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Abstrakt 
 

Denna uppsats är en kvalitativ studie med hermeneutiskt utgångspunkt och en deduktiv 

ansats. Uppsatsen behandlar funktionshindrade och deras syn på deltagande i daglig 

verksamhet. Syftet med studien är att undersöka och få en ökad förståelse för den dagliga 

verksamhetens betydelse för den vuxna funktionshindrade. Jag har valt att fokusera på 

huruvida känslan av sammanhang och egenmakt främjas genom den dagliga verksamheten 

samt om individerna upplever stigmatisering till följd av deltagande i den dagliga 

verksamheten. För att samla in det empiriska materialet har jag använt mig utav 

semistrukturerade intervjuer som vetenskaplig insamlingsmetod. Intervjuerna har 

genomförts bland deltagare på en daglig verksamhet belägen i en mindre ort i Västra 

Götaland. I studien har jag använt mig utav tre teoretiska utgångspunkter, Antonovskys teori 

om känsla av sammanhang, teorier om empowerment, samt Goffmans teori om 

stigmatisering Resultatet visar att individerna känner känsla av sammanhang, främst genom 

komponenterna begriplighet och hanterbarhet och att komponenten meningsfullhet upplevs 

som svagare.  Det framkommer också att individerna upplever relativt lite egenmakt och 

empowerment relaterat till den dagliga verksamheten. Gällande stigmatisering, upplever de 

flesta individerna viss stigmatisering till följd av deltagande i den dagliga verksamheten. 

Den upplevda stigmatiseringen handlar bland annat om en känsla av skam att delta i daglig 

verksamhet, och att avvika från det normala när det gäller möjligheterna till ett vanligt 

arbete.  
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KAPITEL 1  
 

Inledning 
 

Denna uppsats kommer att handla om funktionshindrades syn och upplevelser kring 

deltagande i daglig verksamhet, och belysa dessa med hjälp av olika teorier, samt ge en bild 

av rådande forskning kring fenomenet. Människor med funktionshinder är en intressant 

grupp i vårt samhälle. Det är få som har varit föremål för lika stora attitydförändringar 

genom tiderna, från att ha varit oönskade, hånade och förföljda, till respekterade medborgare 

med fullvärdiga rättigheter och goda levnadsvillkor. Funktionshinder är ett begrepp som ofta 

väcker många olika känslor och åsikter. Det är också ett begrepp som präglas av fördomar, 

diagnoser, friskt kontra sjukt, normalt kontra avvikande. Historiskt sett är det ett begrepp 

som genomgått stora förändringar (Grunewald, 2008:27ff). Numera är det även ett utbrett 

forskningsområde med flera förgreningar och riktningar.  

 

Daglig verksamhet är nära förknippat med funktionshinder och ses ofta som något positivt 

och som en viktig del av livet. Dagverksamhet innebär ett beviljat bistånd i form av 

sysselsättning, gemenskap, behandling eller rehabilitering under dagtid utanför den egna 

bostaden (Socialstyrelsen, 2011). Innehållet och formerna kan skifta väsentligt beroende på 

deltagarnas behov och även till följd av organisation och inriktning av verksamhet. Dessa 

kan drivas av kommunen, av privata företag på entreprenad eller av olika intresseföreningar 

och frivilligorganisationer (Socialstyrelsen, 2011).  

 

De personer som har daglig verksamhet är personer som har en utvecklingsstörning, autism 

eller autismliknande tillstånd och personer med betydande och begåvningsmässigt 

funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder(Socialstyrelsen, 2010b). Den dagliga 

verksamheten är en rättighet för dem som inte arbetar eller studerar, och ansökan görs hos 

en biståndshandläggare. Utifrån individens önskemål utformas dennes mål med insatsen, 

som senare följs upp och utvärderas.  Det är även den insats som enligt LSS
1
 beviljas flest 

personer och är den insats som har ökat mest sedan lagen trädde i kraft 1994 

(Socialstyrelsen, 2010a).  I den senaste statistiken från socialstyrelsen, publicerad 2011, 

framkommer att daglig verksamhet var den LSS-insats som flest personer hade och som 

uppgick till drygt 30 200 personer (Socialstyrelsen, 2010a). 

 

En förklaring till ökningen är att allt fler elever placeras i särskola, och flera studier styrker 

att personer som gått i särskola senare utestängs från arbetsmarknaden. Automatiskt får de 

en plats inom någon daglig verksamhet och prioriteras sällan av arbetsförmedlingen. Andra 

förklaringar till ökningen kan vara ökat antal personer med neuropsykiatrisk diagnos, en 

kärvare arbetsmarknad och högre krav på arbetsförmåga hos Samhall
2
 (Socialstyrelsen, 

2011). 

 

Ett problem med daglig verksamhet är att det inte uppfattas som riktigt arbete. Orsaker till 

detta är bland annat att de som deltar varken får ersättning eller lön, att det finns en 

                                                 
1
 LSS- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387 (Internet 1) 

2
 Samhalls huvuduppgift är att skapa utvecklande jobb åt personer med funktionsnedsättning, och genom aktivt 

stöd och professionell matchning skapa möjligheter till riktigt arbete. Kontakten förmedlas via 

arbetsförmedlingen (Internet 2). 
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avsaknad av erkännande och rättigheter som arbetstagare samt den åtskillnad som finns 

mellan personal och brukare. Dessutom upplever vissa en stigmatisering och segregering till 

följd av att vara deltagare inom en daglig verksamhet. Vidare konstateras att ytterst få 

personer går från daglig verksamhet till den öppna arbetsmarknaden, även om den yttersta 

intentionen med daglig sysselsättning är just detta (Socialstyrelsen, 2011).  

 

Deltagarupplevelser inom daglig verksamhet kan även belysas ur ett salutogent perspektiv, 

det vill säga fokus på det friska framför det sjuka. Aaron Antonovsky har utvecklat teorin 

KASAM utifrån det perspektivet, för att undersöka vilka faktorer som gör att människor 

förblir friska och vad som påverkar motståndskraften gentemot olika motgångar i livet 

(Antonovsky, 1991:9). 

