionsnedsatta, men som ändå behöver stöd av samhället. 
Bland äldre personer med funktionsnedsättning har många upplevt institutioner och har ofta 
andra behov och förutsättningar (Socialstyrelsen, 2011). Det är därför relevant för socialt 
arbete att försöka förstå de olika betydelser som daglig verksamhet har för personer med 
funktionsnedsättning. Målet med handikappolitiken är att personer med 
funktionsnedsättningar ska tillförsäkras goda levnadsförhållanden och kunna leva som andra. 
När Socialstyrelsen (2010a) genomförde en levnadsnivåundersökning för personer med 
funktionsnedsättningar visade den att det är långt kvar tills målen uppnåtts. Gruppen har 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Pict-O-Stat är ett enkätverktyg som är utformat så att personer med omfattande intellektuell 
funktionsnedsättning ska kunna besvara enkäten. Man kan använda bildsymboler, fotografier och inspelat tal 
som komplement till text (www.neonova.se). 
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sämre ekonomi, lägre utbildningsnivå, svagare anknytning till arbetsmarknaden och en 
mindre aktiv fritid (a.a.). Det är av vikt att utvärdera de insatser som gruppen ges och att 
undersöka möjligheter för att fler personer med funktionsnedsättning ska komma ut i 
lönearbete. Detta då lön istället för habiliteringsersättning (se 1.3 Centrala begrepp) skulle 
förbättra deras ekonomiska situation samt att de genom att bli integrerade på arbetsmarknaden 
skulle nå en högre delaktighet i samhället. Vi tror att det är relevant för socialt arbete att 
gruppens egna reflektioner över vad arbete betyder för dem lyfts fram. 
 

1.3 Förförståelse 

Författarna till denna uppsats har olika erfarenheter av respondentgruppen. En av oss har 
under ett tjugotal år arbetat på korttidsboende och bostad med särskild service för personer 
med intellektuella funktionsnedsättningar. Den andra har arbetat som LSS-handläggare på 
yrkespraktik och sommarjobb och har även arbetat med personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar inom boendesidan. 

Vi tror att vår förförståelse av respondentgruppen är gynnsamt för kommunikationen 
under intervjuerna, då vi har en vana att tala med personer ur målgruppen. Vi är medvetna om 
risken att förförståelsen gör oss mindre öppna för vad respondenterna delger oss om vi låser 
fast oss vid förutbestämda antaganden som vi tror att man kan ha om man har stor kännedom 
inom ett område. Medvetenheten om risken tror vi gör att vi anstränger oss för att inte låta 
tidigare kunskaper om andra personer med intellektuella funktionsnedsättningar som vi mött 
färga bilden av respondenterna. Ingen av oss har dock erfarenheter från daglig verksamhet 
vilket vi tror underlättar vår öppenhet under samtalen då vi inte vet vad respondenterna talar 
om. 
 

1.4 Centrala begrepp 

Funktionsnedsättning är enligt Socialstyrelsens termbank (termbank.socialstyrelsen.se): “en 
nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga som kan uppstå till följd av 
sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana 
sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara bestående eller av övergående natur”.  
 
Daglig verksamhet är en av tio insatser som regleras i 9 § 10 LSS - lagen om stöd och service 
för vissa funktionshindrade. Enligt LSS 1 § är insatsen förbehållen personer med omfattande 
funktionsnedsättning i yrkesverksam ålder som inte utbildar sig (Norström & Thunved, 2011). 
Den dagliga verksamheten har traditionellt organiserats som gruppverksamhet i särskilda 
lokaler men numera är det allt vanligare med utflyttade grupper på företag eller i 
organisationer eller individuella placeringar på ordinarie arbetsplatser (Socialstyrelsen, 2008). 
 
Deltagare används i den här uppsatsen synonymt för de personer som har insatsen daglig 
verksamhet. På de verksamheter som vi undersökt är uttrycket deltagare inarbetat. Deltagarna 
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har själva valt begreppet då de ogillar benämningen brukare och därför att begreppet 
arbetstagare kan blandas ihop med personalen som arbetar där. 
 
Habiliteringsersättning är en skattefri ersättning som betalas ut till alla som deltar i daglig 
verksamhet och är under 65 år. Ersättningen baseras på hur många timmar personer är på sin 
dagliga verksamhet. Den utgör en mindre del av personernas försörjning vilken annars består 
av aktivitetsersättning eller sjukersättning från socialförsäkringen (www.skatteverket.se). 
 

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till att undersöka hur personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar, vilket i den här studien inkluderar personer med förvärvade 
hjärnskador och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, resonerar kring sin dagliga 
verksamhet. Personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar är inte representerade 
i denna studie. En annan avgränsning är att vi valt att bara undersöka ett specifikt företag och 
de dagliga verksamheter som är kopplade dit, andra företag i samma verksamhetsområde står 
utanför denna studie. Vidare har vi valt att inte ta med personalens eller anhörigas syn på 
fenomenet. 
 

1.6 Uppsatsens disposition 

I första kapitlet beskriver vi vår problemställning, vårt syfte och våra frågeställningar samt 
centrala begrepp, avgränsningar och en historisk bakgrund. I det andra kapitlet presenterar vi 
tidigare forskning, följt av kapitel tre där våra teorier läggs fram; KASAM, stigmatisering och 
empowerment. I kapitel fyra presenteras vår valda metod och i femte kapitlet presenteras 
resultat och analys. Avslutningsvis följs uppsatsen upp med en sammanfattande diskussion av 
resultatet, metoddiskussion och förslag på vidare forskning. 
 

1.7 Bakgrund 

Synen på personer med intellektuella funktionsnedsättningar som grupp har genomgått stora 
förändringar under de senaste seklen. Från att ha varit oönskade, hånade och förföljda till att 
idag ha samma rättigheter och värde som övriga medborgare i samhället. Synens växlingar 
har i stort följt den ekonomiska och samhälleliga utvecklingen (Grunewald, 2008). 

Under industrialiseringen på senare hälften av 1800-talet skedde stora förändringar i 
samhället. Arbetstillfällen skapades och optimismen var stor gällande svaga gruppers 
möjlighet till anpassning i samhället. De sinnesslöa, som personer med intellektuell 
funktionsnedsättning kallades, ansågs kunna leva självständigt som vuxna om de deltog i 
uppfostringsanstalter. Dessa växte fram med syfte att utbilda de “bildbara sinnesslöa” så att de 
skulle kunna försörja sig själva och inte tära på samhällets resurser. I början av 1900-talet 
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märkte man att det fanns problem då gruppen var större än man beräknat och få klarade sig 
själva efter den sexåriga utbildningen i sinnesslöskolan. Optimism vändes i pessimism och för 
många väntade ett liv i anstaltsvård. Personer med intellektuell funktionsnedsättning sågs som 
en fara för samhället på 1920- och 1930-talen, när samhällsekonomin var kärv, vilket ledde 
till oerhörda övergrepp som steriliseringar för att inte deras gener skulle spridas vidare. 
Dessutom ansågs gruppen utgöra en ekonomisk fara då de funktionsnedsatta inte bidrog till 
sin försörjning. Efter andra världskriget spirade optimismen igen då den ekonomiska 
tillväxten var enorm och behovet av arbetskraft stort. Utbildning blev åter i fokus för gruppen. 
Kunskapen växte om personer med låg begåvning och om de sociala och psykologiska 
faktorer som påverkar individers utveckling (Grunewald, 2008). 

På 1960-talet formulerades normaliseringsprincipen som innebär att personer med 
intellektuella funktionsnedsättningar har rätt till samma livsmönster som alla andra i 
samhället. I och med 1967 års omsorgslag blev landstingen skyldiga att ordna sysselsättning 
till de som berördes av lagen. Detta skedde till stor del inom tillverkningsindustrin, men snart 
byggdes även dagcenter (kan jämföras med dagens traditionella dagliga verksamheter) med 
mer differentierat innehåll. De skapades då man såg att personer med komplexa 
funktionsnedsättningar hade utbyte av strukturerade rutiner och att få delta i ett 
arbetssammanhang med arbetskollegor och specifika arbetsuppgifter (Socialstyrelsen, 2010b). 
Verksamheterna initierades ofta av föräldrarörelsen FUB3 eftersom samhället inte täckte 
behovet av organiserad daglig sysselsättning (Grunewald, 2008). 

När normaliseringsidéerna växte fram var ekonomin god och tron på centralstyrning 
stark. Välfärdsstaten skulle fullbordas genom detaljstyrning. Decennierna efter har modellen 
omvärderats som alltför kostsam och ineffektiv. Genom att decentralisera den offentliga 
sektorn gavs landsting och senare kommunerna större makt att själva styra över hur omsorger 
och insatser skulle ges. Efter handikapputredningen, som riksdagen initierade, infördes 1994 
lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade - LSS, och ersatte därmed 
omsorgslagen från 1967. Målet med all verksamhet enligt LSS är att underlätta för personer 
med omfattande funktionsnedsättningar och främja full delaktighet i samhällslivet. 
Mottagarna av insatserna ska ges stort inflytande över hur insatserna utformas 
(Socialstyrelsen, 2008). Därmed har insatserna gått från kollektivt till mer individuellt 
avpassad inriktning. Det är dock fortfarande en utmaning att skapa möjlighet till verkligt 
självbestämmande för personer med funktionsnedsättningar enligt Grunewald (2008). 
 
 

2. Kunskapsområdet 

2.1 Sökprocess 

De databaser vi har använt vid vår sökande efter litteratur är DiVA, ProQuest Social Sciences, 
Libris, Google Scholar, EBSCOhost, avhandlingar.se och SwePub. Vi har till viss del använt 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (www.fub.se). 
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oss av trunkering. Nya referenser som har relevans för vår studie har hittats i andras 
avhandlingar samt i Socialstyrelsens rapporter. Därmed har viss kedjesökning använts 
(Rienecker & Stray Jørgensen, 2008).   
 
Sökord: arbete, delaktighet, daglig verksamhet, empowerment, intellektuella 
funktionsnedsättningar, självbestämmande. 
 
Engelska sökord: work, self-determination, determination, intellectual disability, 
empowerment, daily activity, daycare center, quality of life. 
 

2.2 Tidigare forskning   

I detta avsnitt kommer vi att presentera den del av den tidigare forskningen som vi finner 
relevant för vår studie. Avsnittet inkluderar både svensk och internationell forskning. 
Tematiseringen har gjorts utefter våra teorier och frågeställningar. 
 

2.2.1 Stigmatisering hos personer med intellektuella funktionsnedsättningar 

En artikel av Andrew Jahoda m.fl. (2010) undersöker ämnet stigmatisering i relation till hur 
det påverkar självuppfattningen hos personer med lindriga intellektuella 
funktionsnedsättningar i Storbritannien. Stigmatisering innebär ett utpekande av grupper eller 
individer som avviker från den rådande normen i samhället (Goffman, 1972). Resultatet från 
Jahodas m.fl. (2010) studie pekar på att det finns övertygande bevis att dessa personer 
upplever stigmatisering i sina liv och att de är medvetna om det. Artikeln bygger på 
etnografiska undersökningar, intervjuer och fallstudier, och resultatet visar att personer, även 
då kommunikationen brister, med sitt agerande visar att de kämpar för att etablera eller 
upprätthålla en positiv social identitet, ofta på bekostnad av sitt psykiska välmående (Jahoda 
m.fl., 2010). 

Stigmatiseringen av personer med intellektuella funktionsnedsättningar kommer till 
uttryck i form av direkt diskriminering och övergrepp men även genom att de överbeskyddas 
av sina välmenande familjer och därmed hindras i vardagliga situationer. Individerna som 
utsätts för stigmatisering är medvetna om diskrimineringen och hanterar den på olika sätt 
beroende på den kontext de befinner sig i. Intervjuer med deltagare på daglig verksamhet 
påvisade att de inte talade om sig själva utifrån sin funktionsnedsättning utan att de föredrog 
att tona ner svagheter till förmån för sina styrkor (Jahoda m.fl., 2010). 

Författaren fann kommunikationssvårigheter i intervjuerna som utmanande och 
genomförde därför ett antal fallstudier där deltagarna själva fick videofilma och fotografera 
sitt vardagsliv för att på så sätt visa hur stigmatisering tog sig uttryck. Resultatet visar att de 
med sämre kommunikationsförmåga visade lika stor medvetenhet om sin stigmatisering 
(Jahoda m.fl., 2010). 

Ämnet stigmatisering av personer med funktionsnedsättning har även Bejerholm och 
Björkman (2010) skrivit om, men utifrån teorierna empowerment och självbestämmande. I en 
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kvantitativ studie med 120 deltagare har de undersökt hur empowerment och 
självbestämmande är kopplat till engagemang inom daglig verksamhet i Sverige. Resultatet 
visar att en hög känsla av delaktighet kan kopplas till färre symtom och mindre grad av 
upplevd stigma, högre grad av engagemang i vardagliga aktiviteter och samhällsliv samt 
större livskvalitet. Studien visar att det finns goda skäl att utvärdera empowerment och 
självbestämmande inom daglig verksamhet, både på forskningsnivå och rent praktiskt på 
verksamheterna. Ett annat resultat påvisar att arbete innebär mycket mer än de ekonomiska 
aspekterna och man bör se till de sociala och psykologiska fördelarna som arbete för med sig 
då det minskar stigmatisering, ökar gemenskapen och delaktigheten i samhället. Både Jahoda 
m.fl. (2010) och Bejerholm och Björkman (2010) visar att personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar är medvetna om den stigmatisering som de utsätts för. 
 

2.2.2 Integrering på arbetsplatsen av personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar                                                                             

I en artikel från 2010 skriver Flores m.fl. om kvaliteten i arbetslivet för personer med 
intellektuella funktionsnedsättningar i Spanien. Studien gjordes bland 507 personer med 
intellektuella funktionsnedsättningar som alla var deltagare på olika former av arbetsrelaterad 
sysselsättning. Resultatet visade att handledarna spelar en stor roll för deltagarna som i stor 
utsträckning förlitar sig på dem, både för att få socialt stöd, men också för att få hjälp att lösa 
problem. Författarna förklarar att handledarna kan hindra deltagarna från att skapa och 
utveckla betydelsefulla relationer med de andra deltagarna – något som är viktigt för att känna 
tillfredsställelse på arbetsplatsen. Handledarna kunde också ibland bli för överbeskyddande 
gentemot deltagarna, vilket kunde minska möjligheten att utveckla problemlösande förmågor 
och eget beslutsfattande (Flores m.fl. 2010).                                                 

I likhet med Flores m.fl. (2010) för Larsson (2006) en diskussion kring svårigheten 
med integration på arbetsplatsen för personer med funktionsnedsättning i Sverige. Han 
använder sig av både kvantitativa (intervjuer, skattningar, observationer) och kvalitativa 
forskningsmetoder (observationer, deltagande observation, samtal, intervjuer). I hans studie är 
både lönebidragsanställda och deltagare i dagliga verksamheter representerade. I Larssons 
resultat framkommer det att arbetet har positiv betydelse för personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar, men det blir uppenbart att personerna även möter svårigheter på sina 
arbetsplatser. En person med intellektuell funktionsnedsättning är inte fullt integrerad på sin 
arbetsplats, då hen har andra arbetsvillkor än de övriga personerna på arbetsplatsen. 
Konsekvensen av det blir utanförskap och underordning i olika grad. Vidare skriver 
författaren att dessa personer ofta söker sig mot normala livsmönster, exempelvis accepterade 
roller inom yrkeslivet, familjen och övriga sociala gemenskaper (Larsson, 2006). 

