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Examensuppsats 

 

” Here you are treated as the person you are” 
A study on Swedish sheltered workshops from the participants´ viewpoint, with a 

focus on SOC and motivation. 



Sammanfattning 

Syftet med denna kvalitativa studie var att skildra daglig verksamhet enligt LSS ur ett 

deltagarperspektiv. Data insamlades genom semistrukturerade intervjuer med nio deltagare i 

daglig verksamhet. Materialet analyserades utifrån två olika fokus, det ena med utgångspunkt 

i Antonovskys teori om Känsla av sammanhang, KASAM, där det undersökts huruvida 

sysselsättningen ger möjlighet till meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Studien 

visade att daglig verksamhet kan ha en hälsofrämjande inverkan på deltagarna genom att 

stärka deras individuella Känsla av sammanhang. Ett andra fokus var motivation utifrån 

Herzbergs tvåfaktorteori, för att undersöka vad som motiverar till deltagande i en 

sysselsättning utan ekonomiska incitament. Resultaten indikerade att daglig verksamhet 

domineras av hygienfaktorer, men att deltagarna har många incitament till daglig verksamhet 

vilka inte är kopplade till ekonomisk ersättning.  

Nyckelord: LSS, daglig verksamhet, intellektuella funktionsnedsättningar, motivation, 

Herzberg, tvåfaktorteori, Antonovsky, Känsla av sammanhang, KASAM 

Abstract 

This study aims to provide insight into the subjective experiences of individuals with 

intellectual disabilities participating in sheltered workshops regulated by the Swedish law LSS 

(“Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments”). Data was gathered 

using semistructured interviews with nine individuals in sheltered workshop settings. It was 

then analyzed from two different viewpoints, one of them being Antonovsky´s concept of 

Sense of Coherence (SOC) to examine to which extent sheltered employment offers its 

participants comprehensibility, manageability, and meaningfulness. Results showed that 

participating in sheltered workshops can contribute to Sense of Coherence. The other focus 

was motivation, using Herzberg´s motivational model/two-factor theory to see what drives 

individuals with intellectual disabilities to participate in an activity with no financial 

compensation.  Results showed that sheltered workshops are dominated by hygiene factors. 

However, there are many benefits that are to be gained from this activity that are not linked to 

monetary compensation. 

Keywords: intellectual disabilities, sheltered workshop, motivation, Herzberg, two-factor 

theory, Herzberg's Motivation Theory, Antonovsky, Sense of Coherence, SOC  
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Introduktion 

Det huvudsakliga syftet med daglig verksamhet är enligt Socialstyrelsen (2008) att 

bidra till en förbättrad livskvalitet för individer med olika funktionsnedsättningar och 

förbereda dem för ett framtida inträde på arbetsmarknaden. Nationella kvalitetsmätningar av 

daglig verksamhet ur deltagarsynpunkt saknas dock och denna grupp får sällan göra sina 

röster hörda. Denna uppsats övergripande syfte är att skildra erfarenheter av daglig 

verksamhet ur deltagarnas eget perspektiv då få studier som utförts inom detta område baseras 

på deras utsagor. Frithiof (2007) uppmärksammar i sin avhandling om delaktighetens villkor 

för personer med intellektuell funktionsnedsättning att forskare ofta tycks ha svårt för att 

erkänna dessa personer som kapabla att tala själva och föra fram sin mening, inte sällan lyfts 

omgivningens röster fram. Hon poängterar vikten av att röster som länge tystats måste få 

komma till tals om delaktighet ska kunna gälla alla (Frithiof, 2007). Vid genomgång av 

tidigare forskning har det framkommit att olika länders skillnader i arbets- och socialpolitiska 

åtgärder försvårar jämförelser med svenska förhållanden. Syftet har varit att öka förståelse för 

upplevelsen av att delta i daglig verksamhet, med fokus på Känsla av sammanhang (KASAM) 

och motivation.  

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, syftar till att ”garantera 

personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den 

hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de 

får” (SFS 1993:387).   

LSS gäller för följande grupper, så kallade personkretsar: 

1. ”Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.” 

2. ”Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter 

hjärnskada som uppkommit i vuxen ålder och då föranletts av yttre våld eller kroppslig 

sjukdom.” 

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

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

livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service” (SFS:1993:387). 
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Daglig verksamhet. En av de tio insatser som regleras i LSS är den lagstadgade rätten 

till daglig verksamhet för individer som ingår i personkrets 1 och 2. Detta är under 

förutsättning att de är i yrkesverksam ålder och inte har något förvärvsarbete eller är under 

någon form av utbildning (SFS:1993:387). Individen får söka daglig verksamhet genom att 

skicka en ansökan till sin kommun som bestämmer huruvida insatsen ska beviljas. Den 

dagliga verksamheten har som övergripande målsättning att ”bidra till den personliga 

utvecklingen och främja delaktigheten i samhället” (Prop. 1992/93:159, s. 90). Den bör 

innehålla såväl habiliterande som produktionsinriktade aktiviteter (Prop. 1992/93:159). Den 

bör utformas efter ”mottagarens individuella behov och tillförsäkra deltagaren goda 

levnadsvillkor (...) målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra” 

(SFS:1993:387).   

I lagtexten betonas även att daglig verksamhet bör förbereda deltagarna inför ett 

inträde på den traditionella arbetsmarknaden och ett lönearbete, 

”sysselsättningsverksamheterna bör generellt ha som mål att utveckla den enskildes 

möjligheter till förvärvsarbete" (...) "det är även angeläget att möjligheten till ett arbete på den 

reguljära arbetsmarknaden (...) prövas regelbundet” (Prop. 1992/93:159, s. 90). I en 

kartläggning av daglig verksamhet enligt LSS konstaterade Socialstyrelsen att “övergångar 

från daglig verksamhet till ett lönearbete (...) är dock ovanligt för att inte säga sällsynt” (2008, 

s. 44). Antalet individer som beviljas insatsen ökar enligt Socialstyrelsen (2017) och 2016 var 

drygt 36 000 individer sysselsätta inom ramen för daglig verksamhet. Daglig verksamhet kan 

organiseras på ett flertal olika sätt och det är de enskilda kommunerna som utifrån LSS 

ansvarar för verksamheten och hur den kommer de berörda till del. Det råder stor variation 

från kommun till kommun vad gäller utbudet av aktiviteter inom ramen för daglig verksamhet 

och inga nationella kvalitetsmätningar genomförs för att säkerställa att dessa lever upp till 

målsättningarna som formulerats i LSS. Den dagliga verksamhet som erbjuds i de olika 

kommunerna är således av skiftande form och kvalitet. Personer som är sysselsatta inom 

daglig verksamhet erhåller inte någon lön för sin arbetsinsats. En del kommuner betalar dock 

ut en så kallad habiliteringsersättning om cirka 50 kronor per dag, som ”ett sätt att stimulera 

den enskilde att delta i verksamheten” (prop.1992/93:159, s. 90). Utöver 

habiliteringsersättning uppbär de som är sysselsatta inom daglig verksamhet aktivitets- eller 

sjukersättning från Försäkringskassan. 
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Arbete och sysselsättning 

Få studier har riktat fokus på daglig verksamhet trots att detta är den huvudsakliga 

sysselsättningen för personer med intellektuell funktionsnedsättning. I en studie om arbetets 

betydelse för personer med intellektuell funktionsnedsättning redovisas en sammansatt bild 

där arbetets sociala betydelse framhävs (Larsson, 2006). Olsen (2009) har genom fältstudier 

undersökt olika former av arbete och dagliga aktiviteter som riktas mot personer med 

intellektuell funktionsnedsättning i Norge. Ett påtagligt dilemma som lyfts fram är att 

personerna genom sin funktionsnedsättning inte räknas som en del av arbetskraften men det 

förväntas att de ska producera genom att delta i olika arbetsinriktade aktiviteter (Olsen, 2009). 

Det framgår även att flera av de deltagande personerna själva uttrycker att de vill arbeta, inom 

skyddad arbetsplats eller på annat sätt, medan vissa har drömmen om ett ”vanligt” arbete 

(Olsen, 2009). Genom en nationell registerstudie har Arvidsson (2016) kunnat kartlägga och 

synliggöra vilken typ av sysselsättningar som personer med intellektuell funktionsnedsättning 

har efter avslutad gymnasiesärskola och visat att av de personer som gått ut särskolegymnasiet 

under åren 2001-2011 var 47 % sysselsatta inom daglig verksamhet, 22,4 % hade ett 

förvärvsarbete (de flesta med lönesubvention) och 6,6 % studerade, de övriga var ”någon 

annanstans”, det vill säga gjorde inte något av det ovannämnda (Arvidsson, 2016). I 

avhandlingen tog Arvidsson upp att då unga människor med intellektuell funktionsnedsättning 

ska övergå från skola till arbetsliv ”riskerar de att låsas in i föråldrade strukturer och statiska 

kategoriseringar”, detta trots samhällets strävanden mot större delaktighet och ökad 

integrering (Arvidsson, 2016, s.122). 