 

Sociologiska teorier om funktionshinder och handikapp hämtar näring från såväl mikro, 

meso - och makroförhållanden. Vissa fokuserar på individen och dess handlande, andra tar 

fasta på institutionella förhållanden medan andra lyfter fram globala processer. Det finns 

generella sociologiska teorier som kan appliceras på ämnet funktionshinder, men också 

specifika teorier som enbart är avgränsade till funktionshinder (Danemark:2005:67).  

 

Kandidatuppsatsen är av kvalitativ karaktär och är av sociologisk relevans då den fokuserar 

på individens handlande, i relation till samhället. Det är både individen och kontexten den 

verkar i som är analysenheterna i uppsatsen. Det är av sociologiskt intresse då den tar upp 

både individens syn men också en helhetsbild över individerna som grupp i den verksamhet 

som de befinner sig, och som avspeglar synen på funktionshindrade. 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och få en ökad förståelse för den dagliga 

verksamhetens betydelse för den vuxna funktionshindrade. Jag har valt att fokusera på 

huruvida känslan av sammanhang och egenmakt främjas genom den dagliga verksamheten 

samt om individerna upplever stigmatisering till följd av deltagande i den dagliga 

verksamheten. 

 

1.3 Frågeställning 
 

Undersökningen baseras på följande frågeställning: 

 

 Upplever individerna en känsla av sammanhang i fråga om begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet i den dagliga verksamheten? Om så är fallet, på 

vilket sätt? 

 Upplever individen att den har inflytande och egenmakt i relation till den dagliga 

verksamheten? Om så är fallet, på vilket sätt? 

 Upplever individen stigmatisering till följd av deltagande i den dagliga 

verksamheten? Om så är fallet, på vilket sätt? 

 

1.4 Begreppsförklaring 
 

Begreppet funktionshinder kan inte användas utan någon vidare fundering kring begreppets 

betydelse och hur det bör användas. Språk är ett sätt att positionera sig och vilka betydelser 

som begrepp ges är betydelsefullt. Begrepp som har kommit att uppfattas som negativa eller 

nedvärderande har med tiden bytts ut. Ord som vanför, invalid, krympling, idiot, imbecill 



7 

 

etc. har tidigare använts i det vardagliga språket men också i officiella skrivningar 

(Danemark:2005:67). 

 

Efter genomfört terminologiarbete beslutade socialstyrelsen 2007 att publicera nya 

reviderade begrepp gällande funktionshinder, funktionsnedsättning och handikapp. 

Funktionshinder är inte längre synonymt med funktionsnedsättning utan utgör numera en 

egen termpost och definieras som en: ”begränsning som en funktionsnedsättning innebär för 

en person i relation till omgivningen.  Exempel på begränsningar är svårigheter att klara sig 

själv i det dagliga livet och bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer, i fritids- 

och kulturaktiviteter, i utbildning och i demokratiska processer. Det handlar framförallt om 

bristande tillgänglighet i omgivningen”. (Internet 4) 

 

Genomgående i studien kommer funktionshinder och funktionshindrad att ha samma 

betydelse som socialstyrelsens definition. Ordet handikapp förekommer i material jag har 

använt, men då den har utgått som term hos socialstyrelsen kommer jag inte att använda den 

förutom när jag citerar andra källor. Funktionshindrad i min undersökning preciseras även 

till lindriga funktionshinder med förekommande diagnoser så som Downs syndrom, 

Aspergers syndrom och diagnoser inom autismspektra.  Brukare är också ett vanligt 

förekommande begrepp i sammanhang där man talar om funktionshinder. Då syftar man till 

personer som är mottagare till kommunens tjänster, främst inom vård och omsorg. 

 

Daglig verksamhet som omnämns i min studie syftar till verksamhet i kommunal regi, som 

är till för vuxna funktionshindrade som har fått sin plats beviljad genom ett biståndsbeslut.  

Enligt socialtjänstlagen skall kommunen verka för att personer med funktionsnedsättning får 

delta i samhällets gemenskap och leva ett så vanligt liv som möjligt (Socialstyrelsen, 2010). 

Kommunen skall alltså medverka till att de får en meningsfull sysselsättning och en 

övergripande uppgift är att se till att målgruppen för LSS får tillgång till arbete, 

sysselsättning och studier.  

 

1.5 Avgränsningar 

 
Jag har valt att avgränsa min studie till en daglig verksamhet som bedrivs i kommunal regi 

som är belägen på en mindre ort i Västra Götaland. Vidare har jag valt att endast studera 

vuxna personer, som alla har en lindrig utvecklingsstörning 

 

1.6 Uppsatsens disposition 
 

Efter det inledande kapitlet som även innefattar en bakgrundsbeskrivning följer kapitel 2, 

där jag redogör för tidigare forskning inom ämnet. I kapitel 3 pressenteras mina teoretiska 

utgångspunkter, känsla av sammanhang - KASAM, empowerment och egenmakt samt 

stigma och stigmatisering. Kapitel 4 behandlar val av vetenskaplig metod som följs av 

kapitel 5 där jag redogör för undersökningens resultat. I kapitel 6 förs en diskussion kring 

undersökningens resultat och den använda metoden. 

  

1.7 Bakgrund 
 

1.7.1 Historisk tillbakablick på funktionshinder och lagstiftning i Sverige 

 

Från mitten av 1800-talet till mitten av 1900-talet ansågs utvecklingsstörning, då kallad 

sinnesslöhet vara ett psykiatriskt tillstånd i Sverige. Efter andra världskriget ökade 
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kunskapen om människor med låg begåvning och fördomarna minskade och en ökad 

förståelse för sociala och psykologiska faktorer för individens utveckling växte fram. 

Anstaltsvårdens avveckling efter en mångårig tillväxt är den mest anmärkningsvärda 

symbolen för vår tids synsätt. 

 

Efter andra världskriget formulerades människors rättigheter i konventioner och lagar med 

olika inriktningar. Några huvudlinjer i lagstiftningen som är värda att nämnas är att  

huvudmannaansvaret har decentraliserats från staten till landstingen och vidare till 

kommunerna. Personkretsen i lagarna har successivt vidgats, men är fortfarande begränsad. 

En förskjutning har skett från det kollektiva till de individuellt utformade insatserna, men 

det återstår att skapa respekt för ett verkligt självbestämmande. Vidare har individens 

ställning som medborgare och rättsobjekt stärkts kontinuerligt, men har inte fullföljts 

(Grunewald 2008:473). 