Deltagare på dagliga verksamheter upplever att de är avvikande och annorlunda när 
de förknippas med sin verksamhet, vilket resulterar i att de tar avstånd från den. Personerna 
med lönebidragsanställning befinner sig närmare det livsmönster som människor vanligtvis 
har. Vidare skriver Larsson att deltagare inom dagliga verksamheter som är individuellt 
placerade på “vanliga” arbetsplatser får en priviligierad status inom den dagliga 
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verksamheten, då de visar att de klarar av arbetsuppgifter på ett jobb som är snarlikt det som 
andra personer i samhället har (Larsson, 2006). 

 

2.2.3 Arbetets betydelse för personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar 

En avhandling med målet att analysera vilken betydelse arbete och daglig verksamhet har för 
personer med intellektuella funktionsnedsättningar i Norge är skriven av Olsen (2009). 
Frågeställningarna som ställs är hur dessa personer och deras arbete alternativt dagliga 
verksamhet kopplas samman med välfärds- och arbetsmarknadspolitik, hur anställning/daglig 
verksamhet kopplas till klass och könsrollsmönster samt vilken betydelse arbete/daglig 
verksamhet har för dessa personers identitetsförvaltning och självpresentation. I studien 
redovisas de olika betydelser som arbetet på den dagliga verksamheten har för personer med 
intellektuella funktionsnedsättningar.   

Olsen har delat in sitt resultat i nyckelberättelser som visar vilka olika syften arbete 
har för deltagarna. De olika nyckelberättelserna skiljer sig från varandra på flera plan. De har 
olika arbetsetik, syn på lön, kollegors betydelse, socialt nätverk och arbetsmiljö. 
 

- Arbete som prestige och stolthet (1) 
Arbetstagarrollen ses som ett medel för prestige och anseende. Man arbetar för att visa 
sig kapabel att utföra sina arbetsuppgifter. Arbetet kopplas till en protestantisk 
arbetsetik där arbete är något moraliskt gott i sig självt. Lönen ses som tillräcklig. 

- Arbete som personlig utveckling (2) 
Även här värderas arbete som något gott. Arbete ses som ett medel till kvalifikation 
och till att förverkliga sin potential och utveckla sina färdigheter. Lönen värderas som 
alltför låg. 

- Arbete för att vara till nytta för andra (3) 
Arbete ses fortfarande som något gott, men här är nyttoaspekten i fokus. Man gör 
något som har betydelse för någon annan och definierar sig själv som hjälpare. Man 
går från vara passiv och hjälpberoende till att vara den som hjälper andra. 

- Arbete i en trevlig miljö med möjlighet att träffa andra (4) 
Här läggs speciellt stor vikt vid den sociala sidan av arbete. Det är viktigt att ha någon 
att prata och ha trevligt med. 

- Arbete för att få tiden att gå (5) 
Här ses arbete som en nödvändighet för att få tiden att gå. Kamratanda har en 
underordnad roll och arbetet i sig ses varken som viktigt eller intressant. 

- Arbete som stigma (6) 
Här understryks att arbete är en möjlighet att komma bort från den stigmatiserade 
status som det innebär att ha en intellektuell funktionsnedsättning, och istället ses som 
en vanlig arbetare. 
 

Vidare visar Olsens resultat att arbetstagarna är garanterade en handikappersättning som 
bygger på att de inte anses vara en del av arbetsmarknaden, men samtidigt förväntas de delta i 
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anställningar och dagliga sysselsättningar som samhället anordnar, vilket enligt Olsen (2009) 
gör att personerna befinner sig mellan en socialpolitisk omsorgslogik och en 
arbetsmarknadslogik. Det har snarare ökat segregeringen för dessa personer. Olsen (2009) 
frågar varför dessa personer alls ska arbeta när de garanteras ersättning som visserligen är låg. 
Olsen (2009) besvarar frågan med det existerande arbetslinje-idealet, att det är 
kostnadseffektivt för samhället samt att det är en del av normaliseringsidealet att ha en daglig 
sysselsättning eller ett arbete. Dessutom är det ofta så att personerna själva faktiskt önskar att 
ha ett arbete. Arbete eller daglig verksamhet ger struktur, mening och social position för 
deltagarna (a.a.). 
 

2.2.4 Vikten av självbestämmande, delaktighet och erkännande 

I sin avhandling utgår Mallander (1999) från normaliseringsprincipen och undersöker vad den 
har för betydelse för personer med intellektuella funktionsnedsättningars kontroll över sin 
vardag i sina gruppbostäder. Metoden han valt är deltagande observation och 
semistrukturerade intervjuer med boende och personal på ett antal gruppbostäder och 
vårdhem. 

Resultaten visar på en försiktig optimism vad gäller de boendes självbestämmande, 
men att det finns organisatoriska faktorer som begränsar. Begränsningarna är svåra att helt 
överbygga eftersom vissa människor alltid kommer att behöva hjälp av avlönad personal, 
vilket innebär att självbestämmandefrågan alltid kommer att vara aktuell och inte 
oproblematisk. Mallander (1999) visar att maktstrukturen är asymmetrisk och att personalen 
ibland förväntas styra över de boende. 

En annan studie undersöker inflytande och självbestämmande inom LSS (Giertz, 
2012).  Detta har gjorts genom intervjuer med brukare, anhöriga och professionella i 
brukarnas närhet. Giertz tar upp vikten av att ge individen ett erkännande som unik. För att en 
individ ska ha en känsla av självbestämmande och möjlighet till inflytande är erkännandet en 
förutsättning. En god avsikt riskerar att bli ett uttryck för makt utan erkännandet. Författaren 
skriver att maktaspekten finns i alla relationer, men att omedvetenhet om makten gör att den 
blir osynlig. Vidare förklarar författaren att graden av funktionsnedsättning påverkar graden 
av självbestämmande och inflytande, men även förväntningarna på brukaren påverkar. Om 
förväntningen är att brukaren inte förstår vad som sägs finns risken att brukaren betraktas som 
ett objekt som inte är medveten om sitt eget bästa. För att kunna bibehålla inflytande och 
självbestämmande krävs att personerna i brukarens närhet anpassar kommunikationen till 
individens förutsättningar, utifrån dennes funktionsnedsättning (Giertz, 2012). 

Frithiof (2007) nämner erkännande som en viktig del, kan en person erkänna sig 
själv så kan personen också erkänna andra. Vidare förklarar hon att det går att koppla 
delaktighet till medborgarskap, i hennes studie framför allt hur personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar vill, kan och får vara delaktiga i samhället. Hon skriver att en person 
för att kunna vara delaktig måste uppfylla vissa normativa krav, så som funktion och 
anpassningsförmåga. För att personer med intellektuella funktionsnedsättningar ska kunna 
känna delaktighet måste de ges vissa hjälpmedel. Sådana hjälpmedel kan vara struktur, 
framförhållning och förtydliganden, enligt intervjupersonernas resonemang (Frithiof, 2007). 
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En forskare som studerat delaktighet och medborgarskap hos personer med 
intellektuella funktionsnedsättningar i deras boende, dagliga verksamhet samt på fritiden är 
Blomberg (2006). Resultatet visar att den dagliga verksamheten har positiva aspekter som är 
inkluderande, exempelvis att ha ansvar för arbetsuppgifter och närheten till stöd från personal 
samt i de fall då mindre grupper arbetar ute i samhället. Det är däremot exkluderande att 
behöva anpassa sig till färdiga paketlösningar, inte kunna göra egna val samt att de 
traditionella dagliga verksamheterna är placerade i lokaler som inte används av andra i 
samhället. Vidare förklarar Blomberg att dagliga verksamheten innefattar många tidsbestämda 
aktiviteter så som medicinutdelning och saftpaus, vilket pekade på att personalen innebär 
stöd, men även kontroll. Det svåra är att urskilja vad som kan skapa självständighet och vad 
som endast är en anpassning till en strukturerad verksamhet. Författaren kom fram till att 
brukarna ofta saknar möjlighet att kunna påverka såväl innehållet som planeringen i 
verksamheterna (Blomberg, 2006). 

I en kvantitativ studie har Burton m.fl. (2005) studerat personer med 
funktionsnedsättning och deras möjlighet till självbestämmande. Författarna har kommit fram 
till att graden av funktionsnedsättning, snarare än ålder, påverkar valmöjligheten hos de vuxna 
deltagarna i deras studie. Graden av självbestämmande var avsevärt lägre för vuxna med mer 
omfattande funktionsnedsättningar, än för andra. De kunde dock inte se någon skillnad mellan 
vuxna med mildare funktionsnedsättning och personer utan intellektuell funktionsnedsättning 
(Burton m.fl. 2005). 

Lachapelle m.fl. (2005) har undersökt sammanhanget mellan självbestämmande och 
livskvalitet för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Urvalet bestod av 182 
vuxna personer med mild utvecklingsstörning från fyra länder – Kanada, USA, Belgien och 
Frankrike. Livskvaliteten mättes med hjälp av ett frågeformulär och graden av 
självbestämmande mättes med hjälp av en skala. Resultatet visade att personer med hög grad 
av självbestämmande också ofta hade god livskvalitet. Författarna menar därför att 
självbestämmande och livskvalitet går hand i hand. För att personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar ska nå en god livskvalitet är det därför viktigt att de har en så hög grad 
av självbestämmande som möjligt (Lachapelle m.fl. 2005).  
 

2.2.5 Sammanfattning 

Vi har hittat relativt mycket forskning som handlar om daglig verksamhet, men vi upplever att 
det saknas studier som utgår från deltagarnas egna upplevelser, framför allt inom svensk 
forskning. Vår studie ligger närmast studien av den norska forskaren Olsen (2009) som 
handlar om arbetets betydelse för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Trots 
det tycker vi att alla teman i detta avsnitt är aktuella för att skapa förståelse för vårt 
forskningsproblem. 

En del studier behandlar den bristande integreringen av personer 
funktionsnedsättningar på arbetsplatser, vilket ofta leder till utanförskap och underordning 
som kan kopplas till stigmatisering. Några studier behandlar inflytande, självbestämmande 
och delaktighet ur brukares perspektiv knutet till livskvalitet. Samstämmighet råder gällande 
att hög grad av självbestämmande och delaktighet ger högre livskvalitet. Till viss del spelar 
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graden av intellektuell funktionsnedsättning roll för självbestämmandet. Självbestämmande, 
delaktighet och erkännande hänger samman med vilken betydelse arbete och daglig 
verksamhet har för deltagarna. 

Viss del av vår tidigare forskning behandlar andra arenor än daglig verksamhet, så 
som exempelvis boende. Vi är dock av den åsikten att liknande typ av resonemang går att föra 
inom studier som handlar om daglig verksamhet, då båda arenorna är miljöer där personer 
med intellektuella funktionsnedsättningar i högre eller mindre grad är beroende av avlönad 
personal. 
 
 

3. Teori 

I uppsatsen använder vi KASAM-begreppet för att analysera hur deltagarna på den dagliga 
verksamheten beskriver hur de ger mening och betydelse åt arbetet. Empowerment kommer 
att användas för att analysera hur deltagarna ser på självbestämmande på den dagliga 
verksamheten och vidare kan teorin om stigmatisering ge oss förståelse för hur begrepp som 
normalitet och avvikelse påverkar deltagarnas syn på arbetet på den dagliga verksamheten.  
 

3.1 KASAM 

Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, skriver i sin bok Hälsans mysterium 
(2011) att alla människor utsätts för kroppsliga, psykiska eller sociala påfrestningar under 
livets gång. En del svårigheter är så kraftfulla och varaktiga att de gör människor sjuka. 
Antonovsky förklarar varför vissa personer som utsätts för påfrestningar förblir friska medan 
andra insjuknar med att människor har olika motståndskraft vilket orsakas av olikheter i arv 
och miljö. Antonovsky intresserade sig för det salutogena synsättet som fokuserar på 
hälsobringande faktorer snarare än på riskfaktorer. Dessa faktorer sammanfattas i KASAM - 
känsla av sammanhang vilket består av de tre huvudsakliga komponenterna begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 2011). 

Begriplighet syftar på om man upplever inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt 
begripligt som en ordnad, strukturerad och sammanhängande information snarare än på ett 
kaotiskt, slumpartat och oförklarligt sätt. En person med hög begriplighetskänsla förväntar sig 
att framtiden kommer att vara förutsägbar och i den mån överraskningar dyker upp är de 
förklarliga och kategoriserbara (a.a.). 

Hanterbarhet definierar Antonovsky som i vilken grad människan upplever att hen 
har resurser att förfoga över för att klara av krav som ställs på en i krävande situationer och 
utmaningar. Resurserna kan vara personens egna eller tillhöra en partner, granne, vän eller 
kollega som man känner tillit till. Vid hög känsla av hanterbarhet känner man sig inte som ett 
offer för omständigheter eller upplever att livet som orättvist utan snarare inser man att 
olyckor drabbar alla och man kommer inte att ha sorg och bekymmer för evigt (a.a.). 
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Det tredje KASAM-begreppets tema meningsfullhet är en motivationskomponent och 
innebär i vilken utsträckning människor upplever sig engagerade och fyller livet med 
känslomässig innebörd. Personer med hög känsla av meningsfullhet upplever enligt 
Antonovsky att utmaningar och problem ofta är värt att investera energi och engagemang i 
och att de försöker lösa sina svårigheter med värdighet för att sedan söka mening i det som 
sker (a.a.). 

 

3.2 Stigmatisering  

Professorn Erving Goffmans tankar om stigmatisering och stigma har spelat en betydande roll 
inom funktionsnedsättningsforskningen (Danemark, 2005). Enligt Goffman (1972) är stigma 
en utmärkande egenskap som är misskrediterande för individen, men som i själva verket 
handlar mer om mänskliga relationer än om egenskapen i sig. Han delar in begreppet stigma i 
tre kategorier: kroppsligt stigma (1) som kan bero på en fysisk funktionsnedsättning, 
karaktärsstigma (2) orsakat av till exempel missbruk samt gruppstigma (3) på grund av kön, 
religion eller etnicitet (Goffman, 1972). 

De personer som bedöms ha någon av ovanstående typer av stigman beskrivs som 
avvikande. Det är samhället som avgör hur man gör denna gruppindelning, och det är även 
samhället som bestämmer vilka egenskaper som uppfattas som normala respektive onormala 
inom varje grupp. Utifrån detta diskrimineras sedan de personer som ses som onormala, de 
stigmatiserade personerna, och deras möjligheter till att leva ett normalt liv reduceras, om än 
ofta oavsiktligt. Risken finns att samhället också ger de stigmatiserade negativa egenskaper 
och svagheter utöver de som faktiskt syns. Goffmans exempel på en sådan situation är när 
någon talar högre med en person med synnedsättning för att de tar för givet att personen även 
hör dåligt (a.a.). 

Problemet med stigma aktualiseras när människor skapar en norm och sedan 
tillämpar den aktivt. Personen som är stigmatiserad tenderar att hålla med om de värderingar 
och idéer som de som upprätthåller normen har. En möjlig konsekvens blir att den 
stigmatiserade anstränger sig för att försöka klara av uppgifter och aktiviteter som anses vara 
omöjliga för denne. Det ligger också nära till hands för den stigmatiserade att genom att 
skylla på stigman ursäkta personliga misslyckanden och brister (a.a.). 

I mötet mellan den ”normala” och den stigmatiserade måste båda ta hänsyn till vilka 
verkningar stigmat för med sig. Att den stigmatiserade funderar på hur hen kommer att bli 
bemött och att hen känner en osäkerhet gentemot den ”normala” är inget ovanligt. Den 
stigmatiserade kan känna att små och obetydliga saker tolkas som underliga eller egendomliga 
(a.a.). 