Hälsa och välbefinnande 

Ineland (2014) har i en artikel uppmärksammat att det i Sverige finns ett ökande 

intresse för frågor kring levnadsförhållanden och hälsa för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning, utifrån internationell forskning pekar han på att denna del av 

befolkningen generellt sett har högre ohälsa jämfört med övrig befolkning. Detta ligger i linje 

med exempelvis Graham (2005) som menar att barn och vuxna med intellektuella 

funktionsnedsättningar är överrepresenterade bland den fattigare och mindre hälsosamma 

delen av befolkningen. Förklaringar till att personer med intellektuell funktionsnedsättning 

har högre ohälsa går att finna i genetiska faktorer, sociala faktorer som exempelvis låga 

inkomster, mobbing, social isolering, miljörelaterade faktorer samt livsstilsfaktorer (Ineland, 

2014). I likhet med Olsen (2009) tydliggör Ineland (2014) ”den dubbla kopplingen till olika 

samhälleliga arenor - att personer med utvecklingsstörning balanserar mellan normalitet och 
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avvikelse” (s. 644). Dels befinner de sig på en socialpolitisk arena där de behöver 

kategoriseras som en person som kan vara aktuell för stödinsatser som underlättar tillvaron 

samtidigt som de stigmatiserar. Dels behöver de ingå i sammanhang som karakteriseras av 

normalitet, till exempel på den arbetsmarknadspolitiska arenan. Ineland (2014) har belyst att 

denna balansgång mellan normalitet och avvikelse kan kopplas till frågor om hälsa och 

välbefinnande och att hälsa handlar om mycket mer än att vara frisk, det handlar om 

identifikation, social gemenskap och materiella resurser. 

En modell som kan fungera som utgångspunkt för hälsofrämjande arbete på 

arbetsplatser är Känsla av sammanhang, KASAM (Hanson, 2004; Hultberg et al., 2010) som 

bygger på Antonovskys teori om salutogenes (1991). Antonovsky (1991) menade att 

människors hälsotillstånd kan betraktas utifrån var de befinner sig på ett multidimensionellt 

kontinuum som sträcker sig mellan de båda motsatta polerna hälsa och ohälsa. Genom att 

ställa sig frågan vad det är som gör att en del människor klarar av svåra påfrestningar med 

hälsan i behåll kom han fram till att en känsla av sammanhang ger ett betydelsefullt svar. 

Känsla av sammanhang, benämnt KASAM, utgörs av de tre komponenterna begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Antonovskys definition av KASAM är enligt följande: 

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

genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens 

inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser 

som krävs för att man ska kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och 

(3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang (Antonovsky, 1991, s. 41). 

Begriplighet är centralt i KASAM och innebär att de stimuli människan är i kontakt 

med kan uppfattas som begripliga i den mån de går att ordna och förklara. Med stimuli menas 

både yttre från den sociala världen och inre stimuli och konflikter. Om personer har en hög 

känsla av begriplighet förväntar de sig att stimuli eller information är sammanhängande, 

förutsägbar, tydlig och strukturerad. Är begripligheten istället låg kan stimuli uppfattas som 

kaotiska, slumpmässiga och oförklarliga. Hanterbarhet är den andra komponenten i KASAM 

och den handlar om i vilken utsträckning människan upplever att det finns tillgång till de 

resurser som behövs för att hantera all stimuli som denne ständigt kommer i kontakt med. Om 

personer har en hög känsla av hanterbarhet finns det en tilltro till den egna förmågan att klara 

av det man möter i livet, motgångar såväl som medgångar. Det handlar dock inte om att man 

måste klara allt själv utan att man vet hur man kan använda de resurser som finns tillgängliga 

(Antonovsky, 1991). Meningsfullhet är KASAMs tredje komponent som handlar om vikten 
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av delaktighet i de processer som formar ens liv. Meningsfullhet är KASAMs 

motivationskomponent och syftar främst på ett känslomässigt engagemang. Om 

meningsfullhet utgör betydande komponent hos en person kan denne se problem och krav 

som en form av utmaningar som kan konfronteras och överkommas. Detta är den viktigaste 

komponenten eftersom den är själva drivkraften för ökad förståelse av ens värld och de 

resurser som finns till hands. Vid olyckliga upplevelser kan denna komponent innebära att 

man söker en mening i det som skett och att man anstränger sig för att göra sitt bästa för att ta 

sig genom situationen (Antonovsky, 1991, s. 41). 

KASAM ses som en hållning som grundläggs under människans barndom och tidiga 

vuxenliv, därefter förblir den sannolikt stabil genom hela vuxenlivet. För den enskilde 

individen bestäms KASAM av de erfarenheter man gjort under sin uppväxt, dessa formas av 

den kultur, den sociala struktur och historiska tidpunkt som personen lever i. Den centrala 

tesen i Antonovskys salutogenetiska modell är således att en stark KASAM är avgörande för 

att människan framgångsrikt ska kunna hantera livets stressorer och på så sätt kunna 

upprätthålla sin hälsa (Antonovsky, 1991). 

I arbetslivet finns det olika aspekter som skapar livserfarenheter som är betydelsefulla 

för individens grad av KASAM. Trygghet i arbetet betonas som det mest grundläggande för 

att det ska innebära begriplighet. Förutom arbetstrygghet handlar begriplighet om förtrogenhet 

med den egna och andras roller i arbetsmiljön, samt insikt i de övergripande målen och 

planeringen (Antonovsky, 1991). Hanterbarhet upplevs i arbetet när arbetaren har uppgifter 

som är avpassade efter dennes förmåga, när det finns materiella, organisatoriska och sociala 

resurser till förfogande, när det finns en balans mellan tillfällig överbelastning och 

underbelastning. Upplevelsen av meningsfullhet stärks om arbetaren känner att det finns 

möjlighet att välja uppgifter, arbetstakt och arbetsordning. Insatser som kan främja 

meningsfullheten är att ge feedback och att stärka samhörigheten hos medarbetarna (Hultberg 

et al., 2010). Ett inflytande över arbetet väcker ens vilja att investera energi och engagemang i 

det (Antonovsky, 1991, s. 74), en viktig faktor är att känna arbetsglädje vilket blir följden när 

en arbetsuppgift upplevs som meningsfull (Hultberg et al., 2010). Modellen om KASAM 

ingick i en enkätundersökning om arbetsmiljö i daglig verksamhet i Västernorrlands läns 

kommuner (Klockmo & Dalin, 2015) där det visades att deltagarna upplevde verksamheterna 

övervägande positivt men att de hade låg grad av delaktighet. Klockmo och Dalin (2015) 

förespråkar att KASAM modellen skulle kunna användas för hälsofrämjande perspektiv inom 

daglig verksamhet. Denna salutogena modell har varit en av utgångpunkterna för studien. 
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Motivation och arbetslivskvalitet 

Mot bakgrunden att ett relativt fåtal personer med intellektuell funktionsnedsättning 

har betalda arbeten i Storbritannien gjordes en kvalitativ undersökning angående vilka 

faktorer som motiverar dessa till att arbeta (Andrews & Rose, 2010). Det framkom att den 

främsta motivationsfaktorn är densamma som hos personer som inte har en intellektuell 

funktionsnedsättning, det vill säga en önskan om att tjäna pengar följt av sociala aspekter 

såsom att träffa vänner och social kontakt, den tredje motivationsfaktorn är möjlighet till att 

känna sig kompetent (Andrews & Rose, 2010). En forskningsöversikt (Jahoda, Kemp, Riddell 

& Banks, 2008) där man undersökt vilken inverkan anställning med stöd (Supported 

Employment) har på personer med intellektuell funktionsnedsättning med avseende på socialt 

och emotionellt välbefinnande visade positiva resultat med avseende på livskvalitet, 

välbefinnande och autonomi men brist på social acceptans. Vid en spansk tvärsnittsstudie 

(Flores, Jenaro, Orgaz & Martín, 2011) undersöktes den upplevda kvaliteten på arbete för 

personer med intellektuell funktionsnedsättning och man kom fram till att upplevelsen av låga 

arbetskrav och förhöjt socialt stöd från kollegor och handledare predicerar högre upplevd 

kvalitet i arbetslivet. Utifrån samma undersökning konstaterade Flores et al (2011) att det 

framgångsrikt går att tillämpa gängse organisationspsykologiska mätinstrument på 

målgruppen för att utvärdera arbetslivskvalitet. En amerikansk studie (Migliore, Grossi, Mank 

& Rogan, 2008) undersökte varför personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras 

familjer föredrar arbeten inom skyddade ramar framför den öppna arbetsmarknaden och 

konstaterade att faktorer som har betydelse för val av arbetsform är sådant som rör transport, 

säkerhet, hur länge anställningen/sysselsättningen varar, arbetstid, social miljö, 

upprätthållande av ekonomiska fördelar såsom subventionerad medicin samt arbetskrav. 

Frederick Herzbergs så kallade tvåfaktorteori om arbetsmotivation utgör 

utgångspunkten för motivationsdelen av analysen. Herzberg (1959) skiljer i denna teori på 

hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Hygienfaktorerna är enligt Herzberg vad man skulle 

kunna kalla yttre faktorer, sådant som rör den miljö och kontext som arbetstagaren befinner 

sig i, som exempelvis anställningstrygghet, fysiska arbetsförhållanden, administrativa 

förhållanden och lön. Motivationsfaktorerna kan snarare ses som inre faktorer och till dessa 

hör exempelvis möjligheter till självförverkligande, utveckling, erkännande och eget ansvar. 

