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Abstract  

 
Author:  Ewa Resman 

Titel : Daily activities -a way to work, or ? 

Supervisor: Kerstin Gynnerstedt  

 

The purpose of this study was to examine two medium-sized municipalities are working to 

people with intellectual disabilities the opportunity to go from daily activities to a paid 

employment in the regular labor. Work is seen as a civil right and is a measure of participa-

tion in society. The Swedish government believes that the work must be available to all 

that includes people with intellectual disabilities. Even so, daily activities, the contribution 

of LSS is increases the most. The daily activities will offer incentives, development, and 

community and shall contribute to people get access to work or studies. 

I conducted five interviews based on an interview guide with managers and consultants 

whose field of work is daily activities with a focus on labor-oriented jobs with an individu-

al investment. 

The areas identified during the study and who were important in the work for a wage em-

ployment were: preparation for work, business contacts and step into paid work. The anal-

ysis is based from the perspectives of: inclusion-exclusion and citizenship. The conclusion 

was that the labor-oriented works with individual placement are an alternative for those 

who want and have the ability to be in a workplace. The transition to paid work, however, 

was not common. Factors that influenced this were: that companies do not have the finan-

cial means, the knowledge of providing support from employment services and lack of 

cooperation between different agencies, but also an uncertainty factor of the individuals 

themselves 
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1. Inledning 

Denna uppsats handlar om daglig verksamhet och arbete för personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar. Dessa personer tillhör en grupp som har svårt att hävda sig på ar-

betsmarknaden. Som arbetstagare måste man konkurrera med andra arbetstagare och ar-

betsförmågan bör vara likvärdig. Det är många som har svårt att orka med de arbetsvillkor 

som ställs. Krav som flexibilitet, initiativförmåga, och social kompetens leder också till att 

personer med funktionsnedsättning har svårigheter att hävda sig på arbetsmarknaden.  En 

intellektuell funktionsnedsättning betyder att man har en hämmad begåvningsutveckling 

som kan innebära att man behöver stöd för att klara sin vardag. Lagen (1993:387) om stöd 

till vissa funktionshindrade (LSS) ger personer med intellektuell funktionsnedsättning (ut-

vecklingsstörning) rättigheter till stöd så de får möjlighet att leva som alla andra. En av 

insatserna i LSS är Daglig verksamhet. Den dagliga verksamheten är en laglig rättighet 

som skall ge dessa personer en meningsfull sysselsättning.  

 

 Den svenska regeringens utgångspunkt är dock att alla som vill och kan arbeta behövs på 

arbetsmarknaden. Man måste ge personer med funktionsnedsättning som medför en nedsatt 

arbetsförmåga bättre förutsättningar att finna, få och behålla ett arbete. Arbetslivet måste 

bli tillgängligt för alla och hindrande trösklar måste tas bort eller minimeras. Genom olika 

lönesubventionerade anställningar vill man överbrygga de hinder som finns på arbetsmark-

naden och öppna upp möjligheten till arbete istället för daglig verksamhet för personer 

med intellektuell funktionsnedsättning (Regeringskansliet,2011) . 

 

2. Problemformulering och syfte  

2.1Problemområdet 

 I regeringens viljedokument Arbete för alla-2010 klarläggs synpunkten att alla människors 

vilja och kompetens skall tas till var på arbetsmarknaden. Man måste ge personer med 

funktionsnedsättning bättre förutsättningar att få delta på arbetsmarknaden. 
 

En av försäkringskassans uppgifter är att pröva individers arbetsförmåga gentemot den 

reguljära arbetsmarknaden. I de fall där inte tillräcklig arbetsförmåga finns har arbetsför-

medlingen möjlighet att bistå med olika sorters stödinsatser tex  tekniska hjälpmedel, stöd 

av Sius konsulent, eller olika lönebidragsanställningar. En annan viktig uppgift är uppfölj-
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ningsansvaret, där arbetsförmedlingen följer upp och ser till att individen får de förutsätt-

ningar som behövs för att behålla sitt arbete. 

Personer med intellektuell funktionsnedsättning är den grupp som har svårast att hävda sig 

på arbetsmarknaden.  De är även en grupp som har rätt till LSS och sysselsättning i Daglig 

verksamhet som bedrivs i kommunernas regi. Den dagliga verksamheten skall erbjuda sti-

mulans, utveckling, ökad självständighet och gemenskap och den skall vara utformad uti-

från den enskildes behov, förmåga och funktionsnedsättning. Den skall skapa förutsätt-

ningar för personlig utveckling och för de som har någon form av individuell placering, en 

möjlig väg till ett lönearbete. 

 

 I Socialstyrelsens vägledning, På Tröskeln, Daglig verksamhet med inriktning på arbete 

(2010) visade det sig att daglig verksamhet var den insats enligt LSS som ökade mest se-

dan lagen trädde i kraft 1994. Mellan åren 2000- 2008 ökade antalet beslut om daglig verk-

samhet från 20 500 till 28 100. Kartläggningen visade även att 15 % av de som har beslut 

om daglig verksamhet hade en placering på en reguljär arbetsplats. Samtidigt konstaterades 

att nästan inga placeringar gick över till ett lönearbete.  

 

Detta är ett område där jag många gånger ställt mig frågan, varför är det så? Vad är det 

som gör att man blir kvar i sin dagliga verksamhet, men har en individuell placering på 

arbetsplats på den reguljära arbetsmarknaden?  Är problemet att man vill tillförsäkra per-

soner trygghet genom aktivitetsersättning?  Är den dagliga verksamheten inte anpassad i 

riktning mot lönearbete?  
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2.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att beskriva och analysera hur man i två kommuner arbetar för att ge 

personer med intellektuell funktionsnedsättning och med insatsen Daglig verksamhet enl 

LSS § 9:10 möjlighet att få ett lönearbete på reguljära arbetsmarknaden.  

Frågeställningarna är: 

 

- Hur arbetar man i dagligverksamhet enl LSS för att ge personer med intellektuell 

funktionsnedsättning förutsättning att omvandla aktivitets och sjukersättning till 

Lönearbete? 

-  Har arbetssättet gett personer med intellektuell funktionsnedsättning möjlighet till 

ett lönearbete? 

- Vilka möjligheter eller hinder ser arbetskonsulenter/arbetsanpassare i sitt arbete? 

 

2.3 Avgränsningar   

Studien avgränsas till Områdeschefer/ arbetskonsulenters/arbetsanpassares beskrivning av 

processen med att stödja personer med intellektuell funktionsnedsättning som har syssel-

sättning i daglig verksamheten, men då målet är att få ett lönearbete på den reguljära ar-

betsmarknaden. Områdeschefen har ett övergripande verksamhetsansvar för verkställandet 

av insatsen Dagligverksamhet enl LSS. Arbetskonsulenters/arbetsanpassarnas huvudupp-

gifter är att utifrån en kartläggning hitta arbetsplatser där det finns möjlighet till praktik 

därefter har de kontakt och uppföljningsansvar för praktiken. Personerna med funktions-

nedsättning får även ett stöd från handledare på arbetsplatsen men det ingår inte i denna 

studie. I studien har inte kontakter med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, arbetsgi-

vare eller enskilda individer tagits. Studien är gjord i 2 två kommuner, där antalet kommu-

ninvånare är jämförbart, där jag utifrån egen profession och erfarenhet vet att de under en 

längre tid arbetat med individuellt utflyttad daglig verksamhet.   
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3. Det institutionella ramverket. 

 

3.1 Från fattighus och arbetshem till LSS 

Man kan säga att den första institutionen för personer med intellektuella funktionsnedsätt-

ningar var fattighus och arbetshem. Där arbetade man i jordbruk och belönades med arbete, 

mat och husrum. Daglig verksamhet startade under 1930 talet och hade sitt ursprung från 

de tidigare arbetshemmen. Arbetshemmen var vårdhem där personer med utvecklingsstör-

ning både hade sitt boende och sin sysselsättning (Blomberg, 2006).  Historiskt har perso-

ner med funktionsnedsättning oftast varit diskriminerade och utestängda från stora delar av 

samhället. Deras möjlighet att utforma sitt eget liv var begränsat till andras välvilja. Synen 

på funktionsnedsattas möjlighet att delta i arbetslivet har varierat över tid och har varit be-

roende av samhällets syn på dessa personers förmåga. 

  

Den svenska handikappspolitiken grundar sig i alla människors lika värde, alla människor 

ska ses som samhällsmedborgare med samma rättigheter och skyldigheter. Alla ska vara 

jämlika i levnadsvillkor och ha rätt till delaktighet i samhället (SoU 1996:46). Arbete fyller 

många olika funktioner i människors liv. Arbete är den viktigaste försörjningskällan för 

personer i förvärvsaktiv ålder. Arbetet är också en viktig del av vår identitet. Det ger oss en 

känsla av tillhörighet, att få vara delaktig och ingå i ett sammanhang. I dagens funktions-

hinderpolitik är tillgången till arbete en viktig målsättning. Lindqvist och Marklund (1995) 

menar att den svenska socialpolitiken alltid varit starkt arbetsinriktad men att arbetsetiken 

har varierat över tid beroende på olika politiska ideologier. Under specifika omständigheter 

har arbetslinjen antingen varit generös eller restriktiv. Den har varit baserad på strukturella 

försök att öka möjligheter till arbete, likväl som försök att pressa individer till arbete. Ar-

betslinjen idag ses som ett försök att kombinera insatser för att skapa bra arbeten genom 

bättre arbetsförhållanden och att återinföra arbetsinslag i socialförsäkringssystemet.  