Goffman (1972) beskriver vidare att den stigmatiserade personens svagheter och 
misslyckanden av de “normala” kan uppfattas som något som drar till sig uppmärksamhet, 
vilket av den stigmatiserade kan upplevas som ett inkräktande i dennes privatliv. Särskilt 
tydligt blir det när folk, exempelvis barn, inte kan slita blicken från den stigmatiserade (a.a.). 
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3.3 Empowerment 

Empowerment växte till stor del fram på 1960-talat genom feministiska och afroamerikanska 
rörelser i USA, men även under 1970-talet i idéerna om hjälp till självhjälp. Empowerment är 
ett vanligt förhållningssätt inom socialt arbete och handlar i första hand om vägen från 
beroende till oberoende för bland annat socialt och ekonomiskt utsatta grupper. Genom 
empowerment ska dessa grupper ges makten och möjligheten att styra sitt liv i den riktning de 
själva önskar. Tanken är att människan ska bli medveten om och förstå sin egen situation – 
något som ger första förutsättningen för att kunna påverka och förändra (Larsson, 2002). 

Personer med funktionsnedsättning har genom historien till stor del setts och blivit 
bemötta som vårdobjekt, vilket har medfört att de länge har varit väldigt beroende av sin 
omgivning. Det har ofta lett till att deras självbild har varit negativ, då identiteten till stor del 
har gått ut på att vara omhändertagna (a.a.). 

Empowerment för personer med funktionsnedsättning eller sjukdom har framför allt 
handlat om strategier för sociala och praktiska stödinsatser. Larsson (2002) beskriver att det 
finns två olika sätt att se på dessa insatser: Patient-empowerment och Community Based 
Rehabilitation. Patient-empowerment har blivit mest uppmärksammat i USA och finns till för 
att patienter ska kunna utveckla kunskap och självinsikt så att de själva kan fatta beslut i 
frågor som rör deras egen hälsa. Tanken är att patienterna ska få styra sin 
rehabiliteringsprocess själva genom att experters rekommendationer anpassas till individen 
och inte tvärt om (a.a.). 

Community Based Rehabilitation används i första hand i utvecklingsländer, men har 
i efterhand börjat användas vid rehabilitering för personer med funktionsnedsättning. Tanken 
är dels att personer med funktionsnedsättning själva ska vara delaktiga, men även att deras 
familjer och samhället ska vara aktiva. Man vill att alla parter ska samarbeta och genom det 
ge personerna med funktionsnedsättning största möjlighet att använda sina psykiska och 
fysiska förmågor (a.a.). 

Renblad (2003) beskriver att man kan analysera empowerment på flera olika nivåer, 
såsom individnivå, gruppnivå och samhällsnivå. Vidare förklarar hon att empowerment 
innebär förmågan eller orken att delta samt känslan av att ha rättigheten och möjligheten att 
göra det.  Syftet med empowerment är att man ska delta, och att det är processen av lärande 
som sedan leder till i självständighet (Renblad, 2003). 

Ett annat sätt att se på empowerment är att det är en ideologi, där tanken om 
människors lika värde är central. Människan har en egen kraft och ses som kompetent. Man 
kan även se empowerment som en prestation, starkt relaterad till kunskap och 
självuppfattning, som lärs in eller förstärks som en behållning av mellanmänskliga utbyten 
och möjliggörande tillfällen (a.a.). 
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4. Forskningsmetod 

I följande kapitel kommer vi att presentera den vetenskapliga metod som använts i studien. Vi 
kommer även att redogöra för hur vi samlat in empirin och hur den bearbetats. 

4.1 Val av metod  

Då vårt syfte är att ta reda på hur deltagare i daglig verksamhet resonerar kring olika fenomen 
valde vi att göra en kvalitativ studie genom semistrukturerade intervjuer. Vårt mål är att förstå 
respondenternas värld så som de själva upplever den och enligt May (2001) är det då lämpligt 
att göra individuella intervjuer (Esaiasson et al., 2007; May, 2001). Vi valde 
semistrukturerade intervjuer, då vi ville ställa så öppna frågor som möjligt för att 
respondenterna skulle få tänka fritt och besvara frågorna med egna ord (Kvale & Brinkmann, 
2009). 

En intervju kan ha antingen en induktiv eller en deduktiv ansats, där den induktiva 
innebär att man utgår från empirin och utan att ha färdiga hypoteser sedan bildar sig en 
uppfattning om fenomenet man valt att studera. Den deduktiva ansatsen innebär att man utgår 
från teorier och hypoteser som sedan formar forskningsfokuset och frågorna (Larsson et al., 
2008). Vi har valt den induktiva ansatsen då vi utifrån våra frågeställningar inte ville styra 
respondenternas tankar och resonemang i en viss riktning. Först efter att vi samlat in empirin 
har vi beslutat vilket teoretiskt perspektiv vi ska analysera vårt resultat utifrån (a.a.). 
 

4.2 Urval 

Då vi har valt att skriva vår uppsats på uppdrag av ett omsorgsföretag som bedriver daglig 
verksamhet har vi fått hjälp av deras personal att välja ut vilka respondenter som ska delta i 
vår studie. Det bör tas i beaktning att det finns en risk att de kan ha valt bort personer som 
kanske skulle ha kunnat delta och som skulle ha kunnat bidra med värdefulla resonemang till 
vår studie. 

Vårt urval kan ses både som ett strategiskt urval och ett bekvämlighetsurval. 
Strategiskt då vi valt respondenter som passar vår forskningsfråga (Bryman, 2001). 
Bekvämlighetsurval innebär att urvalet består av de respondenter som är enklast att få tag på 
för forskaren (Larsson m.fl. 2005). 

Urvalskriterierna var dels att deltagarna i vår studie var personer som både har viljan 
och förmågan att delta i en intervju, men även att de kommer från olika verksamheter och har 
olika grad av intellektuell funktionsnivå - allt för att få en så bred bild som möjligt. Ett 
problem är att vissa verksamheter inom företaget har deltagare som har så stora 
kommunikationssvårigheter och svåra intellektuella funktionsnedsättningar att det hade varit 
svårt för oss att intervjua dem, vilket ledde till att dessa personer aldrig har fått frågan om att 
delta i studien. 
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Alla respondenter är deltagare i någon av omsorgsföretagets dagliga verksamheter 
och har en eller flera handledare som stödjer och hjälper dem i deras arbete. Respondenterna 
utgjordes av tolv personer, sju män och fem kvinnor, i åldersspannet 24 till 66 år. De har olika 
intellektuella funktionsnedsättningar såsom Aspergers syndrom, förvärvad hjärnskada och 
utvecklingsstörning. Vissa har tilläggshandikapp i form av syn- och hörselnedsättningar och 
epilepsi.  

Omsorgsföretaget som våra respondenter har sin dagliga sysselsättning inom har ett 
flertal verksamheter med olika inriktningar. En verksamhet riktar sig till personer med 
förvärvade hjärnskador där exempel på aktiviteter är skapande och allsång. Två verksamheter 
har liknande aktiviteter för personer med medfödda intellektuella funktionsnedsättningar. 
Gemensamt för dessa tre verksamheter är att de är förlagda i särskilda lokaler och därmed av 
det mer traditionella slaget. 

Andra verksamheter har personer med autism eller autismliknande diagnoser som 
målgrupp. De har stort behov av struktur och rutiner. En av de verksamheter som finns 
representerade bland våra respondenter har mediainriktning där deltagarna arbetar 
yrkesinriktat med journalistik, fotografi och data. Deltagarna gör tillsammans en tidning, 
bloggar, podcast och en egen hemsida. Ytterligare några respondenter arbetar utåt mot 
allmänheten. Exempel på det är respondenterna som arbetar med kontorssysslor på en 
stadsdelsförvaltning, den som arbetar på ett café eller hon som sorterar varor på en second 
hand-butik. En respondent har en individuell placering på en restaurang. 
 

4.3 Intervjuguidens utformning 

För att skapa struktur och ett levande samtal i intervjusituationen har vi skapat en 
intervjuguide (Esaiasson, m.fl. 2007). Intervjuguidens frågor har skrivits och tematiserats 
utefter våra frågeställningar. Vi har försökt att anpassa våra frågor efter respondenterna, med 
tydliga och lättförståeliga frågor vilket vi ansåg var nödvändigt då respondenterna har olika 
typer av intellektuella funktionsnedsättningar. 

För att skapa en god stämning och få kontakt med respondenten började vi alltid med 
att ställa några inledningsfrågor som var lätta för respondenten att svara på, till exempel ålder 
och hur de bor (Esaiasson, m.fl. 2007). Vi har även ställt uppföljningsfrågor för att få ett mer 
uttömmande svar om respondenternas svar varit kortfattade. Ibland upplevde vi att 
respondenten tänkte till och kom med mer utvecklade svar när vi gav personen tid att tänka en 
stund, utan att ställa nästa fråga direkt (Kvale & Brinkmann, 2009; Esaiasson, m.fl. 2007). 
  

4.4 Undersökningens genomförande  

Omsorgsföretagets chefer gav oss kontaktuppgifter till arbetshandledaren till respektive 
respondent. Via respondenternas arbetshandledare bokade vi sedan in tider för intervjuerna. 
De respondenter som var intresserade av att delta i vår studie fick ungefär en vecka innan 
intervjutillfället ett informationsbrev. I brevet förklarades vilka vi är, vad vårt syfte är och vad 
respondenterna kan förvänta sig av oss. Vi utgick från Vetenskapsrådets etiska riktlinjer 



	   20	  

(www.codex.vr.se) och var noga med att poängtera att respondenterna är anonyma och att de 
när som helst får avbryta intervjun. 

I informationsbrevet skrev vi att en personal eller arbetshandledare fick närvara 
under intervjun om respondenterna ville. Syftet var att respondenterna skulle känna sig trygga 
och i viss mån för att hjälpa de respondenter som har problem med kommunikationen. Av tolv 
genomförda intervjuer har personal närvarat vid sju av dessa. Vid ett av dessa tillfällen var 
personal med under ungefär halva intervjun. Vi tror att närvaron av personal kan ha påverkat 
respondenternas svar på så vis att de velat ge en mer positiv syn på deras dagliga 
verksamheter och på hur väl de trivs där. Det har vi tagit i beaktande särskilt som flera av våra 
frågor berörde hur respondenterna trivs med personalen och hur självbestämmandet såg ut på 
verksamheten. 

Vi bedömde dock att det var av största vikt att respondenterna kände sig trygga och 
vi försökte därför inte på något sätt påverka dem att genomföra intervjuerna utan 
personalstöd. En annan aspekt med att ha med personal är att det utjämnar balansen mellan 
intervjuare och respondent eftersom vi var två som ställde frågor.  I informationsbrevet 
bifogade vi våra telefonnummer för att kunna besvara frågor och bekanta oss med 
respondenterna innan om de ville det. En respondent kontaktade oss innan. 

Intervjuerna genomfördes i samtliga fall i ett avskilt rum på respondenternas 
arbetsplatser, utom i ett fall då vi satt i hörnet av en stor matsal, vilket var respondentens val 
av plats. Den respondenten avbröt vid ett par tillfällen samtalet med oss för att hälsa på 
förbipasserande, men det inverkade inte nämnvärt på intervjun som vi uppfattade det. Vår 
uppfattning är att det är positivt att genomföra intervjuerna i en miljö som är bekant för 
respondenterna, då det förmodligen medför att de känner sig trygga i intervjusituationen och 
att de därför kan tala fritt om sina känslor och upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2009). 

I samtliga intervjuer ställde vi båda frågor, ibland ställde en av oss frågor från 
intervjuguiden och den andra följdfrågor och ibland ställde vi frågor från guiden och 
följdfrågor båda två. Innan varje intervju startade frågade vi om respondenten hade några 
frågor och vi informerade om anonymiteten och frivilligheten. I ett par fall hade respondenter 
frågor om syftet med studien och vilka vi var, vilket vi då besvarade. Ingen respondent valde 
att avbryta intervjun och ej heller har någon nekat att medverka i efterhand.   

För att dialogen mellan oss och respondenterna skulle bli så naturlig som möjlig utan 
avbrott, valde vi att använda oss av ljudinspelningsutrustning under samtliga intervjuer. På så 
sätt behövde vi inte föra anteckningar. Ljudinspelare användes även för att öka studiens 
tillförlitlighet, då ett inspelat material innebär att vi har haft möjlighet att gå tillbaka och 
lyssna på intervjuerna igen om något varit oklart. Vi använde oss av två inspelningsenheter 
vid varje intervju för att vara på den säkra sidan ifall vi skulle få problem med en av dem. 

Vi är medvetna om att respondenter ibland kan uppleva att det är obekvämt att 
intervjun spelas in. Av den anledningen var vi noga med att innan varje intervju förklara 
fördelarna för oss med att ha materialet inspelat, samt att ingen annan än vi skulle lyssna på 
intervjuerna. Vi upplevde att respondenterna blev mer avslappnade av att få höra det. 

I samtliga intervjuer utgick vi ifrån vår intervjuguide, men att vi ville hålla 
intervjuerna så öppna som möjligt resulterade i att intervjuerna förlöpte på olika sätt. Många 
av frågorna var för det första följdfrågor som baserades på respondenternas svar, men vi lärde 
oss också under intervjuernas gång hur vi kunde ställa vissa frågor. Vissa respondenter kände 
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vi också att vi kunde ställa mer avancerade frågor till. Ett sådant exempel är att vi till en 
respondent ställde den direkta frågan “vilka frågor tycker du är viktiga att ställa vid en 
brukarenkät?”. Vi upplevde dock att en sådan fråga inte gick att ställa till alla respondenterna, 
på grund av skiftande intellektuell funktionsnivå. 
  

4.5 Databearbetning 

Vi transkriberade intervjuerna samma dag som de ägde rum. Intervjuerna har transkriberats 
ordagrant, men vi har uteslutit pauser och hummanden när vi ansett att de inte har haft 
betydelse för respondenternas svar. Vi valde dock anteckna skratt, då vi ansåg att det kunde 
ha betydelse för hur vi skulle tolka svaren. 

Efter transkriberingarna valdes relevanta citat ur empirin som kategoriserades utefter 
våra frågeställningar. Detta resulterade i en rad centrala teman. Vi redovisar resultatet under 
rubriker som sammanfattar varje tema. Under varje rubrik finns respondenternas svar följt av 
en kommentar. Vi har där analyserat vårt resultat i förhållande till tidigare forskning och de 
valda teorierna. Vi har förkortat vissa av respondenternas svar till mer sammanhängande 
meningar utan att ta bort den väsentliga innebörden av det som sagts (Kvale & Brinkmann, 
2009).  Detta har vi gjort för att göra det lättare för läsaren att förstå citaten, men även med 
syftet att göra respondenterna mer anonyma, då vi tror att sättet att tala på lätt kan avslöja 
deras identitet.  
                               