Enligt Herzbergs teoribygge är det enbart de så kallade motivationsfaktorerna som verkligen 

motiverar en individ, "all we can expect from satisfying the needs of hygiene is the prevention 

of dissatisfaction and poor job performance" (2004, s.115). Bristfälliga hygienfaktorer, som 
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dålig lön och dåliga arbetsförhållanden, kan således enligt Herzberg resultera i missnöje hos 

de anställda men när de uppfylls har de ingen motiverande effekt. Herzberg menar vidare att 

ju färre motivationsfaktorer som uppfylls på en arbetsplats desto större blir behovet av 

hygienfaktorer; ”The fewer the opportunities for 'motivators' to appear, the greater must be the 

hygiene offered in order to make the work tolerable” (2004, s.115). Denna studie kommer att 

undersöka vilka inre och yttre faktorer som motiverar till ett deltagande i en daglig 

sysselsättning där ingen lön utgår. 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att öka förståelse för upplevelsen av att delta i 

daglig verksamhet. Detta har gjorts med kvalitativ metod där data har insamlats genom 

semistrukturerade intervjuer. Deltagandet har belysts genom två särskilda fokus, det ena har 

utgjorts en Känsla av sammanhang utifrån Antonovskys teori om salutogenes (1991), där det 

undersökts huruvida deltagare upplever daglig verksamhet som hälsofrämjande i bemärkelsen 

att sysselsättningen ger möjlighet till meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Ett andra 

fokus har utgjorts av motivation utifrån Herzbergs tvåfaktorteori (2004). Tvåfaktorteorin 

valdes för att undersöka vad som motiverar deltagarna till aktivitet i en sysselsättning där de 

inte erhåller lön i utbyte för sina insatser. Frågeställningen var således tudelad; inledningsvis 

ställdes frågan i vilken utsträckning, om någon, daglig verksamhet kan bidra till en Känsla av 

sammanhang utifrån Antonovskys teoribygge, för att sedan utforska vad som utgör 

drivkraften för ett deltagande i daglig verksamhet enligt Herzbergs motivationsmodell. Det 

huvudsakliga syftet med denna studie var att skildra deltagarnas subjektiva upplevelser av 

daglig verksamhet. 
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Metod 

Deltagare  

Deltagarna bestod av fem kvinnor och fyra män i åldersspannet 22 till 57 år. De ingår 

i vad som i LSS definieras som personkrets 1 och 2, det vill säga ”personer med 

utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd” samt “personer med betydande och 

bestående begåvningsmässiga funktionshinder” (SFS 1993:387). Samtliga är sysselsatta inom 

daglig verksamhet i två mellanstora svenska städer sedan minst ett år tillbaka. Två av dem 

arbetar i en renodlad caféverksamhet med ett tiotal anställda, övriga i en mer traditionell 

daglig verksamhet med ett 60-tal deltagare där man gruppvis alternerar mellan vad som i LSS 

benämns “habiliterande och produktionsinriktade uppgifter” (SFS 1993:387). Några exempel 

på de sistnämnda uppgifterna är tillverkning av kopplingar till ett företag, kapning av 

flagglinor till vägarbeten samt möbelsnickeri. Caféverksamhet ingår även här. Vissa tillverkar 

även föremål vilka säljs i en butik som hör till verksamheten.  I övrigt ägnas tiden åt musik, 

måleri och handarbete.  De som arbetar i caféverksamheten i den andra kommunen förbereder 

mat, står i kassan, serverar och städar. Beslutet att utgå ifrån dessa två verksamheter togs då 

de speglar bredden av utbudet inom daglig verksamhet enligt LSS, det var ett 

bekvämlighetsurval. Tidigt gjordes också valet att fokusera på deltagarna själva, att intervjua 

dem snarare än deras anhöriga eller föreståndarna på verksamheten, vilket ofta har varit fallet 

i tidigare forskning inom detta område. De tillhör en grupp människor vars röster sällan hörs i 

samhällsrummet och syftet var att ge dem ett forum för sina åsikter och tankar kring daglig 

verksamhet. För att tala med Fritiofs ord: ”Personernas röster har varit tysta eller 

marginaliserade. Därför är det knappast dessa personers egna val som fått påverka 

utvecklingen” (2007, s. 55). Inledningsvis kontaktades föreståndarna för respektive 

verksamhet, dessa ombads informera sina deltagare om studien och höra efter vilka som var 

intresserade av att ställa upp på en intervju. Samtliga som var intresserade av att vara med i 

studien intervjuades. En individ som intervjuats togs dock senare bort ur studien, då denne 

visade sig vara praktikant på caféverksamheten och inte i daglig verksamhet. Ytterligare 

bortfall i urvalsgruppen berodde på att två av deltagarna inte var närvarande vid 

intervjutillfället. 

Instrument 

Kvalitativa, semistrukturerade intervjuer utfördes på deltagarnas respektive 

verksamheter. En intervjuguide (se Bilaga 5) konstruerades utifrån den aktuella 
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frågeställningen och anpassades i möjligaste mån efter målgruppen; korta och delvis konkreta 

frågor valdes för att dessa inte skulle vara svåra att förstå. Intervjuguiden innehöll totalt 31 

frågor, varav fem var bakgrundsfrågor. Dessa syftade till att fastställa deltagarens ålder, 

utbildningsnivå, tidigare erfarenhet av daglig verksamhet samt hur länge vederbörande arbetat 

på den aktuella verksamheten och hur ofta denne var där. Intervjuguiden bestod av två delar, 

en med fokus på KASAM, Känsla av sammanhang, och en som behandlade arbetsmotivation 

utifrån Herzbergs (1959) tvåfaktorteori.  

I KASAM-delen fanns följande underkategorier: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Underkategorin begriplighet innehöll tre frågor, underkategorin hanterbarhet 

sju frågor och meningsfullhet åtta frågor. Här följer några exempel på dessa frågor: ”Kan du 

beskriva vad du gör?”, ” Hur tycker du att du klarar av dina arbetsuppgifter?” och ” Vad lär 

du dig för nya saker på den dagliga verksamheten?”  

Motivationsdelen bestod i sin tur av åtta frågor, till exempel ”Skulle du arbeta här 

även om du inte fick habiliteringsersättning?”, ”Får du komma med förslag när det gäller ditt 

arbete?” och ”Skulle du vilja arbeta med något annat?”  

Avslutningsvis tillfrågades deltagarna om de hade något att ta upp eller tillägga innan 

intervjun avslutades.  

Procedur 

Inledningsvis kontaktades de kommunala enhetscheferna för de två dagliga 

verksamheterna i syfte att undersöka intresse för deltagande (se Bilaga 1). Då intresse fanns 

gav enhetscheferna tillstånd till intervjuer, först muntligt och sedan skriftligt (se Bilaga 2). 

Därefter togs kontakt med samordnare/föreståndare för de båda verksamheterna som ombads 

göra ett urval av intervjupersoner, på grundval av respondenternas funktionsnivå och intresse, 

och sedan bestämdes tider för intervjuer. I samband med detta tilldelades föreståndarna 

informationsbrev (se Bilaga 3) som i förväg skulle delas ut till intervjudeltagarna med 

information om syfte, konfidentialitet, frivillighet med mera. För att vara säkra på att 

intervjupersonerna skulle förstå informationen formulerades brevet på lätt svenska. Vid 

intervjutillfällen informerades respondenterna muntligen om dessa villkor samt om studiens 

syfte. Före intervjuernas början insamlades respondenternas skriftliga samtycke till 

medverkan (se Bilaga 4). Intervjuerna utfördes i enskilt rum på respektive verksamhet där den 

på förhand konstruerade intervjuguiden följdes med utrymme för mer utveckling av svaren 

och samtalen spelades in. Längden på samtalen varierade, det längsta varade i 40 minuter 
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medan det kortaste varade i 10 minuter. I medeltal var intervjuerna 22 minuter långa med total 

tid 3 timmar och 40 minuter. Respondenterna informerades om att återkoppling sker genom 

att verksamheterna får ta del av studien då den är slutförd. 

Dataanalys. Tematisk analys har valts utifrån dess flexibilitet för dataanalys och i 

detta arbete följdes sex rekommenderade faser enligt Braun och Clarke (2006). Ett tema har 

definierats av Braun och Clarke som något som ”captures something important about data in 

relation to the research question, and represents some level of patterned response or meaning 

within the data set” (s 82). I den första fasen transkriberades de inspelade intervjuerna och 

hela materialet gjordes bekant genom läsning och omläsning. Därefter färgkodades datan 

utifrån KASAM och tvåfaktorteori. I tredje fasen sorterades huvudteman in i subteman och 

subsubteman. Vid fjärde fasen granskades de kodade extrakten vid genomgång av hela 

datamaterialet. I följande fas definierades och namngavs alla framkomna teman, överlappande 

teman delades in i respektive kategori för att slutligen kunna redovisas i analysen. Denna 

analys har varit teoridriven där KASAM och Herzbergs motivationsteori utgör övergripande 

teman följt av respektive huvudkategorier och underkategorier. En tabell skapades med en 

översikt över dessa (se Tabell 1). 

Etik 

Etiska överväganden har gjorts avseende de forskningsetiska principerna, 

informations-, samtyckes- konfidentialitets- och nyttjandekravet. Noga övervägande har skett 

kring huruvida intervjupersonernas frivillighet kan ifrågasättas utifrån att de har intellektuell 

funktionsnedsättning. I planeringsstadiet övervägdes en pilotintervju men av etiska skäl 

valdes en sådan bort. För att säkerställa att intervjupersonernas deltagande är frivilligt har 

föreståndare på de aktuella dagliga verksamheterna ombetts att muntligt informera om 

studien, dess syfte och att deltagande är frivilligt. Ett skriftligt informationsbrev har sedan 

tilldelats respondenterna där det poängterats att deltagande sker frivilligt och att intervjun kan 

avbrytas när som helst. Brevet skrevs på lätt svenska och innehöll information om intervjuns 

ungefärliga längd, att den skulle spelas in, att intervjumaterialet skulle förstöras efter avslutad 

studie samt att deras identitet inte skulle framgå. Personer som valde att delta i studien skrev 

under en samtyckesblankett, även den formulerad på ett lätt svenska. Åtgärder har vidtagits 

för säker förvaring av intervjumaterial så att ingen obehörig kunnat få tillgång till detta. 