 

 1943 tillsattes Kjellman- utredningen med syfte att utreda hur samhället kunde ta tillvara 

på de partiellt arbetsföras arbetskraft. Begreppet ”arbetsvård ” användes som ett samlat 

begrepp för de olika arbetsförberedande insatser som gjordes för att ta tillvara på funkt-

ionsnedsattas arbetsförmåga. I direktiven för utredningen betonades samhällsekonomiska 

och ideologiska argument . Kommitténs förslag var att de partiellt arbetsföra skulle omfat-

tas av de sociala system som var under uppbyggnad och det poängterades alla människors 

värde och lika rättigheter och de skulle inkluderas i den samhällsservice som gällde alla 
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samhällsmedborgare (Prop 1999/2000:79, Blomberg 2006). Lindberg och Grönvik (2011) 

hänvisar till 1943 års utredning och menar att arbetsvården var en organisation som blev 

grunden för de arbetsmarknadspolitiska insatserna för personer med funktionsnedsättningar 

 

 Under 1950 och 1960 - talen förändrades synen på funktionsnedsatta från att ha varit ett 

individuellt ansvar till att fokusera på de problem samhällets utformning medförde för per-

soner med funktionsnedsättning. Arbete skulle ses som en rättighet och arbetslöshet var ett 

samhällsansvar.  Under denna period skapas arkivarbeten och skyddade verkstäder för per-

soner som har svårt att få en anställning på den reguljära arbetsmarknaden. Dessa anställ-

ningsformer var föregångare till dagens anställningar med lönebidrag och anställning på 

Samhall (Prop 1999/2000:79). Det var först i 1967 års lag angående omsorger om psykiskt 

utvecklingsstörda, som personer med intellektuell funktionsnedsättning fick möjlighet till 

sysselsättning. Landstingen fick då skyldighet att anordna dagcenterverksamhet för alla 

vuxna personer med utvecklingsstörning . Syftet var att utvecklingsstörda skulle träna upp 

sina färdigheter för att få ett självständigare liv. Dagcenterverksamheten gav även personer 

med måttlig och grav intellektuell funktionsnedsättning möjlighet att delta i aktiviteter som 

gav stimulans och utvecklingsmöjligheter. Verksamheten utvecklades och lokaliserades 

även ut från vårdhemmen för att öka dessa personers delaktighet i samhället (Blomberg, 

2006 Socialstyrelsen, 2010). 

 Under 1970- talet sker en förskjutning från de skyddade verkstäderna eftersom kravet på 

en högre arbetsförmåga ökade . Personer med intellektuell funktionsnedsättning räknades 

inte längre som partiellt arbetsförda och flertalet beviljades förtidspension och hänvisades 

till dagcenterverksamhet. (Blomberg 2006) . Diskussioner fördes om hur man kunde hitta 

vägar ut från dagcenter. Utflyttad verksamhet, dvs. verksamhet som lokaliserats utanför 

dagcenter skulle vara ett steg för integration och delaktighet i samhället. (Blomberg, 2006. 

Kronqvist, 2006)  

 

1985 års, Lag om särskilda omsorger för psykiskt utvecklingsstörda även kallad ”den nya 

omsorgslagen” var ett viktigt steg i integrationssträvan för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. Vårdhemmen skulle avvecklas och ersättas av andra boendeformer 

och regler för särskolan övergick till skollagen, Daglig verksamhet eller annan sysselsätt-

ning blev en lagstadgad rättighet. Skrivelsen ”annan sysselsättning” öppnade ny möjlighet-

en till utflyttad dagcenterverksamhet (Kronqvist 2006). Regeringen tillsatte 1989 en handi-

kapputredning. Utredningen utgår från en humanistisk människosyn och ställningstagan-
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den har sin grund i principerna: självbestämmande och inflytande, tillgänglighet, delaktig-

het samt kontinuitet och helhetssyn (SOU 1992:52). 

 

Handikapputredningens betänkande till Regeringen innehöll förslag till reformering inom 

handikappolitiken. En av bakgrunderna till handikapputredningen var att människor med 

omfattande funktionsnedsättning oftast saknade mycket av det som för andra var självklart 

(Bergstrand, 2011). Handikappsutredningen slutbetänkande gav resultatet Lagen om sär-

skilt stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) och förtydligar att perso-

ner med stora funktionsnedsättningar ska få ett stöd som stärker deras möjlighet till ett 

självständigt liv.  

 

Personer med omfattande funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser enligt 

LSS. Av 1 § LSS framgår vilka som ingår i lagens personkretsar och bestämmelser om 

vem som kan få insatser med särskilt stöd och särskild service från denna lag. 

Personkretsarna är personer  

1. Med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd 

2. Med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada 

i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom eller 

3. Med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte be-

står av normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i 

den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.  

 Daglig verksamhet är en av lagens tio insatser och regleras i § 9: 10 i LSS och är förbehål-

len personer i yrkesverksamhet ålder som inte arbetar eller studerar och som omfattas i 

personkrets 1 och 2 enligt 1 § LSS (Bergstrand, 2011). 

 

Enligt LSS § 15:4  skall den kommunala verksamheten ansvara för att utveckla den enskil-

das möjlighet att få tillgång till studier eller arbete. Det ska finnas ett samarbete mellan 

olika aktörer för att kunna tillhandahålla sysselsättning inom daglig verksamhet med god 

kvalitet och öka personernas möjlighet att få ett lönearbete (Molin& Sauer, 2009). Arbets-

förmedlingen och Försäkringskassan är naturliga samarbetspartners men även det lokala 

näringslivet bör involveras för att öka möjligheten till lönearbete (Tideman, 2000). 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skolverket och Socialstyrelsen menar i sin rapport 

till arbetsmarknadsdepartementet Strategi för fler personer med funktionshinder i arbete 
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(2008) att det är relativt lätt att få daglig verksamhet om man uppfyller lagens krav men att 

det är svårt att komma vidare.  Risken att man ”blir” kvar i daglig verksamhet är stor, trots 

att lagens intention med daglig verksamhet är att man skall ha möjlighet att få arbete på 

arbetsmarknaden (Arbetsmarknadsdepartementet, 2008). 

 

Socialstyrelsen rapporterar att övergång från daglig verksamhet till lönearbete under de 

senaste åren nästan varit obefintlig och menar att daglig verksamhet har blivit en perma-

nent insats istället för ett steg i utvecklingen mot lönearbete (Socialstyrelsen, 2008).   

 

3.2 Offentliga aktörer 

3.2.1  Försäkringskassan 

 Försäkringskassan har ett ansvar att pröva arbetsförmågan hos personer med funktions-

nedsättning gentemot hela arbetsmarknaden. Har man en nedsatt eller ingen arbetsförmåga 

kan man bli beviljad aktivitets eller sjukersättning. Försäkringskassan grundar sina beslut 

på läkarintyg om funktionsnedsättning och läkarens bedömning av en persons arbetsför-

måga (Lindqvist & Hetzler, 2004). 

Aktivitetsersättning är en ekonomisk ersättning som betalas ut till ungdomar mellan 19-29 

år och som pga av funktionsnedsättning har en nedsatt arbetsförmåga med minst ¼ i alla 

arbeten på hela arbetsmarknaden. Ersättningen omprövas vart 3:dje år. Arbetsförmågan 

skall prövas regelbundet (försäkringskassan). Sjukersättning beviljas personer mellan 30 – 

64 år som har en stadigvarande nedsatt arbetsförmåga för all överskådlig tid i alla arbeten 

på arbetsmarknaden(försäkringskassan). Försäkringskassan ansvarar dock för att samordna 

insatser för personer med aktivitets eller sjukersättning för att underlätta vägen till lönear-

bete. De personer som har en funktionsnedsättning, där försäkringskassan bedömer att de 

inte har någon arbetsförmåga och som tillhör personkrets 1 och 2 i LSS, har möjlighet att 

hos kommunen ansöka om sysselsättning i form av daglig verksamhet. 

 

3.2.2  Arbetsförmedlingen  

Arbetslinjen har sedan hösten 2006 varit vägledande för att bryta utanförskap och öka 

sysselsättningen. Oavsett arbetsmarknadsläget kommer det alltid att finnas personer som 

har det svårare att få tillgång till arbetsmarknaden (Nordiska handikappolitiska rådet, 

2008). 
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Arbetsförmedlingens uppdrag är att ta tillvara på den arbetsförmåga som finns hos alla och 

det gäller även personer med funktionsnedsättning. De förfogar över olika stödinsatser för 

att förbättra funktionsnedsattas möjlighet att få och behålla ett arbete. Arbetsförmedlingen 

har olika specialinriktade insatser till personer med funktionsnedsättning och nedsatt ar-

betsförmåga lättare skall få och kunna behålla ett arbete.  

 

- Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen 

- Stöd med personligt biträde, arbetsgivaren får ekonomisk kompensation för att en 

anställd på företaget finns till hands och hjälper personen med arbetsuppgifter 

- Stöd vid start av näringsverksamhet 

- Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS), en av arbetsförmedlingen an-

ställd person som hjälper till vid introduktion på arbetsplatsen tex anpassning , trä-

ning och inlärning av arbetsuppgifter och kan sedan finnas som stöd efter att an-

ställningen påbörjats.  

- Anställning med lönebidrag, arbetsgivaren får ekonomisk kompensation för den 

nedsatta arbetsförmågan, Bidraget lämnas i regel som högst 4 år men kan i vissa 

fall förlängas. 

- Utvecklingsanställning, ger den enskilde möjligheten att testa och utveckla sin ar-

betsförmåga eller på annat sätt förbereda sig för en mer långsiktig etablering på ar-

betsmarknaden. Denna form av anställning varar i ett år men kan förlängas ett år 

om särskilda skäl finns. Anställningen kan övergå till lönebidrags eller trygghetsan-

ställning. 

- Trygghetsanställning, är en ekonomisk kompensation till arbetsgivaren under 4 är 

när de anställer en person med nedsatt arbetsförmåga. 

- Skyddat arbete, är en anställning hos Samhall eller genom offentligt skyddat arbete 

(OSA). Bägge dessa anställningar erbjuds personer med funktionsnedsättning som 

har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden genom andra insatser (Arbetsför-

medlingen, Lindberg och Grönvik, 2011).   
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Tanken med dessa insatser är att minska arbetslösheten, öka den produktiva sysselsättning-

en och ge personer möjlighet till ett arbete utan stöd (Nordiska handikappolitiska rådet, 

2008). 

  

Om en person med nedsatt arbetsförmåga inte kan placeras i arbete direkt eller inom en 

snar framtid kan personen hänvisas till Arbetsförmedlingens rehabilitering för att för ar-

betsprövning och träning för att sedan gå till någon av de arbetsmarknadsstöd som nämns 

ovan (Lindberg & Grönvik, 2011). 

4. Centrala begrepp och teman 

 
4.1 funktionsnedsättning och funktionshinder 

 

Socialstyrelsen  menar att det funnit en förvirring mellan begreppen funktionsnedsättning 

och funktionshinder. Begreppen användes tidigare både som nedsatt funktionsförmåga och 

de hinder som upplevdes i vardagen. I socialstyrelsens termbank definieras funktionsned-

sättning och funktionshinder som                     

                      Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller 

                      Intellektuell funktionsförmåga. Funktionsnedsättningen kan uppstå  

                     som en följd av sjukdom, medfödd eller förvärvad skada   

                      (Socialstyrelsen,2010) 

 

                      Funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning 

                      innebär för en person i relation till omgivningen. Det innebär de  

                      begränsningar eller svårigheter som uppstår i det dagliga livet som  

                      bristande tillgänglighet i arbetslivet, utbildning, kultur och fritid,  

                      sociala relationer och delaktighet i demokratiska processer 

                     (Socialstyrelsen 2010). 