 

Under 1960-talet formulerades normaliseringsprincipen som styrde både innehåll och 

utformning av omsorgerna. Innebörden var ”så nära det normala som möjligt” oavsett 

begåvningshandikappets svårighetsgrad. Integrering av insatser i samhället blev en metod 

för att nå normaliserande livsvillkor. 

 

Karl Grunewald skriver också om den öppna omsorgslagen som kom till 1967, som 

prioriterade hemmavård, dagcentra, inackorderingshem och gav alla utvecklingsstörda barn 

rätt till undervisning. Lagen fick starkt genomslag och gillades av anhöriga, personal och 

media. I omsorgslagen föreslogs landstingen ta ansvar för samtliga personer med 

utvecklingsstörning, vilket ledde till missnöje bland vissa landstingspolitiker då det ansågs 

krävande och kostnadsdrivande. 

 

Sverige initierade år 1989 ett arbete inom FN där internationella regler för rätt till 

delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning skulle komma till stånd. 

Arbetet resulterade i 22 stycken standardregler för personer med funktionsnedsättning, och 

uttrycker tydliga principiella ståndpunkter gällande rättigheter, möjligheter och ansvar inom 

olika samhällsområden. Vidare innefattas även konkreta förslag till länder för hur hinder kan 

undanröjas för personer med funktionsnedsättning. Konventionen om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning antogs av FN:s generalförsamling den 13 december 2006 

i New York, och den svenska regeringen beslutade att skriva under den 15 mars 2007. 

(Internet 3) 

 

1989 års Handikapputredning föreslog en ny lag, LSS- Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade. Personkretsen vidgades från utvecklingsstörda till alla barn och vuxna 

med funktionshinder. Ett annat stort steg var även överföringen av huvudmannaansvaret från 

landsting till kommunerna (Grunewald, 2008:192). 

 

LSS trädde i kraft den 1 januari 1994 och utgör en väsentlig del av den handikappreform 

som riksdagen beslutade om året innan. Målsättningen med all verksamhet enligt LSS är att 

underlätta det dagliga livet för personer med omfattande funktionsnedsättning och främja 

full delaktighet i samhällslivet (Socialstyrelsen, 2009). LSS berättigar tio insatser för särskilt 

stöd och särskild service som människor kan behöva utöver det som de kan få genom annan 

lagstiftning. LSS är ett komplement till andra lagar och innebär inte någon inskränkning i de 

rättigheter som andra lagar ger. I hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och socialtjänstlagen 

(SoL) finns bestämmelser om landstingens och kommunernas generella ansvar för att 

tillgodose medborgarnas behov av hälso- och sjukvård och sociala insatser (Socialstyrelsen, 

2009). 



9 

 

1.7.2 Den dagliga verksamhetens framväxt 
 

Den dagliga verksamheten har i Sverige sin grund i Stockholm där den sannolikt första 

friliggande dagliga verksamheten för vuxna utvecklingsstörda öppnades på 1940-talet. Det 

var en vävstuga med plats för 15 stycken så kallade sinnesslöa kvinnor, och drevs av 

Kristliga föreningen för unga kvinnor. Verksamheten övertogs av Stockholms stad år 1952 

och 1967 hade antalet platser ökat till 40 stycken (Grunewald, 2008:456). 

I 1954 års lagstadgar fanns att landstingen skulle anordna istället för arbetshem, daghem och 

externa arbets- och sysselsättningsavdelningar för utvecklingsstörda där det så fanns 

möjlighet.  Endast ett fåtal landsting öppnade sådana, och istället blev det en uppgift för 

tilltagande FUB-rörelsen, föreningen för barn och ungdomar med utvecklingsstörning. I 

vissa fall blev behovet av ett dagcenter ett incitament till att en förening bildades. 

 

Omsorgslagen stadgade år 1967 att ”för vård av psykiskt utvecklingsstörda skall det finnas 

sysselsättningshem”, vilket också skulle godkännas av Socialstyrelsen ” med hänsyn till 

benägenhet, utformning, utrustning och övriga förhållanden” (Grunewald, 2008:458). 

Vidare upprättades den första versionen av ”Dagcenter för utvecklingsstörda”, som innehöll 

bland annat resonemang kring dagcentrets placering i samhället, anvisningar för personal, 

anvisningar för undervisning, träning och arbete. Efter några års försöksanvändning och 

justering publicerades anvisningarna år 1979 och kom att få ett stort genomslag. 

 

Då dagcenter i regel placerades centralt i samhället blev de utvecklingsstörda personerna 

synliggjorda och föräldrar till utvecklingsstörda fick avlastning i hemmen. Deltagarna visade 

sig utvecklas på ett sätt som ingen tidigare hade tilltrott dem, inte minst genom den sociala 

träningen som var förlagd i miljön kring dagcentrat. Då behovet av platser var stort byggdes 

stora dagcenter, som senare kom att kritiseras för sin storlek då de tycktes isolera deltagarna 

istället för att integrera dem i samhället (Grunewald, 2008:459). Till en början präglades 

verksamheterna av att de flesta deltagarna var lindrigt utvecklingsstörda, men kraven på 

individuell anpassning ökade och verksamheterna ändrade karaktär.  Det blev viktigt att 

fastslå att ingen var för svårt funktionshindrad för att kunna komma till ett dagcenter. 

 

KAPITEL 2 TIDIGARE FORSKNING 

 
I detta avsnitt pressenteras tidigare forskning som relaterar till mitt syfte och 

frågeställningen i min studie. Artiklarna behandlar ämnet i stort, men också mina tre teman, 

känsla av sammanhang, empowerment och egenmakt, samt stigmatisering.  

 

2.1Funktionshinder och övergång till arbete 
 

I en artikel skriven av Butcher och Wilton (2007), behandlas unga vuxna med intellektuella 

funktionshinder och deras erfarenheter från övergången från gymnasiet till arbetssökande.  

Studien pekar på att övergången till ett betalt arbete var bristfällig, då deltagarna inte fick 

tillräckligt med stöd och lämpliga möjligheter, och fick istället spendera mycket tid inom 

”övergångsområden” så som yrkesutbildningscentra, skyddad verkstad och andra 

placeringar inom olika sysselsättningar.  