Dagliga verksamheter har valts i två geografiskt åtskilda kommuner för att respondenterna 

inte skulle kunna identifieras. Vid resultatredovisningen har respondenterna tilldelats 

pseudonymer för att inte bli igenkända.  



11 

Resultat 

Syftet med föreliggande studie var att skildra erfarenheter av daglig verksamhet ur ett 

deltagarperspektiv för att öka förståelse för upplevelsen av att delta i daglig verksamhet, med 

fokus på Känsla av sammanhang (KASAM) och motivation. Resultatet har kategoriserats med 

dessa två aspekter som övergripande teman följt av deras respektive huvudkategorier och 

tillhörande underkategorier, se tabell 1. 

Tabell 1. Översikt av resultatets teman och huvud-respektive underkategorier 

Övergripande tema Huvudkategorier Underkategorier 

KASAM Begriplighet Schema 

  Rutiner 

  Kontinuitet 

 Hanterbarhet Arbetstid 

  Yttre arbetskrav 

  Inre arbetskrav 

 Meningsfullhet Att påverka 

  Arbetsuppgifter 

  Bemötande 

Hertzbergs motivationsteori Hygienfaktorer Ledarskap 

  Interpersonella relationer 

  Ersättning  

 Motivationsfaktorer Erkännande  

  Ansvar 

  Utvecklingsmöjligheter 

 

Känsla av sammanhang 

Den insamlade datan i form av semistrukturerade intervjuer visar att daglig 

verksamhet kan ge deltagarna erfarenheter som bidrar till en Känsla av sammanhang, vilket är 

det första övergripande temat. Utifrån data har tre huvudkategorier kunnat urskiljas: 

Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet. 

Begriplighet. Som komponent i KASAM står begriplighet för vikten av att se världen 

som ordnad, förutsägbar och möjlig att förklara (Antonovsky, 1991). Begriplighet har 

kategoriserats i underkategorierna scheman, rutiner och kontinuitet. Inom daglig verksamhet 
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är struktur i form av scheman och rutiner något som kan bidra till erfarenheter av begriplighet. 

Återkommande och välbekanta arbetsuppgifter står för en kontinuitet som också förstärker 

möjligheten till begriplighet. 

Schema. Den dagliga verksamheten upplevs ge struktur i tillvaron. Flertalet 

respondenter får på morgonen då de kommer ett schema som ska följas, vissa av dem har 

bildscheman med sina arbetsuppgifter medan andra använder sig av olika appar. Detta skapar 

en förutsägbarhet kring arbetsdagen och klargör dagens arbetsuppgifter. 

Jag serverar, diskar och står i kassan och sånt. Vi har ofta olika scheman 
där det står vad vi ska göra. (William) 

Ja först så hänger jag in mina kläder i skåpet och så… så får jag liksom 
ett schema med allting jag ska göra. (Oscar) 

Schemat har inte bara en framåtblickande och styrande funktion utan kan även innebära att 

det går att återblicka vad man gjort under dagen och gör det möjligt att kommunicera det till 

andra personer i omgivningen. Detta underlättar den sociala interaktionen och härigenom 

stärks möjligtvis den övergripande upplevelsen av begriplighet. 

Jag har ju en iPad där jag skriver, i slutet av dagen skriver jag vad jag 
gjort. Alltså jag skriver av mitt schema, vad jag gjort under dagen och 
visar det för min personal hemma. (Alice) 

Rutiner. Den dagliga verksamheten ger också rutin i vardagen och står för något 

återkommande. Rutinerna kan ge en erfarenhet av tillvaron som ordnad och organiserad till 

skillnad mot exempelvis slumpmässig och kaotisk. Detta kan ses som hälsofrämjande vilket 

följande citat belyser. 

Men jag har ju min hjälp av Appen som jag använder. Dagligen så har 
jag fått mycket bättre rutin på saker. Vilket gör att jag mår bra själv 
också. Att ha fasta rutiner. (Liam) 

Kontinuitet. Något återkommande är även deltagarnas arbetsuppgifter som är 

välbekanta och förutsägbara. Detta kan ge en upplevelse av regelbundenhet och kontinuitet i 

sysselsättningen vilket är betydelsefullt för begriplighet. 

Ja först kommer man hit och varvar ned lite och sedan kör igång och 
tvättar bil, städar bil eller, vad heter det, målar eller typ så. (Lukas) 

Ja det är ju att jag stickar, handarbete kan man säga och så en dag i 
veckan har jag ju att jag diskar kantiner. (Ella) 

Hanterbarhet. KASAMs komponent hanterbarhet handlar om i vilken grad man 

upplever att det finns resurser som står till ens förfogande och som kan användas som hjälp 

för att möta inre och yttre krav (Antonovsky, 1991). Hanterbarhet har kategoriserats utifrån 

arbetstid och yttre såväl som inre arbetskrav. 
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Arbetstid. Så gott som samtliga respondenter menar att de har lagom långa 

arbetsdagar. De önskar inte att arbeta länge eller kortare dagar. Detta tyder på att de orkar 

med sina arbetspass och att de på så sätt är hanterbara. 

Nä… 4 timmar är ju det man får för att få heldag, för att jobbar jag 
mindre får jag halvdag. (Ella) 

Nej, jag trivs bra med de tider som finns. (William) 

Respondenterna menar att arbetsbelastningen är hanterbar genom att man hinner med sina 

arbetsuppgifter och inte stressar. Genom återkommande arbetserfarenheter som är avpassade 

efter ens förmåga kan känslan av hanterbarhet stärkas. 

Det är inte stressigt i alla fall. Det tycker jag inte. (Lukas) 

Jag skulle säga att jag hinner med dem [arbetsuppgifterna] väldigt bra. 
(William) 

 Nej vi har inte samma stress. Så det är väl det som är fördelen, att ha 
press att man, jag var ju inte så superhypad på det här i början, så nu har 
jag upptäckt tjusningen med det hela, att man inte har samma stressfaktor 
som om man varit på en extern plats. (Liam) 

Yttre arbetskrav. Deltagarna i daglig verksamhet är för det mesta nöjda med sina 

arbetsuppgifter och tycker att arbetskraven ligger på en lagom nivå. Arbetsuppgifterna 

uppfattas varken som för lätta eller för svåra och det finns en möjlighet till att ta sig an 

uppgifter som ligger på en svårare nivå.  

Jag är nöjd med de [arbetsuppgifter] jag har, det är jag. (Ebba) 

Nä, jag tycker att det funkar rätt bra faktiskt. Jag kommer att börja med 
korsstygn nu då och får jag ju räkna mycket och det är ju lite svårare än 
att sticka. (Ella) 

Inre arbetskrav. Flertalet personer tycker sig klara av sina uppgifter på ett 

tillfredsställande sätt viket kan tyda på att även inre krav är balanserade i förhållande till 

sysselsättningens yttre krav. Det är möjligt att få hjälp vid behov och man är även själv beredd 

att hjälpa andra.  

Jag tycker att det går jättebra, alltså jag har det väldigt anpassat då. 
Alltså jag har inget krav på mig att jag ska göra på tid utan man hinns. 
(Liam) 

Ja, jag får ju hjälp när jag behöver hjälp. (Alice) 

Om man får tro vad de säger, så tror jag att man klarar dem rätt så bra, 
man får beröm och sådär och tacksamhet, tacksamma blickar. Man fixar 
och berättar eller förklarar för dom som är nya, som har börjat jobba här, 
och visar så här. Det är de tacksamma för. (William) 
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Meningsfullhet. Motivationskomponenten i KASAM är meningsfullhet. Det handlar 

om delar av ens liv som betyder något känslomässigt, som man bry sig om, och där händelser 

uppfattas som utmaningar värda delaktighet och engagemang (Antonovsky, 1991). 

Meningsfullhet har kategoriserats enligt att påverka, arbetsuppgifter och bemötande. På den 

dagliga verksamheten är det möjligt att upplevelsen av meningsfullhet fås genom möjlighet 

till att påverka, möjlighet till olika arbetsuppgifter samt gott bemötande. Ytterligare ett 

sannolikt uttryck för att deltagarna erfar sysselsättningen som meningsfull är att de gärna vill 

vara kvar så länge som möjligt. 

Att påverka. Samtliga respondenter uppger att de trivs på sin dagliga verksamhet och 

att det är flera faktorer som bidrar till känslan. Att man tycker om sina arbetsuppgifter är 

återkommande liksom att man har möjlighet att påverka. Möjlighet att själv bestämma över 

sin situation kan bidra till glädje och stolthet över arbetet. 

Att man får vara självständig, att man får komma med egna förslag, att 
man tar egna initiativ det tycker jag är viktigt. (Ebba) 

Jag har lärt mig att… Nä men alltså, jag blir bättre som person, jag orkar 
jobba ute, jag är med och påverkar det jag gör. (Oscar) 

[…] om vi vill ändra någonting till det bättre får vi komma med förslag 
[…] vi brukar samlas i grupp och oftast och diskutera, eller så diskuterar 
vi bara enskilt sakerna och sånt med någon i personalen. (William) 

Arbetsuppgifter. Förutom att flertalet personer har arbetsuppgifter som de gillar så 

ingår även mindre uppskattade uppgifter. Dessa förklaras med att vissa bara måste göras 

oavsett vad man tycker. De tycks även med tydlighet uppvägas av de omtyckta 

arbetsuppgifterna vilket tyder på att uppgifterna som helhet bidrar till meningsfullhet. 