4.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet behandlar forskningens tillförlitlighet och ifall resultatet går att upprepa vid andra 
tidpunkter (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Det faktum att vi varit två personer som intervjuat och att personal har närvarat (efter 
önskemål från respondenterna) vid sju av tolv intervjuer kan också ha haft en inverkan på 
studiens reliabilitet. Att vara två intervjuare vid varje intervju kan vara både positivt och 
negativt. Positivt för att intervjun blir mer som ett samtal, att sitta en mot en kan göra 
situationen mer intervjulik och kanske därför mer obekväm för respondenten. Samtidigt kan 
två mot en-situationen medföra känslor hos respondenten av att vara i underläge. När personal 
har närvarat har visserligen balansen jämnats ut, men då finns å andra sidan risken att 
respondentens verkliga synpunkter inte kommer fram. Risken när personal närvarar är att 
respondenten inte vågar säga vad han tycker. Om så är fallet är svårt för oss att säga, då vi 
inte kunnat kontrollera respondenternas verkliga åsikter. Det som varit positivt med att 
personal deltagit i vissa intervjuer är att det fått respondenterna att känna sig mer trygga och 
att personalen i många fall har stöttat och påmint respondenterna om exempelvis vilka 
arbetsuppgifter de har.  

Det kan vara svårt att förutse om respondenterna kommer att ändra sina svar vid en 
annan tidpunkt, då det är möjligt att olika faktorer som respondenternas dagsform och 
närliggande händelser påverkar dem att svara på ett sätt som de inte skulle göra vid ett annat 
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tillfälle. Med tanke på respondenternas intellektuella funktionsnedsättningar var vi medvetna 
om att de kunde påverkas extra mycket av dagsform och närliggande händelser, men i 
efterhand kan vi inte säga att vi märkt av sådana tendenser nämnvärt. För att öka 
tillförlitligheten i intervjuerna har vi varit noga med att ställda följdfrågor som bekräftar det 
respondenten sagt (Kvale & Brinkmann, 2009). 

För att vara säkra på att efter varje intervju ha ett inspelat material att transkribera, 
har vi under varje intervju använt två inspelningsenheter. Om någon av enheterna slutade 
fungera visste vi att vi hade en inspelning på den andra enheten. Om vi bara hade haft en 
enhet och den inspelningen skulle ha misslyckats hade vi behövt förlita oss på minnet och 
eventuellt behövt göra om intervjun, helt eller delvis. Eftersom vi kände oss trygga med 
tekniken fanns inte behovet att anteckna under pågående intervju, vilket gjorde att vi kunde 
vara mer närvarande i samtalet. 

Vi har varit noga med att transkribera varje intervju ordagrant samma dag som de 
genomförts. Vi har transkriberat hälften av intervjuerna var, men kom innan 
transkriberingarna överens om ett gemensamt tillvägagångssätt. När alla intervjuer 
transkriberats har vi lyssnat igenom dem tillsammans och jämfört med de utskrivna 
intervjuerna. Det har vi gjort för att undvika fel och missförstånd. 

Validitet härrör till att man mäter det som avses mätas. För att vara säkra på att vi 
mäter det vi vill mäta har vi noga betänkt vårt val av metod. Då vi är ute efter respondenternas 
egna tankar och resonemang var kvalitativa intervjuer den mest lämpade metoden (Kvale & 
Brinkmann, 2009).  

Att det är omsorgsföretaget som valt ut våra respondenter kan ha en negativ inverkan 
på validiteten. Risken finns att de valt ut de personer som är positiva och som tycker att allt 
fungerar bra på den dagliga verksamheten.  

Det gällde också att omsätta våra frågeställningar till användbara frågor i vår 
intervjuguide. För att göra detta har vi behövt vara kunniga inom ämnesområdet och inom de 
teorier vi bestämt oss för att använda. Vi upplever oss ha ganska goda kunskaper om personer 
med funktionsnedsättningar, men har fördjupat oss extra inom daglig verksamhet. För att 
säkerställa att vi täcker in alla frågeställningar utformade vi vår intervjuguide efter en rad 
centrala teman. Frågorna i intervjuguiden har utformats på ett tydligt sätt för att vara så enkla 
som möjligt för respondenterna att svara på. Vi anser att detta är en viktig del, då alltför svåra 
och komplicerade frågor skulle kunna till att respondenten inte förstår och därmed inte heller 
svarar på rätt sak.  

Validiteten är beroende av hur hantverksskicklig forskaren är och visar sig om hon 
kontrollerar, teoretiskt tolkar och ifrågasätter sitt resultat (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har 
försökt kontrollera att vi förstått svaren rätt genom att ställa följdfrågor och genom att 
bekräfta och sammanfatta det respondenten sagt. Resultaten har vi tolkat teoretiskt genom att 
analysera dem i förhållande till valda teorier och tidigare forskning. Vi har både hittat likheter 
och skillnader med den tidigare forskningen. Vi har ifrågasatt våra resultat genom att försöka 
se hur olika faktorer kan ha påverkat respondenternas svar, exempelvis det faktum att 
personal valt ut respondenterna och även har medverkat vid flera intervjuer. Respondenterna 
behövde ibland föras tillbaka på rätt spår igen om de gled iväg alltför mycket från ämnet 
(a.a.). 
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För att svara på vilka frågor som bör vara med i omsorgsföretagets årliga 
brukarenkät ställde vi specifika frågor om trivsel och självbestämmande, men genom att fråga 
om dagarnas innehåll samt vad som är bra respektive dåligt med verksamheten ville vi se vad 
respondenterna fokuserade på. Det de lade störst vikt vid tolkade vi som relevanta frågor att 
ställa i en enkät. 

Vad gäller generaliserbarheten är våra resultat knutna till de specifika verksamheter 
som våra respondenter vistas i. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att samhällsvetenskapens 
krav på generaliserbar kunskap bygger på idén att kunskap är giltig på alla platser, för alla 
människor i alla tider, medan andra menar att kunskap av beroende av en social och historisk 
kontext (a.a.). Även Sohlberg och Sohlberg (2002) skriver att man för att kunna generalisera 
sitt resultat behöver en teoretisk förankring som man kan få genom att sätta in det i en 
kontext, exempelvis historisk eller kulturell, samt i relation till tidigare forskning. Då vi 
endast intervjuat 12 personer kan vi inte dra några generella slutsatser som säger att vårt 
resultat gäller alla personer med intellektuella funktionsnedsättningar, men eftersom vi 
placerat in resultatet i en teoretisk kontext och jämfört med tidigare forskning tror vi att vi fått 
en inblick i hur dessa personer kan resonera. Ett sådant exempel kan vara att arbete har en stor 
social betydelse för de flesta deltagarna på dagliga verksamheter.  
                                  

4.7 Etiska överväganden 

Kvale och Brinkmann (2009) understryker vikten av att vara medveten om att en 
intervjustudie innebär en rad etiska problem som forskaren måste ta ställning till redan tidigt i 
processen. Det är viktigt att syftet med undersökningen inte endast tar hänsyn till 
vetenskapliga värden av det som undersöks utan även att kunskapen man vinner är till gagn 
för de som undersöks (a.a.). 

Vi har i vår studie tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna: informations-, 
samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (www.codex.vr.se). Det innebär att vi har 
gett respondenterna information om studien och dess syfte, att de har gett sitt samtycke till att 
delta i studien samt fått information om att de är helt anonyma. De har vidare fått information 
om vilka fördelar deltagandet kan föra med sig och hur resultatet ska användas. I vår studie 
tänker vi oss att resultatet kommer att gynna respondenterna på det sättet att de 
förhoppningsvis kommer att känna att de har blivit lyssnade på, fått vara med och påverka 
utformningen av kvalitetmätningen av deras dagliga verksamheter och därmed kanske i viss 
mån ökat delaktigheten i några av deras livssituationer. 

Ett etiskt dilemma är att tillförsäkra respondenterna anonymitetsskydd. Deras 
arbetsplatser är relativt små och det är troligt att andra deltagare, personal och anhöriga vet 
vilka som kommer att bli intervjuade och att det för dem inte är svårt att räkna ut vem som 
säger vad. För att skydda respondenternas anonymitet har vi fingerat deras namn och inte 
skrivit deras exakta ålder. Det har också varit av stor vikt att försöka undvika att beskriva 
deltagarnas personliga särdrag på ett sätt som gör dem tydligt igenkänningsbara, specifika sätt 
att uttrycka sig kan utgöra en risk för anonymiteten. Av den anledningen har vi rensat citaten 
från återkommande personliga uttryck.  
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Viktigt är att få ett informerat samtycke av respondenterna. Vi har ansträngt oss för 
att se till att de förstått innebörden av frivilligheten. Vi har informerat om detta i flera steg, 
först genom informationsbrevet och genom att personalen informerat vid tillfrågandet om 
respondenterna vill delta i studien och även vid intervjuns början.  Det kan hända i 
intervjusituationerna att informanterna berättar saker som ligger utanför vårt 
undersökningsområde och som har en känslig karaktär. Den informationen har vi inte tagit 
upp i vårt resultat och vi kommer inte heller att sprida den vidare till andra (Kvale & 
Brinkmann, 2009). 

En annan etisk aspekt med att intervjua målgruppen personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar är svårigheten att veta om de förstått syftet med intervjun och vilka vi 
är och vad vi kan göra. En person uttryckte att det vore bra önskvärt att vi såg till att 
habiliteringsersättningen, den “lön” som deltagarna på dagliga verksamheter får utöver 
aktivitetsersättningen höjs. Vi försökte vara tydliga med att vi är studenter och inte 
representerar varken företaget eller stadsdelsförvaltningen/någon myndighet och alltså inte 
har makt att påverka på det sätt som hen önskade. 
 
 

5. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer vi att presentera våra resultat utifrån intervjuerna med de tolv 
respondenterna. Vi har delat upp kapitlet efter de olika temana som vi har kunnat se i vår 
empiri. Efter varje tema kommer en kommentarer där vi analyserar resultatet utifrån de valda 
teorierna och den tidigare forskningen. 
 

5.1 Presentation av intervjupersonerna 
Anna - Kvinna i 60-årsåldern som arbetar på en traditionell daglig verksamhet som riktar sig 
till personer med förvärvade hjärnskador.  
 
Kalle - Man i 30-årsåldern som arbetar på en traditionell daglig verksamhet. Kalle har en 
hörselnedsättning och därför deltog en teckenspråkstolk under intervjun.  
 
Adam och Pär – Två män i 30-årsåldern som båda arbetar på en daglig verksamhet med 
mediainriktning. 
 
Maria - Kvinna i 50-årsåldern som arbetar på en utflyttad caféverksamhet.  
 
Stina - Kvinna i 60-årsåldern som har en individuell placering på en restaurang.  
 
Margareta - Kvinna i 50-årsåldern som arbetar på en traditionell daglig verksamhet.  
 
Olle - Man i 60-årsåldern som arbetar på en utflyttad verksamhet förlagd på en 
stadsdelsförvaltning.  
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Michael - Man i 25-årsåldern som arbetar på en utflyttad verksamhet förlagd på en second 
hand-butik. 
 
Ulrika - Kvinna i 40-årsåldern som arbetar på en utflyttad verksamhet förlagd på en 
stadsdelsförvaltning. 
 
Björn - Man i 65-årsåldern som arbetar på en traditionell daglig verksamhet. 
 
Roger - Man i 50-årsåldern som arbetar på en traditionell daglig verksamhet.  
 

5.2 Arbete som möjliggör social kontakt 

Respondenterna säger att de går till sin dagliga verksamhet både för att träffa folk, men också 
för att slippa sitta hemma på dagarna. De berättar att de skulle sitta hemma utan att ha något 
att göra om det inte vore för den dagliga verksamheten. Vidare säger de att de uppskattar den 
sociala kontakten som de får på sin dagliga verksamhet, en social kontakt som de inte skulle 
få annars. 
 

Jag tycker att det är trevligt att komma ut och träffa människor. Jag behöver 
ha en social kontakt. Komma ut helt enkelt, än att bara vara hemma. Man blir 
lätt instängd och blir lätt inbunden av att bara vara hemma. Man får dagen 
att gå och man får komma ut som sagt och träffa lite folk. Det betyder väldigt 
mycket faktiskt. – Maria 

 
Man kan ju inte sitta hemma och rulla tummarna. Man måste ju sysselsätta 
sig själv också, att man vet att man har ett jobb. “Jaa!” brukar jag säga till 
mig själv, nu måste du gå till jobbet. Fast jag inte vill. – Ulrika 
 

Kommentar 

Respondenterna beskriver att de går till sin dagliga verksamhet bland annat för att inte behöva 
sitta hemma utan att ha något att göra. Antonovsky (2011) beskriver i sin teori om känslan av 
sammanhang (KASAM) att en komponent är begriplighet. Man kan se att respondenterna får 
en känsla av begriplighet då deras vardag får struktur och kontinuitet genom arbetet på den 
dagliga verksamheten. En annan komponent inom KASAM är meningsfullhet som motiverar 
och engagerar människor trots svåra situationer. Ulrika uttrycker att hon går till jobbet ibland 
fast hon inte alltid vill, vilket vi tolkar som att hon upplever att hon investerar sitt 
engagemang i jobbet vilket gör det värt att gå dit. 

Olsen (2009) skriver om vad som motiverar personer med intellektuell 
funktionsnedsättning att gå till sitt arbete eller dagliga verksamhet. Det vi kan se är att våra 
respondenter känner sig motiverade till att gå till arbetet bland annat för att få möjlighet att 
träffa andra i en trevlig miljö. Det kan liknas vid Olsens fjärde nyckelberättelse, som handlar 
om att ha någon att tala och ha trevlig med. Några respondenter ser också på arbetet som ett 
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sätt att få tiden att gå, något som Olsen tar upp i sin femte nyckelberättelse. Enligt Olsen är 
kamratandan här dock varken viktig eller intressant, vilket går emot det vårt resultat har visat. 
De respondenter som ser på sin dagliga verksamhet som ett sätt att få tiden att gå uttrycker att 
kamratandan, till skillnad från vad Olsen skriver, faktiskt är viktig och spelar roll. 
 

5.3 Arbete som bekräftelse 

De som arbetar i verksamheter som riktar sig mot allmänheten talar om att de får uppskattning 
från personerna de möter. Dessa respondenter berättar att de är saknade när de inte är på 
arbetsplatsen. Stina förklarar att hon brukar torka borden på sin arbetsplats och att gästerna 
där är tacksamma och tycker att hon gör ett bra jobb. Gästerna blir glada när de ser henne och 
de säger till henne att det inte är någon som gör hennes jobb när hon är borta. Hon brukar 
även ta sig tid att sitta ner och tala med gästerna, vilket även det är uppskattat. 
 

Så hjälper jag ju gästerna, går med brickor och bär brickor och sådär. Så 
sitter jag och pratar med dem ibland, sitter och frågar ut dem om vad de 
kommer ihåg, om vad de gjort över helgen. Det tycker de är roligt, när man 
sitter och pratar med dem. Och en del kan ju få sitta i flera timmar och inte 
någon kommer och hämtar dem, då kan jag sätta mig ner och prata med dem. 
Det är de i behov utav. Man tänker bara på sig själv när man blir 
gammal.  Sitta här i en rullstol eller någonting och ingen… Nej nej nej.  
– Stina 
 

En respondent berättar att han gör mosaiktavlor på sin dagliga verksamhet - tavlor som 
förmodligen kommer att kunna säljas på verksamhetens årliga julbasar. För honom är det 
värdefullt att få det erkännandet som det innebär att folk vill köpa saker han har tillverkat. 

De respondenter som utför kontorsjobb åt personalen på en stadsdelsförvaltning 
berättar att de brukar få beröm från de personer de hjälper i sitt arbete. 

