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Abstract 

 

Author: Nathalie Lindberg & Lovisa Gränsmark 

Title: “I understand the goal, but I do not understand how to get there”. A qualitative study 

about sheltered workshops and the way to the labor market. [Translated title] 

Supervisor: Anette Lundin 

Assessor: Ulf Drugge 

 

The aim of the study is to examine the possibilities and limits that the employees working in sheltered 

workshops perceive as they work with individual clients. Thus, in order to get a better understanding 

of which strategies are achieving the goal of insertion in the labor market. From a qualitative 

approach, the study was conducted through six interviews with representatives currently working in 

sheltered workshops in a community situated in the south of Sweden. The results of the study relates 

to the process known as ”role exit” theory of Ebaugh, new institutional theory of Johansson and 

Svensson, Johnsson and Laanemets. Further, accounts theory of Scott and Lyman and Knutagård were 

used to analyze our data. The study shows that the employees plays an important role in the process 

which individuals with disabilities go through in order to be established in the labor market. 

Additional, the study shows that there are limits related to both the capability of the individual and the 

lack of resources. In conclusion, the study shows that there are no explicit strategies to reach from the 

sheltered workshop to the labor market. 
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Förord  
 

 

Vi vill inleda med att tacka samtliga respondenter som deltagit i vår studie. Tack för att ni tog 

er tid och delade med er av era betydelsefulla erfarenheter av arbete inom daglig verksamhet. 

Er kunskap har möjliggjort för oss att genomföra vår studie.  

 

Vi vill också rikta ett varmt tack till vår handledare Anette Lundin. Tack för dina upplyftande 

ord, givande kommentarer och ditt stora engagemang.  

 

Till sist vill vi tacka varandra för ett gott samarbete genom hela arbetet med studien.  

 

Tack! 

 

      

     Nathalie och Lovisa 

      Juni 2017 
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1 Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 

 

Också Kalle uttrycker missnöje med ersättningen, framförallt att den inte ens räcker så 

att man har till maten när man är ute och jobbar; maten man behöver mitt i dan`. Han 

önskar så att han hade ett “riktigt” jobb, ett jobb där han skulle få betalt och därmed 

bättre ekonomiska villkor”. […] “För honom framstår talet om daglig verksamhet som 

utslussning till öppen arbetsmarknad som rent missvisande, inte bara för egen del utan 

också för kommande generationer.   

(Lövgren 2013, s. 162-163) 

Citatet belyser den situation som ett flertal personer med funktionsnedsättning i Sverige idag 

lever i. Trots att det är lagstadgat att denna grupp ska tillförsäkras jämlikhet i levnadsvillkor 

och full delaktighet i samhällslivet enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) är frågan om dessa principer uppfylls. Lövgren, Markström och 

Sauer (2014), forskare inom ämnet funktionsnedsättning, påpekar i sin studie att en central 

faktor för att uppnå full delaktighet i samhället är att erhålla ett lönearbete. Detta på grund av 

att samhället präglas av en arbetsnorm, där de som exkluderas från arbetsmarknaden ses som 

avvikare från den här normen. Personer med funktionsnedsättning återfinns oftast inom daglig 

verksamhet med meningsfull sysselsättning istället för på arbetsmarknaden. Författarna menar 

att personer med funktionsnedsättning därför framställs som undantagna plikten att arbeta 

(ibid. s. 35). 

Daglig verksamhet är en insats som erbjuds personer med funktionsnedsättning och som 

tillhör personkrets 1 (1 § p.1 LSS). Personkrets 1 innefattar personer med utvecklingsstörning, 

autism eller autismliknande tillstånd. Grundtanken med insatsen daglig verksamhet är att på 

sikt möjliggöra etablering på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning (prop. 

1992/93:159). I 15 § LSS betonas också att kommunen ska medverka till att personer med 

funktionsnedsättning får tillgång till arbete (15 § p.4 LSS). Detta genom att erbjuda 

sysselsättning med inriktning mot arbetslivet (Socialstyrelsen 2011). Socialstyrelsen (2008) 

beskriver att antalet personer som blir beviljade insatsen daglig verksamhet i Sverige ökar. De 

har olika förklaringar för orsaken till detta, dels har det skett en ökning av antalet personer 

som får en neuropsykiatrisk diagnos, dels ställs höga krav på individen att ta sig in på 
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arbetsmarknaden. Trots att daglig verksamhet på sikt ska leda till etablering på 

arbetsmarknaden påpekar Socialstyrelsen (2008) i deras rapport att detta mål inte uppfylls. 

Lövgren, Markström och Sauer (2014, s. 42) visar i en svensk studie att det är mindre än en 

procent som går från daglig verksamhet till arbetsmarknaden. 

Ett annat problem är att daglig verksamhet inte uppfattas som ett riktigt arbete. Orsaker till 

detta är bland annat att de som deltar inte endast får ersättning för utfört arbete, samt saknar 

rättigheter som andra arbetstagare har. Ytterligare anledningar till att personer med 

funktionsnedsättning “fastnar” inom daglig verksamhet är att andra grupper prioriteras på 

Arbetsförmedlingen (Gustafsson 2014, s. 22, 45). Personer med funktionsnedsättning har 

redan möjlighet till sysselsättning och ekonomiskt stöd utan att stå till arbetsmarknadens 

förfogande. Hegdal (2005, s. 8-9 ), forskare inom ämnet habilitering, menar att det föreligger 

ett dilemma i detta förhållande. Detta eftersom arbetsföra personer med funktionsnedsättning 

registreras som aktiverade inom omsorgen och inte som arbetssökande eller som arbetande, 

trots att de utför arbete. Rådande förhållande bidrar till att upprätthålla en ensidig syn på 

personer med funktionsnedsättning som enbart omsorgsbehövande (ibid, s. 8-9). 

1.2 Problemformulering 

Att studera vilka strategier som finns för personer med funktionsnedsättning att ta sig från 

daglig verksamhet till ett lönearbete är intressant utifrån aspekter som FN:s konvention om 

mänskliga rättigheter, principerna om möjlighet till full delaktighet i samhällslivet för denna 

grupp, men också jämlikhet i levnadsvillkor och möjligheten att leva som andra (5 § LSS). 

Personer med funktionsnedsättning ska ha lika möjlighet att leva som andra, men så är inte 

fallet eftersom denna grupp endast får ersättning för det arbete de utför inom daglig 

verksamhet. Försäkringskassan betalar ut en habiliteringsersättning till de personer som deltar 

i daglig verksamhet. Det är kommunen som bestämmer ersättningsnivån, men den ligger i 

genomsnitt på fem till sex kronor per timme (Försäkringskassan 2014). Lön har en signifikant 

betydelse när det gäller att kunna leva ett självständigt liv, och personer med 

funktionsnedsättning har inte på lika villkor möjlighet att uppnå självständighet eftersom 

ersättning inte kan jämföras med lön. Det finns därmed ett glapp mellan politiska ambitioner 

och reella förhållanden. Daglig verksamhet ska ses som en brygga mellan välfärden och 

arbetsmarknaden. Statistiken visar dock att individer inte sällan fastnar inom daglig 

verksamhet (Socialstyrelsen 2008, Lövgren, Markström & Sauer 2014, s. 42). Det kan tyda på 

att det har ålagts dessa verksamheter ett för stort ansvar och som blir en svår uppgift för 
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personalen att lösa. Målet är ändå att daglig verksamhet ska leda till ett lönearbete och därför 

är det intressant att undersöka vilka strategier, som i realiteten finns för denna grupp att ta sig 

ut på arbetsmarknaden. I Socialstyrelsens kartläggning ombads personal inom daglig 

verksamhet svara på vilka strategier som kan främja övergången till ett lönearbete 

(Socialstyrelsen 2008). Majoriteten svarade att det viktigaste är att personerna får stöd och 

handledning av personalen, både i övergången men också över tid (ibid. s. 25). Personalen 

inom daglig verksamhet behöver i arbetet med enskilda brukare förhålla sig till principerna 

inom LSS, och hjälpa de individer som vill att ta sig vidare till ett lönearbete. Men hur ser 

arbetet med enskilda brukare ut i realiteten och vilka möjligheter och begränsningar finns för 

att ta sig vidare till den reguljära arbetsmarknaden? För att få svar på detta är det intressant att 

undersöka hur personal inom daglig verksamhet arbetar för att hjälpa personer med 

funktionsnedsättning att ta sig ut på arbetsmarknaden. 

1.3 Bakgrund 

I detta avsnitt följer en kort beskrivning av den historiska bakgrunden till daglig verksamhet 

samt de aktörer verksamheterna ska samverka med för att möjliggöra att personer med 

funktionsnedsättning etableras på arbetsmarknaden. Aktörerna är relevanta att nämna för att 

förstå den kontext som daglig verksamhet verkar i. 

 

1.3.1 Från vårdinrättning till daglig verksamhet 

Daglig verksamhet har sin början i de vårdinrättningar som fanns för personer med 

funktionsnedsättning på 1950-talet (Antonsson 2011). På vårdinrättningarna anordnades olika 

sysselsättningar för individerna som vistades där. I samband med den nya omsorgslagen år 

1967 skedde en del förändringar, då ett större fokus lades på delaktighet och integrering. 

Sysselsättningen skulle flyttas ut i samhället och ske i mindre grupper, som kom att kallas 

dagcenter. På 1980-talet skedde ytterligare en förändring då flera verksamheter anordnades 

utanför dagcenter. Det kunde vara arbetsuppgifter som industriarbete, affärsverksamhet, 

bageri eller skogsarbete (ibid.). Socialstyrelsen har gjort en kartläggning över dagliga 

verksamheter i Sverige. Kartläggningen visar att det finns olika former av dagliga 

verksamheter, men att de flesta utformas i gruppverksamheter i egna lokaler. Det finns 

fortfarande idag verksamheter som är förlagda utanför den dagliga verksamheten på olika 

företag, som kallas för individuell placering. Individuell placering innebär att personen är 

beviljad daglig verksamhet men har sin sysselsättning enskilt på ett företag. Det innebär att 
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personen får klara sig själv i större utsträckning, men får stöd av medarbetarna på plats. Syftet 

är att individuell placering ska underlätta vägen till ett arbete på den reguljära 

arbetsmarknaden (Socialstyrelsen 2008) 

 

1.3.2 Samverkan 

För att få ett bredare perspektiv på vilka möjligheter och begränsningar som finns i arbetet 

med enskilda brukare, är det väsentligt att belysa andra aktörer som är en del i denna process. 

Enligt LSS är det viktigt att det finns ett nära och strukturerat samarbete mellan de 

verksamheter som arbetar med arbetsmarknadsrelaterade frågor. I förarbetena till LSS står det 

följande: 

 

Kommunernas uppgift är bl.a. att medverka till arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller 

Samhall. Det är därför viktigt att arbetet sker i nära samverkan med Arbetsförmedling, 

Försäkringskassan och handikapporganisationer. Det är även angeläget att möjligheten till ett 

arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller inom Samhall prövas regelbundet (Prop. 

1992/93:159). 

 

Kommunen har det yttersta ansvaret för att personer som är beviljade insats enligt LSS ska få 

tillgång till ett lönearbete på den reguljära arbetsmarknaden. För att detta ska bli möjligt är det 

nödvändigt att det finns ett nära samarbete mellan daglig verksamhet, Arbetsförmedlingen 

och Försäkringskassan. Socialstyrelsens kartläggning visar dock att det i många kommuner 

saknas ett ordnat samarbete mellan kommun och Arbetsförmedling (Socialstyrelsen 2008, s. 

11). Det är kommunen som har ansvaret för att personer med funktionsnedsättning erhåller en 

sysselsättning, medan staten är ansvarig för olika arbetsmarknadsåtgärder. Av 

Socialstyrelsens kartläggning framkom det att kommunen i första hand samverkar med 

gymnasiesärskolan och boendeverksamhet, och i andra hand Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen och näringslivet (ibid. s.26). Mot bakgrund av Socialstyrelsens 

kartläggning kan det konstateras att det finns brister i samarbetet mellan kommun och övriga 

aktörer. En ordnad samverkan ses enligt LSS som en betydande faktor för att möjliggöra 

övergången från daglig verksamhet till den reguljära arbetsmarknaden. 
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1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilka möjligheter och begränsningar personal inom daglig 

verksamhet ser i arbetet med enskilda brukare, detta för att skapa förståelse för vilka strategier 

som finns för personer med funktionsnedsättning att ta sig från daglig verksamhet till den 

reguljära arbetsmarknaden. 

 Vilken funktion anser sig personalen ha för att hjälpa personer med 

funktionsnedsättning till ett lönearbete? 

 Vilka argument använder personalen inom daglig verksamhet för att förklara och 

legitimera sitt arbetssätt med enskilda brukare? 

 

1.4.1 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa studien på så sätt att vi endast studerar kommunal daglig verksamhet, 

då kommunen har ett ansvar att främja vägen till arbetsmarknaden för personer med 

funktionsnedsättning (prop. 1992/93:159). Studien omfattar dagliga verksamheter i en 

kommun i södra Sverige. Valet av en kommun baseras på ett intresse att studera hur arbetet 

inom en kommun kan skiljas åt. Vidare har vi valt att rikta in oss på personal inom daglig 

verksamhet och deras funktion i arbetet med att hjälpa personer med funktionsnedsättning till 

den reguljära arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och arbetsgivare är 

ytterligare viktiga aktörer i denna process, men på grund av uppsatt tidsplan och studiens 

omfattning har vi valt att rikta fokus på personal inom daglig verksamhet. Nedan visas en 

figur som fångar studiens kontext. 
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Figur 1. Studiens kontext. Illustrerad av studiens författare. 

 

Studien berör således fyra aktörer: personer med funktionsnedsättning, daglig verksamhet, 

arbetsmarknaden, samt personal inom daglig verksamhet. Samtliga aktörer har en betydande 

funktion i att möjliggöra etablering på arbetsmarknaden för personer med 

funktionsnedsättning. I denna studie ligger fokus på personalen inom daglig verksamhet och 

vilka strategier de använder sig av i den här processen.  

1.5 Disposition 

Studien är indelad i sex kapitel. I kapitel ett redogörs för relevant bakgrund om daglig 

verksamhet och för det alternativ personer med funktionsnedsättning har att välja på i 

avsaknad av ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Detta för att läsaren ska få en 

förståelse för den livssituation och de levnadsvillkor dessa individer möter. Utöver detta 

presenteras ett avsnitt om den historiska bakgrunden till daglig verksamhet samt de aktörer 

som också påverkar levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. I detta kapitel 

presenteras vidare studiens problemformulering, syfte och frågeställningar. I kapitel två 

presenteras tidigare forskning om svårigheterna för dessa individer att ta sig ut på 

arbetsmarknaden, de normaliserande ambitionerna med daglig verksamhet, arbetsmetoden 

supported employment samt personalens funktion i arbetet med enskilda brukare. I kapitel tre 

redogörs för våra valda teoretiska utgångspunkter; nyinstitutionell organisationsteori, 

  

   

Personer med  
funktionsnedsättning 

Arbetsmarknaden Daglig verksamhet 

Personalen   
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accounts och exitprocesser. I kapitel fyra argumenterar vi för vald forskningsansats och 

tillvägagångssätt, samt behandlar våra metodologiska överväganden. Kapitel fem består av 

resultat och analys där vi presenterar fyra teman med hjälp av tidigare forskning och våra 

teoretiska utgångspunkter. De fyra temana är; Personalens funktion som stödjare, brukarens 

förmåga, brist på resurser samt lösningar. I det avslutande kapitlet, kapitel sex, redogörs för studiens 

huvudsakliga slutsatser, avslutande reflektioner och förslag för framtida forskning. 