Jag gillar att baka och sånt där, det är trevligt. Därför att man får forma 
kakor och greja och hålla på. Jag gillar att arrangera stora saker ibland. 
Jag gillar stora projekt som vi gjort ibland. Som att göra i ordning saker 
ibland som att fixa grejor och sånt. Jag gillar att ta mig an utmaningar. 
(William) 

Ja, jag kan ju säga till exempel att jag vill inte göra det här, jag vill göra 
det här istället å då säger de ja det går bra… i alla fall om det liksom har 
med handarbete och så att göra å det är ju bra men jag måste ju ha en dag 
då jag diskar då så jag kan ju inte säga nej (skratt). (Ella) 

Ja det är de här kopplingarna… en fredag känner jag inte för att jobba 
med dem. (Ebba) 

Bemötande. Respondenterna uppskattar över lag personalen och arbetskamraterna, 

personalen ger feedback i form av beröm och det ges inget klander. Arbetsgruppens sociala 

relationer utgör en viktig del av arbetstryggheten. Några deltagare har dock dåliga 
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erfarenheter med sig i bagaget från tidigare arbetsplatser vilket tyder på att gott bemötande 

inte är garanterat i alla verksamheter.  

Ja, personalen här är underbara, tycker jag och en del arbetstagare. 
(Ebba) 

Ja, snälla handledare och snälla kompisar. (Olivia) 

Ja det är de som jobbar här, att man får sådan respekt tillbaka. Att man 
blir trodd och att man, jag får vara den person jag är. Jag blir inte 
ifrågasatt hela tiden vem jag är som person och min identitet blir inte 
kränkt på det sättet. För det jag upplevde i min gamla hemkommun att 
jag blev så kränkt av dem som jobbade där. (Liam) 

Jag tycker att det är jättejättejättebra! Det här stället får tusen smultron! 
Om man jämför med X (namnet på förra arbetsplatsen) så blev jag 
mobbad där, och här känner jag att jag inte blir det. (Alice) 

Flera deltagare uttrycker att de vill eller tror sig vara kvar på sin dagliga verksamhet långt in i 

framtiden. Detta kan ses som ett uttryck för att deltagandet upplevs som meningsfullt. 

Det är svårt att säga, det är svårt att avgöra faktiskt. Det beror på hur 
länge det här stället finns kvar. Vi hotades av nedläggning förra året. Det 
var väldigt nära att få gå i konkurs. Det stod om det i tidningarna och vi 
var väldigt nära men så blev vi kvar i alla fall. Så jag kommer att räkna 
med att få vara kvar så länge det här stället överhuvudtaget kommer att 
finnas kvar. Så länge jag orkar att jobba. (William) 

Så länge jag finns kvar (skratt). (Lilly) 

Så länge som möjligt. (Olivia) 

Herzbergs tvåfaktorteori 

Analysen av motivation hos deltagarna i daglig verksamhet tar sin utgångspunkt i Frederick 

Herzbergs (1959) så kallade tvåfaktorteorin. För att utforska vad som utgör deltagarnas 

drivkraft har två huvudkategorier använts i enlighet med Herzbergs teoribygge: 

hygienfaktorer och motivationsfaktorer.  

Hygienfaktorer. Hygienfaktorer kan enligt Herzberg (2004) beskrivas som faktorer 

som rör individens arbetskontext och -miljö, som exempelvis fysiska och psykiska 

arbetsförhållanden. De har här kategoriserats till ledarskap, interpersonella relationer och 

ersättning.  

Ledarskap. Enligt Herzberg (2004) är ledarskap en av de yttre faktorer som påverkar 

individers inställning till sitt arbete. Samtliga respondenter menar att de båda verksamheterna 

kännetecknas av ett gott ledarskap. Flera av respondenterna betonar att personalen bemödar 

sig om att se dem som individer och att de tillåts vara sig själva. Samtliga respondenter 

upplevde dessutom att personalen lyssnar på dem och tar hänsyn till deras åsikter.  
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[…] man får sådan respekt tillbaka. Att man blir trodd och att man, jag 
får vara den person jag är […] för min del har det varit en otrolig 
stöttning och hjälp att komma vidare liksom och så då. De har verkligen 
gjort ett fint jobb. (Liam) 

[…] jag tycker om min personal väldigt mycket, de är bra. Jag säger 
alltid snälla komplimanger till dem och så. (Alice) 

Interpersonella relationer. Ytterligare en hygienfaktor som har identifierats i 

intervjumaterialet är de mellanmänskliga relationerna på de båda arbetsplatserna. Samtliga 

respondenter betonar de goda relationer de har med de andra arbetstagarna på sin respektive 

dagliga verksamhet och hur viktigt det är för dem att trivas med sina kolleger. De 

respondenter som arbetar i caféverksamheten tar även upp utbytet med kunderna som något 

positivt.  

[…] man träffar så mycket trevligt folk och man har bra arbetskamrater 
och så. De hoppas att man ska krya på sig om man blir sjuk eller har 
skadat sig….Och att de är tacksamma när man kommer tillbaka. En del 
som varit borta ibland på grund av sjukdomar eller andra saker, och då 
frågar vi alltid ”hur är det med dig?”, hur man klarar sig […]  Jag känner 
glädje över att de frågar. De visar att de bryr sig. (William) 

[…] bra grupp tycker jag. Ja man skrattar mycket, det är mycket humor. 
Mycket att man skämtar...ja, så det är ju också roligt, tycker jag. (Ella) 

Ersättning. Den sista hygienfaktorn som har identifierats i intervjuerna är den 

ersättning som deltagarna får i utbyte för det arbete de utför i sina dagliga verksamheter. 

Respondenterna får inte lön i traditionell bemärkelse utan en så kallad habilitetsersättning från 

kommunen. En del av respondenterna säger sig vara nöjda med nivån på habilitetsersättningen 

eller menar att detta inte är något som de har reflekterat över. Flera av dem uttrycker dock ett 

missnöje med ersättningen och ser den som alltför låg.  

[...] Så då får jag ju ersättning för att jag jobbar men det är ju inte mycket 
pengar. Typ 50 kronor per timme. Det är inte mycket. Jag hade gärna 
velat höja upp det så att det blir 100 kronor i timmen [...] Jag har fått det 
förklarat, för att ni har ju aktivitetsersättning och bostadstillägg. Och 
habiliteringsersättningen är bara någonting extra. Men jag tycker ju att vi 
har ju knappt råd med kläder och sånt. Allt annat ska gå till räkningar 
och mat. (Alice) 

Nja, det är ju bara daglig verksamhet så det ger ju inte så värst mycket 
avkastning. (William) 

Dessa respondenter uttrycker en önskan om att få betalt “som en normal”, som en av dem 

uttrycker det. De menar att de utför ett arbete, precis som alla andra arbetstagare, men att detta 

inte avspeglas i lönekuvertet.  

Det är lite lågt kan jag tycka. Vi gör ju ändå som en halv arbetsdag, och 
då tycker jag att man ska ha betalt för de timmar som man gör. Om det är 
en halv arbetsdag så ska man ha samma som de som jobbar [...]  Att du 
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får ut betalt för den timlönen som en normal gör, men du jobbar bara 
halvdagar. Och resten är sjukpensionering då. Men att man ska få betalt 
för det. Jag vet inte hur mycket en som jobbar vanligt får ut men det ska 
vara jämställt. (Liam) 

Då tycker jag, de andra, min mamma jobbar på X (namnet på 
arbetsplatsen), hon har ju lön. Hon får ju månadslön, hon har ju mycket 
högre än mig. Då tycker jag att de som har bestämt det, de nekar ju oss 
utvecklingsstörda personer, det är ju diskriminering. Det är inte okej! [...] 
jag vill ha en riktig lön. Det är det jag saknar. Daglig verksamhet kan det 
vara men att vi får en riktig lön. (Alice) 

Ja, jag skulle vilja ha högre lön eftersom vi gör de här kopplingarna till 
ett företag så tycker jag det att det är ett jobb vi gör, så högre lön, ja. 
(Ebba) 

Dock menar majoriteten av respondenterna att de skulle arbeta i daglig verksamhet även utan 

någon habilitetsersättning. Av de respondenter som uttryckt missnöje med sin 

habilitetsersättning är det dock bara en som säger sig vara beredd att arbeta utan ersättning. 

De som svarat nekande menar att ekonomisk ersättning är ett nödvändigt incitament. En av 

dem drar dessutom likhetstecken mellan ersättningens utformning och sitt värde som 

människa.  

Man vill ju ändå ha någonting för mödan, annars klarar man sig inte 
länge. (William) 

Jag tror faktiskt inte att jag skulle jobba här om jag inte hade fått pengar 
för det. Man vill ju inte jobba gratis [...] Jag skulle gärna vilja… Om det 
är så att min ersättning, för den är ju från kommunen, som vi får. Men 
min dröm är att den ska bli förstatligad. Att det ska bli så att staten ska 
betala in våra, så att vi får ett högre ersättningsvärde. För att, som jag har 
upplevt det så upplevs man som mindre värd när man har en 
funktionsvariation. (Liam) 

Motivationsfaktorer. Motivationsfaktorer kan ses som inre faktorer och till dessa hör 

exempelvis möjligheter till självförverkligande och utveckling. De har kategoriserats enligt 

följande: erkännande, ansvar och utvecklingsmöjligheter. 

Erkännande. En tydlig motivationsfaktor som urskiljs i intervjuerna är det 

erkännande och den bekräftelse som respondenterna får för sina arbetsinsatser. Samtliga 

respondenter menar att de får beröm och positiv återkoppling av personalen på sina dagliga 

verksamheter. De respondenter som arbetar i caféverksamheten berättar även om vikten av 

den bekräftelse de får genom kunder som visar tacksamhet för deras arbete. En av 

respondenterna betonar hur betydelsefullt det är att på sin dagliga verksamhet bli sedd som 

den unika individ man är och inte som sin diagnos.   