 
De säger alltid när vi är lediga att de saknar oss. – Olle 
 

Kommentar 

Giertz (2012) beskriver hur viktigt det är att ge individen ett erkännande som unik. Att 
omgivningen berömmer deltagarna för det jobb de gör ser vi som ett typ av erkännande - 
omgivningen erkänner deltagarna i form av att berömma dem. Vi tolkar respondenternas svar 
som att de tycker att det känns bra att deras arbete är uppskattat och att de faktiskt är behövda 
på sina arbetsplatser. Olsens (2009) tredje nyckelberättelse handlar om att arbeta för att vara 
till nytta för någon annan och att man då definierar sig själv som hjälpare. Detta stämmer väl 
in på Stina som beskriver att hon brukar hjälpa de äldre gästerna, både genom att gå med 
deras brickor, men även genom att sitta ner och tala med dem som verkar vara ensamma. Hon 
går i den situationen från att vara hjälpberoende till att hjälpa andra, vilket kan stärka hennes 
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självkänsla (a.a.). Vi tror att det kan vara en motiverande drivkraft till att personen går till sin 
dagliga verksamhet varje dag. 

Att få uppmärksamhet och beröm för det arbete man gör och att få uppskattning i 
form av att kunna sälja de saker man tillverkar på sin dagliga verksamhet kan också kopplas 
till Antonovskys (2011) teori om känslan av sammanhang. Uppmärksamheten kan bidra till 
att arbetet känns meningsfullt. Respondenterna har ett syfte och ett mål med sitt arbete på den 
dagliga verksamheten och de beskriver att de lägger tid och energi på att antingen hjälpa 
andra eller att tillverka saker som de senare kan få uppskattning för, vilket enligt Antonovsky 
tyder på en hög känsla av meningsfullhet (a.a.). 
 

5.4 Viktiga arbetsuppgifter skapar meningsfullhet 

Respondenterna talar om att deras arbetsuppgifter känns viktiga, de säger att de inte 
skulle gå till jobbet om arbetet kändes oviktigt. Stina berättar att hon har så pass mycket att 
göra på jobbet att dagarna går snabbt. Maria sammanfattar varför det känns bra att gå till 
jobbet på hennes dagliga verksamhet, det är både för det känns viktigt och för att få 
uppskattning. 
 

Att man får känna sig viktig, att man får ha en viktig sysselsättning. Jag tror 
att man växer mycket på det. Att få känna att man är omtyckt och att någon 
saknar en när man är borta. Ja, jag tror att det är viktigt att kunna ha 
någonting att göra. Man mår bra utav det tror jag, både psykiskt och fysiskt. 
Att kunna göra någonting. – Maria 

 
Ulrika berättar varför hennes arbete känns viktigt. Hon säger att hon vill stanna kvar för att 
det är ett bra och viktigt jobb hon gör. Hon förklarar att arbetshandledaren skulle behöva göra 
alla arbetsuppgifter själv om inte Ulrika var där. 
 

Vi servar ju stadsförvaltningen med olika grejer. Handlar frukt, mjölk, diskar, 
torkar borden, tar hand om deras konferenser, när de har konferens. [...] Vi 
finns till för dem.  – Ulrika 

 
Björn berättar att han är brand- och skyddsansvarig på sin dagliga verksamhet. Han förklarar 
att han gör inspektioner och kontrollerar alla brandutgångar. Han har koll på var gruppen ska 
samlas om det skulle hända något. Björn har även en arbetsuppgift som innebär att han går 
med posten. 
 

Jag går med posten också eftersom jag har jobbat med internposten förut. Till 
olika dagcenter och bostadsgrupper och så. – Björn 

 
Björn påpekar att det de gör på hans dagliga verksamhet är meningsfullt till skillnad från vad 
han menar pågår på en institution. 
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Det är inte bara en institution, utan här gör man saker. [...] Vi har ju egen 
orkester och egen rockgrupp och sådär. Jag har spelat teater, jag har spelat 
bowling och spelat fotboll och så också.  – Björn 

 
Michaels dagliga verksamhet är förlagd i en butik som säljer second hand-varor. Michael 
beskriver vad han gör där och berättar att han ibland hjälper kunder att hitta det de söker. 
 

Ibland kommer kunderna och frågar efter grejer. Ibland brukar jag vakta i 
kassan. – Michael 

 
Maria berättar om sina arbetsuppgifter. Det är arbetsuppgifter som ingen annan har, hon gör 
dem själv och det är också hon som har bestämt att hon ska göra dem. 
 

Jag är i caféet och sitter i kassan där; tar emot kunder, tar emot 
beställningar, har hand om inventeringen och kollar upp vad som behöver 
köpas in och allting.  – Maria 

 
Respondenterna berättar att deras arbete på den dagliga verksamheten är roligt och att det är 
därför det känns meningsfullt. Pär säger att han uppskattar att han får göra saker han är bra på, 
i det här fallet innebär det att hon får jobba med data. Adam däremot pekar på 
meningslösheten i vissa arbetsuppgifter som han hade på sin förra dagliga verksamhet. 
Dessutom reagerade han på att ett företag tjänar pengar på ett arbete som deltagarna utför för 
en väldigt låg habiliteringsersättning. 
 

Ja, det var ju dels arbetsuppgiften, för att sitta och hålla på och plocka ihop 
hopprep åt ett företag som tjänar sjukt mycket pengar på det och vi får en 
hab-ersättning på, vad är det, sex kronor i timmen. Det är den delen. Det är 
tröttsamt och väldigt tråkigt. – Adam 

 
Adam får sedan frågan om han tycker att hans arbete på den nuvarande dagliga verksamheten 
känns viktigt och bra. Det tycker han visserligen, men han kommer sedan in på diskussionen 
om skillnaden mellan daglig verksamhet och ett “riktigt” jobb. Adam berättar att han är 
inskriven på Arbetsförmedlingen, men att han inte tror att han kommer att kunna få ett jobb 
inom media, som det jobb han gör på sin dagliga verksamhet. Han tror att han kan få ett jobb 
som lagerarbetare eller i kassan i en affär. Han berättar att den enda erfarenheten han har från 
den öppna arbetsmarknaden är två dagars arbete som telefonförsäljare, men han säger själv att 
det inte är så mycket att gå på. 
 

Det är ju fortfarande inte ett riktigt arbete, fast det är ju ändå den bästa 
dagliga verksamheten som jag haft. [...] Alltså arbete för mig det är liksom 
meningsfullhet, någonting att göra, lön och ansvar. [...] Det är ju mera 
ansvar, absolut. Eller det är väl samma ansvar egentligen, men här kan jag 
komma och gå som jag vill. Det kan jag väl inte med ett riktigt arbete direkt. 
– Adam 
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Kommentar 

I Olsens (2009) första nyckelberättelse beskrivs att arbetet är ett medel för att nå anseende, 
stolthet och prestige. Arbetet ses som något positivt och anledningen till att man arbetar är för 
att visa att man är kapabel att utföra sina arbetsuppgifter. Att Maria beskriver sina 
arbetsuppgifter och säger att det bara är hon som gör vissa saker, tolkar vi som ett tecken på 
att hon känner sig stolt över vad hon gör och att hon har ett gott anseende bland de andra 
deltagarna på sin arbetsplats. I Björns svar kan vi utläsa att han känner sig väldigt stolt över 
att han har blivit tilldelad uppgiften att vara brandskyddsansvarig och postansvarig. Han 
upprepar sina titlar och vilka förpliktelser de för med sig ett flertal gånger under intervjun, 
vilket vi tror tyder på att han är angelägen att bevisa att han är fullt kapabel att utföra dessa 
viktiga uppgifter. Vidare talar Björn om att hans dagliga verksamhet inte kan liknas vid en 
institution. För honom betyder den dagliga verksamheten att faktiskt få göra saker som han 
uppfattar som riktiga och meningsfulla. Även när han spelar i orkester och teater så känner 
han att det är meningsfullt och skiljer sig från vad som händer på en institution. 

Maria berättar att hon genom att ha betydelsefulla och viktiga arbetsuppgifter har 
chans att växa som person. Detta stämmer väl överens med Olsens (2009) andra 
nyckelberättelse som har med personlig utveckling att göra. Här ses arbetet som en chans att 
förverkliga sin potential och utveckla sina färdigheter. Pär säger att han tycker det är kul att få 
göra saker han är bra på, i hans fall arbeta med datorer, vilket vi tolkar som att han uppskattar 
att få utvecklas inom sitt intresse under arbetstid. 

Respondenterna säger att de tycker att arbetet känns viktigt och meningsfullt för att 
de får möjlighet att vara till nytta och att hjälpa andra. Precis som i kommentaren till “arbete 
som bekräftelse” kan detta kopplas till Olsens (2009) tredje nyckelberättelse där en viktig 
aspekt av arbetet är att vara till nytta för andra. Maria, Ulrika och Michael hjälper och servar 
utomstående personer eftersom att deras dagliga verksamheter är placerade på arbetsplatser 
ute i samhället. En av dem säger att arbetet inte skulle bli gjort om inte hon var där, vilket kan 
tolkas som att hon anser att hon har en viktig roll på arbetsplatsen. Dessa respondenter har 
gemensamt att de anser att deras arbete har betydelse för någon annan, att de finns där för att 
hjälpa. Björn antyder också att hans uppgift är att hjälpa andra, men i hans fall hjälper han 
personerna som finns på den egna verksamheten, arbetet är inte riktat utåt mot allmänheten. 

Känslan av sammanhang, KASAM, kan delas in i tre viktiga komponenter - 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 2011). Att respondenterna tycker 
att det är viktigt att ha meningsfulla arbetsuppgifter kan kopplas till den tredje komponenten i 
KASAM; meningsfullhet. Meningsfullhet skapas genom att man känner engagemang för sitt 
arbete, något som Björn är ett typexempel på. Hans roll som brandinspektör och postmästare 
gör att han känner sig behövd på sin arbetsplats och att han känner att han har en viktig 
position. Även Maria, Ulrika och Michael har roller som innebär att de känner sig 
betydelsefulla på sina arbetsplatser, till exempel hjälper Maria och Michael kunder och Ulrika 
hjälper personal som arbetar i samma hus som henne, men som inte tillhör den dagliga 
verksamheten. 

Adam tycker att hans arbete känns viktigt och bra, men han poängterar att det inte är 
ett “riktigt” arbete. Han säger att han gärna vill ha ett jobb på den öppna arbetsmarknaden, 
men att han inte tror att han kommer att kunna få ett jobb som liknar det han gör på sin 
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dagliga verksamhet där han arbetar inom media. Hans förklaring är att han saknar den 
grammatiska kunskapen som han tror krävs för ett sådant arbete. Goffman (1972) skriver i sin 
teori om stigmatisering att det ligger nära till hands för en stigmatiserad person att skylla 
svårigheter och personliga misslyckanden på stigmat. Samhällets norm gör att de som är 
avvikande blir stigmatiserade (a.a.). Om normen i samhället är att vara en del av den öppna 
arbetsmarknaden, ses deltagandet i daglig verksamhet som avvikande. Med andra ord kan 
man tolka Goffmans ord som att personer som deltar i daglig verksamhet är stigmatiserade. 
Att Adam inte ser sitt arbete som riktigt trots att de producerar en tidning, hemsida och 
podcast kan vi tolka som hans självförtroende har påverkats negativt av att han identifierar sig 
med en stigmatiserad grupp. Han tror att ett jobb på ett lager eller i kassan i en butik är vad 
han kan förvänta sig på den öppna arbetsmarknaden. En tänkbarhet är att han fått höra från till 
exempel Arbetsförmedlingen att han inte klarar av något annat typ av jobb. Goffman (1972) 
beskriver att risken finns att den stigmatiserade tenderar att hålla med om vad de som 
upprätthåller normen tycker, i det här fallet Arbetsförmedlingen. Jahodas m.fl. (2010) resultat 
visar att personer som deltar i daglig verksamhet ofta är medvetna om den diskriminering och 
stigmatisering de utsätts för. Vidare visar deras resultat att deltagare hellre talar om sina 
styrkor än om sina svagheter (a.a.). När det gäller Adam stämmer vårt resultat inte överens 
med Jahoda m.fl., då Adam talar mer om sina svagheter än sina positiva egenskaper. 
 

5.5 Arbete med pengar som motivation 

Respondenterna talar om att de anser att habiliteringsersättningen de får för att vara på den 
dagliga verksamheten är för låg. Maria talar om att habiliteringsersättningen gärna hade fått 
vara högre, då hon anser att hennes jobb på den dagliga verksamheten är som vilket jobb som 
helst. 
 

Den kunde gärna ha varit högre, eller gärna lite mer som en vanlig 
månadslön eller någonting sådant. Den är väldigt liten alltså, för jag tycker 
att det känns som att jag gör ju ändå ett jobb som alla andra. Man skulle 
känna sig lite mer uppskattad om man fick lite mer lön. Den är väldigt, 
väldigt låg faktiskt. För när jag kommer hem, då känns det, jag har ändå 
gjort en full arbetsdag. Man går till ett jobb som vilket som helst. Och då 
känns det ju som att man skulle gärna vilja ha lite mer. Det skulle betyda 
mycket faktiskt. – Maria 

 
Adam säger att även om habiliteringsersättningen för arbetet är låg så blir det ändå skillnad 
om han har hög frånvaro från jobbet. Han berättar att han tidigare hade låg närvaro medan han 
numera har i princip hundraprocentig närvaro, vilket gör att nu får några hundralappar mer i 
habiliteringsersättning varje månad. 
 

Det är inte mycket pengar, men det märks ändå, det gör det ju. – Adam 
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Habiliteringsersättningen, som vissa respondenter benämner som lön, är ett ämne som 
kommer upp bland många respondenter. Kalle säger att han går till sin dagliga verksamhet för 
att tjäna pengar, att det är en av anledningarna till att arbetet känns betydelsefullt. Han 
berättar sedan att han skulle vilja ha mer betalt för att han då skulle bli mer motiverad att 
arbeta. 
 

Jag skulle vilja ha mer betalt. Om jag inte får så mycket pengar, för mig blir 
det som att jag tappar motivationen lite, inte vill jobba så hårt utan att det 
blir att jag tar det lite lugnare då. Inte ser det så allvarligt. – Kalle 

 
Pär säger att han går till sin dagliga verksamhet för att tjäna pengar så att han kan göra roliga 
saker med sina vänner. Michael å andra sidan nämner att han tycker att det är viktigt att tjäna 
pengar för att kunna betala sina räkningar. 
 

Man tjänar inte pengar på att bara gå hemma och sitta, då kan man inte 
betala hyra, kan man inte betala el, kan man inte betala tv-licens och sådant. 
Men det är självklart, man måste jobba och tjäna lite pengar, så man kunde 
ha råd att försörja sig själv. Och göra saker som man behöver. – Michael 
 

Kommentar 

Respondenterna talar om att de tycker att de får för lite betalt för det arbete de gör på sin 
dagliga verksamhet. Att de talar om pengar tolkar vi som ett sätt för dem att normalisera sin 
dagliga verksamhet. Maria påpekar att hon utför ett arbete som vilket annat jobb som helst 
och att hon är lika trött på kvällen som folk som har “vanliga” arbeten. Med anledningen av 
det tycker hon att hon borde tjäna mer än vad hon gör i dagsläget. Kalle säger att hans 
motivation minskar i och med att ersättningen är så låg. Olsen (2009) påpekar att trots att 
många upplever att motivationen minskar på grund av låg ersättning så finns andra 
komponenter i arbetet som höjer motivationen. Arbetet ger enligt honom struktur, mening och 
social position för deltagarna (a.a.). 