 

 

2001 antog WHO ett klassificeringschema, Internationell klassifikation av funktionstill-

stånd, funktionshinder och hälsa, ICF. Syftet med klassifikationen är att få ett gemensamt 

språk och gemensam terminologi för att beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd. I 

ICF:s definieras funktionshinder som ett paraplybegrepp för funktionsnedsättningar resp 

strukturavvikelse, aktivitetsnedsättningar och delaktighetsbegränsningar. Fokus i definit-

ionen är komponenterna, ”kroppsfunktioner och kroppsstrukturer” och ”aktiviteter och 

delaktighet”. Det beskrivs även den negativa aspekten i samspelet mellan en person (med 

en hälsobetingelse) och personens kontextuella faktorer (omgivningsfaktorer och person-
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liga faktorer) (Socialstyrelsen, 2003) Den bärande tanken i ICF är att ett funktionshinder 

eller en funktionsnedsättning skapas i samspel mellan en individs ”hälsobetingelse” och 

omgivningen ”kontextuella faktorer”( Socialstyrelsen 2010; Larsson 2006)  

 

4.2 Intellektuell funktionsnedsättning  
 

Vi använder olika begrepp när vi pratar om dessa personer med funktionsnedsättningar 

som, utvecklingsstörda, begåvningshandikappade, förståndshandikappade eller personer 

med intellektuella funktionsnedsättningar. I denna studie använder jag mig av begreppet 

personer med intellektuella funktionsnedsättningar som enl LSS är definitionen av utveckl-

ingsstörning.                                                                                                                                                                

Som alla andra grupper i samhället är detta inte en homogen grupp. Den gemensamma 

nämnaren är att de är personer som har en intellektuell funktionsnedsättning som beror på 

en medfödd eller hämmad utveckling från barndomen och att de får ett stöd för att klara en 

vardag, sysselsättning eller ett arbete. För att dessa personer skall få rätt stöd i livet beskri-

ver man olika grader av utvecklingsstörning.  

 

Lindrig utvecklingsstörning: Behärskar uttal och grammatik och kan läsa och räkna sådant 

som är skrivit på lättare språk men har svårigheter med abstrakta texter. Har en god upp-

fattning om kvalitet och kvantitet, förstår pengar. De kan lära sig klockan men kan ha svå-

righeter att göra tidsbedömningar.  Dessa personer lär sig bra i den miljö de vistas i. Orsak 

och verkan är logisk och konkret. Förståelse och upplevelser sträcker sig utanför det egna 

jaget. 

 

Måttlig utvecklingsstörning: Talar med korta och ofullständiga meningar och har svårig-

heter att uttala vissa ljud men förstår det talade språket. De har bildförståelse och kan an-

vända sig av alternativ kommunikation men kan inte läsa, skriva eller räkna. De har även 

svårigheter med abstraktioner som tid, pengar och att generalisera från en situation till en 

annan.  De förstår orsak och verkan i enklare samband och är välorienterade i dagliga ruti-

ner. 

 

Grav utvecklingsstörning: Dessa personer har klart nedsatt språkförståelse och kan inte 

tala, läsa, skriva eller räkna. Förmåga att tolka vad andra säger men är beroende av tidigare 

erfarenheter. Kommunikation sker via kroppsrörelser. Svårt att förstå bilder och förstår inte 
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abstraktioner. Upplevelse och tankevärd är kopplad till kroppen, varsebildning och moto-

rik. Dessa personer har ofta fysiska funktionsnedsättningar (Kyle´n,1985) 

 

4.3 Arbetsförmåga 

För att kunna få ett eller behålla ett arbete krävs att det finns en arbetsförmåga.  

Ludvigsson, Svensson, Alexandersson (2006) beskriver i sin forskning, att en persons ar-

betsförmåga inte bara beror på individens egen kapacitet utan även av arbetet självt. Perso-

ners arbetsförmåga är ett resultat av samspelet mellan personens kapacitet och arbetets 

krav, det vill säga att arbetsförmåga bestäms i relation till ett arbete. Begreppet arbetsför-

måga har tre grunddimensioner som fysisk, psykisk och social dimension. 

 

I den fysiska dimensionen sätts likhetstecken mellan arbetsförmåga och fysisk aktivitet. 

Arbetsförmågan i medicinska termer är det som mäts vid arbetsprov t.ex. cykla eller med 

arbets EKG . Hit hör även att man har fysisk förmåga att utföra arbetsuppgifter, t.ex. en 

frisör måste kunna använda sina händer för att klippa. 

Arbetsförmågen har också en psykisk dimension där depression, utmattningssyndrom och 

ångest idag är vanliga psykiska orsaker till nedsatt arbetsförmåga. I flera publikationer 

nämns de psykiska parametrarna som subjektiv hälsa/ohälsa eller subjektiv arbetsför-

måga/arbetsoförmåga. I vissa fall används även bedömning av olika psykiska kapaciteter. 

Mental kapacitet; motsvarande kognitiva kapaciteter som minne, logiskt tänkande och re-

aktionsförmåga eller ickekognitiva kapaciteter; som initiativkraft, copingförmåga och kon-

centrationsförmåga. Författarna diskuterar även att aspekter som rör trygghet, självsäker-

het, förmåga att hantera stress mm kan betecknas som psykisk arbetsförmåga/oförmåga.   

 

Ludvigsson et al (2006) menar att arbete är en social aktivitet i ett socialt sammanhang och 

beskriver det som den sociala dimensionen. Enligt författarna använder litteraturen be-

greppet social kapacitet. Exempel på social kapacitet är bl.a. förmåga att komma till arbetet 

i tid, uppträda på ett socialt passande sätt genom klädsel, verbalt uttrycksätt och samar-

betsvillighet. Socialt beteende på arbetet är en avgörande faktor för möjlighet till arbete. 

Attityder från omgivningen och stödet på arbetet är två viktiga faktorer som påverkar ar-

betsförmågan och möjlighet att kunna åtgå till arbetet (Lindberg & Grönvik, 2011). 
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4.4 Arbetslivsrehabilitering 

Arbetslivsrehabilitering betyder att personer ska få möjlighet att rehabiliteras för att återfå 

en arbetsförmåga. Försäkringskassa och Arbetsförmedlingen samarbetar för att arbetslösa 

eller anställda som är sjukskrivna, har sjuk – eller aktivitetsersättning skall kunna få ett 

arbete (Arbetsförmedlingen, 2011).  

4.5 Sysselsättning och Arbete  

Larsson (2006) beskriver skillnaden mellan arbete och sysselsättning som att arbete förut-

sätter ett anställningsförfarande med avtalsenlig lön. Sysselsättning kräver inget anställ-

ningsförfarande utan skall ge stimulans, utveckling och gemenskap utifrån personens öns-

kemål men som på sikt skall kunna leda till ett arbete. Man får heller ingen lön för syssel-

sättning utan försörjningen baseras på de olika bidrag dessa personer är berättigade till. En 

annan skillnad är att arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för arbete och arbetsmark-

nadspolitik genom arbetsförmedlingen och kommunen för sysselsättning. 

 

4.6 Arbete och funktionsnedsättning  

Personer med funktionsnedsättning står i högre grad utan för arbetsmarknaden i jämförelse 

med den övriga befolkningen.  

Enl Statistiska centralbyråns(SCB) kvartalsrapport 4 (2008) har 900,000 personer någon 

form av funktionsnedsättning, 0,9 % av dessa har en intellektuell funktionsnedsättning 

varav 1,5 % bedöms ha en nedsatt arbetsförmåga. 2008 var arbetslösheten för personer 

utan funktionsnedsättning 4,9 % . För personer med funktionsnedsättning utan nedsatt ar-

betsförmåga var arbetslösheten 6,5 % och 9,1 % för personer med funktionsnedsättning 

och nedsatt arbetsförmåga. Arbetsmarknadsanknytningen för befolkningen utan nedsatt 

arbetsförmåga var 80 % till skillnad för personer med nedsatt arbetsförmåga där det ar en 

arbetsmarknadsanknytning på 55 %.  Denna statistik baseras på en kvalitativ studie och 

bygger på personers egen bedömning av funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga 

och bör även tolkas utifrån det perspektivet. 

I SCB: s arbetsmarknads rapporter redovisas heller inte de personer som har insatsen dag-

lig verksamhet enl LSS.  

Det anses inte som att dessa personer har någon arbetsförmåga och står därför inte till ar-

betsmarknadens förfogande (Arbetsmarknadsdepartementet ,2008).  
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Molin och Sauer (2009) ser i Utvecklingsstörning, samhälle och välfärd arbetet som en 

central del av den svenska funktionshinderpolitiken och i den ingår även personer med 

intellektuell funktionsnedsättning. Arbete för denna målgrupp är även knutet till arbetslin-

jen som har den politiska intentionen att öka delaktigheten i samhället och förhindra ett 

utanförskap. Personer med intellektuella funktionsnedsättningar har oftast sitt arbete inom 

ramen för vårt välfärdssystem och enl författarna har arbetet en moralisk och social funkt-

ion. Personer med intellektuell funktionsnedsättning har aktivitets-/ eller sjukersättning och 

är därmed undantagna målsättningarna som finns i arbetslinjen, vilket bidrar till att de 

flesta har sin sysselsättning i daglig verksamhet.   

 

4.7  Daglig verksamhet som ett komplement till arbete 

Den dagliga verksamheten regleras i § 9: 10 i LSS och är en rättighet för personer som 

tillhör personkrets 1 och 2 enl LSS och är i yrkesverksam ålder och som saknar förvärvsar-

bete och inte utbildar sig. Det står även att ”insatsen skall ges den enskilde endast om han 

begär det och deltagandet är frivilligt”. Verksamheten skall erbjuda stimulans, utveckling 

och gemenskap och skall medverka till att personerna får tillgång till arbete eller studier 

(§15:4) Den dagliga verksamheten bör därför innehålla både habiliterande och mer produ-

cerande uppgifter. Det övergripande målet är att utveckla den enskildes möjlighet till ar-

bete. Socialstyrelsen (2008) påtalar att daglig verksamhet inte är en anställningsform med 

syfte att producera varor eller tjänster. Möjlighet till arbete på den reguljära arbetsmark-

naden skall dock regelbundet prövas (Socialstyrelsen, 2008).   

 

Kartläggningen Daglig verksamhet enligt LSS (Socialstyrelsen, 2008) visar att utbudet i 

den dagliga verksamheten är brett. Trots det visas att det finns svårigheter att hitta verk-

samheter som möter enskilda personers behov. Utvecklingen går från traditionella dagliga 

verksamheter som är organiserade som gruppverksamhet i särskilda lokaler till mer flex-

ibla former som utflyttad dagligverksamhet som är integrerad i företag och organisationer 

och individuella placeringar på en ordinarie arbetsplats. Ca 15 % av personer med beslut 

om daglig verksamhet har en individuell placering. Former för utflyttade dagliga verksam-

heter anses som positiva, eftersom det ökar deltagarnas delaktighet i samhället samtidigt 

som man får ett stöd från personer som förstår deras behov av stöd med arbetsuppgifterna. 