 

2 Tidigare forskning  

I följande kapitel avser vi presentera forskning inom områden som är relevanta för vår studie. 

I det första avsnittet presenterar vi Lillestøs och Sandvins (2014) studie Limits of vocational 

inclusion?; Disability and the social democratic conception of labour. Huvudfokus i deras 

studie är svårigheterna för personer med funktionsnedsättning att ta sig ut på den reguljära 

arbetsmarknaden. Författarna för ett resonemang kring ett antal tänkbara förklaringar till den 

rådande samhällsutvecklingen. Därefter presenteras den arbetsfrämjande metoden supported 

employment, en metod som används av personal inom daglig verksamhet. Vidare belyser vi, 

med utgångspunkt i Antonssons (2003) studie, professionellas funktion i arbetet med enskilda 

brukare. Eftersom vi i den här studien vill undersöka vilka strategier som finns för personer 

med funktionsnedsättning att få ett lönearbete, är det även intressant att titta på vilka hinder 

som begränsar denna möjlighet. Med utgångspunkt i Ineland och Sjöströms vetenskapliga 

tidskrift Normalisering, autenticitet och reflexivitet - om iscensättande av det vanliga livet i 

handikappomsorg berör vi därför de normaliserande ambitionerna med daglig verksamhet och 

det syfte som daglig verksamhet ska uppfylla. Avslutningsvis berör vi, med utgångspunkt i 

Persson och Wästerfors studie, hur personal på vårdhem legitimerar sina handlingar genom 

rättfärdiganden. 

2.1 Etablering på arbetsmarknaden - svårt för personer med 

funktionsnedsättning 

Hanga, DiNitto & Wilken (2014) menar att ett arbete är nyckeln till delaktighet i samhället 

och har en betydande roll i att säkerställa materiell välfärd. Arbete har också en psykosocial 

funktion där skapandet av identitet, självkänsla och social status utformas. Avsaknaden av ett 

arbete kan i sin tur leda till en sämre psykisk och fysisk hälsa och därmed en lägre 

livskvalitet. Personer med funktionsnedsättning har i allmänhet en lägre sysselsättningsgrad 

vilket författarna belyser som en trend i ett flertal länder. Utifrån författarnas studie kan 
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svårigheter att ta sig ut och klara av ett lönearbete utläsas, och flera faktorer kunde spela in på 

denna process. En stark faktor var att deras upplevelser av att det egna hälsotillståndet 

begränsade dem att klara av arbetsbelastningen, arbetstempot och arbetsuppgifterna och att 

inte arbetsplatsen var anpassad efter deras specifika behov (ibid. s. 36) 

 

Personer med funktionsnedsättning blir, istället för att få hjälp att etablera sig på 

arbetsmarknaden, hänvisade till välfärdsstatens omsorgsarbete och erbjudna en plats inom 

daglig verksamhet (Lillestø & Sandvin 2014, Lövgren, Markström & Sauer 2014). Detta 

eftersom arbetsförmågan hos individerna inte tenderar att matcha arbetsmarknadens krav. 

Lillestøs & Sandvins (2014) studie visar att trots integration inom bland annat 

utbildningsområdet och införandet av antidiskrimineringslag stagnerar deltagandet på 

arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden är en marknad där individer konkurrerar om arbete, 

vilken blivit för svår för personer med funktionsnedsättning att bemästra. Lillestø och 

Sandvin (2014, s. 54) menar dock att antaganden om att personer med funktionsnedsättning 

inte klarar av arbetsmarknaden, snarare visar en syn på denna grupp som svagare och sämre 

lämpade än andra att hantera situationen på arbetsmarknaden. I sin studie bemöter författarna 

även antagandet att eftersom denna grupp är garanterade en viss ersättningsnivå utan att 

arbeta, skulle bristen på motivation att ta sig ut på arbetsmarknaden kunna vara en förklaring. 

Studien ger dock något annat vid handen. Nämligen att respondenterna i studien påtalar att det 

är “a struggle to find a job and a fight against (permanent) allowances” (ibid s. 54). Att stå 

utanför arbetsmarknaden och utföra ett konstruerat arbete, som inte värderas i ekonomiska 

termer, kan bidra till svårighet “att vinna socialt anseende”(Lövgren 2013, s. 179). I detta 

hänseende kan det tyckas att daglig verksamhet bidrar till bilden av personer med 

funktionsnedsättning som mottagare av samhällsinsatser istället för aktörer på 

arbetsmarknaden.  

2.2 Supported employment som arbetssätt för att möjliggöra etablering på 

arbetsmarknaden 

Supported employment (SE), är en arbetsfrämjande metod som syftar till att utforma stöd för 

personer med funktionsnedsättning för att nå och behålla ett arbete och att skapa 

arbetslivsinriktade verksamheter (Lövgren, Markström och Sauer 2014). Metoden spred sig 

från USA till Sverige på 1990-talet och används inom dagliga verksamheter (Spjelkavik 

2012). Utmärkande för metoden är att individuellt anpassade insatser framhålls som centrala, 
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där individen får tillgång till nära handledning av en arbetsspecialist. Personal på dagliga 

verksamheter ska följa och arbeta efter ett detaljerat program. SE har kommit att utformas 

som Individual placement support (IPS), vilken bygger på åtta principer som måste vara 

uppfyllda för att kunna säga att metoden är fruktbar när det gäller att nå ett arbete för personer 

med funktionsnedsättning. Bland annat innehåller IPS; att identifiera individens styrkor och 

svagheter, att söka jobb och att matcha individen och arbetsgivaren för att senare kunna 

erbjuda ett anpassat stöd på den framtida arbetsplatsen. Stödet är menat att minska med tiden 

(ibid. s. 36). 

 

Spjelkavik (2012, s. 170) menar dock att det inte finns någon förenad överenskommelse om 

vad SE som metod innebär. SE ses inte som ett systematiskt tillvägagångssätt för att inkludera 

personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden, och därför finns det olika tolkningar 

på vad som förväntas gällande just tillvägagångssätt och mål. Därmed blir den personal som 

arbetar inom daglig verksamhet avgörande för utfallet. I de nordiska länderna är SE associerat 

med bland annat “sheltered social activation services, traditional assessment in testing clients’ 

work capabilities, group placements and different qualification or work clarifi-cation schemes 

to on-the-job training and sick leave follow-up”(ibid, s. 170). Flertalet jobbcoacher som utför 

SE-betonade tjänster är just därför oftast anställda inom exempelvis arbetsrehabiliterande 

organisationer där målet att få ett avlönat arbete på den reguljära arbetsmarknaden inte står i 

fokus. Taylor & Bond (2014) fann i deras studie att jobbcoachen hade en signifikant betydelse 

i processen att hitta en anställning. De jobbcoacher som var aktiva och utåtriktade i sökandet 

efter jobb, samt hade en nära kontakt med brukarna uppvisade ett bättre resultat. Att utveckla 

jämlika relationer med de personer som de gav stöd till var också en viktig framgångsfaktor 

(ibid 2014). Det tycks således inte endast spela roll vad man gör i SE, utan också vem och hur 

man gör det för att öka metodens effektivitet. Nygren (2012) har studerat implementeringen 

av SE i Sverige och funnit viss komplexitet som begränsar metoden i en svensk kontext. Det 

handlar om rehabiliteringssystemets organisering, professionellas handledning och brukarens 

syn på sig själv som aktör på arbetsmarknaden. I likhet med Spjelkavik menar Nygren (2012) 

att rehabiliteringssystemets organisering i vissa avseenden kan skapa barriärer för 

implementering av SE, då de offentliga organisationerna är uppbyggda efter den traditionella 

rehabiliteringen, och målet mot arbetsmarknaden inte står i fokus. Ytterligare ett hinder är 

bristande samverkan mellan offentliga organisationer. Däremot har IPS visat positiva effekter 

på anställnings- och sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning. I detta har 
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ett bra bemötande på arbetsplatsen och från handledare varit viktig för att öka livskvalitén och 

underlätta möjligheter att utföra ett arbete (ibid. 2014). 

 

2.2.1 Professionellas stöd en viktig faktor 

Sivert Antonsson, docent i handikappvetenskap, har forskat om supported employment kan 

stödja personer med funktionsnedsättning till ett lönearbete. Författaren menar att det finns tre 

komponenter som är mest betydelsefulla för att lyckas ta sig från daglig verksamhet till den 

reguljära arbetsmarknaden (Antonson, 2003). Komponenterna är ett starkt personligt stöd, ett 

starkt formellt stöd och att personen själv har drivkraften och viljan att etablera sig på 

arbetsmarknaden. Utifrån dessa komponenter är personalens funktion och stöd viktig för att 

möjliggöra vägen till ett lönearbete för personer med funktionsnedsättning.  

 

Patricia Devlin, docent vid universitetet i Toledo, och som forskat om möjligheter till 

anställning för unga personer med funktionsnedsättning. I sin artikel Enhancing the Job 

Performance of Employees with Disabilities Using the Self-Determined Career Development, 

har hon studerat hur modellen Self-Determined Career Development (SDCDM) kan 

underlätta vägen till ett lönearbete. Modellen innebär att brukarna själva är med och sätter upp 

egna mål för att förbättra sin arbetsförmåga. Modellen har vidareutvecklats från Supported 

Employment och ska öka brukarens självbestämmande i arbetssituationen. Runt brukaren 

finns arbetsledare, jobbcoacher m.fl. som ska stödja och motivera denne i arbetsträningen. 

Studien visar att SDCDM är en lyckad modell för att förbättra arbetsförmågan hos personer 

med funktionsnedsättning. Det är viktigt att personen känner att de har kontroll över sin 

arbetssituation och får det stöd de behöver (Devlin 2008). De professionella har här en 

betydande roll för att öka brukarnas självförtroende, vilket kan leda till ökad självkänsla och 

trivsel på arbetsplatsen hos brukaren. 

2.3 Normaliserande ambitioner 

Ineland och Sjöström (2007, s. 273) menar att daglig verksamhet har normaliserande 

ambitioner. Det innebär att sysselsättning inom daglig verksamhet försöker imitera det 

normala, som i det här sammanhanget skulle utgöra ett lönearbete. Författarna menar att 

daglig verksamhet har en inneboende problematik vilken benämns imitationsproblemet. Med 

imitationsproblemet avses problematiken kring vilket syfte daglig verksamhet ska uppfylla. 

Förklaringen till problematiken menar författarna är att arbete inom daglig verksamhet inte är 
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avlönat, till skillnad från ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Betoningen och fokusen 

på arbete inom daglig verksamhet kan därför innebära “förnedrande dimensioner” eftersom 

sysselsättningen ofta är konstruerad (ibid. s. 273).  I förarbetena till LSS uttrycks att: 

 

Det bör understrykas att daglig verksamhet inte skall uppfattas som en anställningsform. Det 

är inte frågan om ett avlönat arbete och syftet är inte heller att producera varor eller tjänster. 

Däremot kan verksamheten med fördel utformas så den bidrar till att öka personens 

förutsättningar att senare få en anställning i arbetslivet (Prop. 1992/93:159, s. 90) 

 

Som tidigare nämnts är övergången från daglig verksamhet till den reguljära arbetsmarknaden 

mycket låg hos personer med funktionsnedsättning (Socialstyrelsen 2008). Det här kan enligt 

med Ineland och Sjöström (2007, s. 273) medföra att daglig verksamhet istället för att leda till 

en anställning imiterar densamma, trots att det inte är intentionen med LSS. 

Normaliseringsarbete innebär disciplinering där de verksamma inom daglig verksamhet 

kontrolleras för att “passa in” i det som anses vara det normala, alltså arbete. Genom 

normaliseringsarbetet inom daglig verksamhet framhävs därför en föreställning om att 

personer med funktionsnedsättning är “onormala”. Normaliseringsarbete “innebär att främja 

och upprätthålla normala livsmönster för personer som på grund av sin funktionsnedsättning 

har svårt att göra det på egen hand” (Lövgren 2013, s. 17). Men denna föreställning innebär 

samtidigt kontroll och maktutövning över personer med funktionsnedsättning. Lövgren menar 

att personal inom gruppbostäder och med normaliseringsarbete bland annat upprättar rutiner 

och individuella planer för att uppnå det normala. Normaliseringsarbetet inom gruppbostäder 

innebar bland annat “att instruera, övervaka och intervenera” (ibid, s. 17). Dessa tre faktorer 

kan appliceras på arbete inom daglig verksamhet där personer med funktionsnedsättning 

instrueras, övervakas, men samtidigt interveneras för att på sikt nå ett arbete på den reguljära 

arbetsmarknaden. Hanga, DiNitto och Wilken (2014, s. 31) menar att respondenter i deras 

studie uttryckte att tillfrisknande och ett stabilt hälsotillstånd var två förutsättningar för att 

uppnå målet att få ett arbete. Diskussion förs om att personer med funktionsnedsättning ser 

sin funktionsnedsättning som ett så stort hinder att de inte kan delta i samhället eller i 

arbetsrelaterade aktiviteter. 
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2.4 Organisatoriska begränsningar och brister på resurser som förklaringar till 

handlingar på vårdhem för äldre. 

Vissa handlingar som ifrågasätts av omgivningen kan förklaras av dem som utför 

handlingarna, exempelvis i sitt arbete. Persson och Wästerfors (2008) har studerat hur 

personal på vårdhem ger förklaringar till restriktioner gällande äldres inflytande i 

beslutsfattande. Utöver förklaringar till restriktioner har de också studerat hur personal ger 

förklaringar till varför de negligerar äldres klagomål. Trots att Persson och Wästerfors studie 

är baserad på personalens förklaringar till handlingar på ett vårdhem, kan den ändå tillföra 

relevanta aspekter utifrån vår kontext, daglig verksamhet. Vi vill i likhet med författarna 

undersöka vilka argument personal inom en välfärdsorganisation använder för att förklara och 

legitimera sitt arbetssätt med enskilda brukare. Personalen refererar exempelvis till 

organisatoriska begränsningar, vilka kommer i konflikt med äldres inflytande i beslut. En 

äldres ovilja att duscha kan negligeras då handlingen ses som nödvändig för att arbetet på 

boendet ska leva upp till en viss standard. Därmed ger de en förklaring till varför de går emot 

individens vilja (ibid. s. 4). Vidare refererar personalen till schemat och säkerhet på boendet, 

men också till resurser såsom brist på personal på plats, ekonomi och tid. Genom att 

personalen lägger skulden på brist på personal och ekonomi menar Persson och Wästerfors 

(2008, s. 6) att deras handlingar i den kontexten framstår som adekvata. Genom förklaringar 

som anger gränserna för handling porträtterar personalen negligeringen av äldres inflytande 

och klagomål som rimlig och acceptabel. Personalen betonade ändå vikten av att möta de 

äldres individuella behov, dvs. låta dem ha inflytande över det som rör dem personligen. 