Michael visar tydligt att han har förstått konceptet med att ha ett arbete - han talar om 
att han måste arbeta för att tjäna pengar för att sedan kunna betala sina räkningar. Han kopplar 
samman arbete med försörjning. Vi tänker att det för hans del inte är rimligt att det är 
habiliteringsersättningen som betalar hans utgifter utan snarare den garanterade 
aktivitetsersättningen4, vilket enligt Olsen (2009) innebär att det ekonomiskt sett inte gör 
någon större skillnad om han går till den dagliga verksamheten eller inte. Olsen (2009) 
beskriver att det kan ha att göra med det arbetsideal som finns i samhället idag. Detta går 
emellertid emot det Adam säger - han har märkt att han får mer pengar nu när han har högre 
närvaro på sin dagliga verksamhet. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Aktivitetsersättning får man om man är mellan 19-30 år, om ens arbetsförmåga är nedsatt med minst 25 % 
oavsett vilket arbete det gäller på arbetsmarknaden och om man mest troligt inte kommer att kunna arbeta under 
minst ett år på grund av en skada, sjukdom eller funktionsnedsättning. Det gäller även arbeten som riktas mot 
personer med funktionsnedsättning (www.forsakringskassan.se).	  
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Enligt Goffman (1972) tenderar en stigmatiserad person att hålla med om de 
värderingar som de som upprätthåller normen har. Vår tolkning är att Michaels uppfattning är 
att normen säger att man ska arbeta och tjäna pengar, vilket kan vara en förklaring till varför 
Michael resonerar som han gör. Vi kan även se en koppling till Olsens sjätte nyckelberättelse 
som handlar om just arbetet som stigma. Det innebär att man arbetar för att komma bort från 
den stigmatiserade status som det kan innebära att ha en intellektuell funktionsnedsättning. Vi 
tänker att Michael ser på sitt arbete på den dagliga verksamheten som ett sätt att ses som 
“normal” och kapabel att försörja sig själv (Olsen, 2009). 
 

5.6 Vikten av att få vara med och bestämma 

Självbestämmande ses som en viktig del för att trivas på sin dagliga verksamhet. Det vi har 
kunnat se är att självbestämmandet innefattar möjligheten att påverka sina arbetsuppgifter och 
sitt schema, viljan att vara med och bestämma samt att delta i olika planeringsmöten. 
Respondenterna säger att deltagandet på den dagliga verksamheten är frivilligt och att de går 
dit för att de själva vill. Några respondenter tvekar dock när vi ställer frågan vem det är som 
bestämmer att de ska gå till sin dagliga verksamhet. Pär säger till exempel att det är 
handläggaren som bestämmer tillsammans med högsta chefen och Michael säger att det är 
cheferna och hans gode man som är beslutsfattare. 
 

Det är väl min god man och cheferna som jobbar här. De bestämmer att jag 
ska gå hit. Och jag, mig själv, också. Jag bestämmer också att jag går hit. 
– Michael 

 
Pär, Adam och Maria är överens om att de tillsammans med personalen får vara med och 
bestämma hur deras arbete ska läggas upp. 
 

Jag tycker att jag får lägga upp mitt jobb ungefär som jag vill ha det. Jag ger 
önskemål och så pratar vi igenom det om det är bra eller inte bra, och så 
kanske vi kommer på någonting som är bättre. Vi försöker lösa det själva.  
– Maria 

 
Adam och Pär som arbetar med att skriva tidningsartiklar säger att de tillsammans med hela 
arbetsgruppen bestämmer vad nästa tidningsnummer ska handla om, och sedan får de själva 
bestämma vad de ska skriva för artiklar utifrån temat. Pär berättar att han får välja vad han vill 
skriva om. Han tycker att han är bra på att skriva om sport och därför handlar hans artiklar 
mest om det. På frågan om han får välja vad han vill skriva om svarar Adam: 
 

Ja. Men det ska ju helst ha något med numret att göra, som till exempel det 
numret vi gör nu det är om boende, hur det är att flytta och sådant. [...] Vi 
brukar ha det på våra månadsmöten. – Adam 

 
Förutom att skriva artiklar till tidningen har Pär andra saker på sitt schema som han får vara 
med och planera. 
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Vad jag vill laga för mat och baka och sen väljer vi film varje fredag, varje 
person. Så vi turas om med det. – Pär 

 
Respondenterna talar även om vilka aktiviteter de deltar i på den dagliga verksamheten. 
Margareta berättar att hon är nöjd med de arbetsuppgifter och aktiviteter som finns, men att 
hon önskar att det fanns ännu fler att välja på. Hon berättar att hon gärna skulle vilja vara med 
och laga mat på sin verksamhet, arbeta mer ute i naturen och att gymnastik är något hon 
saknar på den dagliga verksamheten. Hon säger att de hade haft mer gymnastik om hon hade 
fått vara med och bestämma. 
 

Det tycker jag är lite, inte dumt men, att vi har ingen gymnastik här. Och vi 
har inte haft det någon gång. Jag tycker att det inte är lika värdefullt då. [...] 
Om gymnastiken får jag inte vara med och bestämma helt. Såklart. Så jag 
skulle vilja att vi hade gymnastik mer. – Margareta 

 
Kalle berättar att han själv får välja aktiviteter på sin dagliga verksamhet. Han säger att han 
har möjlighet att välja det han är intresserad av. 
 

Jag har själv valt det jag är intresserad av. Det är fritt val. Om någon har 
visat mig så har jag själv bestämt det jag är intresserad av. – Kalle 

 
Vi ställde frågan om våra respondenter tycker att det är viktigt att få vara med och bestämma. 
De allra flesta tyckte det, medan vissa personer av olika anledningar föredrar att personalen 
bestämmer. Anna som arbetar på verksamheten för personer med förvärvade hjärnskador 
säger att hon tar dagen som den kommer. 
 

Jag tar det som dagen kommer, för jag glömmer ju så det är ingen mening att 
bestämma. [...] Jag tycker det är lagom, jag orkar inte med mer. – Anna 

 
Roger förklarar att det är personalen som bestämmer på hans verksamhet, men för hans del är 
det okej, han tycker inte att det är viktigt att få vara med och bestämma. Han berättar dock att 
han valt att läsa tidningen på morgonen och följa med i vad som händer i världen. Även Stina 
förklarar att det är personalen som bestämmer över arbetsuppgifterna, men det framkommer 
senare under intervjun att hon är med och bestämmer om sina arbetstider tillsammans med 
personalen. 

Många respondenter är eniga om att de tycker att det är viktigt att få vara med och 
bestämma på sin dagliga verksamhet, när Pär och Adam får frågan om de tycker att det är 
viktigt svarar båda snabbt “ja”. När Maria får frågan om hon tycker att det är viktigt att få 
vara med och bestämma svarar hon så här: 
 

Ja, det tycker jag. Det känns viktigt tycker jag. Då känner man att man har en 
inblick i jobbet, att det här har jag gjort bra och det här var bra. [...] Jag 
tycker det är kul att få göra min röst hörd. – Maria 
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För Kalle är det viktigt att få vara med och påverka sitt schema. 
 

Ja, jo självklart, med schemat och sådär vill jag vara med och bestämma. 
Självklart. – Kalle 

 
Respondenterna uppger att de deltar i någon form av arbetsmöten där arbetet planeras och 
möjligheter att påverka arbetet uppkommer, både på kort och lite längre sikt. 
 

Vi har ju sådant där arbetsmöte där vi får ta upp olika saker som vi vill ändra 
på, och vad vi vill göra. [...] Sen har vi morgonmöte, med de andra 
kompisarna. [...] Vi planerar dagen, hur det ska vara. Och vad vi ska göra.  
– Ulrika 

 
Astrid talar om vilken möjlighet just hon har haft att byta verksamhet. Hon berättar att hon 
tidigare har jobbat på en annan daglig verksamhet, men att hon ville prova något nytt de sista 
åren innan pensionen. 
 

Jag tyckte att det kunde vara kul att de sista åren tills jag fyller sextiofem att 
göra något annat. Så jag såg mig omkring efter något annat dagcenter och då 
åkte jag runt med en annan arbetsledare och sen så åkte jag hit och jag 
trivdes här. – Astrid 

 
Margareta har bytt från den dagliga verksamheten hon är på nu till en annan, men valde att 
byta tillbaka igen. 
 

Mm. Först i början tyckte jag att det var roligt, men sen så när det gick för 
långt, sen så tyckte jag inte det var roligt. – Margareta 

 
Kalle säger att han har möjlighet att testa andra verksamheter om han skulle vilja. Han 
berättar att han har testat andra verksamheter, men att det där inte funnits någon 
teckenspråkstolk. 
 

Ja precis, jag kan välja att prova att praktisera på andra ställen också. Jag 
kan prata med arbetskonsulenten. Till exempel har jag provat på ett 
hunddagis, [...] men det har varit många gånger att det har ställts in då på 
grund av sjukdom eller annat. På hunddagis finns det ingen som pratar 
teckenspråk. – Kalle 
 

Kommentar 

Empowerment har blivit ett vanligt förhållningssätt inom arbete med personer med 
funktionsnedsättningar och handlar i första hand om att hjälpa personerna att gå från beroende 
till oberoende. Genom empowerment ska denna grupp ges makten och möjligheten att styra 
sitt liv i den riktning de själva önskar (Larsson, 2002; Renblad, 2003). 
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När respondenterna reflekterar över vem som bestämmer att de ska gå till den 
dagliga verksamheten råder en viss tveksamhet. En del säger att det är deras gode man, 
biståndshandläggare eller chef som bestämmer, men även att de själva bestämmer och alla är 
medvetna om att det är frivilligt att gå dit. Det här anser vi speglar att valmöjligheterna inte är 
så stora för den här gruppen. Det finns få möjligheter till arbete på den öppna 
arbetsmarknaden (Socialstyrelsen, 2011) och om de inte hade den dagliga verksamheten att gå 
till säger de själva att de skulle bli hemmasittande. Däremot verkar det finnas goda 
möjligheter att byta verksamhet om deltagarna inte trivs eller helt enkelt vill prova något 
annat. Renblad (2003) skriver att empowerment innebär att deltagarna har känslan av att ha 
rättighet samt möjlighet att delta och utöva självbestämmande vilket vi tycker stämmer in på 
respondenternas resonemang. 

Enligt Blomberg (2006) är det ofta så att deltagarna i olika typer av verksamheter 
saknar möjlighet att kunna påverka såväl innehållet som planeringen i verksamheterna. Flera 
av respondenterna tycker dock, i motsats till det Blomberg skriver, att de får vara med och 
bestämma på sin dagliga verksamhet, genom att bland annat delta i planeringsmöten där både 
kortsiktig och långsiktig planering görs.  

Mallander (1999) skriver visserligen om möjligheten till självbestämmande för 
personer som bor i gruppbostad, men i och med att det i stor grad är samma grupp av 
människor som bor i gruppbostad och som deltar i daglig verksamhet anser vi att Mallanders 
studie är användbar även för oss. Han skriver att graden av självbestämmande kan ha att göra 
med att det finns organisatoriska faktorer som begränsar och att dessa begränsningar är svåra 
att komma undan, då vissa personer alltid kommer att vara i behov av hjälp från avlönad 
personal. Det gör att självbestämmandefrågan inte är oproblematisk. Författaren visar att 
maktstrukturen är asymmetrisk och att det ibland förväntas av personalen att de ska styra över 
de boende (Mallander, 1999). Ett tydligt exempel på det är att en av respondenterna beskriver 
att han behöver teckenspråkstolk på sin dagliga verksamhet. Han säger att han kan byta 
verksamhet om han skulle vilja, men att möjligheten begränsas då teckenspråkstolk inte alltid 
funnits att tillgå på de dagliga verksamheter som han praktiserat på. Vi tänker att det utgör en 
organisatorisk begränsning som hindrar honom från att fullt ut kunna välja verksamhet. 
 

5.7 Gemenskapen med personal och arbetskollegor 

Ett tema som framkommer i intervjuerna är människorna på de dagliga verksamheterna; 
personalen och de andra deltagarna i arbetsgruppen. Personalens egenskaper, arbetsgruppens 
storlek, kommunikationen mellan deltagare och mellan deltagare och personal är 
återkommande samtalsämnen bland respondenterna. 

Björn tycker att det är viktigt att deltagarna uppför sig bra mot personalen och vice 
versa, Michael påpekar att personalen ska lyssna på honom, men han betonar även att han 
lyssnar på dem om de har något viktigt att säga. 

 
Att man uppför sig lite bättre mot personalen och att personalen uppför sig 
lite bättre mot oss. Det tycker jag är väldigt viktigt. – Björn 
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Det är viktigt att personalen ska kunna anpassa sitt stöd efter vilket behov varje deltagare har. 
Adam säger att “de ska anpassa sig efter de olika deltagarna” och Michael säger att han vill 
att “de ska hjälpa oss med det vi behöver hjälp med”. 

Kalle säger att han vill att det ska vara bra stämning på jobbet. Han tycker inte om 
när folk kritiserar och är sura på honom, han poängterar att det är viktigt med samarbete och 
att lyssna på varandra. Maria talar om kamratskapet och att det är trevliga personer som 
arbetar på hennes dagliga verksamhet. 
 

Att man har en fin vänskap och fin kamratskap, det betyder mycket att man 
ställer upp för varandra och hjälper till om det behövs. Stöttar varandra och 
så, det är viktigt. [...] Det är a och o, jag tycker att det är jätteviktigt. Trivs 
man inte på sin arbetsplats, då tycker man inte att det är kul att gå dit heller. 
– Maria 

 
När det kommer till kommunikation är det en respondent som tagit upp ämnet mer än de 
andra. Kalle har en hörselnedsättning och arbetar på en verksamhet där de andra deltagarna är 
hörande. Kalles arbetshandledare kan teckenspråk. Kalle säger att kommunikationen med 
andra deltagare och annan personal trots det för det mesta fungerar bra, han berättar att de 
ibland kommunicerar med skrift eller kroppsspråk. På frågan om Kalle hellre skulle vilja 
arbeta i en teckenspråkig miljö svarar han att han är tveksam, men att han i framtiden kan 
tänka sig att göra en praktik på en sådan arbetsplats. 
 

Det är bara jag som kan teckenspråk. Några andra personer kan några ord, 
inte så mycket. Jag brukar skriva annars. Kommunicera. Det finns ju några 
tecken man kan använda. Så kan man använda kroppsspråket också. Till 
exempel personalen eller någon annan deltagare kan visa mat när det är 
dags att äta. Så man visar med kroppen vad man vill. – Kalle 

 
Adam talar om en annan typ av kommunikation. Han har tidigare arbetat på en daglig 
verksamhet där han upplevde att de andra deltagarna hade en lägre intellektuell funktionsnivå 
än han själv. Han upplever att det är lättare att kommunicera med deltagarna på hans 
nuvarande dagliga verksamhet, där den intellektuella funktionsnivån är ungefär samma hos 
alla. Angående hans tidigare dagliga verksamhet säger han så här: 
 

Det är typ som att sitta i ett mörkt rum med en massa ljud. Här är det ju 
högre nivå, här kan man liksom kommunicera med folk. [...] Då känns det ju 
bra. Meningsfullt. 
– Adam 

 
Margareta tycker att det är lite jobbigt att det finns vissa deltagare som hörs mer än andra. På 
frågan om hon trivs med de andra deltagarna svarar hon att hon inte trivs med alla och att hon 
inte fått välja vilka hon ska vara i samma grupp som. Maria talar om att acceptera övriga 
deltagare som de är, hon berättar att hon är van och har mött många med 
funktionsnedsättningar. 
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Alltså, vi är ju alla olika, vi är ju alla olika människor som är här. Men jag 
måste säga att fast alla har sina olika funktionsnedsättningar, olika 
handikapp och sådär, så funkar det rätt bra ändå, man får ha överseende. 
Och jag är ganska van, jag har sett så mycket och varit med och mött många 
som är funktionshindrade. För mig är det ingenting konstigt om de går lite 
konstigt eller om de pratar lite konstigt.  – Maria 

 
På frågan om vad som är viktigt för att hon ska trivas på sin dagliga verksamhet svarar Astrid 
att arbetsgruppens storlek spelar stor roll. Hon tycker att det är bra att gruppen är liten, att en 
för stor grupp skulle för stökig och att det inte skulle vara bra. Hon tycker att det är lättare att 
gå till arbetet när det är en liten arbetsgrupp.  