Övergången från daglig verksamhet till ett arbete på arbetsmarknaden upplevs dock som 

svårt och i samma rapport konstateras att målet där den enskildes möjlighet till övergång i 
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lönearbete nästan är obefintlig. Den dagliga verksamheten riskerar att ge en inlåsningsef-

fekt då övriga aktörer inom arbetsmarknadspolitiken inte ser denna grupp som sin mål-

grupp. Socialstyrelsen noterar även att samarbetet mellan daglig verksamhet och andra 

arbetsmarknadspolitiska aktörer brister (Socialstyrelsen, 2008).   

 

4.8  Supported Employment 

Supportment Employment är ett samlingsnamn för en handledningsmetod för arbetsrehabi-

literings insatser för personer med funktionsnedsättning. Supported Employment utveckla-

des i USA och Kanada under 1980- talet (Bodil Lundqvist 2009). Utgångspunkten för in-

satserna är att personer med funktionsnedsättning skall få stöd och vägledning för att 

kunna nå få och behålla ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden (Socialstyrelsen Sup-

ported Employment, Antonsson 2003) Den amerikanska modellen går ut på att alla perso-

ner har en arbetsförmåga och det föreligger ingen arbetsförmåge bedömning eller arbets-

träning innan personen börjar på arbetsplatsen, utan att det är viktigt att man hittar rätt ar-

bete och rätt arbetsplats. Metoden har anpassats utifrån svenska förhållanden och används 

som en arbetsmarknadspolitisk insats SIUS, särskilt introduktions – och uppföljningsstöd. 

Det ställs inga krav på anställning utan man påbörjar en projektanställning som så små-

ningom kan övergå till en anställning och det personliga stödet fasas ut som i den ameri-

kanska modellen (Antonsson, 2003).  

 

I Supported Employment utgår man från en kartläggning om hur personen anser att stödet 

skall se ut, önskemål, personliga preferenser och erfarenheter. En arbetskonsu-

lent/jobbcoach eller liknande, med utbildning i metoden stödjer och hjälper personen så 

länge som personen behöver. Stödet kan inrikta sig på att stärka individens förmågor, fär-

digheter och sociala nätverk men kan även handla om den fysiska arbetsmiljön. 

 

5. Tidigare forskning 

Det finns inte så mycket svensk tidigare forskning som direkt berör denna studies fråge-

ställningar. De forskningsrapporter som känns mest relevanta för denna studie behandlar 

arbete och daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Jansson beskriver i 

sin rapport utgiven av Svenskt Näringsliv om konsekvenser vid felaktig fokus på syssel-

sättningspolitiken och ger rekommendationer till fortsatt arbete inom området. Larssons 

och Blombergs avhandlingar handlar om personernas möjlighet till delaktighet i samhället 
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vilket även inkluderar sysselsättning i daglig verksamhet och arbete. Kronqvist ser utveckl-

ingen av sysselsättning för personer med intellektuell funktionsnedsättning ur ett historiskt 

perspektiv.  

 

Li Jansson (2010) beskriver i sin rapport Handikappolitiken – en björntjänst i all välme-

ning - hur fel fokus på sysselsättningspolitiken minskar tillgängligheten till arbetsmark-

naden, och menar att det politiska systemet missat kopplingen mellan arbetsförmåga och 

arbetsmarknadens funktionssätt. En funktionsnedsättning påverkar individerna på olika sätt 

och därmed även möjligheten till arbete. Författaren menar att staten i all välmening byggt 

upp olika stödsystem för personer med funktionsnedsättning utan analys av ekonomiska 

eller arbetsmarknads konsekvenser för de berörda. Detta har lett till att människor katego-

riseras som funktionshindrade på arbetsmarknaden utan att ta hänsyn till den individuella 

arbetsförmågan eller de olika förutsättningar som finns. Olika reformer i arbetslöshetsför-

säkringen och socialförsäkringen i kombination med särskilda jobbskatteavdrag har ökat 

incitamenten till arbete. Men trots dessa insatser menar forskningen att insatserna inte ökat 

sysselsättningen för personer med funktionsnedsättning.  

 

Sysselsättningen bland personer med funktionsnedsättning är i Sverige högre än i övriga 

europeiska länder men speglar inte gruppens förankring på den reguljära arbetsmarknaden 

eftersom vi har många olika subventionerade anställningar. Subventionerna är till för att 

kompensera den lägre produktiviteten som funktionsnedsättningen kan innebära.  

Trots det undviker arbetsgivare att anställa personer med hjälp av anställningsstöden. An-

ledningen är att det är ett så stort antal stödformer som är svåra att överblicka, men också 

eftersom det är politiskt beslutade kan förutsättningarna för stödet snabbt ändras. Det finns 

även rädsla för merkostnaden av eventuella anpassningar av arbetsuppgifter, arbetsplats 

eller en ökad sjukfrånvaro och med det kostnadsansvar det innebär.  

 

Jansson (2010) hänvisar till tidigare forskning och studier som visar att skydds- eller allt 

för rigida lagstiftningar inte ökar funktionsnedsattas möjlighet på arbetsmarknaden utan 

kan till och med ha en negativ effekt på sysselsättningen. Rapportens resultat visar att det 

är de jobbskapande reformerna som ger ett förbättrat företagsklimat som har betydelse för 

hur väl personer med funktionsnedsättning lyckas etablera sig på arbetsmarknaden. 
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Slutsatsen av rapporten är att strategierna för att minska utanförskapet på arbetsmarknaden 

för personer med funktionsnedsättning även måste innefatta förändringar i arbetsmark-

nadens funktionssätt, och kan inte bara handla om lönesubventionerade anställningar eller 

anställningar på Samhall.  

 

Studien Arbetsplatskultur, socialt stöd och arbetets mening berör anställning med lönebi-

drag och daglig verksamhet för personer med intellektuella arbetshandikapp (Per – Olof 

Larsson 2006). Studien syftar till att studera integration av personer med intellektuell 

funktionsnedsättning i de sammanhang där de har sina arbeten och sin sysselsättning. Stu-

dien är uppdelad i tre delstudier, arbetsplatsen, frågan om arbetets mening och olika 

aspekter på hjälp och hjälpgivare samt vilket stöd personen får i realiteten på sin arbets-

plats.  

 

Det huvudsakliga resultatet i studien är att personer inom daglig verksamhet vill bort från 

det negativa och stigmatiserade rollerna som förknippas med intellektuell funktionsned-

sättning och den dagliga verksamheten. Att ha en sysselsättning på en vanlig arbetsplats 

ses som ett privilegium i förhållandet till de som har sin sysselsättning inom omsorgsverk-

samheten. Dessa personer söker sig till, det som författaren beskriver som ”normala livs-

mönster och ett liv som andra” som de till viss del har tillgång till. Deras strävan är att 

komma bort från ”det avvikande och det annorlunda” det vill säga att vara funktionshind-

rad och utanför arbetsmarknaden. Personerna riskerar att utsättas för överkrav eftersom de 

ibland inte har förmåga att leva upp till kraven och förväntningar som finns på deras ar-

betsplatser och behöver många gånger ett socialt stöd för att klara sitt arbete. 

De som har en lönebidragsanställning relaterar sig inte till gruppen intellektuell funktions-

nedsatta och ligger närmare ” normala livsmönstret och ett liv som andra” Resultatet visar 

även att dessa personer oavsett de två stödformerna – lönebidragsanställning eller daglig 

verksamhet, inte är fullt integrerade på sina arbetsplatser. 

 

Inklusion en illusion ? Om delaktighet i samhället för vuxna personer med utvecklingsstör-

ning är en avhandling av Barbro Blomberg (2006). Avhandlingen handlar om hur vardags-

villkor som boende, daglig verksamhet och fritid begränsar eller möjliggör delaktighet i 

samhället för personer med utvecklingsstörning. Blomberg använder sig av begreppen ex-

kluderade arenor, som är arenor där verksamheten är en rättighet enbart för personer med 

utvecklingsstörning eller andra funktionsnedsättningar och inkluderade arenor, där verk-
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samheten är öppen för alla i samhället. Blomberg beskriver utifrån deltagande observation-

er, intervjuer och dokumentgranskning hur dessa olika arenor påverkar personer med ut-

vecklingsstörnings delaktighet i samhällslivet. Slutsatsen i avhandlingen är att det finns 

inkluderande och exkluderande inslag i bägge arenorna och trots olika regelsystem finns 

många hinder för att personer med intellektuell funktionsnedsättning delaktighet i sam-

hället.  

 

Martin Kronkvist studie Sysselsättning för vuxna med utvecklingsstörning (2006) är en 

beskrivning av utvecklingen av sysselsättning för personer med intellektuell funktionsned-

sättning från 1960- talet till idag. Framförallt fokuserar han på de förändringar som bidragit 

till utåtriktad verksamhet och förhållandet till den reguljära arbetsmarknaden. 

 

Studien har bland annat visat att ambitionen för att sysselsättning för personer med intel-

lektuell funktionsnedsättning är att likna ett arbete eller leda till ett arbete har varierat över 

tid beroende på hur arbetsmarknadsläget ser ut. Om arbetslösheten är låg ger det personer 

med intellektuell funktionsnedsättning bättre förutsättningar att få ett arbete och tvärt om 

när arbetslösheten är hög. Kronkvist (2006) uttrycker att personer med intellektuell funkt-

ionsnedsättning är reserver som får tillgång till arbetsmarknaden när efterfrågan finns. Ur 

ett miljörelaterat synsätt menar Kronkvist (2006) att funktionshindret blir större under pe-

rioder av hög arbetslöshet om samhället inte ger det stöd som behövs för att för att de skall 

få samma möjlighet till arbete som personer utan funktionshinder. Troligtvis finns det all-

tid personer med intellektuellfunktionsnedsättning som önskar att få ett arbete på den re-

guljära arbetsmarknaden och att oavsett arbetsmarknadsläget bör de arbetsmarknadspoli-

tiska insatserna vara tillgängliga även för denna målgrupp. Han menar att den dagliga 

verksamheten borde få ett tydligare uppdrag att arbeta med arbetsträning samarbete med 

arbetsförmedlingen och arbetsmarknaden. 

 

 Studien har också visat att det för en del personer är viktigt att deras sysselsättning liknar 

ett arbete eller kan leda till ett arbete, men för många är det väsentligast att de erbjuds en 

sysselsättning i en miljö och i ett sammanhang där de trivs. Det är väsentligt att den dag-

liga verksamheten har ett brett utbud så olika behov tillgodoses. Begreppet arbete behöver 

inte betyda lönearbete och behöver heller inte vara ett närmande mot lönearbete. Samtidigt 

finns det  personer som önskar och som även har rätt till ett stöd så de kan närma sig ett 

lönearbete. 
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6. Teoretisk anknytning  

Teori är ett sätt att förklara, problematisera och analysera det resultat som kommit fram i 

studien. Denna studie vill jag knyta till exklusion/inklusion- och medborgarperspektiv.   