Man blir tackad och får beröm och sånt. För saker man gjort bra och 
sånt. För att de uppskattar det man gör och sånt där. Det är det som gör 
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det till en bra arbetsmiljö. Att man får uppskattning för sitt hårda arbete 
[...] (William) 

[…] Jag kan ju säga att så var det ju inte riktigt i min gamla hemkommun 
[…] Då kände jag att jag inte blev värdesatt för den person jag är utan 
bara blev nedtryckt för den diagnostiken jag hade, liksom. Det upplever 
jag att så är det inte här, utan här blir man bemött som den person man 
är. Det är inget problem, man blir inte alltid stämplad som att det är ett 
problem med saker utan att man hittar lösningar. (Liam)  

Ansvar. Möjligheten till eget ansvar är enligt Herzberg (2004) något som skapar inre 

motivation hos arbetstagare. En av respondenterna betonar att arbetet på den dagliga 

verksamheten blir vad man gör det till, att det är upp till en själv att omdefiniera sitt arbete 

och ta egna initiativ. 

[...] när jag ser saker som verkligen behöver göras så att säga så tar jag 
itu med det. Det är inte direkt att jag bestämmer själv. Men jag väljer en 
del uppgifter ibland. Att jag hjälper någon ibland utan att någon tänkt sig 
att det ska hända. Ibland tänker jag att jag gör saker som behövs. 
(William) 

Majoriteten av respondenterna menar dock att de inte tar något större eget ansvar på sina 

dagliga verksamheter. De förklarar att de helt enkelt gör som de blir tillsagda av personalen 

eller som deras arbetsschema dikterar. Även i de fall då arbetsuppgifterna inte ses som roliga 

eller stimulerande verkar detta oproblematiskt för respondenterna, man accepterar utan att 

ifrågasätta att även dessa uppgifter måste utföras.  

Tja, jag gör det de säger till mig, om jag inte skulle gilla det så skulle det 
inte göra så mycket, jag kan stå ut med det. (William) 

Det är schemat som bestämmer. (Alice) 

Jag är väldigt disciplinerad på det sättet. För att jag vill ju komma vidare 
och då får man kanske ta de här jobben som ingen annan vill göra. Till 
exempel städjobb eller sånt här. Men det är sånt här som måste göras 
liksom. Alla jobb är inte roliga men de måste göras liksom. (Liam) 

[...] det är X (namn på en i personalen) som bestämmer! (Lilly) 

En annan respondent avviker dock från majoriteten här genom att uttrycka en tydlig önskan 

om större flexibilitet och att få ta mer eget ansvar. 

Jag skulle ha samma tider men jag skulle vilja ha lite flexiblare 
arbetstider då. Att de som jobbar här behöver inte vara så regelstyrda 
kring ansvarsåtagande. Att man kan ha ansvar för vissa saker själv. 
(Liam) 

Utvecklingsmöjligheter. Syftet med daglig verksamhet enligt LSS är att förbereda 

deltagarna för ett framtida inträde på arbetsmarknaden och förvärvsarbete. En av 

respondenterna uttrycker tydligt att han ser daglig verksamhet som ett steg på vägen för att 

komma vidare i arbetslivet.    
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 Ja, det är tills vidare, om man säger. Sedan hoppas jag väl att jag 
kommer vidare så snart som möjligt. Att det händer något ganska snart 
då. […] Jag har väl fått en push, det kan man väl säga på ren svenska, av 
båda föräldrarna att om man vill komma någon vart så måste man kämpa 
sig igenom för att komma till målet liksom. Jag har väl en liten plan här 
nere att om ett par år försöka komma ut på någonting. En långsiktig plan 
framför mig som ligger i bakhuvudet. (Liam)  

Majoriteten av respondenterna ser dock inte sin framtid någon annanstans än inom just daglig 

verksamhet. Flera av dem förklarade att särskolan stänger dörren till ett traditionellt arbetsliv, 

har man gått där kan man aldrig få något ”riktigt jobb”, som en av dem konstaterar i sin 

utsaga. Detta framstår dock som odramatiskt för samtliga respondenter utom två, som 

uttrycker en stark frustration över samhällets syn på dem som omfattas av LSS. Detta gäller 

speciellt Liam, som därför har getts extra mycket utrymme i denna analys. 

Ja, jag har ju gått i särskola då hela mitt liv, i 14 år och vi får ju inte 
vanligt jobb då utan det är ju dagcenter vi får när vi får liksom. (Ella) 

Jag tycker att det är så himla piss för XX kommun har bestämt att vi 
utvecklingsstörda personer har inte rätt att ha ett riktigt jobb. Vi måste 
vara inom Daglig verksamhet. Jag tycker att det också är diskriminering. 
(Alice)   

[...] man måste inse att man inte är sin diagnostik, att man är sin 
personlighet. Det har man väl inte upplevt att många av småorterna som 
jag är ifrån från början har tagit det på allvar. Att de bara går efter vilken 
diagnostik du har. De går inte efter vilken personlighet du har eller vad 
du klarar av. Utan de är så otroligt styrda av ett system där man nästan, 
vad heter det, nedvärderar, alltså man går över en gräns där man trampar 
på ömma tår. Det är otroligt viktigt att man inte gör det för att det 
kränker ju faktiskt självkänslan på den som försöker få in en fot 
någonstans liksom. Och inte är så sen med att öppna upp och ta emot 
människor med funktionsvariation för vi kan göra väldigt mycket men vi 
kanske inte kan göra allt då. [...] Man tror att vi är helt okapabla till att 
jobba, men det gäller ju bara att hitta vad vi är bra på. (Liam) 
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Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att öka förståelse för upplevelsen av att delta i 

daglig verksamhet. Detta har gjorts genom kvalitativa intervjuer där det undersökts huruvida 

det i den dagliga verksamheten finns faktorer som kan ge hälsofrämjande erfarenheter utifrån 

en Känsla av sammanhang i bemärkelsen att de kan bidra till begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet (Antonovsky, 1991). Det har även undersökts vad som motiverar deltagarna 

till aktivitet i en sysselsättning där dessa inte erhåller lön, detta har gjorts utifrån Herzbergs 

tvåfaktorteori (2004) . Diskussionen tar avstamp i KASAM och övergår därefter till att handla 

om motivation. Sedan kommer metoddiskussion och avslutningsvis diskuteras praktiska 

implikationer och förslag till fortsatt forskning.  

Resultatet visar att förekomsten av scheman, rutiner och kontinuitet i form av 

välbekanta, återkommande uppgifter kan ge en upplevelse av begriplighet. Detta samstämmer 

med att Antonovskys resonemang om att rutiner och en känsla av permanens gör att världen 

kan betraktas som begriplig (1991, s. 75) Erfarenheter av hanterbarhet kan göras genom att 

arbetstid, med avseende på att arbetsdagarnas längd, är väl anpassad och att det upplevs som 

att man hinner med sina arbetsuppgifter. Även detta resultat är helt i linje med vad 

Antonovsky menar med att en avvägd belastningsbalans är av stor betydelse för känslan av 

hanterbarhet (1991, s. 142). Två andra faktorer som påverkar hanterbarhet är yttre och inre 

arbetskrav. Studien visar att deltagarna anser att de klarar av de yttre kraven och upplever att 

dessa är på en rimlig nivå samtidigt som de tycker att de utför sina uppgifter på ett 

tillfredsställande sätt vilket tyder på att även inre krav tillgodoses. Denna balans mellan yttre 

och inre arbetskrav kan således också stärka upplevelsen av hanterbarhet. Känslan av 

meningsfullhet kan erfaras genom deltagarnas möjlighet att påverka sysselsättningen på den 

dagliga verksamheten och genom att deltagarna uppskattar sina arbetsuppgifter såväl som 

personal och arbetskamrater. Detta harmonierar med Antonovskys ord ”Och den arbetare som 

känner att han har möjlighet att välja uppgifterna, arbetsordningen och arbetstakten upplever 

sannolikt också arbetet som meningsfullt. Att ha inflytande över vad man gör får en att vilja 

investera energi i det.” (1991, s. 142). 

Överlag ger deltagarna uttryck för att de upplever sysselsättningen i den dagliga 

verksamheten som positiv men att den även innebär begränsningar i olika bemärkelser. Detta 

är i enlighet med Klockmo och Dalins (2015) rapport om arbetsmiljö i daglig verksamhet där 

man konstaterade att delaktigheten var låg men upplevelsen som helhet var övervägande 

positiv. I föreliggande studie har det tydliggjorts vilka faktorer på de dagliga verksamheterna 
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som kan bidra till erfarenheter av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet och som 

därigenom kan ha en hälsofrämjande inverkan på deltagarna genom att stärka deras 

individuella Känsla av sammanhang. Utifrån att personer med intellektuell 

funktionsnedsättning har högre ohälsa än övriga befolkningen (Ineland, 2014) och att daglig 

verksamhet är den huvudsakliga sysselsättningen (Arvidsson, 2016) som finns tillgänglig för 

dem så kan det vara viktigt att känna till dessa faktorer vid exempelvis utvecklingsarbete. 

Antonovsky (1991) betonar arbetstrygghetens vikt för begriplighet och denna studie har pekat 

på några faktorer som inverkar positivt på arbetstryggheten för deltagarna. Det tycks dock 

finnas en begränsning i denna genom att man inte vet hur länge ens verksamhet kommer att 

finnas kvar, enligt en deltagare var arbetsplatsen nedläggningshotad föregående år. Andra 

deltagare har kommit till sin nuvarande dagliga verksamhet efter att deras förra lades ned 

vilket kan tyda på att det finns en risk i att deltagare slussas runt utifrån kommunala beslut. 