Persson och Wästerfors (2008, s. 8) menar sammanfattningsvis; “influence only as long as 

that influence does not conflict with or disrupt the efficient running of the nursing home as a 

whole”. När personal svarar för klagomål kan de komma att rättfärdiga sitt negligerande, och i 

detta gemensamt konstruera innebörden och omfattningen på de problem de beskriver. Vi 

menar att personal, oavsett om de är verksamma inom äldrevården eller inom daglig 

verksamhet kan använda rättfärdiganden för att legitimera sitt arbetssätt. Följaktligen kan 

banaliseringen av äldres klagomål leda till att vissa problem kan komma att bli osynliga 

eftersom de inte tas på allvar (ibid. s. 10). Således också den livssituation som personer med 

funktionsnedsättning befinner sig i. 
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2.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning på ett flertal svårigheter som personer med 

funktionsnedsättning möter på vägen från daglig verksamhet till den reguljära 

arbetsmarknaden. Dels för att individerna, från samhällets sida, blir betraktade som 

undantagna plikten att arbeta, dels att personal inom daglig verksamhet inte arbetar enligt det 

mål LSS föreskriver, och att personerna själva är osäkra på om de skulle klara av 

arbetsmarknadens krav. Forskningen visar även på personalens betydande funktion i arbetet 

med enskilda brukare, samt hur personalens argument i arbetet kan påverka och legitimera 

deras arbetssätt. Det finns dock tämligen lite forskning som behandlar hur enskilda aktörer 

arbetar eller inte arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning till ett lönearbete. 

Därför är det angeläget att studera vilka strategier som finns för personer med 

funktionsnedsättning att ta sig från daglig verksamhet till den reguljära arbetsmarknaden. 

 

3 Teori 

I följande avsnitt framställs valda teoretiska utgångspunkter. Dessa syftar till att bidra till ett 

teoretiskt ramverk. Vidare möjliggör valda teorier till att förstå hur personal inom daglig 

verksamhet arbetar med enskilda brukare. Teorierna innefattar såväl begrepp som 

resonemang, vilka kommer vara behjälpliga i analysen av vårt empiriska material. Teoriernas 

tillämpning kan hjälpa oss att förstå vilken funktion personalen har i arbetet med enskilda 

brukare samt hur de beskriver och legitimerar sitt arbetssätt. Denna kunskap skapar sedermera 

grunden för vilka möjligheter och begränsningar som finns för personer med 

funktionsnedsättning att ta sig från daglig verksamhet till den reguljära arbetsmarknaden. 

Först lyfter vi fram exitprocesser som kan hjälpa oss förstå vilken funktion personal inom 

daglig verksamhet har för att stödja brukare att genomgå en rollförändring, det vill säga gå 

från omsorgsbehövande till arbetstagare. I nästkommande del redogörs för institutionell 

organisationsteori. Med hjälp av teorin kan vi förstå ramar och mål för verksamheten, vilka 

personal inom verksamheten behöver förhålla sig till. Med utgångspunkt i begreppen 

organisationens identitet och den institutionaliserade bilden kan vi diskutera vad som 

underlättar eller begränsar möjligheterna för brukare inom daglig verksamhet att ta sig vidare 

till ett lönearbete. För att förstå hur personal inom daglig verksamhet förklarar och legitimerar 

sitt arbetssätt, redogör vi i den sista delen för Knutagårds teori om accounts. Teorin innebär 

att individer förklarar och legitimerar sitt beteende respektive handlingssätt med så kallade 

accounts.  
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3.1 Exitprocesser  

För att få en djupare förståelse för vilken funktion personalen har för att hjälpa personer med 

funktionsnedsättning från daglig verksamhet till den reguljära arbetsmarknaden, har vi valt att 

ta hjälp av Helen Rose Fuchs Ebaughs teori om exitprocesser. Ebaugh (1988) har studerat hur 

det går till när individer träder ur en roll som de tidigare tillhört. Trots att denna teori är 

brukarcentrerad, är teorin ändå användbar eftersom personalen har en viktig funktion när det 

gäller att stötta och hjälpa individen i exitprocessen. Ebaugh (1988) utforskade hur processen 

gick till när olika personer lämnade sina roller som exempelvis alkoholist eller prostituerad 

eller. Den här processen beskriver hon i fyra steg eller faser som hon sammantaget kallar för 

exitprocessen. I det första steget tvivlar individen på rollen som tillskrivs denne, och upplever 

att rollen inte stämmer överens med den egna självuppfattningen. I det andra steget överväger 

individen vilka fördelar och nackdelar som finns angående att bryta upp från en roll till en 

annan. I det tredje steget, vändpunkten, beslutar individen att praktiskt lämna sin nuvarande 

roll. För att ta sig vidare till den sista fasen, är det enligt Ebaugh (1988, 5. kap.), av stor 

betydelse vilken respons individen får från sitt sociala nätverk. Vi menar att teorin är 

användbar för att belysa personalens funktion i den här processen. Detta eftersom positiv 

respons kan underlätta för individen att träda ur rollen som omsorgsbehövande, till rollen som 

arbetstagare. Negativ respons kan dock leda till att processen tar längre tid eller helt stannar 

upp.  

 

Med ovanstående beskrivning menar Ebaugh (1988) att det finns olika faktorer som påverkar 

en individ till att genomföra en rollförändring. För att lyckas med detta belyser författaren 

vikten av ett socialt stöd och hjälp under processen. Exitprocessen utgår från brukarens 

perspektiv, men personalen på daglig verksamhet blir därför en viktig resurs för individen, 

vilken kan vara avgörande för om denne ska våga ta sig ut på arbetsmarknaden eller inte. 

Modellen nedan avser illustrera hur exitprocessen kan se ut när en individ väljer att lämna 

rollen som omsorgsbehövande till arbetstagare. För att underlätta en sådan process har 

personalen i varje stadie en betydande funktion för att hjälpa individen vidare. 
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Modell 1. Stadier i exitprocessen. Illustrerad av studiens författare. 

3.2 Nyinstitutionell organisationsteori 

Den nyinstitutionella organisationsteorin kan hjälpa oss förstå hur personal inom daglig 

verksamhet beskriver och förklarar sitt arbetssätt med enskilda brukare. Detta eftersom 

organisationen som personalen verkar inom sätter ramar och mål för verksamheten. 

Nyinstitutionalismen utvecklades i USA och är grundad på två centrala verk av John Meyer 

och Brian Rowans (1977) och Paul J. DiMaggio och Walter W. Powells (1983). Meyer och 

Rowan resonemang är inspirerad av Peter Bergers och Tomas Luckmanns bok: The social 

construction of reality (1966). De menar att institutionaliseringen ses som en social process 

där vi gemensamt definierar den sociala verkligheten (Johansson 2006, s. 19). Den sociala 

processen medför att formella och informella regler formas för vad som anses vara ett 

godtagbart handlingssätt. Johansson (2006, s. 28) menar att alla organisationer har en identitet 

och att den skapas i samspel med andra organisationer inom ett organisatoriskt fält. 

Identiteten ses dock inte som stabil, utan kan förändras beroende på den kontext som 

organisationen verkar i. En organisation påverkas både av inre och yttre faktorer, där de inre 

faktorerna relateras till aktörers handlingar. Aktörerna kan därmed upprätthålla men också 

omforma en organisation. Vi menar att teorin kan vara behjälplig i analysen av studiens 

empiriska material. Med hjälp av nyinstitutionell organisationsteori kan vi försöka förstå om 

det utformas andra mål och uppdrag inom daglig verksamhet än vad lagen föreskriver. Olika 

mål och uppdrag öppnar upp för varierande resultat. De yrkesverksammas arbetssätt och 

uppdrag är dock begränsat av yttre faktorer, det vill säga samhällets förväntningar på 

organisationen och på de yrkesverksamma som arbetar inom den (ibid. s. 28). 
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Svensson, Johnsson & Laanemets (2008) beskriver i likhet med Meyer och Rowan (1977) att 

en organisation har en institutionaliserad bild av dess funktion som påverkas av praktiska och 

individuella uppfattningar. De yrkesverksamma inom en organisation påverkar uppfattningen 

om densamme och bidrar till den institutionaliserade bilden (ibid. s. 40). Arbetssättet inom en 

organisation påverkas även av lagar, föreskrifter och regler, som kan vara mer eller mindre 

medvetna. Att förändra ett arbetssätt inom en organisation kan vara svårt, eftersom det 

gemensamma arbetssättet bidrar till att behålla stabilitet inom organisationen (Eriksson-

Zetterquist 2009, s. 109). Om organisationen utvecklas utanför den institutionaliserade 

bilden, kan det uppfattas som att organisationen går utanför sitt förväntade uppdrag och mål. 

Organisationens identitet sätter ramen för uppdraget. Genom denna teori kan vi analysera hur 

våra respondenter påverkas av yttre och inre faktorer, i relation till sitt praktiska handlande. 

Utöver detta kan vi också analysera hur de legitimerar sitt arbetssätt med enskilda brukare, 

vilket kan skapa förståelse för vilka möjligheter och begränsningar den institutionaliserade 

bilden ger i att hjälpa personer med funktionsnedsättning till ett lönearbete. Perssons och 

Wästerfors (2008) resonemang om hur personalen förklarar sitt handlingssätt, kan också bidra 

till förståelse för hur våra respondenter påverkas av organisationens identitet samt hur de 

förhåller sig till den.  

3.3 Accounts 

Mänskliga handlingar kan förklaras utifrån accounts. Med accounts avser Scott och Lyman 

(1968) en förklaring av en handling som är orsakad av individen själv, i vårt fall personal, 

eller någon annan och som ifrågasätts av andra. Beroende på vilka förklaringar 

respondenterna ger gällande sitt arbetssätt, kan vi få förståelse för hur detta kan möjliggöra 

respektive begränsa vägen till arbetsmarknaden. Accounts som förklaringsmodell kan hjälpa 

oss att förstå hur personal inom daglig verksamhet beskriver och legitimerar sitt arbetssätt 

med enskilda brukare. Scott och Lyman urskiljer (1968) två typer av accounts, ursäkter och 

rättfärdiganden (ibid. s. 46). När en individ ursäktar en handling eller ett beteende som denne 

erkänner är felaktig, frånsäger sig denne ansvaret för densamma. Vid rättfärdigande av en 

handling eller ett beteende tar individen istället ansvar för handlingen eller beteendet. 

Individen erkänner dock inte att handlingen eller beteendet var felaktig (Knutagård 2009, s. 

35). Det finns tre funktioner som bidrar till att individer ger accounts för sina handlingar. 

Dessa är att “de bevarar sociala relationer, de fyller en funktion av social kontroll och de kan 

bevara individens sociala aktning” (ibid. s. 36). Om dessa accounts legitimeras av andra kan 
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individen “återfå erkännandet” (ibid. s. 36). För att ytterligare förstå de accounts som 

individer ger för sina handlingar menar Knutagård (2009) att det är nödvändigt att förstå 

sammanhanget de ges i. Dessa kallas bakgrundsförväntningar och hjälper oss att förstå “vem 

som accountar för vad och inför vem dessa ursäkter eller rättfärdiganden ges” (ibid. s. 36). 

Förklaringar, det vill säga accounts, kan syfta till att legitimera exempelvis en handling eller 

en insats, såsom daglig verksamhet. Genom att studera hur de förklarar sitt arbetssätt kan vi få 

en förståelse för vad de anser är viktigt att uppnå med verksamheten. Därutöver kan vi utröna 

vilka möjligheter och begränsningar som personalens arbetssätt medför för att personer med 

funktionsnedsättning ska ta sig från daglig verksamhet till den reguljära arbetsmarknaden. 

Modellen nedan visar hur nyinstitutionell organisationsteori och accounts kan sammanflätas 

för att få en djupare förståelse för hur personalen förklarar och legitimerar sitt arbetssätt. De 

inre och yttre faktorerna kan påverka personalens arbete med enskilda brukare. De gröna 

pilarna avser illustrera hur personalen i sin tur använder dessa faktorer för att rättfärdiga sitt 

arbetssätt. 

 

 

 

Modell 2. Relationen mellan inre och yttre faktorer och personalens rättfärdigande av sitt 

arbetssätt. Illustrerad av studiens författare. 

 

3.4 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 

Grundtanken med våra valda teorier är att skapa ett sammanhang för hur vår empiri kan tolkas 

och förstås. Modell 1 illustrerar hur en exitprocess kan gå till när en person väljer att lämna 

rollen som omsorgsbehövande för att ersätta den med rollen som arbetstagare. Genom denna 

process har personalen och omgivningen en viktig funktion att stödja och uppmuntra 

personen. Annars finns risken att processen stannar av eller att personen väljer att gå tillbaka 
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till sin gamla roll. Modell 2 avser visa relationen mellan inre och yttre faktorer och 

rättfärdiganden. En sammanflätning av nyinstitutionell organisationsteori och accounts kan ge 

oss en djupare förståelse för om de inre och yttre faktorerna möjliggör eller begränsar 

personalens arbetssätt med enskilda brukare. Vi kan även se om personalen accountar sitt 

arbetssätt relaterat till den institutionaliserade bilden av daglig verksamhet. 

 

 

4 Metod 

I följande avsnitt presenteras de argument och de metodologiska överväganden som föranlett 

valet av forskningsmetod. Inledningsvis redogör vi för en kvalitativ forskningsansats och 

kvalitativa intervjuer som vald metod. Därefter följer en beskrivning av urvalsprocessen, hur 

vi har gått tillväga i arbetet med studien, bearbetning av data samt analysmetod. 

Avslutningsvis förs en diskussion om studiens tillförlitlighet och trovärdighet samt 

forskningsetiska överväganden och arbetsfördelning. 

4.1 Kvalitativ forskningsansats  

Då vårt syfte med studien är att undersöka vilka möjligheter och begränsningar som personal 

inom daglig verksamhet ser i arbetet med enskilda brukare, har vi valt att studera detta utifrån 

en kvalitativ forskningsansats. Den kvalitativa ansatsen möjliggör en djupare förståelse för 

personalens upplevelser, tankar och känslor (Eriksson Zetterquist & Ahrne 2015, s. 35). Det 

innebär att vi som intervjuare kan få kännedom om respondenternas erfarenheter, upplevelser 

och åsikter. Det finns olika metoder inom den kvalitativa forskningsansatsen, såsom intervju, 

dokumentanalys och observationer. Valet av forskningsmetod är beroende av studiens 

frågeställningar och vad dessa ska besvara (Ahrne & Svensson 2015, s. 16). Eftersom studien 

ämnar att undersöka vilka möjligheter och begränsningar personal inom daglig verksamhet 

ser i arbetet med enskilda brukare, står intresset för personalens subjektiva utsagor i fokus. 

Därmed är kvalitativa intervjuer lämpliga att använda. Utifrån personalens berättelser och 

perspektiv kan vi undersöka hur de ser på sitt arbetssätt, sin funktion, och hur de legitimerar 

sitt arbetssätt och få en teoretisk förståelse för densamma. Kvale och Brinkmann (2014, s. 15) 

poängterar att det inte går att säga något om en människas upplevelser och tankar om man inte 

först har pratat med denne. Därför har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. 

Holstein & Gubrium (2011, s. 149-150) menar att intervjuer ses som en objektiv metod för att 

fånga upp individers åsikter. Författarna påpekar dock att det krävs träning för att bevara en 
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neutral ställning och inte påverka respondenterna i någon riktning. Att som forskare förhålla 

sig helt objektiv är dock inte möjligt. Vår förförståelse och egna uppfattningar om fenomenet 

går inte helt att bortse ifrån. Detta har vi beaktat genom att försöka medvetandegöra vår 

förförståelse och i interaktion med våra respondenter varit öppna för deras uppfattningar. 