 

Paula Blomqvist (2003) beskriver en välfärdsstat som den moderna stat som skapats i de 

utvecklade marknadsekonomierna och som tar ett övergripande ansvar för medborgarnas 

ekonomiska och sociala trygghet. Förutom ett grundskydd för de som helt saknar inkomst 

finns olika system som försäkrar medborgare mot inkomstbortfall, sjukdom och åldrande. I 

de flesta system finns även tillgång till välfärdstjänster som grundläggande utbildning, 

hälso- och sjukvård samt olika former av social omsorg. Det svenska välfärdssystemet be-

skrivs som solidariskt omfördelande, där alla medborgare omfattas och olika behov tillgo-

doses genom olika trygghetssystem. 

 

Enligt Marshall (1950) består medborgarskapet av tre olika komponenter Civilt, politiskt 

och socialt medborgarskap. Det civila medborgarskapet innehåller rättigheter för den indi-

viduella friheten. Det politiska medborgarskapet betyder att alla har rätt att ingå i det poli-

tiska livet och det sociala medborgarskapet innefattar rätten till den ekonomiska välfärd, 

säkerhet och att fullt ut kunna delta i det sociala livet utifrån samhällets rådande standard.  

Medborgarskap handlar om relationen mellan staten/det offentliga och individen/den en-

skilde. Med andra ord handlar det om ömsesidiga rättigheter och skyldigheter i det sam-

hälle man lever i.  

 

Gynnerstedt & Blomberg (2004) beskriver att sociala rättigheter utifrån den svenska väl-

färdsmodellen baseras på medborgarskap. De formella rättigheterna regleras av olika lagar 

och bestämmelse och skall spegla ett lands officiella syn på innehållet i medborgarskapet 

(Gynnerstedt & Blomberg, 2004). För personer med intellektuell funktionsnedsättning är 

det sociala medborgarskapet utifrån Marshalls (1950) medborgarskapsteori, stärkt genom 

LSS lagstiftningen, vars syfte är full delaktighet i samhälle (Blomberg 2006). Det verkliga 

sociala medborgarskapet visar sig i hur sociala rättigheter och skyldigheter kommer till 

uttryck i det dagliga livet för människor, i detta fall för personer med funktionsnedsättning.  

Jacobsson Petterson (2008)  hänvisar till Youngs (2000) resonemang om differentierat 

medborgarskap, det vill säga vikten av att urskilja en grupps särskilda behov och tillgodose 

detta för att uppnå inkluderat socialt medborgarskap. Gynnerstedt & Blomberg (2004) me-
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nar att LSS lagstiftningen (1993:387) kan ses som en form av partsborgarskap, vilket bety-

der att de som omfattas av lagen tillförsäkras speciella rättigheter och förmåner med mål-

sättning att nå ett inkluderat socialt medborgarskap.  

 

Delaktighet är grundläggande i ett demokratiskt samhälle. Full delaktighet i samhällslivet, 

jämlikhet i levnadsvillkor och ett samhälle för alla, är utgångspunkter i FNs standardregler 

(1993), är ett mål för svensk funktionshinderpolitik och för samhällets olika insatser (prop 

1999/2000:79). I handikapputredningen använder man begreppet delaktighet i bemärkelsen 

aktivt deltagande i samhällslivet. Man menar även att använda begreppet delaktighet ef-

tersom personer med funktionsnedsättning har alla medborgares rättigheter och skyldighet-

er (SoU 1991:46:143). Delaktighet kan ses från olika perspektiv som, att personen ingår 

och deltar i det normala samhällslivet och har likvärdig tillgång till samhällets resurser. 

Eller att personen upplever sig upplever sig lika delaktig som andra (Gynnerstedt & Blom-

berg (2004). 

 

Blomberg (2006) har som utgångspunkt att delaktighet i samhället sker i interaktion mellan 

den enskilde och samhället i mötet med andra. Inklusion däremot är att vara en del av ett 

samhälle och Blomberg (2006) definierar inklusion som tillhörighet, att vara innesluten i, 

att finnas med, vara en del av samhället, inlemmad i, samt att dela ansvar såväl som rät-

tigheter. Inklusionsbegreppet har sin utgångspunkt i att personer med funktionsnedsättning 

skall vara inkluderade i samhället och inklusion är ett uttryck för de lagar och beslut som 

styr samhället. Motsatsen till inklusion är exklusion som är en följd av fel och brister som 

begränsar delaktighet i samhället. Inklusion och exklusion handlar om processer som rela-

teras till olika händelser och aktörer.  

 

Lister (2007) menar att det sociala medborgarskapet utifrån TH Marshalls (1950) teori ut-

går från en norm som exkluderar grupper från tillträde i både offentliga och privata arenor. 

Lister menar exempelvis att främst det offentliga fältet präglas av ett produktionstänkande, 

vilket hon då beskriver utgår från den friska mannens handlingsfält. För att alla medbor-

gargrupper ska uppnå ett socialt medborgarskap anser Lister att olika behov ska framträda 

och olikheter vara normgivande. Det vill säga olikheter och skilda behov ska inkluderas 

som en del i det sociala medborgarskapet (Jacobson Petterson, 2008).   
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I relation till denna studie kan exklusion och inklusion ses ur två perspektiv – dels  ur ett 

välfärdspolitiskt vinkel, dels ur ett individuellt perspektiv  utifrån personer med funktions-

nedsättning. 

 

7.  Metod 

7.1  Perspektiv och Metodval  

Denna studie utifrån ett exklusion/ inklusion- och medborgarskaps perspektiv utgår från de 

politiska intentionerna att alla personer oavsett funktionsnedsättning har rätt till delaktighet 

i samhällets alla arenor och där ingår även möjlighet till ett arbete. 

För att nå syftet med studien har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer. Enligt 

Holme & Solvang (1991) kännetecknas den kvalitativa forskningsmetoden och principen 

av kunskapsutveckling av en närhet till forskningsobjektet. Som forskare försöker man 

sätta sig in i den undersöktes situation och se världen utifrån hans eller hennes perspektiv. 

Synsättet i den kvalitativa forskningen utgår från att det finns saker och ting som man som 

samhällsforskare inte kan förstå om man inte sätter sig in i situationen och ser den ur re-

spondentens situation. Forskaren försöker utifrån detta fenomen skapa en mer fullständig 

uppfattning av den företeelse som studeras.  

 

 Holme & Solvang (1991) skiljer mellan informant och respondent intervju. Respondent 

intervjun betyder att man intervjuar en person som själv är delaktig i den företeelsen som 

studeras. Informant intervjun är en intervju med någon som står utanför företeelsen men 

som har mycket att säga om den.  Enligt Kvale & Brinkman (2009) är forskningsintervjun 

ett samtal utifrån ett tema, den har en struktur och ett syfte med fokus på forskningsämnet.  

 

För att få en så beskrivande bild som möjligt av områdeschefers och arbetskonsulenter-

nas/arbetsanpassares arbetsätt har jag använt mig av halvstrukturerad intervju dvs den är 

varken som ett öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär.  Studien är en beskriv-

ning av arbetssätt, jag har därför valt att göra en framför allt beskrivande studie med analys 

där resultatet sätts i relation till tidigare forskning (Grönmo 2006). 

 

7.2 Urval 

Syftet att använda mig av kvalitativa forskningsintervjuer i denna studie är att öka inform-

ationsvärdet och skapa en större förståelse för det studerade fenomenet. Holme och Sol-
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vang (1991) menar att urvalet av respondenter inte sker slumpmässigt eller tillfälligt, utan 

sker systematiskt utifrån den förförståelse, de för-teorier och förutfattade meningar forska-

ren har då projektet startas. Eftersom jag har kännedom om det studerade ämnet gjordes 

urvalet av respondenter genom ett strategiskt urval av de yrkesgrupper som kan ge mig 

relevant information till studien. Jag valde att intervjua områdeschefer och arbetskonsulen-

ter/arbetsanpassare inom Daglig verksamhet med inriktning mot arbetsinriktad sysselsätt-

ning med individuell placering. Urvalet kunde också ha inkluderat personal i traditionell 

och utflyttad(företagsgrupper) Daglig verksamhet men mitt val av respondenter utgick 

dock från att den arbetsinriktade individuella placeringen är närmare arbetsmarknaden än 

övrig daglig verksamhet och därför valdes dessa personalkategorier bort för denna studie.  

 

Min förkunskap i ämnet baseras på att jag hararbetat som enhetschef inom verksamhetsom-

rådet LSS och därför har kunskap om lagens intentioner. Min förförståelse baseras på 

också att jag tidigare har arbetat med daglig verksamhet för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning och autism. Då var jag delaktig i diskussioner kring utvecklandet av 

olika former av denna LSS insats. I mitt arbete har jag även haft ett visst samarbete med 

arbetskonsulenterna i den kommun jag arbetar och fått insyn i hur de arbetar för att få per-

soner inom daglig verksamhet att närma sig den reguljära arbetsmarknaden. Att jag har en 

viss förförståelse inom ämnesområdet kan påverka studiens resultat, vilket jag varit med-

veten om under hela processen. Vad jag inte har kunskap om, är hur de studerade kommu-

nerna är organiserade eller vilka förutsättningar de har i sitt arbete, vilket betyder att jag 

inte tror att min teoretiska förkunskap eller förförståelse har påverkat resultatet i studien. 

 

7.3 Etiska avvägningar 

 I studien kommer inga personer att nämnas eller känsliga personuppgifter att redovisas.  

Som forskare har man ett ansvar för hur kunskapen och resultatet används i samhället. I 

samhällvetenskaplig forskning är det främst människor som är studieobjekt och det är vik-

tigt att ge individen skydd och integritet Holme, Solvang (1991). 

 

Jag har tagit del av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) och följt dem under 

studiens gång. Respondenterna informerades skriftligt och muntigt om att intervjuerna 

skulle ligga till grund för en kandidat- uppsats i Socialt arbete på Linnè -universitetet. Re-

spondenterna informerades om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde 
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avbryta sitt deltagande. Kontakten med arbetskonsulenter/anpassare skedde via Områdes-

chefen och man kan kanske fråga sig om deltagandet var ”frivilligt”? Min uppfattning är 

att respondenterna hade valmöjlighet att delta i studien. I det uppdrag respondenterna har, 

ingår även att informera om arbetssätt, möjligheter och hinder i arbetet. Inom det studerade 

området är det väldigt få som arbetar i denna form av daglig verksamhet, vilket betyder att 

det är svårt att tillförsäkra anonymitet i den egen organisation. 