 

Författarna diskuterar även huruvida ett avlönat arbete på en vanlig arbetsplats är det mest 

önskvärda för de funktionshindrade. Dagliga verksamheter kan komma att kritiseras för att 

hindra unga funktionshindrade att göra framsteg gällande integration. 

Yrkesutbildningscentren fokuserar lika mycket på sociala färdigheter som på 
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yrkeskunskaper, och vissa deltagare går programmet upprepade gånger. Avsaknaden av 

formell utbildning i kombination med nödvändigheten att behålla de mest produktiva 

arbetarna, hindrar de unga vuxna att lämna verksamheten (Butcher & Wilton, 2007:1090).  

 

Sett ur ett annat perspektiv kan yrkesutbildningscenter upplevas som en plats som ger 

kontinuitet och stabilitet, som ersätter de tidigare skolrutinerna. Med tanke på de hinder och 

krav, konkurens om anställning och brist på andra möjligheter, erbjuder de skyddade 

verkstäderna och yrkesutbildningscentren en plats med strukturerade aktiviteter och måttlig 

förväntningar gällande de unga vuxnas produktivitet (Butcher & Wilton, 2007:1 090). I 

bästa fall gav en placering deltagaren meningsfulla och roliga erfarenheter, även om de inte 

direkt ledde till en anställning.  

 

Slutligen diskuterar författarna begreppet ”övergång till ett förvärvsarbete”, och menar att 

ett mer lämpligt uttryck skulle vara ”övergång till meningsfull aktivitet”. Uttrycket tydliggör 

att samtidigt som lönearbete är möjligt för vissa, är det inte ett önskvärt och realistiskt mål 

för andra(Butcher & Wilton, 2007:1090). Författarna upplever också att platserna för 

sysselsättning måste bli mer flexibla för att kunna tillmötesgå olika intressen och kapacitet 

hos individerna, och även de förändringar som sker i dessa avseenden över tid. 

 

2.2 Arbetsrelaterad sysselsättning  
 

I likhet med Butcher och Wilton (2007) för Flores et al. (2010) en diskussion kring 

integrationsproblematik gällande funktionshindrade. Båda artiklarna lyfter fram olika 

perspektiv på hur integrationsmöjligheterna kan vara bristfälliga för olika sysselsättningar. 

 

Flores. et al. (2010) behandlar arbetslivskvalitet för personer med intellektuella 

funktionshinder.  Undersökningen gjordes bland intellektuellt funktionshindrade som deltog 

i olika former av arbetsrelaterad sysselsättning. En hypotes som ställdes baserat på resultatet 

var att deltagarna förlitade sig i stor utsträckning på sina handledare, för att få socialt stöd 

och hjälp med att lösa utmaningar. Författarna menar att detta kan hindra deltagarna att 

utveckla meningsfulla sociala relationer med andra deltagare, vilket är en av de främsta 

källorna till tillfredställelse på arbetsplatsen (Flores. et al. 2010:139).   

Handledarna kunde även anta en överbeskyddande roll gentemot deltagarna, som också 

kunde minska möjligheterna till att utveckla eget beslutsfattande eller problemlösande 

färdigheter. 

 

2.3 Stigmatisering och självuppfattning 
 

I en artikel skriven av Andrew Jahoda (2010) behandlas ämnet stigmatisering, och hur det 

påverkar självuppfattningen hos människor med lindrig utvecklingsstörning. Han menar att 

det finns överväldigande bevis gällande medvetenhet hos människor med 

utvecklingsstörning, om hur de upplever stigmatisering i sitt liv.  Hans artikel bygger på 

resultat från etnografiska studier som visar på att även om individer har svårt att uttrycka sig 

verbalt, kan deras handlande styrka hur de kämpar med att etablera eller upprätthålla en 

positiv social identitet, ibland på bekostnad av den mentala hälsan. 

 

Stigmatiserande behandling av utvecklingsstörda kan anta många olika former, allt ifrån 

direkt diskriminering och övergrepp, till att de hindras ifrån vardagliga möjligheter av deras 

överbeskyddande familjer (Jahoda et al. 2010:521). Stigma kan alltså påverka deras 

självuppfattning på flera olika sätt. 
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Vidare skriver författaren att oavsett vilken form av diskriminering som förekommer, finns 

det överensstämmande uppgifter om att utvecklingsstörda är medvetna om den 

stigmatiserande behandling de utsätts för. Vilken typ av stigma individerna upplever beror 

även på vilken kontext de befinner sig i (Jahoda et al. 2010:522). Individer förstår och 

hanterar stigmatisering som de upplever på olika sätt. I intervjuer med deltagare i daglig 

verksamhet för utvecklingsstörda framkom att deltagarna inte pratade om sig själva i 

relation till sitt funktionshinder, utan snarare tonade ner svagheter för att förstärka sina 

styrkor (Jahoda et al. 2010:523). En svår utmaning, enligt författaren, är kommunikativa 

problem i intervjustudier gällande utvecklingsstörda, då kommunikationsförmågan hos de 

intervjuade kan vara begränsad. Ett annat problem är att utvecklingsstödas upplevelser 

definieras av andra, speciellt av professionella och andra med maktposition. 

 

Ett sätt att bygga vidare på tidigare studier gällande stigmatisering av utvecklingsstörda, har 

varit att göra fallstudier, där man utöver intervjuer även använt sig av videofilm och 

fotografier (Jahoda et al. 2010:524). I en fallstudie av 17 utvecklingsstörda personer 

exemplifierar Jahoda ( 2010) detta med två individuella fall. De två utdragen valdes för att 

båda deltagarna hade jämförbara upplevelser av hantering av stigmatisering. I sin slutsats 

menar författaren att det varit till stor nytta att använda sig utav filminspelningar och 

fotografier, då ingen utav de två utvecklingsstörda personerna var särskilt talföra eller 

detaljerat ville dela med sig av sina liv.  Därför menar han att bristen på verbal 

kommunikation inte skall tolkas synonymt med att de intervjuade inte hade någon åsikt eller 

medvetenhet kring stigmatisering (Jahoda et al. 2010:531). Skillnaden mellan acceptans och 

förnekelse av ett socialt stigma var inget som de två utvecklingsstörda personerna lätt kunde 

formulera verbalt, men genom innovativa metoder växte en rikare verklighetsbild fram. 