Miller & Glassner (2011, s. 133) framställer intervjuer som en möjlighet att skildra en annan 

människas upplevelser. För att få tillgång till detta menar författarna att interaktionen mellan 

respondent och intervjuare är betydelsefull. För att respondenten ska känna sig trygg i att dela 

sina erfarenheter är relationsskapandet i intervjun viktig. 

4.2 Val av forskningsmetod 

Vi valde att använda oss av en semistrukturerad intervju i vår studie, vilket innebar att vi 

använde en intervjumall som grund, men anpassade frågorna efter den givna situationen. 

Fördelen med en semistrukturerad intervju är att det finns möjlighet att anpassa frågorna 

beroende på respondentens svar, men också att respondenterna ges möjlighet att fördjupa och 

förtydliga sina resonemang (Eriksson- Zetterquist & Ahrne 2015, s. 40). Tanken var att 

intervjuguiden skulle användas som ett stöd vid intervjutillfällena och inte som en 

strukturerad guide. Frågorna behöver inte ställas i en särskild ordning, utan kan anpassas efter 

intervjuns gång. Frågorna ska med fördel vara öppna för att inte påverka respondenten i en 

viss riktning, samt för att ge respondenten möjlighet att vidareutveckla ett resonemang genom 

följdfrågor. Vid semistrukturerade intervjuer är det därför viktigt att intervjuarna är bekanta 

med metoden och det fenomen som ska studeras (Kvale och Brinkmann 2014, s. 32, 166). Vi 

förhöll oss till detta genom att läsa in oss på forskning om daglig verksamhet och olika 

arbetsmetoder som kan främja vägen till anställning. Vi läste även på om de dagliga 

verksamheter vi skulle besöka för att skapa oss en bild av deras arbete. Vi fördjupade oss 

även i den semistrukturerade intervjun och fick i samråd med vår handledare hjälp att utforma 

intervjuguiden. Vår intervjuguide (se bilaga A) var uppbyggd i tre teman: bakgrund, målet 

med daglig verksamhet samt arbetet med enskilda brukare. Vi hade en huvudfråga inom varje 

tema och sedan fördjupnings- och följdfrågor. I temat målet med daglig verksamhet utgick vi 

från lagkommentaren i förarbetena till 5 § LSS (prop. 1992/93:159, s. 181) där det står: 

 

I denna paragraf läggs fast att det övergripande målet för verksamhet enligt lagen är att den 

enskilde får möjlighet att leva som andra, trots sitt funktionshinder. Verksamheten skall syfta 

till att personer som omfattas av lagen uppnår jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i 
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samhällslivet. Detta avser att ge uttryck för de bärande principerna i svensk handikappolitik, 

dvs. tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, helhetssyn och kontinuitet. 

 

Huvudfrågan var hur personalen arbetar med att uppfylla det ovan givna målet, hur de 

omsätter målet i praktiken, samt hur de såg på sin egen funktion i arbetet med enskilda 

brukare. Under temat arbetet med enskilda brukare låg fokus på vilka möjligheter och 

begränsningar som finns att ta sig vidare till den reguljära arbetsmarknaden. Detta mot 

bakgrund av 15 § 4 punkten LSS där det står att kommunen ska ”medverka till att personer 

som anges i 1 § får tillgång till arbete eller studier”. Den semistrukturerade intervjun som 

metod medför både fördelar och nackdelar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 37). 

Fördelen är att intervjuaren har stor frihet i att anpassa frågorna efter respondentens svar, 

vilket kan ge en fördjupad förståelse och kunskap om det studerade fenomenet. En nackdel är 

att det är tidskrävande och att man som intervjuare behöver vara väl förberedd inför intervjun. 

Utformandet av intervjuguide, transkribering och analysering av materialet är också något 

som tar tid. Dock är transkribering en fördel vid analysering av materialet, för att hitta 

mönster i de olika intervjuerna (Bryman 2011). 

4.3 Urvalsprocess 

Forskningsfrågan är avgörande för valet av vilka som ska medverka i intervju (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2015, s. 39). I studien intervjuade vi sex yrkesverksamma vid olika 

dagliga verksamheter i en kommun i södra Sverige. Valet av respondenter baserades på att de 

arbetar närmast brukarna och är delaktiga i de arbetssätt som förekommer inom daglig 

verksamhet. Genom att välja personal inom daglig verksamhet som respondenter i studien gör 

vi bedömningen att dessa kan besvara studiens syfte och frågeställningar. Vi använder oss 

därför av ett målstyrt urval, det vill säga att valda respondenter kan ge relevant kunskap och 

erfarenheter om det fenomen vi vill undersöka, och som har ett samband med studiens 

problemformulering (Bryman 2011, s. 434). Vår önskan var därför att hitta respondenter som 

har arbetat inom daglig verksamhet under en längre tid. Våra respondenter har varit 

yrkesverksamma inom daglig verksamhet mellan 2 och 25 år, samt varit verksamma på sin 

nuvarande arbetsplats mellan 10 månader och 17 år. Respondenterna har ansvar för mellan 4 

och 21 brukare på sin arbetsplats. Utbildningsnivån sträckte sig från gymnasieutbildning med 

tillägg på enstaka högskolekurser inom arbetsområdet autism, till undersköterska och skötare 

inom psykiatrisk vård. I studien benämner vi respondenterna med fiktiva namn för att bevara 
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deras anonymitet. De fiktiva namnen är: Johanna, Kim, Karin, Annika, Marie och Eva. Vi har 

även valt att inte skriva ut specifika arbetsuppgifter som de olika dagliga verksamheterna 

bedriver, för att ytterligare säkerställa respondenternas anonymitet. Arbetsuppgifterna 

benämns istället tämligen generellt, såsom trädgårdsarbete och affärsverksamhet. Vi 

benämner likaså inte den verksamhet som har till uppgift att vara arbetssamordnare vi dess 

rätta namn, eftersom vi även där vill bevara anonymiteten. I studien väljer vi det fiktiva 

namnet Arbetssamordnarna. Det är personalen som kan svara på vilken funktion de anser sig 

ha i arbetet med enskilda brukare, samt de som kan beskriva och förklara sitt arbetssätt med 

enskilda brukare. De arbetar således närmast och har daglig kontakt med personer med 

funktionsnedsättning och kan svara mot vårt syfte. Det är inte uteslutande personalens ansvar 

att möjliggöra övergången från daglig verksamhet till lönearbete. Personalen är dock viktiga 

personer i en sådan process. För att få tillgång till respondenterna tog vi via mail kontakt med 

enhetschefer för daglig verksamhet, för att få kontaktuppgifter till yrkesverksamma inom 

daglig verksamhet. 

4.4 Tillvägagångssätt  

Innan vi påbörjade intervjuerna, utformade vi två informationsbrev (se bilaga A), där ett 

skickades till enhetscheferna och det andra till respondenterna. Informationsbreven innehöll i 

stort sett samma information, men i brevet till enhetscheferna bad vi om deras hjälp att 

komma i kontakt med respondenter som kunde tänka sig att medverka i vår studie. I 

informationsbrevet, som skickades ut till personal inom daglig verksamhet, beskrev vi vilka vi 

var och vårt syfte med studien. Vi informerade också om de rättigheter som de som 

medverkar i studien har och att personerna som ingår i studien kommer avidentifieras. 

Enhetscheferna hjälpte oss med att se över om det fanns något intresse hos personalen att 

delta i en intervju. De skickade sedan kontaktuppgifterna till de som ville delta till oss. 

Därefter skickade vi ut informationsbrev via mejl och bestämde tillsammans datum, tid och 

plats för intervjun. Vi valde att låta respondenterna själva välja plats för intervjun, för att få en 

plats som kändes så trygg och bekväm som möjligt. Fyra respondenter valde att genomföra 

intervjun på den egna arbetsplatsen, i ett ostört rum där inga andra kollegor eller brukare 

vistades. Två respondenter hade inte möjlighet att vara på den egna arbetsplatsen, och då 

träffades vi istället i ett bokat grupprum på studentbiblioteket. Bryman (2011, s. 421) 

förespråkar att genomföra intervjuer på en neutral och ostörd plats, där intervjupersonerna kan 

känna sig trygga att dela med sig av sina tankar och åsikter. Därför var vi noga med att se till 
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att det inte fanns andra i närheten som kunde höra och försökte bidra till en trygg stämning för 

respondenterna. 

 

Vi fick bra återkoppling från enhetscheferna, då de var till stor hjälp för att komma i kontakt 

med personal inom daglig verksamhet. Vi intervjuade slutligen sex respondenter, som 

samtliga arbetar på olika dagliga verksamheter/företagsgrupper. Intervjun var upplagd utifrån 

en semistrukturerad mall, där vi delade upp frågorna utifrån olika teman i en intervjuguide (se 

bilaga B). Vi använde intervjuguiden som ett stöd, men var noga med att också ställa 

följdfrågor och ibland gå utanför vår skrivna mall för att låta respondenterna berätta fritt. Vi 

var också måna om att skapa en god kontakt med våra intervjupersoner, genom att visa 

intresse, respekt och förståelse. Detta för att en god kontakt är viktig för att skapa trygghet hos 

respondenterna (Kvale & Brinkmann 2014, s. 170). Vi var båda närvarande vid alla intervjuer 

och turades om att ställa frågor och följdfrågor. Samtalet spelades in, efter respondenternas 

samtycke, för att så tillförlitligt som möjligt kunna återge och analysera materialet. Bryman 

(2011) menar att ljudinspelning är centralt för att kunna ta del av och lyssna uppmärksamt på 

respondenternas utsagor. Författaren lägger också till att ljudinspelningar är viktiga för att 

som intervjuare inte tappa bort sig eller missa värdefulla resonemang, på grund av sin vilja att 

föra anteckningar (Bryman 2011, s. 428). Vi valde därför att inte föra några anteckningar 

under intervjuerna, för att istället hålla fokus och lyssna uppmärksamt. Vi ville att intervjun 

skulle kännas avslappnad och att det skulle kännas mer som en dialog. 

4.5 Bearbetning av data och analysmetod  

När vi hade genomfört våra intervjuer, transkriberade vi det empiriska materialet. 

Transkribering innebär att återge interaktionen mellan individer i skriftlig form (Kvale & 

Brinkmann 2014, s. 217). Transkribering bidrar till att vi som forskare ska kunna hitta 

mönster samt se skillnader och likheter i respondenternas berättelser. Utöver detta ger 

transkribering oss också möjlighet att återvända till respektive intervju, för att på så vis kunna 

återge personalens utsagor korrekt. Risken att våra tolkningar influerar utsagorna minskar 

därmed. Vi valde att ta med pauser, suckar och skratt i transkriberingarna, då dessa kan vara 

av betydelse för resultatet. Ord som frekvent uppkom under en intervju, och som kan vara 

karaktäristisk för den enskilde individen valde vi att inte ta med. Efter varje genomförd 

intervju satte vi oss ner tillsammans för att diskutera vad som framkommit och om mönster 

kunde utläsas. Vi reflekterade också kontinuerligt över om intervjuguiden kunde generera den 



 

27 

 

kunskap vi ville nå. Vi delade upp intervjuerna oss emellan och transkriberade lika stort antal 

var. Därefter skrevs transkriberingarna ut i pappersformat.  

 

Vi bestämde oss sedan för att koda det empiriska materialet. Vi utformade koder utifrån de 

mönster vi kunde se i vårt material och som kunde kopplas till vårt syfte och våra 

frågeställningar. Respektive kodning fick varsin färg, som underlättade sorteringen av 

materialet. De koder som vi använde oss av i studien var följande; arbetssätt, funktion, 

förklaring, orsak, och lösning. Valet av just dessa koder fastställdes utifrån ett 

problemperspektiv, studiens syfte samt frågeställningar. Med problemperspektiv menar 

Jönson (2010, s. 25) “förklarande ‘paket’ av resonemang” av bland annat problemets orsaker 

och lösningar. De olika koderna kan därmed ge oss kunskap om vad, vem, hur, var, när och 

varför (ibid. s. 37). I det empiriska materialet markerade vi de sektioner som kunde härledas 

till en färgkod.  

 

När vi var klara med våra respektive transkriberingar växlade vi dem, för att möjliggöra för 

oss att upptäcka andra koder eller mönster för samma sektion. För att underlätta upptäckande 

av mönster, skillnader och likheter samlade vi dessa i ett separat dokument. De mönster och 

teman som kunde utläsa utifrån våra färgkodningar genomförde vi en tematisk analys på. 

Tematisk analys är en vanligt förekommande metod vid analysering av kvalitativ data 

(Bryman 2011, s. 528). Tematisk analys hjälper till att hitta mönster samt likheter och 

skillnader i respondenternas utsagor. De identifierade temana från respondenternas utsagor 

behandlar personalens funktions som stödjare, brukarens förmåga, brist på 

resurser/arbetsmarknaden samt lösningar. 

4.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innebär tillförlitligheten i det forskningsresultat vi fått fram. Det vill säga 

huruvida resultatet i studien kan reproduceras vid ett senare tillfälle av andra forskare (Kvale 

& Brinkmann 2014, s. 295). Bryman (2011, s. 352) menar att extern och intern reliabilitet kan 

diskuteras i en studie. Extern reliabilitet är huruvida studien kan återskapas vid ett senare 

tillfälle, medan intern reliabilitet handlar om studiens ansvariga forskare tolkat resultatet 

liktydigt (ibid. s. 352). För att bidra till den externa reliabiliteten i studien har vi valt att bifoga 

vår intervjuguide i studien, för att på så sätt möjliggöra för framtida forskare att använda sig 

av denna. I och med att vi använt oss av en semistrukturerad intervju är det dock inte möjligt 
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att återskapa intervjun exakt. Intervjuguiden kan trots allt återspegla de huvudteman som vi 

använt oss av och som ligger till grund för vår insamlade empiri.  

 

Trost (2010) har delat in begreppet reliabilitet i fyra olika komponenter: kongruens, precision, 

objektivitet och konstans (ibid. s. 131). För att ytterligare öka reliabiliteten i studien har vi, i 

vårt metodavsnitt, redogjort för dessa komponenter. Med kongruens menas att intervjuaren 

har ställt likvärdiga frågor till respondenterna och som mäter samma sak. Det har vi beaktat 

genom att ha intervjuguiden som stöd vid varje intervju. Även om vi har ställt följdfrågor och 

formulerat frågorna på lite olika vis, har ändå innebörden varit densamma. Precision innebär 

att intervjuaren använder samma datainsamlingsmetod vid de olika intervjuerna. Vi har vid 

samtliga intervjuer spelat in intervjuerna och transkriberat materialet. Vi har kodat materialet 

utifrån samma koder och teman, samt växlat material för att inte missa några betydelsefulla 

mönster. Objektivitet innebär att materialet som vi samlat in ska bli detsamma oberoende på 

vem som genomfört intervjun. I kvalitativa studier menar Bell (2016) att objektivitet är svårt 

att uppfylla eftersom det är svårt att återskapa samma intervjumaterial vid ett senare tillfälle, 

då respondenternas tankar och åsikter inte är beständiga utan kan förändras med tiden. Dock 

anser vi att studien kan säga något om intersubjektiviteten, och därmed rådande förhållanden 

då respondenternas utsagor i stor utsträckning överensstämmer med varandra. Miller & 

Glassner (2011) belyser också svårigheter med att tillförsäkra trovärdighet i genomförande av 

kvalitativa intervjuer, eftersom sociala situationer inte är bestående utan är i ständig 

förändring. Respondenten kan också vilja skildra en idealiserad bild av fenomenet, där endast 

positiva eller negativa aspekter framhävs, vilket kan påverka tillförlitligheten i en studie (ibid. 

s. 133). Detta har vi försökt hantera genom att påminna våra respondenter om anonymiteten i 

studien och att deras svar inte kommer påverka dem negativt. Den sista komponenten som 

Trost (2010) beskriver, konstans, innebär att respondenterna på ett likvärdigt sätt fått ta del av 

studiens syfte. Våra respondenter har fått samma information och har bland annat fått ta del 

av informationsbrev (se bilaga A) och både skriftligt och muntligt fått ta del av studiens syfte. 