 

 I studien gör jag ingen presentation av kommunerna eller hur organisation ser ut, och det 

leder till att respondenterna är anonyma för övriga som tar del av studien. Materialet i stu-

dien kommer endast användas för resultatet i detta examensarbete. Resultatet av studien 

kan kanske användas som jämförelsematerial för andra organisationer 

  

7.4 Genomförande  

Inledningsvis gjorde jag en litteratur - och rapport studie för att öka min kunskap inom 

ämnesområdet samt att få en översikt av tidigare forskning. Utifrån kunskapsbasen och 

mina frågeställningar i studien utformades en intervjuguide. Intervjuguiden har vissa över-

gripande frågor med förslag på olika följdfrågor. För att se om mina frågor gav svar på 

frågeställningarna i studien gjordes en provintervju med en arbetskonsulent i en annan stor-

leksmässigt jämförbar kommun. Utifrån det resultatet samt synpunkter från min handledare 

gjordes justeringar i intervjuguiden. Jag formulerade ett informationsbrev som skulle ge 

respondenterna en korfattad information om studiens syfte, en inbjudan till medverkan 

samt en samtyckesblankett.  

 

Jag kontaktade områdeschefer i två medelstora kommuner via e- mail och frågade om de 

hade möjlighet att delta i studien och om jag fick intervjua de arbetskonsulen-

ter/arbetsanpassare som de har anställda i sin organisation. (bilaga 1). Jag fick positiv re-

spons och tid, plats och upplägg av intervjusituationen bestämdes. Jag har sammanlagt 

gjort fyra olika intervjuer med fem olika personer. I kommun 1 träffade jag de två som 

arbetade som arbetskonsulenter i en gemensam intervju. Arbetskonsulenterna valde att 

göra en gemensam intervju eftersom de arbetade mot samma personer men hade olika rol-

ler. Intervjun genomfördes på deras arbetsplats. Denna kommun hade lokala riktlinjer för 

deras arbete som jag fick ta del av. I kommun 2 träffade jag arbetsanpassaren och områ-

deschefen på arbetsanpassarens arbetsplats men vid två olika intervjutillfällen. Kommun 2 
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hade inga uttalade riktlinjer för denna form av daglig verksamhet utan målsättningen för 

daglig verksamhet var generellt formulerad i deras verksamhetsplan. 

 

Jag gick igenom syftet med min studie och att deras deltagande var frivilligt och att de när 

som helst kunde avbryta sitt deltagande. Samtyckesblanketten skrevs på och på frågan om 

de vill se sammanställningen innan det publicerades fick jag olika svar, en ville gärna se 

utskriften av intervjun övriga uttryckte att de gärna ville ha resultatet när studien var fär-

digställd. Jag fick även lov att kontakta dem om det var något som var oklart vid utskriften 

av intervjuerna. Intervjuerna spelades in via mobiltelefon. Respondenterna beskrev sin 

bakgrund, arbetsplatsen och vad som ingick i deras uppdrag. Intervjuerna genomfördes 

utifrån den intervjuguide jag gjort för att nå syftet med studien. Vi följde inte guiden rakt 

upp och ner, utan hade ett enl Kvale & Brinkman (2009) strukturerat samtal utifrån fråge-

ställningarna. Intervjuerna tog från 30 min till en timme att genomföra. Det kändes som att 

vi skulle kunna haft längre intervjuer för dessa personer var väldigt engagerade i sitt arbete 

och hade mycket att tillföra om arbetssätt, var som var bra och vilka förbättringsområden 

de kunde se och ville genomföra.  

 

7.5  Bearbetning och analys 

Jag har valt att inkludera analysen i presentationen av det empiriska resultatet. För att få en 

bra struktur presenteras materialet utifrån teman som knyter an till frågeställningarna i stu-

dien. Jag har använt mig av meningskategorisering, vilket innebär att jag kodat materialet 

från intervjuerna i olika kategorier för att få en översikt av det insamlade materialet (Kvale 

& Brinkman,2009).  Sedan resultat av intervjuerna skrivits ner har jag om och om igen läst 

igenom de nedskrivna intervjutexterna, reflekterat och funderat för att få en helhet och hitta 

de naturliga meningsenheterna som respondenterna uttrycker. Under denna process blev de 

olika temana tydligare och jag kunde lyfta fram det viktigaste ur intervjuerna och göra jäm-

förelser med teorier, forskning, litteratur och rapporter inom ämnesområdet.  Jag gör som 

Kvale & Brinkman (2009) beskriver som en deskriptiv utsaga, vilket innebär att jag gör en 

beskrivning utifrån denna verksamhets verklighet och tolkar resultaten. 

 

7.6  Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

Enligt Kvale& Brinkman (2009) betyder validitet att man undersöker det man avser att 

undersöka. Frågorna till respondenterna och analysen av materialet ska matcha syftet med 
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studien och dess frågeställningar. Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet (Kavle & 

Brinkman, 2009). Reliabiliteten bestäms av hur forskningen utförs och hur noggrann fors-

karen är i bearbetningen av informationen (Holme & Solvang, 1991). Det finns frågeställ-

ningar om kunskap som är producerad genom kvalitativ forskningsintervju kan vara objek-

tiv? (Kavle & Brinkman, 2009) .  

 

Jag har för att göra studien tillförlitlig spelat in intervjuerna för att försäkra mig att jag ana-

lyserar det material respondenten gett mig. Jag har varit noggrann vid transkriberingen av 

det inspelade materialet och jobbat både med ljudinspelningarna och det nedskrivna 

materialet vid bearbetningen av resultatet. Min studie är inte tillräckligt omfattande för att 

ge generaliserbar kunskap. Ambitionen med studien är därför, att visa hur man i två kom-

muner arbetar för att personer med insatsen daglig verksamhet enligt LSS ska ges förut-

sättningar till ett lönearbete på den reguljära arbetsmarknaden. Jag är medveten om risken 

att de utvalda respondenterna vill visa sin verksamhet endast från positiva aspekter men 

under intervjuerna upptäckte jag att respondenterna hade ett kritiskt förhållningssätt till sitt 

eget arbete samt de politiska intentionerna som de arbetar utefter.  

 

8.  Resultat och analys 

8.1 Dagligverksamhet som förberedande för arbete 

 
I båda kommunerna är den övergripande målsättningen med den dagliga verksamheten att 

på kortare eller längre sikt utveckla den enskildes förmågor och för vissa personer leda 

även till ett förvärvsarbete (Jfr Prop. 1992/93:159). I kommunerna finns mer eller mindre 

tydliga strategier och mål med syftet att ge personer med intellektuell funktionsnedsättning 

möjlighet att utveckla sin arbetsförmåga genom arbetsinriktad sysselsättning med indivi-

duell placering vilket överensstämmer med diskussionerna i Socialstyrelsen kartläggning 

(2008). Detta skulle kunna betraktas som ett sätt att uppnå inklusion genom differentierat 

socialt medborgarskap där målet är att lyfta personers skilda behov och tillgodose dessa 

(Jacobson Petterson, 2008).  

 

De studerade kommunerna har sammantaget 75 personer i dagligverksamhetsformen ar-

betsinriktad sysselsättning med individuell placering.  Idag är det inte vanligt att personer 

går från traditionell daglig verksamhet eller företagsgrupper till en arbetsinriktad syssel-
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sättning med individuell placering . Det är oftast de personer som kommer från Gymnasie-

särskolan och som fått sina diagnoser senare i livet som önskar att ha en individuell place-

ring på ett företag. 

 

Respondenterna uttrycker att det finns vissa svårigheter, även om de minskat, att få en rör-

lighet i den dagliga verksamheten och man pratar då om trygghetsfaktorer som gruppge-

menskap och trygghet i arbetsuppgifter. Trygghet är också personalen som finns för grup-

pen. Man menar även att personalen i den dagliga verksamheten känner sig otrygga eller 

har bristande kunskap om arbetssättet i den arbetsinriktade individuella dagliga verksam-

heten. Dessa trygghetsfaktorer framkommer även i Socialstyrelsens kartläggning (2008) 

och Ineland & Molin & Sauers forskning(2009 ). Man menar även att målgruppen som 

idag finns inom den traditionella dagliga verksamheten eller i någon företagsgrupp inte har 

förutsättningar till arbetsinriktad sysselsättning med individuell placering.  

 

För att öka rörlighet inom den dagliga verksamheten utifrån att se den enskildes förmågor 

och intressen arbetar man i kommun 2 med ”lediga jobb”. Det betyder att man annonserar 

lediga platser inom den dagliga verksamheten och ger omsorgstagare möjlighet till ut-

veckling och att våga ta steget vidare i annan form av sysselsättning. Man beskriver att det 

ökat den enskildes delaktighet i sitt val av sysselsättning och att de utvecklats på ett posi-

tivt sätt. Som Blomberg (2006) beskriver är de olika formerna för dagligverksamhet både 

exkluderade och inkluderade arenor. Daglig verksamhet i form av sysselsättning inkluderar 

personer i en verksamhet som är en social rättighet enligt lag och som ger delaktighet i en 

social gemenskap. Samtidigt kan vi konstatera att denna dagliga verksamhet och den 

trygghet den ger medverkar till att personen exkluderas från arbetsmarknaden. Om den 

dagliga verksamheten sker inom ett företag blir inklusionen i arbetsmarknaden större men 

exklusionen bland arbetskamrater på arbetsplatsen kan medföra att personen känner sig 

exkluderad trots att innehållet i det sociala medborgarskapet fullföljs. Möjligheten till in-

kludering i arbetslivet påverkas också av vilken form av intellektuell funktionsnedsättning 

personen har.   

 

8.2 Arbetslivsinriktad sysselsättning med individuell placering  

Kommunerna använder sig av ISA som står för Individuellt Stöd i Arbete. ISA är en kart-

läggningsmodell som utvecklats av Misa och bygger på Supported Employment. Arbets-
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konsulenterna/arbetsanpassaren har gått utbildning via Misa (MISA betyder Metoder i in-

dividuellt stöd i arbete). Respondenterna tycker att ISA är ett bra grundmaterial som de 

dock anpassat utifrån sina förutsättningar. Kartläggningen och kartläggningsperioderna ser 

olika ut beroende på vilka resurser som finns men även på hur dessa är organiserade. Kart-

läggningen bygger på ett helhetstänkande där individen står i centrum. Antonsson (2003) 

beskriver helhetsperspektivet som består av tidigare erfarenheter och egna önskemål om 

vad personen vill arbeta med.  

 

I kommun 1 har man en arbetspraktik i de interna verksamheterna för att se hur den en-

skilde klarar olika arbetsuppgifter och hur de fungerar i samarbetet med den övriga grup-

pen. Under kartläggningsperioden görs studiebesök och man lägger stor vikt vid att berätta 

vilka krav och vilka arbetsuppgifter som finns i olika arbeten. Arbetskonsulenternas erfa-

renhet är att den enskilde inte har någon referensram, så de har svårt att se skillnad mellan 

intresse och vad man vill arbeta med.  