Förutom stigmatisering i relation till funktionshinder belystes även metodproblematik som 

kan komma att aktualiseras när man intervjuar funktionshindrade. 

 

2.4 Egenmakt och Empowerment 
 

Andra författare som diskuterat kring stigmatisering av funktionshindrade, men i relation till 

empowerment och egenmakt är Bejerholm och Björkman (2010). De har gjort en svensk 

kvantitativ studie, som undersöker empowerment och egenmakt i relation till engagemang 

inom daglig verksamhet. De behandlar även ämnet stigmatisering och livskvalitet hos 

personer med psykisk ohälsa som deltar i daglig verksamhet, som i studien benämns som 

”supported employment” (Bejerholm &  Björkman, 2010:588). Undersökningen visade 

bland annat på att hög känsla av delaktighet kunde associeras till färre symtom och upplevd 

stigma, samt en högre grad av engagemang i dagliga aktiviteter och samhällsliv, samt bättre 

livskvalitet (Bejerholm & Björkman, 2010:588) 

 

Den aktuella studien visar på att ”supported employment” kan erbjuda valfrihet och kontroll 

för personer med psykisk sjukdom vars mål så småningom är ett arbete.  Resultatet 

förespråkar även vikten av att utvärdera egenmakt/empowerment inom daglig verksamhet 

både inom forskning men också i praktiken. Resultaten tyder på att förutom de ekonomiska 

aspekterna av att ha ett arbete, bör även sociala och psykologiska aspekter så som 

delaktighet, minskning av stigmatisering, gemenskap och integration beaktas. Både Jahoda 

et al. (2010) och Bejerholm och Björkman (2010) förhåller sig till undersökningsresultaten 

på ett sätt som tyder på en medvetenhet hos de funktionshindrade kring sin egen 

stigmatisering. Vidare kan man ana att Jahoda et al (2010) har hämtat inspiration från 

empowerment i sina tankar och resonemang.  
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2.5 Anställning med lönebidrag och daglig verksamhet  
 

Per Olof Larsson (2006:4) har studerat personer med intellektuella handikapp och deras 

integration i sammanhang där de har sitt arbete och sin dagliga sysselsättning.  I studien 

ingår både lönebidragsanställda och deltagare i daglig verksamhet. 

Studien tar sin utgångspunkt i handikappreformen, som är en av de stora socialpolitiska 

förändringarna som genomförts inom handikappområdet i Sverige under slutet av 1900-talet 

(Larsson, 2006:2). 

 

I hans resultat framkommer den i grunden positiva betydelsen som arbetet har för de 

intellektuellt arbetshandikappade personerna, men även olika svårigheter som de möter på 

sina arbetsplatser. De intellektuellt handikappade personerna är inte fullt integrerade på sina 

arbetsplatser, då de har annorlunda arbetsvillkor än de övriga på arbetsplatsen. Det innebär 

en form av underordning och utanförskap av olika grad, menar Larsson. Vidare sökte sig de 

arbetshandikappade även mot normala livsmönster så som socialt accepterade roller inom 

familjen, yrkeslivet och andra sociala gemenskaper.  

 

Personer som deltar i daglig verksamhet upplever att de är annorlunda och avvikande genom 

att förknippas med omsorgsverksamheten, vilket gör att de tar avstånd från dagcentret.  

De lönebidragsanställda saknar en referens till en kommunal verksamhet, och befinner sig 

därför närmare ett livsmönster som människor i allmänhet har (Larsson 2006:178). 

 

Vidare menar Larsson (2006) att en person inom daglig verksamhet som har dina 

arbetsuppgifter förlagda på en arbetsplats, inre tvingas lösa ”det normala livsmönstrets svåra 

ekvation”.  Personen får en privilegierad ställning inom dagcenterverksamheten genom att 

visa att han eller hon behärskar sina arbetsuppgifter inom ett jobb som liknar det som andra i 

samhället har (Larsson 2006:179). 

 

KAPITEL 3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

I detta avsnitt beskriver jag mina teoretiska utgångspunkter, som jag senare använder för 

tolkning och analys av det empiriska materialet. De valda teorierna stämmer överens med 

mitt syfte och frågeställningar, då de relaterar till såväl mina valda begrepp som fenomenet i 

stort. De tre teorierna ramar in olika aspekter av upplevelsen av att vara funktionshindrad, 

och fungerar som förklaringsmodeller i min undersökning.  

 

Känsla av sammanhang, eller KASAM, fångar individens upplevelser av sin tillvaro, i min 

undersökning relaterat till den dagliga verksamheten. Empowerment relaterar till 

upplevelsen av egenmakt och möjligheter till inflytande i den dagliga verksamheten för 

individerna. Stigmatisering syftar till den nedvärderande upplevelsen som individerna kan 

ha, till följd av sitt funktionshinder och sitt deltagande inom daglig verksamhet. De tre 

teorierna kompletterar varandra, då de var för sig inte ger någon helhetsbild av mitt 

undersökningsområde.  

 

3.1 Känsla av sammanhang - KASAM 
 

Antonovsky behandlar frågeställningen vad som gör att vissa människor, i jämförelse med 

andra, förblir friska.  Alla människor utsätts för eller senare för påfrestningar, av såväl 

kroppsliga, psykiska och/eller social karaktär och somliga av dessa är kraftiga, långvariga 

och ofta upprepade. Vissa utav dem är också sådana som övertygande visat sig göra 
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människor sjuka menar Antonovsky (1991:9). Många människor blir sjuka, medan många 

förblir friska, trots att de utsätts för liknande eller även större påfrestningar. Vidare menar 

Antonovsky att en del i förklaringen ligger i att vi har olika motståndskraft som betingas av 

olikheter i vårt arv och i vår tidigare miljö. Han intresserar sig för vilka utav olikheterna som 

styr vår motståndskraft, om de är mätbara och hur de kan förbättras (Antonovsky, 1991:9). 