 

Validiteten i en studie mäter huruvida metodvalet stämmer överens med det som studien 

syftar att undersöka och om den studerar det forskaren påstår (Bryman 2011, s. 354). 

Författaren presenterar intern och extern validitet. Där intern validitet ska säkerställa att de 

slutsatser som tagits ska vara tillförlitliga. Extern validitet innebär att resultatet i studien är 

överförbart i en större kontext (ibid. s. 51). I vår studie har vi strävat efter att återge en så 

trovärdig bild av det studerade fenomenet som möjligt. För att få en hög trovärdighet har vi 
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under hela forskningsprocessen strävat efter transparens och en tydlig redogörelse i alla 

delarna. Vi har presenterat vårt tillvägagångssätt så detaljrikt som möjligt, för att tydliggöra 

hur vi dragit våra slutsatser samt hur processen dit såg ut. Vi har även låtit vår handledare ha 

en god insyn genom hela studien. Därmed är den interna validiteten i vår studie hög. Den 

externa validiteten är dock låg eftersom det inte går att uttala sig om att resultatet i studien är 

överförbart i en annan kontext. Personalen som vi har intervjuat är verksamma inom olika 

dagliga verksamheter där överförbarheten kan vara olika beroende på verksamheten. 

Resultatet av vår studie är till viss mån bundna till den individuella kontexten, där 

respondenternas åsikter och erfarenheter varit i fokus. På så sätt går det inte säga att resultatet 

i studien är representativt för hela Sverige.   

 

En annan viktig aspekt att belysa vid kvalitativa studier menar Denscombe (2000) är 

forskarens medverkan vid studiens resultat och slutsatser. Det är forskaren som tematiserar 

och väljer ut de citat som anses relevanta för studiens syfte. Det medför att beroende på vem 

som analyserar materialet kan olika resultat framkallas (ibid. s. 250). Det är vi som har kodat 

materialet och valt ut de delar i intervjuerna som varit relevanta utifrån vårt syfte och 

frågeställningar. Hade det varit någon annan som studerat vårt material är det möjligt att de 

skulle hitta andra aspekter som vi inte noterat. Vi har förhållit oss till detta genom att läsa 

igenom våra transkriberingar flera gånger och tillsammans diskuterat det material vi fått in. 

4.7 Forskningsetiska överväganden 

Det är ur en etisk synvinkel viktigt att reflektera över de begrepp och termer som används när 

man benämner en viss grupp. Detta eftersom de ord som används kan skapa ytterligare 

stigmatisering eller kategorisering av redan utsatta grupper. Språket har en stor makt att 

urskilja vad som anses som normalt respektive avvikande (Andersson & Swärd 2008). I vår 

studie har vi tagit hänsyn till detta genom att använda benämningen “personer med 

funktionsnedsättning” istället för “funktionshindrade”. Detta eftersom begreppet 

“funktionshindrad” har en negativ klang och fokuserar på personens hinder före deras styrkor. 

Genom att använda begreppet “funktionsnedsättning” framhålls endast en nedsättning av 

funktionen och utesluter inte att personen kan klara av olika uppgifter. Sedan har vi valt att 

skriva “personer med funktionsnedsättning” och inte bara “funktionsnedsättning” för att 

belysa att en individ är mer än bara sin “funktionsnedsättning”. Vi är dock medvetna om att 

även denna benämning kan skapa en negativ verkan för individerna. En bättre formulering 
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skulle kunna vara “personer med funktionsmöjligheter” för att istället fokusera på individens 

positiva egenskaper. Andersson & Swärd (2008) framhåller dock att det kan skapa förvirring 

hos läsaren om man använder sig av egna begrepp. Mot bakgrund av det har vi valt att ändå 

använda benämningen “personer med funktionsnedsättning” eftersom det är det mest 

förekommande. Vi är dock medvetna om att vi genom att använda dessa begrepp, kan vara 

bidragande till att kategorisera individer, även om det inte är vår avsikt. 

Vid genomförande av forskning är det av vikt att resonera om det kunskapstillskott studien 

ämnar att frambringa står i rimlig proportion till möjliga besvär som kan komma att orsakas 

respondenterna (Hermerén 2011, s. 18). Vi har ett forskningsetiskt ansvar gentemot 

respondenterna, men också i förhållande till brukarna. Genom vår studie kan vi bidra till att 

befästa den rådande arbetsnormen eftersom vi betonar att målet med daglig verksamhet är att 

det ska leda till ett lönearbete. Intentionen med studien är dock att lyfta fram syftet med 

daglig verksamhet och dissonansen mellan politiska ambitioner och reella förhållanden. Detta 

för att synliggöra den svåra uppgiften personalen står inför. 

 

Det är nödvändigt att förhålla sig till de forskningsetiska principerna, närmare bestämt; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 6). Informationskravet innebär vår skyldighet att informera de 

berörda personerna om studiens syfte. Innan intervjuerna skickade vi ut ett informationsbrev 

till respondenterna med information om studiens syfte, att deltagande i studien är frivilligt och 

att de har rätt att avbryta sitt deltagande. Det här innefattar också samtyckeskravet, vilket 

innebär att deltagarna i studien har självbestämmanderätt över sin egen medverkan. Därför är 

det av vikt att inhämta ett skriftligt samtycke från de respondenter som medverkar i vår studie 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 9). Om någon av respondenterna väljer att avbryta sin medverkan 

under eller efter intervjun måste vi ta ställning till vad vi ska göra med det insamlade 

materialet. Det var dock inte något som inträffade, utan samtliga respondenter slutförde sina 

intervjuer. Det är viktigt att bevara deltagarnas anonymitet och säkerställa att 

forskningsstudien inte medverkar till skadliga konsekvenser för de enskilda. Skulle den här 

situationen uppstå för vi en dialog med den enskilde och kommer tillsammans överens om vi 

ska använda materialet eller inte. Vi som forskare har alltså det yttersta ansvaret att se till att 

respondenterna i studien inte missgynnas på grund av sin medverkan (Hermerén 2011, s. 18). 

Vidare ska det framgå att personuppgifter behandlas konfidentiellt genom avidentifiering, och 

att insamlat material endast får användas i forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002, s. 6). 
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Det insamlade materialet, såsom inspelningar och transkriberingar, bevarades därför 

oåtkomligt för andra och kommer efter studiens avslut att förstöras. Detta för att i enlighet 

med nyttjandekravet, säkerställa att materialet inte kommer att användas i annat syfte.  

4.8 Arbetsfördelning  

Arbetet med studien har vi utformat gemensamt i samförstånd. Vid intervjutillfällena har vi 

båda deltagit och genomfört dessa tillsammans. Transkriberingen av ljudupptagningarna 

fördelade vi emellan oss. För att effektivisera arbetet med studien har vi till stor del delat upp 

skrivarbetet, men då i ett dokument som vi gemensamt haft tillgång till, och som möjliggjort 

att båda har kunnat läsa, ändra i och förtydliga texten. Inläsning av samtlig litteratur, tidigare 

forskning och övriga dokument har båda varit delaktiga i. Kontinuerligt under arbetets gång 

har vi tillsammans diskuterat det material som tillfogats uppsatsen. 

4.9 Metoddiskussion 

Fördelen med kvalitativa intervjuer är att få direkt kunskap om det studerade fenomenet och 

som forskare få ta del av respondenternas erfarenheter och åsikter. Genom intervjuer går det 

även att få ta del av respondentens kroppsspråk, språkbruk, normer och bakomliggande 

värderingar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 53). Vi menar att kvalitativa intervjuer har 

varit ett lämpligt sätt för att få svar på studiens syfte och frågeställningar. Detta eftersom vårt 

fokus låg på personalens arbetssätt, samt vilka möjligheter och begränsningar de ser i arbetet 

med enskilda brukare. Holstein & Gubrium (2011) menar att intervjuer är en populär metod, 

för att på ett så objektivt sätt som möjligt ta del av en individs erfarenheter och tankar. Det är 

dock viktigt, för objektiviteten, att intervjuaren har en neutral ställning. Detta för att 

respondenten inte ska påverkas av intervjuarens förförståelse, åsikter och ställningstaganden 

(ibid. s. 149-150).  

 

Medvetenhet om att vår förförståelse av ämnet kan bli problematiskt i bearbetningen och 

analysen av materialet är också något som är nödvändigt att förhålla sig till. Vi har valt ut de 

citat och den information som vi anser nödvändig och betydande i förhållande till det 

studerade fenomenet. Studiens resultat är därför inte åtskild från den som analyserat det 

empiriska materialet. För att eftersträva neutralitet, och för att tillvarata trovärdigheten, har vi 

tydligt presenterat respondenternas utsagor, men också redogjort för våra egna tolkningar. 

Under våra intervjuer förekom det att respondenterna ville ha medhåll från oss och emellanåt 
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ställde frågor om våra tankar och erfarenheter. När en sådan situation uppstod hanterade vi det 

genom att undvika att gå in på våra egna tankar och bollade snabbt tillbaka frågan till 

respondenten. Eftersom vår intervjuguide var relativt öppen med få frågor, gav det möjlighet 

för respondenterna att berätta fritt och vi uppmuntrade våra respondenter att utveckla sina 

resonemang. Semistrukturerad intervju kan generera både fördelar och nackdelar. Svårigheten 

var att hålla sig till studiens syfte, då respondenterna ibland svävade iväg på ett annat spår. 

Detta försökte vi hantera genom att påminna dem om studiens syfte samt med hjälp av 

följdfrågor återkoppla till det centrala temat. Fördelarna var att vi fick ett innehållsrikt 

material att analysera och flera olika perspektiv på det studerade fenomenet. 

 

Överförbarhet är något som emellanåt diskuteras inom kvalitativ forskning. Överförbarhet 

innebär att studiens resultat ska bli detsamma om studien genomförs i liknande miljöer, 

organisationer och med liknande individer (Ahrne & Svensson 2011, s. 29). Vår studie lyfter 

fram respondenternas utsagor, och är därför avhängig den tid och rum som studien 

genomförts i. Detta innebär att våra resultat kan vara svåra att återskapa i andra sammanhang. 

Vi menar inte desto mindre att vår studie frambringat resultat liknande de forskningsresultat 

som redogjorts för i avsnittet tidigare forskning. Kvale och Brinkman (2014, s. 310) menar att 

kvalitativ forskning syftar till att belysa individers egna tankar och erfarenheter, och att 

generaliserbarhet är något att förhålla sig till i andra hand. Då vår studie genererat liknande 

resultat som studierna i tidigare forskning, är det rimligt att resonera kring att vår studie delvis 

kan anses som överförbar.  

 

I forskningsprocessens inledande skede övervägde vi att komplettera intervjuerna med en 

observationsstudie. Vi hade som tanke att besöka en daglig verksamhet under ett par dagar, i 

syfte att iaktta hur väl personalens utsagor överensstämmer med deras arbete i praktiken. 

Vidare för att vi som forskare skulle få en djupare förståelse för de omständigheter som styr 

deras arbetssätt. Vi upplevde dock att tidsaspekten begränsade oss samt att våra intervjuer var 

tillräckligt med material för att studera vårt valda fenomen.  

 

5 Resultat och analys 

I detta avsnitt redogörs för resultatet och analysen av det empiriska materialet. Resultatet av 

studiens empiri kommer att analyseras utifrån de teoretiska utgångspunkterna: exitprocessen, 

nyinstitutionell organisationsteori och accounts. Vidare redogörs för hur resultatet förhåller 



 

33 

 

sig till tidigare forskning om daglig verksamhets normaliserande ambitioner, professionellas 

stöd, supported employment, samt vårdpersonalens förklaringar av sitt arbetssätt på vårdhem. 

Resultatet presenteras utifrån de fyra teman som vi nämnt ovan: personalens funktion som 

stödjare, brukarens förmåga, brist på resurser och lösningar. Avslutningsvis presenteras en 

sammanfattning av de huvudsakliga slutsatserna utifrån den tematiska analysen.  

 

5.1 Personalens funktion som stödjare  

Flertalet av våra respondenter kunde endast förhålla sig till vilken funktion de har i arbetet 

med enskilda brukare på den egna arbetsplatsen. Svårare var det att diskutera vilken funktion 

de ansåg sig ha för att hjälpa personer med funktionsnedsättning till arbetsmarknaden, då de 

flesta saknade den erfarenheten. Merparten av våra respondenter pratade i termer av, om de 

skulle ha målet att få ut individer på arbetsmarknaden, skulle deras roll vara att stötta, 

handleda och vägleda. När personalen beskriver sin funktion på den dagliga verksamheten, 

uttrycker flertalet att de finns till för att motivera och peppa personerna till att utvecklas. De 

sätter upp individuella mål och försöker se varje individs förmågor och utvecklingspotential. 

En annan funktion som personalen ser i arbetet med enskilda brukare är att de ska uppmuntra 

och stödja individerna. Detta på grund av att många individer inom daglig verksamhet har 

dålig självkänsla och som under hela deras liv fått höra att de inte kan. Tidigare forskning har 

även visat på liknande tendenser. Nämligen att ett flertal personer med funktionsnedsättning 

ser på sig själva och sin funktionsnedsättning som ett stort hinder för att klara av ett arbete 

(Hanga, DiNitto och Wilken 2014, s. 31). Mot bakgrund av detta tycks personalens stöd i 

arbetet med enskilda brukare vara en central del i individens utveckling. Kanske till största 

del för att personen ska återfå ett gott självförtroende och få känna att det är någon som tror 

på dennes potential. För att våga göra en rollförändring menar Ebaugh (1988) att personalen 

och omgivningens stöd är en betydelsefull faktor. I detta sammanhang handlar det om en 

rollförändring från omsorgsbehövande till arbetstagare. En av respondenterna uttrycker i 

likhet med detta att: 

 

Det finns så mycket skuld och sånt i handikappet i sig, som gör att de förminskar sig. För ofta 

när de kommer hit så är de lite så här (försiktiga), till att bara blomstra och prata med alla och 

ha ett självförtroende och det är ju för att de blir sedda, som oss (Karin). 
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För att kunna utvecklas som människa menar Karin att personen först behöver bli sedd och 

känna sig accepterad. Hon menar att personalen har en viktig uppgift att skapa självförtroende 

hos brukarna och behandla dem som vem som helst. Om man lyckas med det så kommer 

personen att utvecklas och “blomstra” automatiskt. I likhet med det Devlin (2008) och 

Antonson (2003) forskning visar, är personalens stöd en viktig faktor för att öka brukarens 

självkänsla och införlivande av tron på att de klarar en anställning på arbetsmarknaden. 