Andra viktiga faktorer för begripligheten enligt Antonovsky (1991) är förtrogenhet med den 

egna och andras roller samt insikt i övergripande mål och planering. Utifrån denna studie 

framkom inga indikationer på att deltagarna har någon större inblick i dessa. Den dagliga 

verksamheten tycks ha störst möjliga inverkan på KASAMs komponent hanterbarhet genom 

att det verkar finnas organisatoriska och sociala resurser till förfogande för att skapa en bra 

belastningsbalans hos deltagarna. Deltagarna i denna studie ger uttryck för att de i viss mån 

har möjlighet att välja uppgifter och arbetstakt vilket enligt Antonovsky (1991) främjar 

upplevelsen av meningsfullhet. Sammantaget har studiens fokus på KASAM bidragit till att 

belysa deltagarnas upplevelse av daglig verksamhet och tydliggjort att faktorer såsom 

scheman, rutiner, balanserade krav och gott bemötande inom den dagliga sysselsättningen kan 

ha en hälsofrämjande verkan. 

Flores et al (2011) visade att man kan använda organisationspsykologiska 

mätinstrument på arbetare med intellektuella funktionsnedsättningar och lyfte fram att 

frekvent använda modeller från organisationspsykologin kan tillämpas på skyddade 

arbetsplatser för att undersöka bland annat arbetslivskvalitet. Utgångspunkt för 

motivationsanalysen i denna studie har därför varit Herzbergs (1959) tvåfaktorteori. Denna 

tillämpades i syfte att undersöka vilka faktorer som motiverar till deltagande i daglig 

sysselsättning. En israelisk studie inom området arbetsmotivation av Reiter et al. (1985), där 

en enkät med utgångspunkt i Herzbergs tvåfaktorteori användes, fann att motivationsfaktorer 

(som exempelvis erkännande) påverkade drivkraften hos individer med intellektuella 



22 

funktionsnedsättningar i daglig verksamhet. Även en kanadensisk arbetslivsstudie av Lysaght 

et al. (2009) har lyft fram vikten av att känna sig uppskattad av omgivningen för denna grupp.  

Att den sociala miljön har stor betydelse för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning har visats i en amerikansk undersökning där det framkommer varför 

man föredrar arbeten på skyddade arbetsplatser framför den öppna arbetsmarknaden 

(Migliore, Grossi, Mank & Rogan, 2008). Detta är i linje med resultaten i denna studie, där 

deltagarna gång på gång har betonat att det är den goda sammanhållningen och bekräftelsen 

från de andra som är den stora behållningen med den dagliga verksamheten. Bland 

motivationsfaktorerna identifierades följande tre subteman i intervjumaterialet: erkännande, 

ansvar och utvecklingsmöjligheter. Erkännande är en motivationsfaktor som verkar uppfyllas 

med råge på båda de dagliga verksamheter som inkluderats i denna studie. Deltagarna berättar 

att de känner sig uppskattade, såväl av arbetsledning som av arbetskamrater. En av dem 

uttrycker glädjen i att de andra saknar en när man är borta och ”visar att de bryr sig”. Vad 

gäller ansvar, ännu en motivationsfaktor, menar majoriteten av deltagarna att de inte har 

möjlighet att ta något eget ansvar på sin dagliga verksamhet men detta framstår som relativt 

oproblematiskt. Deltagarna accepterar att det är schemat eller personalen som dikterar 

villkoren. 

Vad gäller utvecklingsmöjligheter uttrycker respondenterna tydligt begränsningarna i 

sin situation och verkar, med ett undantag, inte hysa några förhoppningar om att ta sig in på 

arbetsmarknaden och få ett lönearbete. Flera av respondenterna förklarar att särskolan stänger 

dörrar, de menar att har man gått där kan man inte få något ”vanligt jobb” och är för alltid 

utestängd från traditionellt arbetsliv. Denna tanke om ett ”vanligt jobb” belyses av Olsen 

(2009) som konstaterar i sin avhandling att detta är drömmen för många personer med 

intellektuell funktionsnedsättning. Av denna studies deltagare tycks några ha haft en dröm om 

ett ”riktigt” jobb som de har gett upp medan några fortfarande när den. Den uttryckliga 

målsättning som formulerats i LSS, att daglig verksamhet ska vara ett steg mot ett 

förvärvsarbete och slussa ut deltagarna i arbetslivet, känns mest av allt som en utopi (SFS 

1993:387).  

Herzberg menar att ju färre motivationsfaktorer som uppfylls på en arbetsplats, desto 

större blir behovet av goda hygienfaktorer för att arbetssituationen ska accepteras av 

arbetstagarna (2004, s. 115). Efter tematisk kodning och analys av allt intervjumaterial är det 

tydligt att de båda dagliga verksamheter som har inkluderats i denna studie domineras av just 

hygienfaktorer. Bland dessa utmärker sig ledarskap, interpersonella relationer och ersättning. 
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Enligt Herzberg är ledarskap och interpersonella relationer två av de yttre faktorer som 

påverkar individers inställning till sitt arbete. Samtliga respondenter är nöjda med såväl 

arbetsledning som sina arbetskamrater. Det som gör daglig verksamhet till en attraktiv 

arbetsplats är enligt dem framför allt att här råder en god gemenskap, flera vittnar om 

välkomnande arbetsplatser där man skrattar och har det roligt tillsammans. Vad gäller 

ersättning, ytterligare en hygienfaktor enligt Herzbergs teoribygge, är det dock mer 

problematiskt. Flera av respondenterna uttrycker missnöje med nivån på den så kallade 

habiliteringsersättningen. En av dem betonar hur lite som blir kvar att leva på varje månad när 

räkningarna är betalda, att hon knappt har råd att köpa kläder. Detta får stöd i forskningen, 

kartläggningar har visat att individer med funktionsnedsättningar tillhör en socioekonomiskt 

utsatt grupp (Socialstyrelsen, 2010).  

Vissa av respondenterna uttrycker en frustration över att utföra ett arbete utan att detta 

avspeglas i lönekuvertet. Flera andra instämmer och vill få betalt “som en normal”, som en av 

dem formulerar det, och poängterar att de “vill ha samma som de som jobbar”. De tar upp hur 

personer i deras omgivning, som exempelvis föräldrar och andra närstående, har “riktig lön” 

och uttrycker en önskan om större ekonomisk jämställdhet. En av respondenterna menar att 

det är en form av diskriminering av individer med funktionsnedsättningar, att ”de som har 

bestämt” nekar denna grupp en riktig lön. Ytterligare en menar att detta speglar samhällets 

syn på individer med funktionsnedsättningar och vill ha ett ”högre ersättningsvärde”. Här 

finns en stark frustration och känsla av maktlöshet hos respondenterna; den låga 

ersättningsnivån för utfört arbete kopplas till ett ojämlikt samhällssystem och ses som ännu ett 

exempel på hur man upplevs som mindre värd när man har en funktionsvariation.  

Föreliggande studie har visat sig ha både styrkor och svagheter metodologiskt. Den 

semistrukturerade intervjun har varit användbar för att belysa deltagarupplevelse och 

därigenom möjliggöra ökad förståelse, det kvalitativa tillvägagångssättet har sannolikt kunnat 

ge en mer nyanserad och komplex bild än vad till exempel kvantitativa resultat från 

frågeformulär skulle kunnat ge. Till svagheter hör att deltagarantalet är begränsat och att 

studien endast omfattar två dagliga verksamheter. Ytterligare svaghet är att personurvalet 

legat i föreståndarnas händer men ur ett etiskt perspektiv har detta ändå framstått som bästa 

lösning på urvalsfrågan. Intervjuernas längd var mer varierande än förväntat men samtidigt 

förmodas detta även spegla den mångfald av individuella skillnader i hur verbalt uttrycksfulla 

deltagare kan vara. Med facit i hand kan det konstateras att antalet respondenter gärna kunde 

varit fler. De båda förhandsbestämda teoretiska utgångspunkterna har varit vägledande för 
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analys och tolkning av resultat, det är möjligt att studiens resultat framträtt annorlunda om 

intervjuerna varit mer teoretiskt förutsättningslösa. Syftet med studien har dock kunnat 

uppnås med dessa två fokus och de har på så sätt varit fruktbara, en nackdel har dock varit att 

KASAMS motivationella komponent meningsfullhet i viss grad överlappar Herzbergs 

motivationsfaktorer vilket komplicerat resultatredovisningen. En tydlig styrka med metoden 

är att deltagare kan personligen komma till tals och visa att de är fullt kapabla att tala för sig 

själva.  

Utifrån att det inte genomförs nationella kvalitetsmätningar på daglig verksamhet är 

det viktigt att kvaliteten följs upp lokalt, både från deltagares och de kommunala 

verksamheternas sida. De hälsofrämjande och motiverande faktorer som lyfts fram i denna 

studie kan tjäna som viktiga perspektiv vid kvalitetsarbete såväl som utvecklingsarbete 

gällande daglig verksamhet som sysselsättning. 

Upplevelsen av daglig verksamhet som sysselsättning har undersökts i denna studie 

och en förståelse kan nås kring vilken hälsofrämjande erfarenhet ett deltagande kan innebära. 

Viktiga motivationsfaktorer för deltagande har tydliggjorts och klarlagts och visar att 

deltagarna har många anledningar till att ha daglig verksamhet som sysselsättning vilka inte är 

kopplade till lön. Flera deltagare ser den symboliska, av staten ej reglerade, 

habiliteringsersättningen närmast som en förolämpning.  