 

KASAM begreppet utvecklades inom ramen för försöken att finna en förklaring till hur 

generella motståndsresurser är kopplade till hälsa (Antonovsky, 1991:129). KASAM är 

indelat i tre huvudkomponenter genom vilka man kan få en förståelse för de livserfarenheter 

som leder till KASAM, eller med andra ord känsla av sammanhang. 

 

De tre centrala komponenterna i KASAM är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Vad Antonovsky har identifierat i sina studier är att de individer som har högt KASAM hade 

även höga värden på dessa komponenter, i tydlig kontrast till de som hade ett svagt KASAM 

(Antonovsky 1991:43). Antonovskys definition av KASAM lyder som 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 skall kunna möta de krav som dessa stimuli 

ställer på en finns tillgängliga, och (3)dessa krav är utmaningar, värda investering och 

engagemang.” (Antonovsky1991:46). 

 

Den första komponenten Begriplighet syftar på vilken utsträckning man upplever inre och 

yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara, som ordnad information, sammanhängande, 

strukturerad och tydlig snarare än som brus- dvs. kaotisk oordnad, slumpmässig, oväntad, 

oförklarlig. Individen med hög känsla av begriplighet förväntar sig att de stimuli som han 

eller hon kommer att möta i framtiden är förutsägbara. Att de överraskningar som kommer, 

åtminstone går att förklara och ordna. Viktigt att ta i beaktning är stimulis karaktär, huruvida 

den är önskvärd eller ej. Död, krig och misslyckanden kan förekomma, men en sådan 

människa förmår att göra dem begripliga (Antonovsky1991:44). 

 

Hanterbarhet som är den andra komponenten definieras som den grad till vilken man 

upplever att det finns resurser till ens förfogande, med hjälp av vilka man kan möta de krav 

som ställs av de stimuli man bombarderas av. Att resurserna är till ens förfogande kan syfta 

till det som är under ens egen kontroll eller kontrolleras av andra som man känner tillit till, 

som till exempel vänner, familjemedlemmar, en läkare eller Gud. Har man en hög känsla av 

hanterbarhet kommer man inte att känna sig som offer för omständigheterna eller tycka att 

livet behandlar en orättvist (Antonovsky1991:45). 

 

Den tredje, meningsfullhet, kan betraktas som begreppets motivationskomponent. Den syftar 

till i vilken utsträckning man känner att livet har en känslomässig innebörd, att åtminstone 

en del av de problem och krav som ställs är värda att investera energi i, är värda 

engagemang och hängivelse, och utmaningar som är välkomna snarare än bördor som man 

mycket hellre skulle vara utan (Antonovsky1991:46). 

 

Generella motståndsresurser är något som Antonovsky definierar som fenomen som ger 

livserfarenheter som präglas av entydighet, delaktighet i att forma resultatet och en balans 

mellan över och underbelastning. Återkommande livserfarenheter av det slaget bygger upp 

KASAM (Antonovsky1991:47). Generella motståndsresurser kan utgöras av till exempel 

socialt stöd eller jag-identitet. Sammanfattningsvis kan man säga att en person som har stark 
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KASAM har förmågan att identifiera och använda sina generella motståndsresurser för att 

lösa problem i samband med olika stressfaktorer, som vi människor ständigt utsätts för. De 

generella motståndsresurserna är därmed intimt sammanlänkade med de tre huvudbegreppen 

begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet i KASAM. 

 

3.2 Stigma och stigmatisering 
 

Den amerikanske professorn i antropologi och sociologi, Erving Goffmans idéer om stigma 

och stigmatisering har kommit att spela en avgörande roll inom forskningen av 

funktionshinder (Danemark, 2005:26). 

 

Goffman använder begreppet stigma för att beskriva en egenskap som är djupt 

misskrediterande, men det handlar snarare om relationer människor emellan än egenskaper i 

sig (Goffman, 1972:12). Stigma kan delas in i tre olika kategorier,(1) olika typer av 

kroppsliga missbildningar som till exempel funktionshinder, (2) personliga karaktärsbrister, 

som till exempel missbruk och (3) ”tribala” eller sambetingade stigman, som till exempel 

religion, klasstillhörighet, eller etnicitet (Goffman, 1972:14).  

 

En person som klassificeras med någon utav dessa typer av stigman, kan beskrivas som en 

avvikare. Varje enskilt samhälle avgör vilka medel som används för att dela in människor i 

kategorier, samt vilka egenheter som uppfattas som vanliga och naturliga för medlemmarna 

inom varje sådan kategori. Utifrån det diskriminerar omgivningen den stigmatiserade 

individen, så att den på ett effektivt, men ofta oavsiktligt, sätt reducerar den stigmatiserades 

livsmöjligheter. Vidare menar Goffman att vi ofta tillskriver de stigmatiserade fler 

svagheter, utöver de vi faktiskt ser (Goffman, 1972:15). Ett exempel som han anger är när 

någon i en synskadads närhet börjar prata mycket högt till denne för att de förutsätter att de 

även har dålig hörsel. 

 

Ett stigmaproblem blir aktuellt när en viss kategori människor inte bara upprättar en norm 

utan även aktivt tillämpar den.  Den stigmatiserade tenderar då att hålla sig till samma 

värderingar och föreställningar som de som upprätthåller normen, menar Goffman. 

En konsekvens av detta kan vara att den stigmatiserade med stora personliga ansträngningar 

kan försöka kompensera sina tillkortakommanden för att klara av aktiviteter som anses för 

denne vara omöjliga. Goffman menar också att det ligger nära till hands för den 

stigmatiserade att utnyttja sitt stigma för att ursäkta andra brister eller misslyckanden 

(Goffman, 1972:19).  

 

När normala och stigmatiserade möts, och försöker upprätthålla en ömsesidig kontakt, måste 

de båda ta hänsyn till stigmats orsaker och verkningar. Den stigmatiserade känner 

förmodligen en osäkerhet gentemot de normala, och undrar hur han skall bli bemött.  Han 

kan också känna att även småsaker tolkas som konstiga eller anmärkningsvärda, med hänsyn 

till hans omständigheter, menar Goffman (Goffman, 1972:23). 