Utifrån detta resonemang har personalen en viktig uppgift för att hjälpa personer med 

funktionsnedsättning framåt i sin exitprocess och på sikt även till ett lönearbete. En annan 

respondent resonerar om sin roll i arbetet med enskilda brukare som den som ska vara deras 

röst: 

Det innebär att jag har det yttersta ansvaret för vissa tjejer och killar […] Om det är 

nätverksmöte… ja nätverk runtomkring dom, så är det jag som ska gå på det med dom, föra 

deras talan när dom är på jobbet så att säga (Johanna). 

 

Johanna och flera med henne resonerar om sin roll som just någon som individen kan vända 

sig till och känna trygghet hos på den egna arbetsplatsen. Resonemang förs också om att det 

just är denna trygghet många av de individer som är verksamma inom daglig verksamhet vill 

ha. Tryggheten att veta att man har någon att vända sig till, och som finns där som handledare 

och stöttepelare. Något som inte med säkerhet kan ges utanför den dagliga verksamheten. Att 

personalen har en betydelsefull funktion i exitprocessen från omsorgsbehövande till 

arbetstagare, blir synlig när Johanna i likhet med Marie och Kim säger att man som personal 

känner och ser om en individ har möjlighet att ta sig vidare. Johanna ger ett exempel på en 

individ som gått vidare till en individuell placering: ” När X började här så… ja det kände man ju 

direkt, det här målet måste ju bli att den här killen ska gå vidare. […] Vi såg att han kunde göra andra 

saker”. Marie för ett resonemang om att det är personalen inom daglig verksamhet som har 

funktionen att avgöra när det är tid för en individ att ta sig vidare, men menar också att det 

faller utanför deras uppdrag att skaffa dem en annan arbetsplats: 

 

Jag och mina kollegor […] måste kunna se möjligheterna hos individen om det finns det. Och 

peppa dom och motivera dom till att utvecklas.  […] få fram deras förmågor. Sen behöver ju 

inte vi rent praktiskt hjälpa dom till ett annat ställe. Vi behöver inte skaffa dom en annan 

arbetsplats, utan det gör ju arbetsplatssamordnarna på Arbetssamordnarna. Så då kan jag ju 

bolla vidare ärendet så att säga, men vägen dit måste jag ju ändå avgöra när det är dags… nu 

är det dags för dig att gå vidare (Marie). 
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Genom att individer ger förklaringar till att de inte handlar i enlighet med vad som förväntas, 

menar Knutagård (2009) att individerna samtidigt kan legitimera sina handlingar. I likhet med 

Scott och Lyman delar Knutagård (2009) upp begreppet accounts i två typer av förklaringar, 

nämligen ursäkter och rättfärdiganden. Till skillnad från ursäkter medför rättfärdiganden att 

individen inte erkänner att handlingen är felaktig, men tar ändock ansvar för handlingen. 

Samtliga respondenter i studien har nämnt en kommunal verksamhet som har möjligheter att 

hjälpa en individ från daglig verksamhet till arbetsmarknaden. Utöver detta nämner de också 

hinder och begränsningar för dem att påverka livet utanför den dagliga verksamheten. Karin 

menar att hon inte kan tvinga individerna att söka sig till något de inte har viljan till. Johanna 

för också ett liknande resonemang som Karin, men nämner att det är skillnad på de personer 

som har SoL-beslut respektive LSS-beslut. Hon finner det svårare med de individer som har 

SoL-beslut, till följd av frivilligheten. Det är svårt att kunna hjälpa till och påverka så pass 

mycket eftersom individen alltid har rätt att säga nej och att de därför inte kan “hjälpa hela 

vägen”. Johanna säger också att “Vi har försökt hjälpa henne så mycket som vi kan med det 

uppdraget som vi har här”. Marie säger att de inom hennes verksamhet inte praktiskt hjälper 

individer till ett annat arbete då det faller på en annan aktör. Vi kan förstå respondenternas 

arbetssätt genom att de ger accounts och rättfärdiganden för varför de inte handlar i enlighet 

med vad som står i förarbetena till LSS. De handlar istället i enlighet med vad som är deras 

respektive verksamhets mål och uppdrag, vilket medför att deras arbetssätt på samma sätt kan 

legitimeras och inte längre ses som felaktig.  

5.2  “ […] de kanske vill vara på en nivå som de rent funktionsmässigt inte 

klarar av att vara i“ 

Det kan också dras slutsatser utifrån brukarens förmåga. Respondenterna i vår studie 

uttrycker olika orsaker till svårigheterna som personer med funktionsnedsättning möter i 

processen att etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden. Samtidigt ger dessa accounts 

uttryck för deras egna arbetssätt. En av förklaringarna är att individens funktionsnedsättning 

hindrar denne från att klara av ett lönearbete. Som att de exempelvis har svårt att passa tider, 

att ta egna initiativ och att arbeta självständigt. I anslutning till dessa rättfärdiganden, kan 

personalens arbetssätt och deras egna mål för verksamheten komma att legitimeras 

(Knutagård 2009). Johanna förklarar att personalen måste ta hänsyn till individens 

funktionsnedsättning och att målen därför med nödvändighet utformas individuellt. Hon ger 



 

36 

 

som exempel att vissa individer har svårt att ta sig till sin dagliga verksamhet på grund av 

olika anledningar och betonar att: 

 

Då kanske det är det som är det största målet man ska ha, ‘att jag kommer varje dag till mitt 

jobb’. Vissa kanske känner att de är här varje dag men man kanske vill bli jättebra på en viss 

arbetsuppgift, då kanske det är det målet vi ska ha (Johanna). 

 

Eva, Marie och Johanna ger samma bild vad gäller utformning av mål för den egna 

verksamheten samt individuella mål. I arbetet med enskilda brukare berättar samtliga 

respondenter att de använder genomförandeplaner. Genomförandeplanerna utformas 

tillsammans med respektive brukare och innehåller individuella mål som sedan följs upp 

kontinuerligt. Genomförandeplanen kan, om den används på ett adekvat sätt, vara en 

möjlighet i arbetet med enskilda brukare. När vi under intervjun frågar hur ett individuellt mål 

kan se ut inom Evas verksamhet nämner hon dagliga rutiner som exempel: ”Och då var det ett 

mål att han använder mobilen lite för mycket när det är arbetstid och att begränsa sig till att använda 

den på rasterna”. 

 

Vi kan se ett tydligt mönster i samtliga intervjuer att verksamheterna utformar mål och 

uppdrag för den egna verksamheten. Respondenterna ombads berätta hur en vanlig arbetsdag 

ser ut på deras respektive verksamhet, vilket också oftast gick hand i hand med den egna 

verksamhetens mål samt den enskildes. Individerna får utföra uppgifter som kan jämföras 

med att producera varor och tjänster. I likhet med Ineland och Sjöström (2007, s. 273) menar 

vi att daglig verksamhet imiterar ett lönearbete, istället för att vara en brygga mellan 

densamma och arbetsmarknaden. Exempelvis får individerna utföra vanligt förekommande 

arbetsuppgifter inom affärsverksamhet, samt trädgårdsarbete.  

 

Intressant att notera med verksamheternas mål, är att målet inte är inriktat på att individerna 

ska ut på arbetsmarknaden, vilket enligt lag är det övergripande syftet med organisationen. 

Istället har respektive verksamhet omarbetat dessa mål, för att passa deras verksamhet. 

Exempelvis ges daglig verksamhet syftet som en meningsfull sysselsättning, ett sätt att få 

individerna att känna delaktighet, god gemenskap eller att de får “en dräglig situation” på 

plats, som Johanna uttryckte det. I samtal med respondenterna pratar ett flertal om brukarna i 

termer som “arbetstagare” och uttrycker att de som är verksamma inom daglig verksamhet är 

“stolta över sitt jobb”. Det finns antydan till att personal har uppfattningen att brukarna redan 
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utför ett “arbete”, vilket kan vara problematiskt i förhållande till vad som går att utläsa i 

förarbetena till LSS. I likhet med vad Ineland och Sjöströms (2007, s. 273) studie visar, leder 

daglig verksamhet till normaliserande ambitioner. Det vill säga att daglig verksamhet försöker 

imitera ett lönearbete, istället för att var ett verktyg på vägen dit.  

 

Förhållandet att personalen nämner att brukarna inom daglig verksamhet redan utför ett arbete 

kan förklaras utifrån nyinstitutionell organisationsteori. Meyer och Rowans menar att 

individer gemensamt definierar den sociala verklighet som omger oss. Institutionaliseringen 

är därför en social process som är föränderlig över tid (Johansson 2006, s. 19). Genom 

institutionaliseringen utformas formella och informella regler, vilka i sig styr vilka handlingar 

som anses vara legitima och godtagbara. Brukarens funktionsnedsättning är en begränsning 

som personalen anger som skäl för att de inte arbetar mot att hjälpa individer ut på 

arbetsmarknaden. Dessa skäl blir i sig rättfärdiganden som legitimerar arbetssättet, och som i 

sin tur formar den dagliga verksamheten som organisation. Om den gemensamma idén är att 

brukarna inte har förmågan att erhålla ett arbete på arbetsmarknaden, samt att de redan utför 

ett arbete inom den egna verksamheten, kommer idén att forma arbetssättet och således också 

institutionen (Johansson 2006, s. 24). 

 

Samtliga av de respondenter som vi har intervjuat har berättat att de använder sig av den 

arbetsfrämjande metoden supported employment. De ser dock också svårigheterna i hur 

arbetsmetoden ska omsättas i praktiken och menar att de inte kan använda materialet så som 

det egentligen är tänkt och utformat. 

 

Jag tror inte att det finns några begränsningar i materialet, utan det är alltså själva 

omsättningen i praktiskt handlande som är liksom bekymret, tycker jag. Och det är ju en 

diskussion om man velat ha den målsättningen att vi ska få ut dem på den reguljära 

arbetsmarknaden och sen den andra är liksom var är, var är liksom syftet med daglig 

verksamhet då? Vad ska vi erbjuda dem där för någonting? (Kim) 

 

På samma sätt som Spjelkavik (2012) redogör för implementeringsproblemet av SE, resonerar 

och uttrycker Kim en osäkerhet kring hur supported employment ska hjälpa personer med 

funktionsnedsättning till ett lönearbete, samt hur den processen ska se ut. Kim menar att det 

saknas konkreta handlingsplaner och uppföljningar på om denna arbetsmetod fungerar. Om 
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personalen hade fått en redovisning om att de förra året fått ut x antal personer i x antal 

verksamheter med hjälp av supported employment, menar Kim att intresset för användningen 

av verktyget i det enskilda arbetet hade ökat. Till skillnad från Kim menar Marie att supported 

employment och det tillhörande materialet ställer för höga krav på individen. Marie framför 

att materialet inte är anpassat för individer på daglig verksamhet, och för dem som “är på en 

annan utvecklingsnivå”. Sammantaget menar Marie att det är en nackdel att supported 

employment är riktat mot individer som är verksamma inom daglig verksamhet. I samband 

med detta redogör hon för begränsningen i materialet: 

 

[…] materialet ställer höga krav på individen för att man ska kunna svara på, och använda det 

tycker jag… om inte jag som personal omarbetar det, och det kan jag ju göra. Men då krävs 

det ju väldigt mycket tid och engagemang och kunskap för att kunna göra det. Jag kan ju inte 

köpa materialet rent av (Marie). 

 

I likhet med Marie ser Annika svårigheter i att använda arbetsmetoden i det enskilda arbetet 

med brukarna. Annika menar att personalen får plocka ner materialet för att det ska kunna 

applicera det på enskilda individer. Marie och Annika bekräftar också den bild som 

Spjelkavik (2012) beskriver. Spjelkavik (2012, s. 170) understryker att det i de nordiska 

länderna inte finns någon förenad överenskommelse hur Supported employment ska 

användas. Avsaknaden av ett systematiskt tillvägagångssätt bidrar till att personalen har 

diverse tolkningar gällande tillvägagångssätt och mål. Likt att en organisation påverkas och 

formas utifrån samhällets förväntningar, påverkas organisationen även utifrån de 

yrkesverksammas uppfattningar (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008, s. 40). Kim, Marie 

och Annika uttrycker inte endast osäkerhet kring hur arbetsmetoden ska implementeras, utan 

också gällande syftet med daglig verksamhet och vad det ska leda till. Kim säger att “... det är 

upp till varje individ och liksom snickra på sina egna lösningar. Och tycker vi då att det är 

annat som vi ska hålla på med så gör vi det”. Inom de dagliga verksamheter som omfattas av 

studien saknas en entydig bild av verksamhetens uppdrag. De olika tolkningarna kan skapa 

förvirring angående syftet med daglig verksamhet, vilket i sin tur ger upphov till utformning 

av egna mål. Vi menar här, i likhet med Spjelkavik (2012), att personalen blir avgörande i 

utfallet av om arbetsmetoden kommer ge avkastning eller ej. Om inte den enskilde ur 

personalstyrkan har som mål att individen ska få ett avlönat arbete på den reguljära 

arbetsmarknaden, begränsas samtidigt individens möjlighet att lyckas med detta. 
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5.3 Brist på resurser och hård arbetsmarknad 

Kim, Eva och Marie ser begränsningar i arbetet med enskilda brukare som relateras till 

brukarens förmåga, men också till personalbrist, ekonomiska ramar och arbetsmarknadens 

krav. De menar att dessa tre faktorer gör det svårt för personalen att i arbetet med enskilda 

brukare, hjälpa individerna att gå från daglig verksamhet till ett lönearbete. 

 

Men arbetsmarknaden är ju inte anpassad för det och då låter det som, då blir det nästan en 

utopi liksom, för att det måste ju gå hand i hand. Arbetsmarknaden måste ju också anpassa sig. 

Men arbetsmarknaden blir ju bara tuffare och tuffare hela tiden, även för normalbegåvade 

människor. Och då blir ju glappet ännu större, så därför så känns det… utsållningen på 

arbetsmarknaden blir ju bara hårdare och hårdare och dom som drabbas först är ju givetvis 

dom med funktionsnedsättning (Marie). 

 

Vi har under våra intervjuer fått höra att det finns ett flertal hinder som brukare inom daglig 

verksamhet möter på vägen till ett lönearbete. Ett skäl till detta, som Marie, Johanna och Kim 

varit inne på, är att arbetsmarknaden inte är anpassad efter denna målgrupp. Ytterligare hinder 

som respondenterna nämner är det bristande samarbetet mellan daglig verksamhet och andra 

aktörer. Samtliga respondenter berättar att de i egenskap av personal inom verksamheten inte 

har några kontakter på arbetsmarknaden. Karin uttrycker: “Fast vi har ju inte den möjligheten. 

Jag kan ju inte åka med någon annanstans”. Istället hänvisar samtliga respondenter till en 

annan kommunal verksamhet, Arbetssamordnarna, som har det uppdraget. Personalen inom 

daglig verksamhet kan ta kontakt med denna verksamhet och därigenom slussa en brukare 

vidare till en annan daglig verksamhet, en individuell placering eller ett lönearbete. Genom att 

personalen tilldelar en annan organisation ansvaret att hitta arbetsplatser åt brukarna, kan de 

ge accounts för att de inte själva arbetar efter det, trots att det är verksamhetens syfte. 

Organisationens uppdrag förskjuts till en enda verksamhet och de resterande dagliga 

verksamheterna legitimerar sitt arbetssätt med att de hänvisar till dem. 