 Utifrån kartläggningen påbörjas arbetet med att hitta en lämplig arbetsplats. Det är viktigt 

att man hittar en bra arbetsplats och en bra handledare så att personen lyckas i sitt arbete . 

                           

                          Arbetsuppgifter går alltid att anpassas men det är viktigt att 

                          arbetsgruppen är bra.  

 

När man hittat en lämplig arbetsplats provar praktikanten och därefter görs en uppföljning . 

                           

                           Det är viktigt att man känner att det finns ett förtroende 

                           mellan arbetsgivaren och arbetstagaren att bägge parter  

                           trivs och att företaget anser att personen är en resurs på  

                           arbetsplatsen. 

 

 I kommun 2 är det en arbetsterapeut som gör kartläggningen. Arbetsanpassaren träffar 

sedan personen en till två gånger och försöker sedan hitta en lämplig arbetsplats, där man 

tillsammans med arbetstagaren gör ett studiebesök. 

 

  

Arbetskonsulenterna/arbetsanpassaren ger stöd till praktikanten och arbetsplatsen för att 

skapa goda relationer mellan dem. För att få det naturliga stödet som är tanken i Supported 

Employment är det viktigt att man förstår varandra och fungerar tillsammans. Arbetskon-

sulenterna/arbetsanpassaren följer sedan praktiken under en längre tid. Målet med verk-
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samheten är som Antonsson (2003) beskriver att personen skall få en sysselsättning som 

kan leda till studier eller en anställning på den reguljära arbetsmarknaden. 

8.3 Kontakt och samarbete med företag  

Till skillnad från resultatet av Socialstyrelsens rapport Daglig verksamhet enl LSS, en kart-

läggning, 2008 upplever de studerade kommunerna inga större svårigheter att hitta praktik-

arbetsplatser i privata företag och organisationer. Däremot är det sällan kommunen eller 

landstinget erbjuder sig att ta emot någon på arbetspraktik. Den offentliga arbetsmarknaden 

verkar således ha större svårigheter att leva upp till de välfärdspolitiska målen ” ett arbete 

åt alla” inom sin egen sektor och exkluderar därigenom personer med funktionsnedsätt-

ning. 

Det finns en farhåga att konkurrensen om praktikplatserna ökar, eftersom det idag finns 

flera aktörer som behöver dessa platser och samordningen är bristfällig. Man stöter även på 

företag som har en negativ syn på personer med funktionsnedsättning.  Framgången i att 

hitta företag bygger på att arbetskonsulenter/arbetsanpassare är kända i kommunen och har 

ett brett kontaktnät . I kommun 2 uttrycker arbetsanpassaren att 

 

 Mitt kontaktnät är både positiv och negativt eftersom det finns risk att 

samarbetet med företagen bygger på min och företagets relation och kan 

falla om jag skulle sluta 

  

 De företag som tar emot praktikanter sägs ha ett socialt engagemang och som ser dessa 

personer som en resurs på arbetsplatsen. För att lyckas krävs även som man uttrycker det, - 

duktiga handledare, som har förståelse för praktikanternas problematik. 

 

På frågan om man skulle göra mer marknadsföring får jag både ja och nej. Det kan vara bra 

att informera företag om att personer med funktionsnedsättning är en resurs. Men vid kon-

takter med företag är det viktigt att man kan presentera vilken person det gäller och vilka 

förmågor och svårigheter som finns så att företaget har möjlighet att stötta personen på rätt 

sätt. Företagen får ingen ekonomisk ersättning och har heller inte detta som krav. Respon-

denterna bekräftar det som framkommit i Socialstyrelsens kartläggning av dagligverksam-

het (2008) att företagen hellre vill ha en kontaktperson inom den dagliga verksamheten 

som stöttar dem och praktikanten i arbetet eller om det uppstår problem. 
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8.4  Steget från dagligverksamhet till ett lönearbete. 

 I kommunerna har man samma erfarenhet som redovisas socialstyrelsens kartläggning av 

daglig verksamhet (2008) att det är ovanligt att någon går från daglig verksamhet till någon 

form av anställning. I kommun 1 har 2-3 personer och i kommun 2 har 1 person fått någon 

form av anställning under tidsperiod (3-10 år) det funnits denna form av arbetsinriktad 

sysselsättning med individuell placering. Det är flera olika anledningar till svårigheterna. 

Enligt respondenterna uttrycker företagen att det inte finns ekonomiska förutsättningar att 

anställa dessa personer. Detta kan även härledas till Jansson (2010) som i sin rapport me-

nar att det kan bli en merkostnad att anställa en person med funktionsnedsättning. Respon-

denterna beskriver även samma problematik som Karlsson (2002) och Jansson (2010) att 

det finns dålig kännedom om de olika stödinsatser som kan fås av Arbetsförmedlingen. 

Dessa insatser bygger även på politiska beslut, där förutsättningarna snabbt kan förändras.  

 

Idag är det inte heller vanligt med enkla arbetsuppgifter som dessa personer klarar av utan 

stöd från övriga medarbetare, vilket betyder att det finns en arbetsförmåga men ingen för-

utsättning för anställning. Precis som Larsson (2006) och Sjöberg (2002) beskriver respon-

denterna att många idag har svårt att klara arbetsmarknadens krav på flexibilitet, social 

kompetens och initiativförmåga. 

 

Man kan ha en arbetsförmåga, har en arbetsförmåga just där, man kan 

inte generalisera utan det är just där med de förutsättningarna som det 

funkar. Det kan fungera med just dessa arbetsuppgifter i denna situation. 

Om företagets arbetsuppgifter ändras eller företaget flyttar kanske jag 

inte har samma arbetsförmåga på en annan arbetsplats.  

Det är mycket den sociala biten runt omkring som gör att det kan funka, 

jag tror det kan vara skrämmande att ta steget om jag inte vet om jag 

kan komma tillbaka om ett halvår eller mer. (Citat från respondent.) 

 

 

 Ludvigsson, et al, (2006) och Larsson (2006) uttrycker även svårigheten när personer inte 

har ett framträdande funktionshinder, de ställs för krav och förväntningar som tillhör det 

normala arbetslivet och för dessa personer innerbär det ett överkrav utifrån deras förmåga.  

Personer med funktionsnedsättningar framträdande eller inte är en grupp som skulle kunna 

anses exkluderade från det sociala medborgarskapet utifrån Listers resonemang om det 

normkrav som råder på bland annat offentliga arenor som arbetsplatser. Denna grupps 

olikheter och skilda behov innebär att de inte blir inkluderade enligt den norm som råder 

för det sociala medborgarskapet(Jacobson Petterson, 2008). Det fungerar ofta bra på ar-
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betsplatserna men skulle arbetsuppgifterna, lokaler eller personalkonstellationer förändras 

är risken större att tryggheten i arbetet rubbas och att man då inte klarar sitt arbete.  

  

Blomqvist (2003) beskriver den svenska välfärdsstaten som solidariskt omfördelande där 

medborgare omfattas av olika trygghetssystem. I bägge kommunerna upplever responden-

terna en osäkerhet kring hur aktiva de skall vara i arbetet mot en lönebidragsanställning för 

arbetstagarna. Osäkerheten bygger bl.a. på en otrygghetsfaktor i att dessa personer måste 

lämna socialförsäkringssystemet dvs. att man mister sin trygghet i den ekonomiska ersätt-

ningen från försäkringskassan och rätten till insatsen Daglig verksamhet enligt LSS.  Den 

ekonomiska tryggheten i socialförsäkringssystemet kan således ha en inlåsningseffekt och 

bidra till exkludering från den öppna arbetsmarknaden. Återkommande i denna studie men 

som även framkommit av Larsson (2006) och Antonsson (2003) är stödets betydelse för att 

dessa personer. Vid olika former av lönesubventionerade anställningar är det inte självklart 

att ett personligt stöd ingår eller är i den omfattningen som personerna är i behov av.  

 

 I kommun 2 menar arbetsanpassaren att det i dag finns många med behov av någon form 

av lönesubventionerad anställning, vilket gör att den målgruppen med intellektuell funkt-

ionsnedsättning inte når upp till de krav som ställs på arbetsmarknaden och blir därför inte 

aktuella för anställning. Jansson (2010) definierar i sin studie arbetsförmåga, - som möjlig-

heten att utföra arbete i någon form under någon tid på den reguljära arbetsmarknaden. 

Den studerade gruppen har liten arbetsförmåga vilket då betyder en låg produktivt och står 

därför längst ifrån arbetsmarknaden. 

 

Samarbetet med, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är bristfälligt i båda kommu-

nerna.  Problemet man upplever är att alla jobbar var för sig, har sina egna regler och riktlin-

jer och det finns inga naturliga samarbetsarenor. Det är även en problematik som uppmärk-

sammas i Socialstyrelsen kartläggning (2008) och Lindqvist & Hetzler (2004). Upplevelsen 

är också att det inte finns något intresse från Arbetsförmedlingen att arbeta med denna grupp 

eftersom de har sin sysselsättning via daglig verksamhet, bedömningen är att ingen arbets-

förmåga finns och att dessa personer står därför inte till arbetsmarknadens förfogande.  

Personerna har också sin försörjning tryggad via aktivitets- eller sjukersättning.  Försäk-

ringskassan kan i sina uppföljningar göra en för tidig bedömning att arbetsförmåga finns och 

därmed avsluta aktivitetsersättningen. Respondenterna beskriver samma sak som Lindqvist 

& Hetzler (2004), att arbetslinjen har olika betydelse för arbetsmarknadsmyndigheterna som 
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ställer krav utifrån arbetsmarknadens behov om anställningsbarhet. Försäkringskassan vill 

skjuta över personer med delvis arbetsförmåga till arbetsförmedlingen utan hänsyn till om 

det finns lämpliga arbeten på arbetsmarknaden. Hade det funnit en bättre dialog och kun-

skaps utbyte mellan dessa olika aktörer skulle det skapa en trygghet för individen och ar-

betsgivaren, - och då tror man att det skulle vara lättare för dessa personer att få någon form 

av lönebidrags anställning. 

 

9.  Diskussion  

I de Handikappspolitiska målen står bland annat, att samhället skall utformas så att männi-

skor med funktionsnedsättning skall vara fullt delaktiga i samhällslivet och att man skall 

identifiera och undan röja hinder för delaktighet. 