Vidare beskriver Goffman att den stigmatiserades tillkortakommanden kan uppfattas av 

normala som något som drar till sig uppmärksamhet, vilket gör att den stigmatiserade 

upplever det som ett intrång i hans privatliv (Goffman, 1972:25). Detta blir särskilt kännbart 

när till exempel barn står och stirrar på den stigmatiserade. 
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3.3 Empowerment 
 

Empowerment har tills stor del sin grund i den sociala aktivistideologin som huvudsakligen 

växte fram genom afroamerikanska och feministiska rörelser i USA under 1960-talet, samt i 

idéer om hjälp till självhjälp som lanserades under 1970-talet (Larsson, 2002:137). 

Empowerment kom att införlivas som ett särskilt förhållningssätt inom socialt arbete och 

fokuserar i första hand på marginaliserade gruppers väg från beroende till oberoende. Den 

får också sin utgångspunkt i en kritik mot så kallade top-downstrategier, vilket ofta beskrivs 

som mästrande och passiviserande (Larsson, 2002:137–138).  

 

I sin helhet har empowerment främst handlat om en interventionsmetodik, som har syftat till 

att socialt, kulturellt, och ekonomiskt utsatta människor ska kunna styra sitt eget liv och ha 

makten och möjligheten att påverka det i den riktning de önskar.  Vidare menar Larsson 

(2002:138) att genom detta förstås att människan genom att nå insikt om sin egen situation i 

en vidare bemärkelse skapar sig ett medvetande, vilket utgör en första förutsättning för 

påverkan och förändring.   

 

Diskussioner kring empowerment inom handikappforskningen, knyter framför allt an till ett 

sedan länge centralt handikappolitiskt tema (Larsson, 2002:141). Personer med 

funktionshinder har genom historien i stor utsträckning betraktats och bemötts framförallt 

som vårdobjekt, som har inneburit att de ofta levt i starkt beroende av sin omgivning. Ofta 

har detta även inneburit att de funktionshindrade har fått en negativ självbild i vilken deras 

identitet i stor utsträckning inskränkts till att vara objekt för omhändertagande (Larsson, 

2002:141). 

 

När det kommer till empowerment gällande människor med sjukdom eller funktionshinder 

har det främst handlat om metoder för olika praktiska och sociala stödinsatser. Exempel på 

nya sätt att se rehabiliteringsinsatser för funktionshindrade som har vuxit fram är ”Patient-

empowerment” och ”Community Based Rehabilitation” (Larsson, 2002:140–141). Patient-

empowerment har framför allt uppmärksammats i USA och är en utbildningsmetod som är 

till för att hjälpa patienter att utveckla kunskap, färdigheter, attityder och självinsikt så att de 

kan fatta beslut i hälsorelaterade frågor som rör den egna personen. Människan blir 

självstyrande i sin rehabiliteringsprocess i den bemärkelsen att rekommendationer från 

experter anpassas till henne istället för tvärt om. 

 

Community Based Rehabilitation används som metod i första hand vid hälsoarbete i 

utvecklingsländer, och har i efterhand kommit att tillämpas vid rehabilitering för 

funktionshindrade. Den bygger på kontinuerlig delaktighet från de funktionshindrade själva 

samt aktiv medverkan från deras familjer och det lokala samhället. Grundtanken är att ett 

nära samarbeta mellan dessa parter skall ge personer med funktionshinder maximala 

möjligheter att utnyttja sina fysiska och psykiska förmågor. 

 

Empowerment kan analyseras på flera olika nivåer, på till exempel individuell-, grupp-, 

organisations- eller samhällelig nivå (Renblad, 2003:32). Vidare kan empowerment 

förklaras som förmåga eller kapacitet att agera och delta, och att ha en känsla av att man har 

rättighet och förmåga att göra det. Empowerment refererar även till resurser och möjligheter 

och kan associeras med utveckling och tillväxt. Olika analysnivåer kan syfta till en process 

eller mentalt tillstånd (Renblad, 2003:28). När man talar om processer kan det handla om 

individuell eller organisatorisk nivå, eller interaktionen mellan olika nivåer. Empowerment 

processen kan inkludera någons bidrag till en annan persons utveckling av egenmakt, eller 
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en individs egen utveckling av självbestämmande. Syftet med empowerment är deltagande, 

och att processen är lärandet som resulterar i självständighet. 

 

Empowerment kan även ses som en ideologi, som inkluderar filosofi och ett paradigm som 

präglas av tanken om människors lika värde där människan ses som kompetent och har en 

egen styrka. Ett annat perspektiv är att se empowerment som prestation, som i hög grad är 

relaterad till självuppfattning, kunskap och förmågor, vilka förstärks eller lärs in som ett 

resultat av möjliggörande tillfällen och mellanmänskligt utbyte (Renblad, 2003:31). 

 

KAPITEL 4 METOD 

 

I följande avsnitt presenteras den vetenskapliga metod som jag använt mig utav i studien, 

samt hur jag har arbetat med insamlingen av empirin, bearbetning samt analysarbetet av 

materialet. 

 

4.1 Val av metod 
 

Min vetenskapliga utgångspunkt har sin grund i det hermeneutiska synsättet, där tolkningen 

av kunskap beskrivs som en ständig växling mellan delar och helhet (Kvale, 1997:51). En 

stor del av det som hermeneutiken försöker förklara är meningsfulla fenomen, så som 

beteendemönster, normer, regler och värderingar. Tolkningar och förståelse av meningar 

ligger därför till grund för den hermeneutiska inriktningen. (Gilje & Grimen, 2004:178).   

Då min frågeställning bygger på begrepp som återfinns i mina valda teorier, har min 

undersökning delvis deduktiva inslag. Vidare innebär deduktion att teoretiserandet föregår 

forskningen, där målet är att producera empiriska belägg i syfte att pröva eller vederlägga 

teorierna (May, 2001:47).  