 

Det kan ju vara någon som vill göra något annat också, gå vidare till en annan daglig 

verksamhet. Då har vi ju kontakt med Arbetssamordnarna. Vissa byten inom daglig 

verksamhet, mellan dagliga verksamheter sköter vi ju själva mellan personal, men oftast är 

Arbetssamordnarna inkopplad och vi tar kontakt med dom. Vi kan ha ett möte ibland, både vi 

och deltagaren och Arbetssamordnarna, kanske anhöriga eller gode män där vi diskuterar 
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önskemålen och vad det finns... och sen så gör ju oftast Arbetssamordnarna studiebesök ute på 

ställen och tittar runt lite. […] De gör en kartläggning (Annika). 

 

Annika, Karin och Eva resonerar kring att de är begränsade i det enskilda arbetet (på vilket 

sätt) med brukare och att en annan kommunal verksamhet har till uppgift att slussa dem 

vidare från daglig verksamhet. Eva säger att “ […] Arbetssamordnarna är ett ställe där de 

jobbar med såna här frågor”. I likhet med Eva säger Karin att det är Arbetssamordnarnas 

uppgift att följa med individerna till andra aktörer. Brist på resurser och att det inte hör till 

deras uppdrag kan förstås som rättfärdiganden av sina handlingar och sitt arbetssätt (jmf 

Knutagård 2009, Scott & Lyman 1968). För att återkoppla till implementeringen av supported 

employment tar Kim upp att kommunen har som mål att få ut fyra individer per år till 

individuell placering. Kim tänker på att ett flertal av individerna, verksamma inom daglig 

verksamhet, inte är aktuella för det på grund av sin funktionsnedsättning. I samband med detta 

menar Kim att brist på resurser är en del av problemet: 

 

För där krävs ju att man kan jobba självständigt och vara självständig och klara av att ta 

sig till och från jobbet. Och det menar då supported employment att det ska samhället 

hjälpa till med, men det känns som att det blir bara en konstruktion som i teorin 

fungerar men som gör begränsade resurser och begränsad personal och då faller det 

eller stannar någonstans på vägen (Kim). 

 

Respondenterna skapar mål och uppdrag inom den egna verksamheten som överensstämmer 

med den tolkningen de har av vad daglig verksamhet ska syfta till, men också utifrån de 

resurser de har till sitt förfogande (jmf Johansson 2006, s. 28 ). Annika säger att man som 

personal ska sträva efter, och arbeta för att individerna ska komma ut på den reguljära 

arbetsmarknaden. Till sitt resonemang säger hon att alla kanske inte har möjligheten att nå dit, 

och då är det i hennes verksamhet “en jätteviktig del, är att de ska få känna att dom gör någon 

nytta”. I likhet med Annika säger Eva, Marie och Karin att deras verksamhet ska bidra till att 

den här gruppen känner delaktighet och meningsfullhet. Kim resonerar vidare om att 

verksamhetens arbetssätt begränsas utifrån sparkrav: 

 

Ibland känns det bara som att ja vi sätter ihop människor som egentligen inte passar 

med varandra eller har utbyte av varandra […] om vi har rätt gubbe på rätt ställe och 

om vi har några alternativ och hur gör vi då? Hur presenterar vi det? Och hur mycket 
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resurser behöver var och en? Vi ligger alltid med ett sparkrav över oss, samtidigt som vi 

ska plocka in fler, så det är alltid en ekvation som inte går ihop (Kim). 

5.3 “ […] det skulle ju finnas något mittemellan.”  

En annan aspekt som ska tas upp är lösningar. Trots att det var få av respondenterna som 

själva varit med och stöttat någon i processen från daglig verksamhet till ett lönearbete, hade 

samtliga tankar kring hur denna process skulle kunna underlättas. Karin, Marie, Johanna och 

Annika menar att en individuell placering är ett bra delmål för att ta sig vidare till den 

reguljära arbetsmarknaden. Problemet är dock att det inte är många som tar sig dit. Karin har 

några tankar angående hur detta steg skulle kunna förenklas: 

 

Gör man det konkret, om jag skulle säga: amen jag kan följa med dig ut där så får du se hur 

det är” att man gör det som en process, då tror jag att fler skulle gå över till IP (individuell 

placering). […] Ja det tror jag och att de kanske behöver ha med sig någon individ som de är 

trygga med. Det kanske inte kan komma någon utifrån och bara nu ska jag följa med dig, så 

ska vi se om du passar för en IP. Utan egentligen skulle de behöva någon som de är trygga 

med. De skulle kanske behöva någon som de träffar ganska ofta (Karin).   

 

Karin menar att personalen inte i tillräcklig utsträckning informerar brukarna om vad en 

individuell placering innebär och att de inte stödjer dem på vägen dit. För att individer ska 

våga ta sig från daglig verksamhet menar hon att det är en viktig del att personalen tydligt 

berättar vad en individuell placering innebär och att personalen är en del i denna process. 

Detta resonemang stödjer hon utifrån att flertalet av individerna inom hennes verksamhet har 

diagnosen autism. Individer med diagnosen autism är rädda för förändringar och behöver 

känna att de får stöd och trygghet från personalen. I och med att det är en annan verksamhet 

med annan personal som sköter vägen till individuella placeringar, menar hon att det kan bli 

otryggt för brukarna eftersom de inte känner dem så väl. Hon tycker att det hade varit bättre 

om någon närstående eller personalen från daglig verksamhet fanns med i denna process. I 

likhet med Karin menar vi att personalen har en betydelsefull funktion i en exitprocess och 

dess samtliga fyra steg (Ebaugh 1988 5 kap.). Den respons individen får från sitt sociala 

nätverk är av stor vikt för att underlätta för individen att träda ur rollen som 

omsorgsbehövande. Personalen har en betydande roll för att en person ska våga lämna 

tryggheten i daglig verksamhet för ett nytt sammanhang på den öppna arbetsmarknaden. Får 

inte brukaren den uppmuntran och stöd denne behöver, begränsas möjligheterna till att våga 
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kliva in i rollen som arbetstagare. För att den här processen ska vara möjlig menar Antonson 

(2003) att ett starkt personligt samt formellt stöd från individens omgivning är centrala 

faktorer. Personalen inom daglig verksamhet är för många individer viktiga personer som de 

omges av dagligen och som med rätta medel kan vara en nyckel på vägen dit. 

Respondenterna nämner att deras arbete med enskilda brukare, samt vägen till ett lönearbete 

skulle underlättas av några åtgärder. Exempelvis nämner Karin möjlighet att läsa in gymnasiet 

via vuxenstudier. Eva menar att det skulle finnas flera dagliga verksamheter med större 

variation. Marie för ett resonemang om att ett politiskt beslut skulle kunna vara en hjälp på 

vägen: 

 

Då har vi som önskemål att vi ska få ett politiskt beslut, att kommunen ska ju då, till exempel 

när man gör upphandlingar ska man till exempel… kommunen gör ju upphandlingar när det 

gäller till exempel att när man ska köpa fikabröd till mötet. Om vi köper det från ert bageri, 

vill vi ju också att ni gör en samhällsinsats. Det ska inte bara vara sånt där miljötänk som man 

har i sina upphandlingar utan att man har det som ett krav då, att man ska göra en 

samhällsinsats mot en person med nån slags funktionsnedsättning (Marie). 

 

Samtidigt som respondenterna påtalar att dessa åtgärder skulle underlätta arbetet med enskilda 

brukare, menar de också att arbetet begränsas av just dessa faktorer. Respondenterna talar i 

termer av om situationen var annorlunda, och om någon av faktorerna förändrades skulle vi 

möjligtvis kunna arbeta för att personer med funktionsnedsättning ska ta sig från daglig 

verksamhet till den reguljära arbetsmarknaden. Vi kan förstå att personalen, i arbetet med 

enskilda brukare, begränsas av samhällssynen, arbetsmarknadens krav och avsaknad av 

studier för dessa individer. Karin menar att under de år hon varit yrkesverksam inom daglig 

verksamhet har samhällssynen förändrats. Hon jämför med för 15-20 år sedan då tron inte 

fanns att individerna kunde bo i egna lägenheter på grund av funktionsnedsättningen. Idag 

ifrågasätter inte många det, och Marie menar att det också kommer ske en förändring vad 

gäller lönearbete: ”Ja men det här med lönearbete det kommer komma ju mer öppna vi människor 

blir till att det inte är något konstigt, ju mer kommer det öppnas upp för sånt här”. 

 

Marie berättar att hon i arbetet med enskilda brukare försöker se möjligheter utifrån varje 

individ och att hon också är framåt i kontakten med andra aktörer. Hennes syn på att 

individerna visst har förmåga och möjlighet att utvecklas, har bidragit till att de brukare hon 

ansvarar för har kunnat vara på ställen som inte ingår i uppdraget. Samhällssynen på dessa 
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individer speglas också i den ersättning som utbetalas. I vårt inledande citat beskriver Kalle 

att om det arbete man utför inte värderas i ekonomiska termer, kan det vara svårt att motivera 

sig själv att utvecklas (Lövgren 2013, s. 162-163). Antonsson (2003) betonar vikten av 

individens egen motivation till att utvecklas, för att en förändring ska kunna ske. Vår 

respondent Marie tycker att arbetet med enskilda brukare skulle underlättas om de som arbetar 

inom daglig verksamhet också fick en högre ersättning. Hon menar att daglig verksamhet är 

viktigt för att individen ska få känna delaktighet och meningsfullhet, men att den låga 

ersättningen bidrar till att de blir utnyttjade. Detta är i motsvarighet till Lövgrens (2013) 

resonemang; Att utföra arbete som inte värderas i ekonomiska termer, gör det svårt för 

personen “att vinna socialt anseende” (ibid. s. 179). Således bidrar detta till att motivationen 

hos individerna saknas. Johanna menar att de gör “ett riktigt arbete”. Marie konstaterar i 

likhet med Johanna att de tillsammans som grupp ändå utför ett arbete, men att det inte 

värderas i ekonomiska termer. Detta menar hon blir ett dilemma, eftersom företaget de arbetar 

på förväntar sig att de ska utföra samma arbetsuppgifter som deras egna anställda. Dock 

endast med en ersättning. Marie uttrycker att: 

  

Men ändå som grupp så utför ju vi definitivt ett arbete […] Det är ju både positivt, men 

samtidigt blir det ju också att dom förväntar sig att vi ska utföra ett arbete som dom ändå inte 

får betalt för. […] Då får man ju försöka förklara att det är aktivitetsersättningen som är din 

lön (Marie). 

 

Marie berättar att en ytterligare svårighet för personer med funktionsnedsättning, är att gå från 

en individuell placering till en anställning. Anledningen till detta förklarar hon är att företagen 

inte är beredda att ge individerna lön. När en individ har en individuell placering är det 

Försäkringskassan som betalar ut ersättning, men endast under en begränsad tid. Därefter är 

tanken att personen ska få en anställning, och lön av företaget, vilket Marie i dagsläget 

upplever är svårt att uppnå. Personerna ses snarare som omsorgsbehövande än arbetstagare, 

då de redan har ersättning på grund av sin funktionsnedsättning (Hegdal 2005, s. 8-9). Maries 

resonemang är i likhet med vad Lillestø och Sandvin (2014, s. 54) förklarar; att personer med 

funktionsnedsättning, från samhällets sida, ses som undantagna plikten att arbeta. Johanna 

förklarar att arbetet med enskilda brukare och vägen till arbetsmarknaden är begränsad på 

grund av rådande förhållanden utanför den dagliga verksamheten. Den svåra vägen till 

arbetsmarknaden kan minska motivationen från personalens sida, att just arbeta för att 

individerna ska få tillgång till arbete. I sin tur kan detta förklara varför verksamheterna 
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upprättar andra mål, istället för att hjälpa dem till ett lönearbete. Johanna berättar att hon blir 

begränsad i sitt arbetssätt på så sätt att: 

 

Man vill ju inte inleda nån i falska förhoppningar kan jag känna, utan man måste vara lite 

realistisk där också, faktiskt. Det är väl det jag kan tycka kan va lite svårt. Det är en jäkla 

balansgång faktiskt för man vill inte att någon ska förlora sina drömmar eller kränka nån. Det 

kan jag tycka är lite svårt ibland (Johanna).   

 

Johanna menar att hon är ambivalent i frågan, och således påverkad av yttre faktorer. Den 

institutionaliserade bilden (Johansson 2006) av daglig verksamhet, som Johanna också kan 

upprätthålla i och med sitt arbetssätt med enskilda brukare påverkar henne i arbetet. De yttre 

faktorerna kan därmed begränsa henne i arbetet mot att göra det som LSS föreskriver, 

nämligen att hjälpa individerna från daglig verksamhet till den reguljära arbetsmarknaden 

(Prop. 1992/93:159). Johanna och Annika med henne beskriver att arbetet på den egna 

verksamheten ska vara en plats där individerna får känna att de är någon, att de gör nytta och 

får känna meningsfullhet. Personalen vill inte äventyra den vardag och trygghet som 

individerna känner att de har på daglig verksamhet, genom att arbeta för att de ska ta sig 

vidare till det otrygga; Arbetsmarknaden. Ett flertal av respondenterna menar också att 

brukarna inte har viljan att ta sig vidare till arbetsmarknaden, och att de därför inte kan tvinga 

dem till det. På så sätt ger personalen accounts för att de inte arbetar efter det målet, trots att 

det är daglig verksamhets yttersta intention. Personalen legitimerar sitt arbetssätt och “nöjer” 

sig med att brukarna får känna delaktighet och meningsfullhet.  

5.4 Sammanfattande konklusion av resultat och analys 

Nedan redogörs för en tabell som sammanfattar resultat och analys utifrån studiens fyra teman 

personalens funktion, brukarens förmåga, brist på resurser samt lösningar. Slutsatserna 

utifrån vardera tema kommer att reflekteras mer djupgående i kapitel sex. 
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Tabell 1. En tematisk tabell med studiens huvudsakliga slutsatser.  

Illustrerad av studiens författare. 

 

6 Avslutande diskussion 

I följande avsnitt redogör vi för de slutsatser som studiens resultat och analys frambringar, 

med utgångspunkt i ovanstående tabell (1). Detta utifrån studiens syfte att undersöka vilka 

möjligheter och begränsningar personal inom daglig verksamhet ser i arbetet med enskilda 

brukare. Detta för att skapa förståelse för vilka strategier som finns för personer med 

funktionsnedsättning att ta sig från daglig verksamhet till den reguljära arbetsmarknaden. 

Avslutningsvis presenteras förslag till framtida forskning samt avslutande reflektioner. 
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6.1 Slutsatser 

Studiens resultat visar att det visserligen finns en vilja att personer med funktionsnedsättning 

ska få känna jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Detta genom att 

individerna bland annat ska få känna delaktighet och meningsfullhet. Men å andra sidan finns 

det även faktorer som begränsar möjligheten att ta sig från daglig verksamhet till den 

reguljära arbetsmarknaden. Det finns också faktorer som begränsar personalen i arbetet med 

enskilda brukare.  

 

En slutsats som vi kan dra utifrån temat personalens funktion som stödjare, är att våra 

respondenter endast kan förhålla sig till vilken funktion de har i arbetet med enskilda brukare 

inom den egna verksamheten. Svårare var det att beskriva vilken funktion de ansåg sig ha i 

arbetet för att hjälpa personer med funktionsnedsättning till arbetsmarknaden. Detta kan bero 

på ett flertal faktorer. En är att respektive verksamhet har egna mål och uppdrag, som inte 

relaterar till att verksamheten ska vara en brygga till den reguljära arbetsmarknaden. 