 En person med funktionsnedsättning skall inte betraktas som ett ”föremål för särskilda 

åtgärder” utan ses som en medborgare med rättigheter och skyldigheter. Att ha ett arbete 

betraktas som ett mått på delaktighet. I den allmänna politiska diskussionen idag framhålls 

att alla som vill och kan arbeta kommer att behövas på arbetsmarknaden. För att undanröja 

hinder och underlätta för personer med funktionsnedsättning att få och behålla ett arbete 

har arbetsförmedlingen tillgång till olika stödjande resurser. Försäkringskassan beviljar 

aktivitets- och sjukersättning utifrån läkares bedömning av en persons arbetsförmåga.  En 

av insatserna i LSS är daglig verksamhet. Syftet med daglig verksamhet är att den skall 

bidra till personlig utveckling och främja delaktighet i samhället. Den dagliga verksamhet-

en skall även samarbeta med arbetsförmedlingen, försäkringskassan för att underlätta dessa 

personers inträde på den reguljära arbetsmarknaden. Problemet är att regelsystemet inte är 

samordnat mellan myndigheterna.  

 

Trots alla dessa ambitioner står personer med intellektuell funktionsnedsättning långt utan-

för arbetsmarknaden. Eftersom de har aktivitets- eller sjukersättning står de inte till ar-

betsmarknadens förfogande. 15 % av de som har insatsen daglig verksamhet har en indivi-

duell placering på ett företag, men har ändå svårt att få en anställning.  

Att ta steget från daglig verksamhet beror bristande ekonomiska möjligheter för företag, 

men även rädslor från dem själva och bristande samarbete mellan kommunen, försäkrings-

kassan och arbetsförmedlingen. Dessa personer hamnar i gränslandet mellan socialförsäk-

ringssystemet och de arbetsmarknadspolitiska riktlinjerna. 
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 Arbetsinriktad sysselsättning med individuell placering är en sysselsättning för personer 

som behöver en längre praktik, som kan leda till anställning på reguljära arbetsmarknaden. 

Problemet som man kan se är att den dagliga verksamheten bidrar till en inlåsningseffekt 

istället för att vara förberedande för ett lönearbete. Intentionerna inom den dagliga verk-

samheten är dock att dessa personer skall få möjligheten till någon form av lönearbete.  

Ser man helheten från arbetsförmågebedömningen, rättigheten till insatsen daglig verk-

samhet LSS och att man därmed inte står till arbetsmarknaden förfogande så kan man fråga 

sig om det är meningen, att de skall ha ett lönearbete. Trots goda föresatser utifrån väl-

färdssystemet med sociala rättigheter kan man konstatera att det sociala medborgarskapet i 

praktiken inte fullföljs för de som strävar efter ett lönearbete blir daglig verksamhet oavsett 

om det är i form av sysselsättning eller inom ett företag en exklusion från arbetsmark-

naden. För andra är daglig verksamhet som sysselsättning på grund av funktionsnedsätt-

ningens grad det enda alternativet och ger då inklusion och delaktighet och ett socialt med-

borgarskap. Men även i de fall individen inte får eller vill ha ett lönearbete fyller det, enligt 

respondenterna, en viktig funktion i att man känner sig delaktig i arbetslivet och arbets-

gruppen. Man kan ju då utgå ifrån att delaktig även handlar om känslan att av delaktighet i 

samhällslivet och behöver därför inte vara knuten till en anställningsform.  

 

Det finns de personer som inte vill tillhöra daglig verksamhet samtidigt har de svårt att få 

det stöd de behöver på arbetsförmedlingen. Eftersom stödet inte anses tillräckligt eller kan 

ges i den omfattning de behöver, har man svårt att våga lämna den ekonomiska och sociala 

tryggeten som erbjuds inom ramen för aktivitets/sjukersättningen och den dagliga verk-

samheten. Man kan ställa sig frågan hur vi har lyckats med intentionerna om ett inklude-

rande samhälle?  

 

För att underlätta att ta steget från daglig verksamhet till en lönesubventionerad anställ-

ning, skulle man kanske ha en övergångsperiod där man fortfarande har insatsen daglig 

verksamhet enligt LSS ”vilande” under tiden man provar arbete på den reguljära arbets-

marknaden. En annan möjlighet vore att den arbetsinriktade individuella placeringen inte 

tillhörde den dagliga verksamheten utan tillhörde arbetsförmedlingen och att deras stödin-

satser skulle anpassas efter denna målgrupps behov av stöd. Men man får inte glömma att 

det finns personer med intellektuell funktionsnedsättning som inte har förmåga till arbets-

marknadsanknytning och då behövs ett välfärdssystem som fångar upp dessa personers 

behov.  
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                                                                                                                                 Bilaga 1 

 

 

 

 

Till Dig som är enhetschef/områdeschef eller coach  

Hej!    

                                                                                                                                                  

Mitt namn är Ewa Resman och jag skriver en Kandidat uppsats  ” Vägen från Daglig verk-

samhet till lönearbete”  i socialt arbete på Linneuniversitetet i Växjö. 

I denna studie vill jag undersöka hur man i två medelstora kommuner arbetar för att ge 

personer med intellektuell funktionsnedsättning, som har insatsen daglig verksamhet enl 

LSS § 9:10, möjlighet att få ett lönearbete på reguljära arbetsmarknaden. Studien syftar till 

att öka kunskapen och förståelsen för de möjligheter och hinder som ni upplever i ert ar-

bete och vad som gör omvandling från daglig verksamhet till lönearbete lyckosam eller 

problematisk. 

För att nå syftet med studien önskar jag att intervjua enhetschefer/områdeschefer och 

coacher som arbetar med individuellt utflyttad daglig verksamhet. Intervjun kan genomfö-

ras på den plats du själv väljer. För att jag kunna koncentrera mig på själva samtalet önskar 

jag få möjlighet att spela in vår intervju. Resultatet av intervjuerna kommer att samman-

ställas i en uppsats, som publiceras på Linneuniversitetet i Växjö och materialet kommer 

endast att användas i denna studie. Ljudupptagningen och övrigt material för uppsatsen 

kommer att hanteras och förvaras så att endast jag och vid förfrågan min handledare och 

examinator har tillgång till det. Intervjun tar ca en timme och du behöver inte förbereda 

dig. Skulle du ändå vilja ha frågorna innan intervjun, kan jag maila dem till dig . 

Ditt deltagande i intervjun är helt frivilligt och du kan när som helst och utan motivering 

avbryta din delaktighet i studien.  

Jag vill be dig skriva under samtycke blanketten, som du kan lämna till mig innan inter-

vjun.  

Har du frågor är du givetvis välkommen att kontakta mig eller min handledare..  

Min handledare är docent Kerstin Gynnerstedt, Institutionen för Socialt arbete, Linneuni-

versitetet i Växjö. Mail kerstin.gynnerstedt@lnu.se  Tel 070- 23 38260 

Med vänlig hälsning 

Ewa Resman  

mail  yyyy67@live.se  eller på telefon 070-260 10 42.  
 
                  

mailto:yyyy67@live.se
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                   Bilaga 2 

 

 

Samtycke 
Jag _________________________________, samtycker härmed till att delta i studien  

”Vägen från daglig verksamhet till lönearbete” som jag i ovanstående brev fått information 

om. Jag har fått information om studiens syfte, innehåll samt hantering av intervjusvar. Jag 

har även informerats att jag när som och utan förklaring kan avbryta mitt deltagande i stu-

dien.  

 

______________________ 

Ort och datum  

 

 

Namn och namnförtydligande  

 
Jag kan nås på telefonnummer ________________________  eller via mail   

___________________________ för att bestämma tid för intervju. 
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 Bilaga 3 

 
Frågor till enhetschef/områdeschef 

Vilken bakgrund har du ? 

- Utbildning 

- Erfarenhet 

- anställningstid 

Vad har du för ansvarsområde och vad som ingår i dina arbetsuppgifter ? 

Kan du ge din beskrivning av den dagliga verksamheten ? 

- Traditionell DV 

- Utflyttad DV 

- Individuella placeringar  

Hur länge har denna form av verksamhet funnits ? 

Hur ser du på dagliga verksamheten som förberedande inför den öppna arbets-

marknaden ? 

Beskriv din kontakt med företag och organisationer när det gäller utflyttad daglig 

verksamhet ?  

          -     Hur sker kontakterna  

- Vem tar initiativet 

 

Hur är möjligheterna att hitta företag/organisationer som är intresserade av att ta 

emot grupper eller enskilda arbetstagare ?                                    

            -    Vilka svårigheter finns  

            -    vad kan förändras  ? 

 Erbjuder ni företagen någon ekonomisk  ersättning ?  

 Erbjuder ni företagen /organisationerna utbildning eller handledning ? 

 Hur ”rekryterar” ni arbetstagare till utflyttad daglig verksamhet ? 

 Beskriv ditt samarbete ut med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ? 

Hur många personer har sedan 2007 övergått från aktivitets /sjukersättning till  

någon form av lönearbete ? 

Finns det något övrigt du vill tillägga ? 
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                                                                                                                      Bilaga 4 
 
Frågor till arbetskonsulenter/ arbetsanpassare 

Vilken bakgrund har du ? 

- Utbildning 

- Erfarenhet 

- anställningstid 

Berätta om din anställning och vad som ingår i dina arbetsuppgifter ? 

-  ansvar  

-  befogenheter 

Kan du ge en beskrivning av verksamheten ? 

Hur många arbetstagare är du kontaktperson för ? 

Hur många företag arbetar ni mot ? 

Beskriv din kontakt med företag och organisationer när det gäller utflyttad daglig 

verksamhet ?  

          -   hur sker kontakterna  

          -  vem tar initiativet 

Hur är möjligheterna att hitta företag/organisationer som är intresserade av att ta 

emot arbetstagare ?                                    

            -   utveckling över tid, förändring   

            -   vad kan förändras  

            -  hur kan du påverka 

Vad har varit bra i kontakterna med företagen/ organisationerna ? 

- Finns det något som kan förändras ? 

 Besöker du företagen/organisationen innan du har arbetstagare som kan bli aktu-

ell ? 

Vad erbjuder du företagen/organisationen innan arbetstagaren påbörjar arbetet ? 

- Utbildning  

- Information 

- Personligt möte  

- annat 

Finns det en efterfrågan om utbildning från företagen /organisationerna ? 
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Vilka möjligheter har arbetstagaren att påverka vilket arbete de kan få ? 

Vilken introduktion finns för arbetstagaren inför det ”nya arbetet” ? och hur är den 

upplagd ? 

Hur ofta besöker du arbetstagarna på arbetsplatsen ? 

Upprättas några dokument mellan arbetstagare, kommun och företag ? 

Hur många arbetstagare har gått tillbaka till basplacering i Daglig verksamhet  ? 

- Vad har varit orsaken  

Hur många har sedan 2007 övergått från aktivitet/sjukersättning till någon form av 

anställning  ? 

Vilken typ av anställning har det varit ? 

Har någon avböjt anställning ? 

Vad var orsaken ? 

Kan du ge en beskrivning av ditt samarbete med försäkringskassan och Arbets-

förmedlingen ? 

Hur fungerar samarbetet ? 

Finns det något som kan förbättras ? 

Finns det något annat du vill tillägga ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 