Roger berättar att han trivs på sin dagliga verksamhet, och på frågan vad anledningen 
till det är svarar han precis som Astrid att det är en fördel att de är få personer i arbetsgruppen. 
Han berättar att de nyligen har delats in i grupper. Han tycker att det skulle vara jobbigt om de 
var många på arbetsplatsen, för att det då skulle vara så livligt. Pär resonerar på samma sätt 
som Astrid och Roger. På frågan vad som är viktigt för att Pär ska trivas på sin arbetsplats 
svarar han nämligen att han vill att det ska vara tyst och lugnt. 

Stina, som har en individuell placering på ett servicehus, berättar att hon inte brukar 
gå på de fester som det omsorgsföretag hon är placerad genom ordnar, där deltagare från olika 
verksamheter har chans att träffas. 

 
Jag inte vill gå på fester, det är inte min business. Tycker hellre om att vara 
med personal. – Stina 
 

Kommentar 

Vår tolkning är att Adam inte vill bli förknippad med verksamheter där deltagarna har en 
mycket lägre intellektuell funktionsnivå än han själv, då han inte verkar känna någon 
gemenskap med dem. Att stigmatiserade personer kan dra till sig uppmärksamhet på grund av 
sin funktionsnedsättning (Goffman, 1972) kan vara en förklaring till varför Adam resonerar 
som han gör.  När Stina säger att hon inte vill delta i fester utan att hon föredrar att vara med 
personalen tolkar vi det som att det kan vara så att hon inte vill bli förknippad med andra 
deltagare på dagliga verksamheter. Larsson (2006) skriver att det är vanligt att deltagare på 
dagliga verksamheter känner sig annorlunda och avvikande på grund av den dagliga 
verksamheten, vilket kan leda till att de tar avstånd från den. Å ena sidan innebär Stinas arbete 
på servicehuset att hon tillhör det “normala”, men samtidigt är hon knuten till 
omsorgsföretaget. Vi kan se vissa likheter med Olsens (2009) sjätte nyckelberättelse om 
arbete som stigma, där det understryks att arbetet är en chans för personen att fly den 
stigmatiserade status som det innebär att ha en intellektuell funktionsnedsättning. Genom att 
arbeta på ett servicehus med “normala” kollegor är sannolikheten större att Stina ses som en 
vanlig arbetare (Olsen, 2009).   

Till skillnad från Adam och Stina talar Maria emellertid om att ha överseende med 
de andra deltagarnas olika funktionsnedsättning, vilket kan tyda på att hon inte har något 
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problem med att förknippas med de övriga deltagarna på sin dagliga verksamhet. Vi tycker 
oss dock se att hon ställer sig lite vid sidan om och inte ser sig själv som en del av gruppen av 
funktionsnedsatta och tar en utomstående roll när hon talar om gruppen som “de andra” och 
inte som “oss”. 

Vikten av att ge individen ett erkännande som unik är något som Giertz (2012) tar 
upp i sin studie. Några av våra respondenter talar i olika ordalag om att det är viktigt att 
personalen lyssnar på vad man säger och hjälper deltagare med det som de behöver hjälp med. 
Vi tolkar detta som ett typ av erkännande av individen. Respondenterna uttrycker att det är 
viktigt att personalen ser alla. Flores m.fl. (2010) resultat visar att arbetshandledarna i dagliga 
verksamheter spelar stor roll för deltagarna, både för det sociala stödet, men också får att få 
hjälp att lösa problem. Författarna skriver att denna speciella relation mellan deltagare och 
arbetshandledare dock kan medföra vissa problem. Risken finns att det kan hindra deltagarna 
från att skapa viktiga relationer till de andra deltagarna, vilket i sig är viktigt för att 
personerna ska känna tillfredsställelse på sin arbetsplats. En annan risk är att 
arbetshandledarna blir överbeskyddande och på så sätt hindrar deltagarna från att utveckla 
förmågan att lösa problem och det egna beslutsfattandet (Flores m.fl. 2010). Vi har i vår 
studie inte kunnat se detta, men man kan tänka sig att det är något som pågår utan att 
deltagarna själva är medvetna om det. Giertz (2012) skriver nämligen att maktaspekten är 
närvarande i alla relationer, även om man inte alltid är medveten om den. Man kan också 
tänka sig att respondenternas svar har varit överdrivet positiva, med tanke på att maktaspekten 
alltid är närvarande i relationer i kombination med att vissa personer alltid kommer att behöva 
hjälp av avlönad personal (Mallander, 1999). Detta gör att respondenterna befinner sig i en 
beroendeställning gentemot personalen. I drygt hälften av intervjuerna var personal 
närvarande och vi kan därför inte utesluta risken att det har påverkat respondenternas svar, 
även om det var respondenternas egna önskemål att ha personal närvarande. 

Renblad (2003) skriver att empowerment innefattar möjligheten att praktiskt kunna 
delta i aktiviteter och Giertz (2012) förklarar att det för att bibehålla inflytande och 
självbestämmande är viktigt att anpassa kommunikationen till individens förutsättningar 
utifrån dennes funktionsnedsättning. Kalle berättar om vissa kommunikationsproblem som 
ibland uppstår på hans dagliga verksamhet till följd av hans hörselnedsättning. De övriga 
deltagarna och personalen, förutom teckenspråkstolken, talar inte teckenspråk mer än några få 
ord. Det skulle kunna vara något som gör det praktiskt omöjligt för honom att delta i vissa 
aktiviteter, men han löser problemet genom att använda sig av kroppsspråket och att skriva 
lappar. Kalle väljer den icke-teckenspråkiga dagliga verksamheten trots att det innebär vissa 
svårigheter för honom och vår tolkning är att han känner gemenskap med övriga deltagare 
trots brister i kommunikationen. 

 

5.8 Hanterbara arbetsuppgifter 

Respondenterna talar om att de tycker att det är viktigt att få arbetsuppgifter som inte är för 
svåra, så att de kan klara av att utföra dem på egen hand och i sin egen takt. 
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Bra arbeten som man kan klara av själv. Det är inte så svåra arbetsuppgifter. 
De är anpassade efter oss då så det är inte så svåra utan vi klarar ju av dem. 
Det är bra det, vi ska klara av det vi får. – Astrid 

 
Men jag kan inte kassaapparaten. Jag får bara stå och vakta. Alltså, jag får 
inte röra kassaapparaten, då det blir fel. Det blir fel på kassaapparaten och 
då han måste göra om hela. – Michael 

 
Adam talar å andra sidan om hur viktigt det är för honom att ha arbetsuppgifter som inte är för 
enkla utan lagom utmanande. Han jämför sin nuvarande arbetsplats med den förra han hade: 
 

Om man sitter vid datorer och skriver om någonting som är någorlunda 
intressant istället för att vara på de andra dagliga verksamheterna. Den 
första, där satt man ju liksom i ett hörn och plockade ihop hopprep hela 
dagarna. Det kändes inte så meningsfullt, men här gör man ju någonting som 
är intressant och så känner man ju att de andra deltagarna, de är på samma 
nivå. – Adam 

 
Ulrika berättar att hon kan utföra sina arbetsuppgifter självständigt utifrån ett schema som 
hennes arbetsledare har utformat. Det är ett schema på hur många koppar, tallrikar och skedar 
han ska ta fram inför en konferens. När Ulrika är färdig med varje moment flyttar hon lappen 
till baksidan av schemat. Hon visar även det pedagogiska system de använder för att 
självständigt kunna vattna blommorna på kontoret. Det består av numrerade flaskor i en back. 
Varje flaska har en markering som visar hur mycket vatten den ska fyllas med. Sedan har 
varje blomkruka ett nummer så att Ulrika vet vilken flaska som går till vilken krukväxt. 

På Ulrikas arbetsplats är det också andra människor som arbetar, personal som 
varken är arbetshandledare eller deltagare i den dagliga verksamheten. Arbetsgruppens 
uppgift är att serva dem med diverse saker, bland annat att köpa in frukt och göra i ordning 
fruktkorgar. Ulrika poängterar att hon vill göra fruktkorgarna helt färdiga innan personalen 
börjar ta frukt från dem. 

 
Men då får de vänta tills vi har jobbat klart, och inte ta när vi står och 
jobbar. – Ulrika 

 
Ulrikas arbetshandledare berättar att det är många som arbetar i huset och att alla inte är 
insatta i vad arbetsgruppen har för uppgifter. Det händer ibland att personalen i huset tar 
gruppens arbetsuppgifter. Ulrika uttrycker att hon tycker att det är fel. 
 

Ifall vi har en bricka, så är den redan klar. Och då tycker jag inte att man 
ska ta de uppgifterna när X (arbetshandledaren) redan har skrivit upp dem. 
Då blir det ju lite fel. Då får man ju stryka den uppgiften. ”Aha, nu har de 
tagit min uppgift”. Och då blir det lite fel tycker jag. – Ulrika 
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Kommentar 

För att öka känslan av att vara delaktig hos personer med intellektuella funktionsnedsättningar 
är det viktigt att ge dem förutsättningar och hjälpmedel för att kunna klara sitt arbete (Frithiof, 
2007). Exempel på sådana hjälpmedel kan enligt författaren vara struktur, förtydliganden och 
framförhållning. Vi har kunnat se att våra respondenter talat om ett flertal sådana hjälpmedel, 
exempelvis struktur och framförhållning i form av planeringsmöten och förtydliganden i form 
av tydliga arbetsscheman där varje uppgift är uppdelad i mindre delmoment. Ett annat 
exempel är systemet som förklarar hur respondenterna ska göra för att vattna blommorna på 
sin arbetsplats. Detta gör att deltagarna kan arbeta självständigt och känna begriplighet och 
hanterbarhet (Antonovsky, 2011). I de fall då den dagliga verksamheten är förlagd på 
“vanliga” arbetsplatser är det viktigt att deltagarna känner att de får förståelse och respekt från 
omgivningen så att de kan utföra sina arbetsuppgifter i fred. För att Ulrikas arbete ska kännas 
hanterbart för henne är det viktigt att övriga personer som arbetar i huset visar hänsyn och inte 
tar hennes arbetsuppgifter eller stör henne i hennes arbete. 

Adam uttrycker att han tycker att det är viktigt att få arbetsuppgifter som är 
tillräckligt stimulerande. På hans tidigare arbetsplats plockade han ihop hopprep, vilket för 
honom kändes meningslöst och för enkelt. För att arbetet ska kännas meningsfullt och 
engagerande för honom ska det vara anpassat till hans intellektuella funktionsnivå 
(Antonovsky, 2011). 
 

5.9 Utflykter och fester 

Sådant som avviker från de ordinarie arbetsuppgifterna, exempelvis utflykter och festligheter, 
är uppskattade inslag i arbetet. Respondenterna tycker att det är skönt att få avbrott i arbetet, 
då de får koppla av lite. Skansendagen nämns som ett exempel. För vissa är maten och fikat 
ett värdefullt inslag. 
 

Och jag måste säga att jag trivs väldigt bra här. Ibland får man kaffe, ibland 
får man tårta. Ibland får man saft, ibland får man vatten. […] Dricker kaffe 
och dricker te och läser tidningar och ser Emil i Lönneberga. Det är liksom 
olika saker. Ibland åker jag på bussutflykt och ibland har vi Idol och ibland 
är det musikcafé. Då avslutas det med kaffe och sådant där. – Björn 

 
Vissa aktiviteter och utflykter är återkommande varje år och planeras av någon form av 
festkommitté. När det gäller dessa aktiviteter får deltagarna välja om de vill följa med eller 
inte. Andra utflykter och studiebesök genomförs efter önskemål av deltagarna själva, till 
exempel berättar Ulrika att hon och hennes arbetsgrupp har besökt ett katthem - ett 
studiebesök som genomfördes efter önskemål från henne.   

Michael berättar att hans arbetsgrupp brukar åka till en simhall och bada varje fredag. 
Efter badet åker de till ett café som omsorgsföretaget driver, där de fikar med deltagare från 
andra dagliga verksamheter. 
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Det finns ofta möjlighet att delta i återkommande aktiviteter i form av studiecirklar, 
antingen på den egna dagliga verksamheten eller på en annan av omsorgsföretagets dagliga 
verksamheter. Ulrika spelar teater på tisdagar och Björn berättar om olika orkestrar och 
rockgrupper han har varit med i. Pär går en filmkurs en gång i veckan där han får både titta på 
film och filma själv. Astrid berättar om en tidningscirkel som hon deltar i. 

 
Vi hittar på någonting som vi vill skriva om, tillsammans. Någonting som vi 
vill spinna vidare på. Och till slut blir det ju en bra artikel, var och en gör sin 
artikel då. En av killarna, han är bra på sport så han drar fram någon bra 
sportsida och jag håller på med böcker och läser en bok på jobbet och så 
skriver jag om den boken. – Astrid 

 

Kommentar 

Den dagliga verksamheten innebär förutom arbete en chans till social samvaro genom 
exempelvis gemensamma utflykter, fester och fikastunder. Man kan tänka sig att många 
deltagare har svårigheter att själva upprätthålla vänskapsband och då spelar den dagliga 
verksamheten en stor roll för deltagarnas sociala liv. Olsens (2009) fjärde nyckelberättelse om 
arbete för att ha det trevligt med andra i en trevlig miljö bekräftas av våra respondenter här. 
Den sociala sidan av arbetet kan hjälpa till att skapa meningsfullhet. Om en person känner att 
arbetet är meningsfullt kan ofta problem och utmaningar vara värt att lägga tid och energi på 
(Antonovsky, 2011) Att gå en kurs eller delta i en studiecirkel kräver engagemang, vilket 
enligt Antonovsky tyder på hög känsla av meningsfullhet. Vi tror därför att de deltagare som 
valt att delta i aktiviteter som anordnas utöver det ordinarie arbetet på den dagliga 
verksamheten gör det just på grund av att det känns meningsfullt. Vissa utflykter sker efter 
deras egna önskemål vilket vi tror kan bidra till en ökad känsla av självbestämmande. 

Deltagandet i studiecirklar och diverse kurser tolkar vi som ett sätt för 
respondenterna att nå personlig utveckling. Det ger dem en möjlighet att förverkliga sin 
potential och utveckla sina färdigheter enligt Olsens (2009) andra nyckelberättelse. 
 
 

6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 
Den här studien har som syfte att genom kvalitativa intervjuer undersöka vilken betydelse 
arbetet på daglig verksamhet har för personer med intellektuella funktionsnedsättningar, samt 
vilka frågor dessa personer anser vara viktiga att ställa vid kvalitetsmätning av verksamheten. 
Vi har kunnat se att anledningen till att våra respondenter deltar i av daglig verksamhet är för 
att det innebär en chans att skapa och upprätthålla sociala kontakter, att känna sig 
betydelsefull och behövd, ha arbetsuppgifter som känns meningsfulla och viktiga samt 
känslan av att vara normal. Vi upplever att våra respondenter visar en medvetenhet om den 
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stigmatisering som deras funktionsnedsättning innebär, vilket stämmer överens med det 
Jahodas m.fl. (2010) studie visar. Viljan att vara som andra är påtaglig. Respondenterna 
antyder att de inte vill bli förknippade med dagliga verksamheter och att de vill tjäna pengar 
för att det anses vara “normalt”. 