Framtida forskning rekommenderas utifrån resultat från denna studie belysa daglig 

verksamhet genom att undersöka fler verksamheter och fler deltagarupplevelser. Faktorer som 

kan undersökas närmare är huruvida deltagarupplevelser skiljer sig med avseende på kön och 

ålder. Framtida forskning bör även närmare undersöka varför så få personer rör sig från daglig 

verksamhet till andra arbetsformer. Fler röster behöver göras hörda inom forskningen ur en 

mångfald av perspektiv, med andra ord: “There is an urgent need to develop perspectives and 

policies grounded in lives of intellectually disabled people” (Graham, 2005, s. 109). 
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Lättläst sammanfattning 

I vår uppsats har vi pratat med nio personer som arbetar i daglig 

verksamhet för att ta reda på hur de tycker att det är. De arbetar på två 

olika dagliga verksamheter i två olika kommuner.  

Vi ville först veta om daglig verksamhet kan göra att man mår bra. 

Då vi tittade på det använde vi en modell som kallas för KASAM som 

betyder Känsla av Sammanhang. Vår undersökning visade att det finns 

saker inom daglig verksamhet som kan göra att man mår bra. Exempel på 

det är att man följer ett schema på dagarna. Det gör att man kan förstå vad 

man ska göra. Deltagare har också rutiner som gör att man i förväg vet vad 

som ska hända. Arbetsdagarna är lagom långa och alla orkar med sina 

uppgifter. Deltagarna tycker också att de klarar sina arbetsuppgifter på ett 

bra sätt. 

Vi ville också veta vad det är som att gör att man trivs eller inte trivs 

på sin dagliga verksamhet. De vi träffade tyckte alla att det bästa med den 

dagliga verksamheten var personalen och arbetskamraterna. De beskrev 

hur mycket roligt de hade tillsammans, att de skrattar och har kul på 

jobbet. Personalen fick beröm för att de såg och lyssnade på deltagarna. 

Många av deltagarna berättade hur viktigt de tycker det är att vara 

någonstans där man blir sedd och omtyckt som den man är. Det som var 

mindre bra, tyckte vissa av dem, var att nivån på habilitetsersättningen är 

för låg. De som tyckte så menade att de gör ett riktigt jobb, precis som sina 

föräldrar och vänner, men utan att få en riktig lön för det. Några av de vi 

pratade med menade att det var svårt att få pengarna att räcka till efter att 

man betalat sina räkningar.  
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Bilaga 1 – Förfrågan till verksamhetschef 

 

 

Till verksamhetschef ______________________________ 

 

Förfrågan om tillstånd att genomföra intervjustudien: Daglig verksamhet som sysselsättning 
ur ett deltagarperspektiv 

 

Hej! 

Vi heter Jennie Gelineo och Boel Hansson och är studenter på Psykologprogrammet vid 
Linnéuniversitetet i Växjö. Vi planerar vårt examensarbete där vi ska genomföra en studie 
med syfte att belysa daglig verksamhet ur ett deltagarperspektiv. 

För att kunna genomföra studien anhåller vi om tillstånd för att intervjua personer som deltar i 
daglig verksamhet. Intervjun beräknas ta cirka 45 minuter och spelas in för att sedan 
analyseras. Allt intervjumaterial kommer att hanteras så att deltagarna inte kan identifieras. 
Deltagandet är frivilligt och alla informanter kan när som helst avbryta sin medverkan utan att 
ange orsak. Ansökan om tillstånd för att genomföra studien kommer att göras till 
Etikkommittén Sydost innan studien påbörjas. 

Vi hoppas att du kan ge din tillåtelse till att genomföra denna studie, vilket du gör genom att 
skriva under medföljande blankett för medgivande och sedan sända den åter till oss i bifogat 
kuvert. Tveka inte att kontakta oss eller vår handledare om du har några frågor. 

Tack på förhand! 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

 

Jennie Gelineo      Boel Hansson       Lena Swalander 
Psykologstuderande     Psykologstuderande     Handledare 
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Bilaga 2 – Tillstånd från verksamhetschef 

 

Blankett för medgivande av verksamhetschef för utförande av följande studie:  

Daglig verksamhet som sysselsättning ur ett deltagarperspektiv. 

 

Din anhållan 

 ¤     Medgives  

 ¤     Medgives ej 

 

______________________________________                    ________________ 

Ort                            Datum  

 

_____________________________________________________ 

Underskrift  

 

       

Namnförtydligande och titel 

 

 

Verksamhetsområde 
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Bilaga 3 – Skriftlig information till dem som tillfrågas 

Hej! 

Vi är två studenter på Linneuniversitet. 

Vi heter Jennie Gelineo och Boel Hansson.  

Vi utbildar oss till psykologer och ska göra vår examensuppsats. 

Den ska handla om hur det är att delta i daglig verksamhet. 

För att vi och andra ska lära oss mer om daglig verksamhet vill vi göra 
en intervju med dig som deltar i en sådan. 

Vi är intresserade av att höra dina tankar om varför du deltar, vad du 
gör och vad du tycker. 

Vi kommer att spela in intervjun för att inte glömma något svar. 

Det är bara vi två som kommer att lyssna på inspelningen. 

När vi är färdiga med uppsatsen kommer inspelningen att förstöras. 

Intervjun kommer att ta ungefär en halvtimme att göra, kanske lite 
längre men högst en timme. 

Du bestämmer själv om du vill vara med. 

Du kan sluta vara med när som helst. 

Ditt namn kommer inte att stå i uppsatsen.  

Om du vill bli intervjuad kan du säga till din föreståndare. 

Tack för oss! 

 Jennie och Boel, Växjö 2018-02-04 

Studerande: 

Jennie Gelineo Tel:   Mail: 

Boel Hansson Tel:  Mail: 

Handledare: 

Lena Swalander Tel:  Mail: 
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Bilaga 4 – Blankett för skriftligt samtycke 

 

Samtyckesblankett 

 

Ansvariga för studien: Boel Hansson och Jennie Gelineo 

 

 

 

Jag är deltagare i en daglig verksamhet och vill bli intervjuad av 
Jennie Gelineo och Boel Hansson. 

Jag vet att deras examensuppsats ska handla om hur det är att delta i 
daglig verksamhet. 

Jag godkänner att intervjun spelas in. Det är bara Jennie och Boel som 
ska lyssna på inspelningen. När uppsatsen är klar kommer 
inspelningen att förstöras.  

Jag deltar frivilligt i intervjun. 

Jag kan sluta vara med om jag inte vill när som helst. 

Mitt namn kommer inte att stå i uppsatsen. 

Det kommer inte att stå namn på den dagliga verksamhet som jag 
deltar i. 

 

Jag vill delta i en intervju som ska ingå i Boel och Jennies uppsats: 

Datum: 

Deltagarens underskrift: 



33 

Bilaga 5 – Intervjuguide 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du gått i skolan? 

Hur länge har du arbetat här? 

Hur ofta är du här? 

Har du arbetat på annan daglig verksamhet tidigare? Vilken/vilka i så fall? 

 

KÄNSLA AV SAMMANHANG 

 

Begriplighet 

Kan du beskriva vad du gör när du är här? 

Hur ser en typisk dag ut på din dagliga verksamhet? Vad händer när du kommer hit, vad gör 
du sedan? 

Vilka arbetsuppgifter har du? Är det något särskilt som bara du gör och som du alltid gör när 
du är här?  

 

Hanterbarhet 

Hur många timmar är du här på dagarna? Tycker du att du jobbar lagom länge? Skulle du vilja 
jobba längre eller kanske kortare tid på dagarna? 

Hur tycker du att du hinner med dina arbetsuppgifter? Blir det bråttom ibland och i så fall vad 
gör du då? 

Hur tycker du att du klarar av dina arbetsuppgifter? Skulle du vilja ha svårare eller lättare 
arbetsuppgifter? 

Kan du själv bestämma vad du vill arbeta med under dagarna? Hur går det i så fall till när du 
bestämmer? 

På vilka sätt kan du vara med och påverka? Kan du ge ett exempel? 

Vem har bestämt att du ska vara på den här dagliga verksamheten? Fick du vara med och 
bestämma?  

Vet du hur länge du kommer att fortsätta att vara här? 
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Meningsfullhet 

Vad lär du dig för nya saker på den dagliga verksamheten? Kan du ge några exempel på saker 
som du har lärt dig? 

Vilka saker tycker du om att göra när du är här? Varför tycker du så mycket om att göra detta? 
Vad tänker du om du inte får göra det du gillar utan måste göra annat?  

Vad tycker du inte om att göra? Varför tycker du inte om att göra detta? Vad händer om du 
måste göra det ändå? 

Hur trivs du här på din dagliga verksamhet? Vad är det som gör att du trivs/inte trivs? 

Tycker du om att gå till ditt arbete här? Varför/varför inte? 

Om du kunde göra din dagliga verksamhet bättre, vad skulle du göra då? 

 

MOTIVATION 

Hur kommer det sig att du arbetar här? Hur gick det till när du fick det här jobbet?  

Får du pengar för att arbeta här? Om ja, tycker du att det är tillräckligt? 

Skulle du arbeta här även om du inte fick pengar?  

Får du komma med förslag när det gäller ditt arbete? Kan du ge några exempel på förslag du 
har kommit med? 

Blir du lyssnad på när du kommer med förslag? Kan du ge ett exempel på när man har lyssnat 
på dig? Hur gick det till när man lyssnade på dig? 

Får du beröm när du gjort något bra? Klagar någon när du gjort något mindre bra? Berätta! 

Skulle du vilja arbeta med något annat? I så fall vad? 

Vad tror du att du skulle göra om du inte arbetade här? 
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