Respondenterna menar att om verksamheten hade haft som mål att hjälpa individerna vidare, 

skulle de ha en stödjande funktion och handleda samt vägleda individerna i den processen. 

Personalen uttrycker därtill att personerna själva ska vilja gå från daglig verksamhet till ett 

lönearbete, och att de inte kan tvinga dem att gå vidare. Vi kan se, i enlighet med Ebaugh 

(1988) och Antonsson (2003), att personalen har en betydelsefull och en viktig funktion i 

arbetet med enskilda brukare. Det krävs att individen, utöver sin egen motivation och vilja, 

också har ett starkt personligt och formellt stöd (Antonsson 2003). Personalen blir därmed de 

som har makten att definiera vem som har förmågan och möjligheten att ta sig från daglig 

verksamhet till den reguljära arbetsmarknaden. En exitprocess är en tuff process, där 

vägledning och stöttning är nödvändigt för att individen ska ta sig vidare mellan de fyra 

stadierna och slutligen genomgå en rollförändring. Personer med funktionsnedsättning ska i 

det här sammanhanget, menar vi, kliva ur rollen som omsorgsbehövande till arbetstagare. Om 

den personal som individen möter inom daglig verksamhet inte ser individens fulla potential 

lämnas individen ensam i denna process och får då inte på lika villkor möjlighet att utvecklas.  

 

En slutsats som vi kunnat dra utifrån temat brukarens förmåga är att personalen begränsas i 

arbetet med enskilda brukare utifrån just individens förmåga eller oförmåga att utvecklas. 

Personalen menar att funktionsnedsättningen sätter gränser för vad personen klarar av och att 

vägen till ett lönearbete därmed kan bli svår. På så sätt införlivas bilden av personer med 
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funktionsnedsättning som undantagna plikten att arbeta (Lillestø & Sandvin 2014, s. 54). Det 

här resonemanget är intressant i den mening att de utför ju ändå ett konstruerat arbete som har 

normaliserande ambitioner (Lövgren 2013, s. 179). Individerna producerar varor och tjänster, 

men deras arbete värderas inte i ekonomiska termer. Att då utföra arbetsuppgifter som ger en 

avkastning på ungefär fem till sex kronor i timmen (jmf Försäkringskassan 2014) framstår 

därför som helt orimligt. I förarbetena till LSS betonas att daglig verksamhet inte syftar till att 

producera varor och tjänster, men att verksamheten med fördel kan utformas så att den 

möjliggör vägen till arbetsmarknaden. Gränsen här är hårfin, och denna gräns bidrar till att 

personer med funktionsnedsättning ändå får utföra arbetsuppgifter men till en lägre ersättning. 

 

Om inte personalen, som är de som ska arbeta för att förverkliga målet, ser individerna som 

aktörer på arbetsmarknaden blir vägen dit ännu svårare. Samtliga våra respondenter berättar 

att de ändå använder den arbetsfrämjande metoden supported employment i arbetet med 

enskilda brukare. De framför att tanken med materialet är god, men uttrycker samtidigt 

svårigheter i hur arbetsmetoden ska omsättas i praktiken, och att metoden därmed inte helt 

fyller sin funktion. Svårigheterna gällande implementering av metoden relateras till brukarens 

förmåga, och personalen får därför använda delar av materialet och anpassa materialet till 

densamme. Det finns alltså ingen förenad överenskommelse gällande innebörden av SE 

(Spjelkavik 2012, s. 170). Arbetsmetoden används inte huvudsakligen för att slussa dem 

vidare från daglig verksamhet, utan mer i syfte att göra en kartläggning av hur individen ser 

på sin egen livssituation. Istället för att arbeta för att individerna ska komma ut på den 

reguljära arbetsmarknaden, sätter personalen upp egna mål för verksamheten, vilket bevarar 

bilden av personer med funktionsnedsättning som mottagare av samhällsinsatser. Ett arbete 

har en betydelsefull funktion i flera hänseenden. Både i att säkerställa materiell välfärd, känna 

delaktighet i samhället men också för att forma sin identitet och självkänsla (Hanga, DiNitto 

& Wilken 2014). Avsaknaden av ett arbete kan därmed innebära en rad konsekvenser för den 

enskilde. Detta inte bara att de blir mer ekonomiskt begränsade, utan också att det kan leda till 

en sämre psykisk och fysisk hälsa.  

 

En slutsats inom temat lösningar är att personalen behöver bli bättre på att konkretisera vad 

en individuell placering är, och vad det innebär. Ytterligare stöd i arbetet med enskilda 

brukare som skulle möjliggöra en väg till arbetsmarknaden är att individen har ett stöd som 

denne känner sig trygg med. En slutsats som genomsyrar studiens samtliga teman är att 
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personalen ser begränsningar som härrör till arbetsmarknaden och samhällssynen. Personalen 

menar att arbetsmarknaden inte är anpassad för personer med funktionsnedsättning och att 

kraven på individen att matcha och konkurrera om arbete har ökat. Samtidigt för 

respondenterna resonemang om att samhällssynen på personer med funktionsnedsättning 

bidrar till svårigheterna för individerna att erhålla ett lönearbete. Respondenterna uttrycker 

även att det finns ett bristande samarbete mellan daglig verksamhet och Arbetsförmedlingen 

samt andra aktörer, vilket även Socialstyrelsens kartläggning visat (jmf Socialstyrelsen 2008). 

Eftersom arbetsföra individer registreras hos Arbetsförmedlingen som aktiverade inom 

omsorgen (Hegdal 2005, s. 8-9), blir det särskilt viktigt med en fungerande samverkan med 

daglig verksamhet. Detta med tanke på att personer med funktionsnedsättning inte är 

prioriterade av Arbetsförmedlingen eftersom de redan har sysselsättning inom daglig 

verksamhet (Gustafsson 2014, s. 22, 45). Den mest betydelsefulla faktorn som personalen ser 

för att de ska kunna genomföra målet enligt LSS, är att samhällssynen förändras och att 

arbetsmarknaden måste anpassas för personer med funktionsnedsättning. Vilka strategier som 

då finns för att möjliggöra etablering på arbetsmarknaden är otydliga och upp till 

verksamheten och personalen att utforma. Den personal individen möter på sin dagliga 

verksamhet blir därför en oerhört viktig länk i processen, men om än otydlig gällande hur 

långt ansvaret sträcker sig. Studiens resultat återspeglar situationen som personalen inom 

daglig verksamhet står inför, där en av våra respondenter avslutar intervjun:  

 

“Jag förstår målet, men jag förstår inte vägen dit” (Kim). 

 

6.2 Avslutande reflektioner 

Studiens resultat och vår främsta slutsats visar att; Personer med funktionsnedsättning möter 

en mängd svårigheter i övergången från daglig verksamhet till ett lönearbete. Vi ser att bitarna 

finns där. Trots att det finns strategier att tala om, såsom supported employment och 

individuell placering, vilka ska underlätta detta steg, tycks vägen till arbetsmarknaden ändå 

vara svår. Det kan konstateras att det är en för stor uppgift för personal inom daglig 

verksamhet att lösa. Studiens resultat visar i likhet med tidigare forskning vikten av att 

individerna kontinuerligt får stöd från omgivningen för att kunna erhålla ett lönearbete, men 

att stödet också finns på den framtida arbetsplatsen. Våra respondenter menar att det behövs 

en bättre samverkan på strukturell nivå samt en förändrad samhällssyn på personer med 
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funktionsnedsättning för att lönearbete ska erhållas av flera. Den förändrade samhällssynen 

står du och jag för. För att principerna om jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i 

samhällslivet i realiteten ska uppfyllas, måste vi se till att ett arbete på den reguljära 

arbetsmarknaden inte förblir ouppnåeligt för personer med funktionsnedsättning. Vi kanske 

ska börja i det lilla och ändra begreppet funktionsnedsättning till funktionsmöjlighet. Men 

framförallt inse att det arbete individerna utför på daglig verksamhet och inom diverse 

företagsgrupper faktiskt är produktion av varor och tjänster, men till en lägre kostnad. 

6.3  Förslag för framtida forskning 

Som vi ovan belyst i vår studie saknas vetenskaplig forskning om vilka strategier som finns 

för personer med funktionsnedsättning att ta sig från daglig verksamhet till den reguljära 

arbetsmarknaden. Resultatet i vår studie visar i likhet med tidigare forskning att det saknas 

tydliga strategier och att den arbetsmetod som respondenterna använder uppvisar svårigheter i 

hur materialet ska omsättas i praktiken. Samtliga av våra respondenter har nämnt att en annan 

kommunal verksamhet har en samordnande funktion i frågor som rör vägen till den reguljära 

arbetsmarknaden. Det skulle därför vara intressant att studera vilken funktion den här 

verksamheten har i att möjliggöra etablering på arbetsmarknaden för personer med 

funktionsnedsättning. Därtill vore det av intresse att se över förekomsten av verksamheter 

som “ligger närmare” arbetsmarknaden än vad daglig verksamhet tycks göra och då i ett 

flertal kommuner i Sverige. Genom vår studie har vi valt att belysa personalens arbete inom 

daglig verksamhet med att hjälpa personer med funktionsnedsättning till ett lönearbete. 

Viktigt att notera är dock att personalens arbete endast är en del i den här processen. Vi har i 

vår studie uppmärksammat ett flertal faktorer som är avgörande för att personer med 

funktionsnedsättning ska erhålla ett lönearbete. Exempelvis att konkurrensen på 

arbetsmarknaden är för hård och svår att slå sig in på, även för personer utan 

funktionsnedsättning. Det hade därför varit intressant att också belysa hur arbetsgivare arbetar 

för att erbjuda de med funktionsnedsättning arbete på deras arbetsplats. För att få en bredare 

förståelse för vårt studerade fenomen hade det också varit intressant att även intervjua 

yrkesverksamma på Arbetsförmedlingen. 
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      Bilaga A 

 
 

Hej, 

 

Vi heter Nathalie Lindberg och Lovisa Gränsmark och är studenter på socionomprogrammets 

sjätte termin på Linnéuniversitetet i Kalmar. Under vårterminen kommer vi skriva en 

kandidatuppsats och inom ramen för detta genomföra en vetenskaplig studie. Studiens syfte är 

att undersöka vilka möjligheter och begränsningar personal inom daglig verksamhet ser i 

arbetet med enskilda brukare. Detta för att skapa förståelse för vilka strategier som finns för 

personer med funktionsnedsättning att ta sig från daglig verksamhet till den reguljära 

arbetsmarknaden. Du har blivit tillfrågad att delta som respondent därför att vi anser att du 

besitter såväl viktig kunskap som erfarenhet och därmed kan tillföra mycket av vikt till vår 

uppsats. 

Vår förhoppning är att du, i egenskap av anställd inom daglig verksamhet, vill och har 

möjlighet att ställa upp på en enskild semistrukturerad intervju. Varje intervju beräknas ta 

cirka en timme. Dina erfarenheter och upplevelser är av stor vikt för att vi ska kunna 

genomföra vår studie. Uppsatsen publiceras efter bedömning i databasen DiVA, där den 

kommer finns tillgänglig för vem som helst som önskar ta del av den. Vid genomförandet av 

undersökningen tillämpas Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Dessa innebär i 

korthet följande:  

 Deltagandet i forskningsintervjun är frivilligt. Intervjupersonerna har rätt att avstå från 

att besvara enskilda frågor och kan när som helst avbryta intervjun och sin medverkan 

i undersökningen.  

 För att underlätta transkriberingen av intervjumaterialet har vi en önskan om att få 

spela in intervjuerna. Materialet kommer enbart att användas till denna studie och 

kommer inte att spridas till någon obehörig. Så snart vår uppsats blivit godkänd av 

examinatorn kommer inspelningsfilen och intervjuutskrifterna att förstöras.  

 Intervjupersonernas namn, ålder, kön och arbetsplats kommer att avidentifieras i 

uppsatsen.  

Vi ser svar om deltagande via mail eller telefon som ett formellt samtycke till medverkan i 

intervju enligt ovan beskrivning 

Vi utför gärna intervjuerna under dessa datum i vecka 14 och 15:  

- onsdag 5/4, torsdag 6/4, måndag 10/4, tisdag 11/4, torsdag den 13/4 

Skulle någon av föreslagna datum inte passa dig kan vi dessa datum i vecka 16: 

- måndag 17/4, onsdag 19/4, torsdag 20/4  

Kontakta oss gärna om du önskar kompletterande upplysningar eller om något i övrigt är 

oklart. Du är naturligtvis välkommen att höra av dig till oss med frågor eller synpunkter även 
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efter genomförd intervju. Du är även välkommen att kontakta vår handledare Anette Lundin, 

universitetsadjunkt vid Högskolan i Skövde. 

Återigen, vi uppskattar din medverkan i vår studie!  

Vänliga hälsningar 

 

Nathalie Lindberg nk222dm@student.lnu.se 0705686572  

Lovisa Gränsmark lg222jb@student.lnu.se 0704010115 

 

mailto:nk222dm@student.lnu.se
mailto:lg222jb@student.lnu.se
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      Bilaga B 

 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 
 

 Har du någon utbildning? 

 Hur länge har du varit yrkesverksam inom daglig verksamhet? 

 Hur länge har du varit yrkesverksam på din nuvarande arbetsplats? 

 Hur många brukare är verksamma inom er dagliga verksamhet? 

 

Tema: Målet med daglig verksamhet  

 

5 § LSS står det i Regeringens proposition 1992/93:159, s. 181: 

I denna paragraf läggs fast att det övergripande målet för verksamhet enligt lagen är att den 

enskilde får möjlighet att leva som andra, trots sitt funktionshinder. Verksamheten skall syfta 

till att personer som omfattas av lagen uppnår jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i 

samhällslivet. Detta avser att ge uttryck för de bärande principerna i svensk handikappolitik, 

dvs. tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, helhetssyn och kontinuitet. 

 

 Har du fått ta del av vad som är det övergripande målet med daglig verksamhet? 

- Vid svar ja: Hur tycker du att ni arbetar ni för att uppfylla detta mål? 

- Vid svar nej: Vad har ni för mål med er verksamhet? 

 Vilken funktion har ni som personal i att uppfylla målet? 

 Vad anser du personligen är det viktigaste målet med daglig verksamhet? 

 

Tema: Arbetet med enskilda brukare 

 

 Hur ser en vanlig arbetsdag ut? 

- Vilka arbetsuppgifter utför ni inom er verksamhet?  

- Använder ni någon arbetsmetod för att främja vägen till lönearbete? Vid svar ja: 

vilken/vilka? 

  

I 15§ 4 punkten LSS står det att kommunen ska ”medverka till att personer som anges i 1 § får 

tillgång till arbete eller studier” 

 

 Vad får du för tankar om det här målet? 

 Upplever du att det finns en vilja hos brukarna att ta sig vidare från daglig verksamhet 

till arbetsmarknaden? 

 Hur anser du att ni inom er verksamhet arbetar för att möjliggöra etablering på 

arbetsmarknaden?  

- Vad försvårar det här arbetet? 

 Har du något exempel på en brukare som gått från daglig verksamhet till 

arbetsmarknaden?  

- Vid svar ja: Kan du berätta hur den processen såg ut?  

 Är det något du skulle vilja ta upp som du anser vara speciellt viktigt eller något som 

du tycker att vi har missat? 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930387.htm#P1