Vår andra frågeställning handlar om vad som är viktigt för att deltagarna ska trivas 
på sin dagliga verksamhet. Följande resultat kan av omsorgsföretaget användas för att se om 
de ställer rätt frågor i sina kvalitetsmätningar.   

Det resultat vi har kunnat se är att respondenterna vill ha möjlighet att vara med och 
bestämma hur arbetet på den dagliga verksamheten ska läggas upp, både när det gäller 
ordinarie arbetsuppgifter och schema, men även gällande utflykter och när det kommer till att 
byta verksamhet. Vårt resultat visar att de deltagare vi har intervjuat anser sig ha möjlighet 
och rättighet att vara med och bestämma på sin dagliga verksamhet, vilket går i linje med 
Renblads (2003) avhandling som handlar om empowerment. Det går däremot emot det 
Blomberg (2006) skriver - att deltagare i liknande verksamheter ofta saknar möjligheten att 
kunna påverka både innehållet och planeringen i verksamheterna. 

En annan viktig aspekt för att deltagarna ska trivas är gemenskapen med övriga 
deltagare och personal, vilket innefattar dels att personalen ger deltagarna de förutsättningar 
och stöd som varje deltagare behöver, men även att deltagarna respekterar varandra. En viss 
skillnad i synsätt kunde vi se gällande vikten av att övriga deltagare har ungefär samma 
intellektuella nivå som en själv. Hos vissa hade det en avgörande betydelse medan andra hade 
större acceptans för varandras olikheter. 

För att öka känslan av att vara delaktig hos personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar är det viktigt att ge dem förutsättningar och hjälpmedel för att kunna 
klara sitt arbete (Frithiof, 2007), vilket vi ser att vårt resultat bekräftar. I de fall då den dagliga 
verksamheten är förlagd på “vanliga” arbetsplatser är det viktigt att deltagarna känner att de 
får förståelse och respekt från omgivningen så att de kan utföra sina arbetsuppgifter i fred. 

Vår tredje frågeställning handlar om vad som skiljer arbetet på den dagliga 
verksamheten från ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Det framkommer en tvetydighet 
kring respondenternas syn på deras arbete som viktigt och riktigt. Respondenterna uttrycker 
att det de gör är betydelsefullt, men vi upplever att de är mer eller mindre medvetna om att 
den dagliga verksamheten inte är något riktigt arbete. Vi såg att det främst var de med 
yrkesinriktad verksamhet som såg skillnaden till ett vanligt arbete tydligt, medan de som har 
en mer traditionell daglig verksamhet inte verkade lika medvetna om skillnaden. Det tror vi 
kan hänga samman med att de yngre personerna på den yrkesinriktade verksamheten naturligt 
jämför sig med människor på den öppna arbetsmarknaden, eftersom de tillhör en generation 
som blivit mer integrerad i samhället (Grunewald, 2008), medan äldre personer inom 
traditionell verksamhet jämför med gamla tiders institutioner. Vår uppfattning är att 
personerna på den yrkesinriktade verksamheten har en rimligare chans att få ett reguljärt 
arbete medan de på de traditionella verksamheterna inte räknar med att få en anställning, 
vilket kan leda till att de inte ens på allvar jämför sig med den reguljära arbetsmarknaden. 
Därmed inte sagt att deras upplevelse av att deras arbete är viktigt och riktigt är mindre sann.  

Att ersättningen för det arbete de utför är lägre än en vanlig lön är något som 
respondenterna är medvetna om. Det är även det något som tydligt åtskiljer arbete på en 
daglig verksamhet från arbete på den öppna arbetsmarknaden. Vi har dock i likhet med 
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Bejerholm och Björkman (2010) kunnat se att arbete förutom ekonomisk betydelse har sociala 
och psykologiska fördelar som ökad gemenskap och delaktighet i samhället - betydelsen av 
att gå till sin dagliga verksamhet innebär för respondenterna till stor del möjligheten att skapa 
och upprätthålla sociala kontakter. 

Slutligen visar vår studie att deltagare i dagliga verksamheter har en stark vilja att på 
olika sätt vara ”normal”. Det svenska samhället genomsyras av en arbetslinje som innebär att 
man ska arbeta hårt och försörja sig själv. Personer med intellektuella funktionsnedsättningar 
är underrepresenterade på den öppna arbetsmarknaden, men har tagit till sig den rådande 
arbetsnormen. Deltagare på dagliga verksamheter hyser en stark vilja att arbeta och göra rätt 
för sig, även om synen på vad ett arbete är skiljer sig åt. 
 

6.2 Teoridiskussion 
Vi upplever att de tre valda teorierna på många sätt kompletterar varandra, då vi ser att de 
behandlar liknande aspekter och i vissa hänseenden förstärker varandra. Exempel på det kan 
vara att stigmatisering går att koppla till KASAMs komponent meningsfullhet, men i omvänd 
mening, då stigmatisering och känslan av meningslöshet ligger nära varandra.  

Teorierna passar bra i vår studie då de kan användas för att beskriva individernas 
upplevelser. Den nackdel vi kan se är att risken finns att analysen blir något spretig i och med 
att vi har tre teorier - med färre teorier kanske analysen skulle bli mer sammanhängande. Å 
andra sidan upplever vi att vi behöver alla tre teorier för att kunna täcka in vår empiri.  

I efterhand kan vi se att vi har använt oss mest av teorierna KASAM och 
stigmatisering. Vi inser att andra tolkningar hade kunnat göras om vi hade haft empowerment 
mer i fokus. Ett exempel på det är när Stina talar om att hon inte vill gå på de fester som 
omsorgsföretaget ordnar och att hon hellre vill vara med personalen. I vår analys tolkade vi 
det med ”stigmatiseringsglasögonen”, vilket gjorde att vi såg det resonemanget som ett sätt 
för Stina att inte bli förknippad med andra personer med funktionsnedsättningar. Hade vi 
använt våra ”empowermentglasögon” hade vi förmodligen tolkat hennes resonemang 
annorlunda.  
 

6.3 Metoddiskussion 

I vår studie har vi bara haft möjlighet att genomföra intervjuer med de deltagarna inom daglig 
verksamhet som har den kommunikativa förmågan att delta i en intervju. Hade vi haft mer tid 
hade vi kunnat göra deltagande observationer och på så sätt även få en bild av vad arbetet på 
den dagliga verksamheten betyder för personer med mer omfattande intellektuell 
funktionsnedsättning. 

Fördelen med att ha använt en kvalitativ forskningsmetod i vår studie har varit att vi 
genom intervjuer har kunnat få respondenternas egna resonemang kring våra 
forskningsfrågor. Vi tror inte att vi hade kunnat få samma förståelse för fenomenet vid en 
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kvantitativ undersökning, då exempelvis en enkät med hjälp av Pict-O-Stat5 hade förutsatt att 
vi formulerat alla frågor i förväg. Vid intervjuerna har vi kunnat vara mer öppna och vi har 
även haft möjlighet att ställa följdfrågor, vilket vi anser har varit en förutsättning för att få 
svar på våra frågeställningar. 

Gällande urvalet kan det ses som en nackdel att det är omsorgsföretaget som har 
förmedlat intervjukontakterna. Det kan ha lett till att respondenterna känt sig osäkra i 
förhållande till oss som intervjuat, då de vetat att vi skriver på uppdrag av företaget. En 
tänkbar risk är att respondenterna därför inte vågat vara helt öppna och ärliga i sina svar. Vi 
valde att erbjuda respondenterna att ha med sig personal under intervjun för att de skulle 
känna sig så trygga som möjligt. Det resulterade i att personal närvarade under drygt hälften 
av intervjuerna, vilket även det kan ha påverkat respondenternas svar. Vi har sett att 
respondenterna som varit utan personal under intervjun har varit mer kritiska. Så här i 
efterhand kunde vi ha frågat respondenterna en bit in i intervjun om de kunde tänka sig att 
personalen gick ut, för att kunna föra mer öppna samtal. En annan möjlig orsak till att de som 
hade med sig personal var mindre kritiska kan vara att de har ett större beroende av 
personalens stöd. 

Eftersom vi saknar erfarenhet av att intervjua kan vi tänka oss att vi gjort en del 
misstag som eventuellt kan på ha påverkat vårt resultat. Vår intention var att ställa helt öppna 
frågor, men vi upptäckte att det inte var helt enkelt. I efterhand har vi kunnat se att vissa 
frågor inte känts relevanta att ställa till alla respondenter, men även att vissa områden och nya 
frågor har dykt upp hos en del respondenter. De områdena och nya frågorna hade vi sedan 
med oss i efterföljande intervjuer. Alltså har inte alla intervjuer haft samma innehåll, vilket 
inte heller var vår intention då vi valt att genomföra just halvstrukturerade intervjuer. Vidare 
är vi av den uppfattningen att vår intervjuteknik blev bättre och bättre ju fler intervjuer vi 
genomförde. Att vi båda varit delaktiga och medverkat i alla intervjuer ser vi som en fördel. 
Mestadels gick det till så att en av oss ställde frågor utifrån intervjuguiden och den andra 
ställde följdfrågor. Alternativet hade varit att genomföra hälften av intervjuerna var, vilket vi 
tror kunde fått en negativ inverkan på studiens reliabilitet, då det troligtvis hade gjort det 
svårare för en annan forskare att upprepa samma studie vid ett senare tillfälle. 

Det har varit svårt bibehålla respondenternas anonymitet, dels på grund av att 
omsorgsföretaget är relativt litet, men också för att personal har närvarat i drygt hälften av 
intervjuerna. Vi tror dock inte att den största risken är att utomstående personer förstår vem 
som blivit intervjuad, utan snarare att personal inom omsorgsföretaget kan identifiera 
personerna. Vi har försökt bibehålla respondenternas anonymitet genom att byta namn på dem 
och ta bort vissa delar i citaten som kunnat avslöja deras identitet.  

Förutom att omsorgsföretaget försett oss med respondenter och grundidén till 
studien, har vi inte påverkats nämnvärt av att vi varit “anlitade”. För att undvika att färgas av 
företagets tankar och värderingar har vi genomgående arbetat självständigt, även i 
utformandet av syfte och frågeguide.   

Avslutningsvis har vi märkt att man genom att göra kvalitativa intervjuer får en 
personlig relation med varje respondent. Det gör att det blir svårare att skapa distans till 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Pict-O-Stat är ett enkätverktyg som är utformat så att personer med omfattande intellektuell 
funktionsnedsättning ska kunna besvara enkäten. Man kan använda bildsymboler, fotografier och inspelat tal 
som komplement till text (www.neonova.se).	  
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resultatet då man lätt känner sympati för det respondenterna och vad de säger, vilket kan ha 
påverkat vår analys och våra tolkningar av materialet. 
 

6.4 Förslag på vidare forskning 

Då vi har sett att det saknas tidigare forskning som utgår från brukarnas perspektiv tycker vi 
att det bör läggas fokus på det i den fortsatta funktionhindersforskningen. Vi är av den 
uppfattningen att ingen kan lära oss lika mycket om området som personerna själva. Att de är 
en heterogen grupp är också en anledning att beforska området ytterligare. Tänkbara 
forskningsfrågor är att gå ner mer på djupet när det gäller exempelvis självbestämmande för 
deltagare på daglig verksamhet. Hur gör personalen för att deltagarna med stort behov av 
personalstöd ska nå så hög grad av självbestämmande som möjligt? Vilka faktorer hindrar och 
vilka möjliggör självbestämmande? Det skulle även vara intressant att undersöka detta inom 
andra livsområden, exempelvis boende eller fritid. Tidigare forskning visar att de flesta 
särskoleelever går vidare till daglig verksamhet och inte till arbete efter gymnasiet, därför 
vore det även intressant att undersöka hur gymnasiesärskolan socialiserar sina elever. 
Förbereds de inför en framtid inom daglig verksamhet eller till arbete på den öppna 
arbetsmarknaden? Till sist vore det intressant att undersöka hur man på bästa sätt kan 
involvera deltagarna själva i utformandet av kvalitetsmätningar inom daglig verksamhet. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev 

Hej! 
 
 
Vi heter Johanna Halldin Lööw och Lina Wikström och vi läser till socionomer vid 
institutionen för socialt arbete här i Stockholm. 
Vi skriver en uppsats om vad personer som jobbar på daglig verksamhet tycker är viktigt för 
att de ska trivas på sina jobb.  
Vi vill till exempel veta vad du tycker är viktigt att vara med att bestämma om på din dagliga 
verksamhet.  
Vi tycker att det är viktigt att få veta vad deltagarna själva tycker och tänker.  
Därför är vi tacksamma om du vill vara med på en intervju. 
 
Intervjuerna kommer att ta cirka 30-60 minuter och de kommer att spelas in på bandspelare. 
Tiden kan variera lite beroende på hur mycket du orkar och vill berätta för oss.  
Det vi spelar in och alla papper med det du berättar för oss kommer vi att förstöra när 
uppsatsen är klar.  
Du får bestämma själv om du vill vara med eller inte och du kan när som helst välja att 
avbryta intervjun.  
Vi kommer inte att skriva ut ditt namn i uppsatsen, du kommer alltså att vara anonym. 
 
Både Johanna och Lina kommer att vara med vid intervjun.  
Om du vill ha en personal med dig så går det bra.   
 
Vi hoppas att du vill vara med på en intervju! 
 
 
Om du har några frågor så får du gärna ringa oss: 
 
Johanna xxxx-xxx xxx 
Lina xxx-xxx xx xx 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning  
Johanna och Lina 
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Bilaga 2 - Frågeguide 

Bakgrundsfrågor 
Ålder  
Boende 
Hur länge har du arbetat inom företagets dagliga verksamhet? 
På vilken av företagets dagliga verksamheter arbetar du? 
 
Dagarnas innehåll 
Vad gör du på din dagliga verksamhet? Beskriv! 

Kan du beskriva en typisk dag? 
Vilka arbetsuppgifter har du? 
Vem har bestämt vad du ska göra? 

 
Bra respektive dåligt 
Vad är bra med verksamheten? 

Varför? 
 
Vad är dåligt med verksamheten? 

Varför? 
 
Trivsel 
Hur trivs du på din dagliga verksamhet? 

Vad gör att du trivs eller inte trivs? 
Vad är bra/vad kan bli bättre? 

 
Betydelse 
Varför går du hit? 

Vad är meningen med det? 
Vem är det som bestämmer att du ska gå hit? 

 
Känner du att det du gör på den dagliga verksamheten är viktigt och bra? 

Om ja, tycker de andra att det du gör är viktigt och bra? 
Om nej, varför inte? 

 
Självbestämmande 
Får du vara med och bestämma på din dagliga verksamhet? 

Om nej, skulle du vilja vara med och bestämma? 
 
Vill du vara med och bestämma om med vem du ska utföra arbetsuppgiften? 

Om ja, får du vara med och bestämma om detta? 
Om ja, hur gör du för att vara med och bestämma om detta? 
Om nej, vem bestämmer då om detta?  

 
Vill du vara med och bestämma om vad du ska göra på dagarna och hur länge? 

Om ja, får du vara med och bestämma om detta? 
Om ja, hur gör du för att vara med och bestämma om detta? 
Om nej, vem bestämmer då om detta? 

 
Avslutning 
Har du något du skulle vilja ta upp eller fråga om innan vi avslutar intervjun? 
Hur var det att bli intervjuad? 