 

För att skapa en djupare förståelse för mitt undersökningsområde valde jag att göra en 

undersökning av kvalitativ karaktär. För att besvara min frågeställning har jag genomfört 

individuella intervjuer med 9 respondenter som deltog i samma dagliga verksamhet som 

drivs i kommunal regi. För att skapa en förståelse för individers känslor, upplevelser, 

attityder och åsikter, lämpar sig individuella intervjuer som verktyg (May, 1997:148). Jag 

valde semistrukturerad intervjuform eftersom frågorna är specificerade, och då jag som 

intervjuare hade en frihet att fördjupa svaren och gå in i en dialog med respondenten. Det 

möjliggjorde även att de tillfrågade kunde besvara frågorna i egna termer (May, 1997:148 

ff). Trots ett delvis deduktivt upplägg valde jag semistrukturerade intervjuer som metod, och 

på grund av dialogen med respondenterna är den deduktiva ansatsen inte helt renodlad. Ett 

alternativ eller komplement till intervju som metod till min undersökning, hade varit 

observationer, eller deltagande observationer, vilket innebär att forskaren observerar eller 

deltar i aktiviteter som aktörerna utför (Aspers, 2007:105). På grund av uppsatsens 

omfattning valde jag att enbart genomföra intervjuer, men som komplement hade 

observationer eller deltagande observationer varit av värde. 

 

4.2 Urval 
 

Genom kontakt med enhetschefen och vidare personal på den dagliga verksamheten fick jag 

hjälp att få fram mitt urval. Becker poängterar att samhällsvetare ofta använder information 

som andra människor eller organisationer har samlat in, och tar följaktligen ingen hänsyn till 

allt det som dessa människor har utelämnat (Becker, 2008:112). I min studie bör det tas i 

beaktning att det är personalen som har valt ut intervjupersonerna, vilket i sig är ett urval 
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som jag inte har kunnat påverka. Personalen har valt personer som de tror, har förmågan att 

medverka i intervjuer. Nackdelen, när personalen har gjort urvalet, är att urvalet har kunnat 

bli påverkat och vinklat på ett sätt som undanhåller viktig information. Risken finns också, 

att de omedvetet utelämnat personer som trots allt har förmågan att delta i intervjuer. Då det 

förekommer kommunikativa problem hos vissa deltagare på den dagliga verksamheten, hade 

det kunnat bli svårt för mig att plocka ut dem som har tillräcklig kommunikativ förmåga. 

Det hade varit både tidskrävande, och svårt för mig att göra den bedömningen.  

 

Jag har gjort ett strategiskt urval, där jag sökte upp individer som skulle ingå i 

undersökningen utifrån en redan känd egenskap (May, 1997:121). Mina respondenter är 

deltagare i samma dagliga verksamhet för funktionshindrade och har en eller flera 

handledare som hjälper och stödjer dem i deras arbete. Alla respondenter har en lindrig 

utvecklingsstörning, som representeras av olika diagnoser. Någon vikt vid diagnoserna i sig 

har jag inte lagt, då jag saknar medicinsk kunskap för att uttala mig om dem eller hur de 

skulle kunna påverka resultatet studien. Av de intervjuade är 4 stycken kvinnor, respektive 5 

stycken män. Någon vikt vid genusaspekten lägger jag inte i min studie. Åldern på de 

intervjuade varierar mellan 20 och 50 år. Vidare har respondenterna deltagit i den specifika 

dagliga verksamheten mellan 1 och 17 år. 

 

4.3 Intervjuguidens utformning 
 

Becker poängterar problematiken med att jag som ”forskare” känner till något som gruppen 

inte känner till, och att det vore respektlöst om jag antog att jag skulle finna en mening som 

var så subtil att respondenterna inte skulle förstå den (Becker, 2008:111). Med bland annat 

detta i åtanke har jag utformat en intervjuguide, som är baserad på studiens syfte och 

frågeställningar, den finns också som bifogad bilaga. 

 

Intervjufrågorna är anpassade efter respondenterna, där frågorna är ställda på ett tydligt och 

lättförståeligt sätt. Då mina respondenter har olika typer av lindrig utvecklingsstörning är det 

av stor vikt att frågorna är anpassade så att de inte upplevs svårförståeliga eller som 

kränkande eller stötande. Frågorna i intervjuguiden var strukturerade efter mina teman för 

att säkerställa att jag skulle erhålla uttömmande information på varje punkt.  

Intervjufrågorna var strukturerade efter kategorierna känsla av sammanhang, begriplighet, 

hanterbarhet, meningsfullhet, inflytande och egenmakt samt stigmatisering, vilka även 

återfinns i frågeställningen. 

 

Vissa utav mina intervjufrågor kan besvaras med enbart ”Ja” eller ”nej”, vilket är ett 

medvetet val. Eftersom mina respondenter är lindrigt utvecklingsstörda ansåg jag att den 

typen av frågor kunde uppfattas som tydliga, och att det fanns möjlighet att utveckla dessa 

genom uppmuntran att berätta mer. Frågor av denna typ kan utvecklas och förtydligas 

genom att be respondenten att berätta mer om det hon eller han har svarat på.Vissa frågor 

under kategorierna inflytande och egenmakt, stigmatisering och i viss mån känsla av 

sammanhang går in i varandra, vilket beror på att de beaktar likartade aspekter som dock 

belyses utifrån olika teoretiska perspektiv. Vidare finns det frågor under hanterbarhet, som 

också kan härledas till empowerment och egenmakt. Istället för att stryka de frågor som 

överlappar varandra har jag valt att ställa dessa eftersom detta gett förutsättningar för mer 

uttömmande svar vilket har stärkt undersökningens validitet.  
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4.4 Undersökningens genomförande 

 
Jag ringde kommunens växel, där de förmedlade en kontakt till en utav enhetscheferna för 

daglig verksamhet. Via denne fick jag telefonnummer till den dagliga verksamheten, och 

med hjälp av personalen bokade jag tid för intervjuer med respondenterna.  För att få en så 

naturlig dialog som möjligt, utan avbrott, har jag använt mig utav ljudinspelning under 

intervjun. Det gav utrymme att koncentrera sig på vad respondenten verkligen sa, utan att 

fokus låg vid att föra anteckningar. Ljudinspelningen medför även tillförlitlighet till 

materialet, då det finns möjlighet att gå tillbaka och kontrollera informationen som gavs vid 

intervjuerna.  

 

Intervjuerna genomfördes på den dagliga verksamheten, ostört i ett konferensrum. Jag ansåg 

det positivt att få utföra intervjuerna i en kontext som var välbekant för respondenterna, 

vilket förmodligen medförde att respondenterna kände sig trygga i situationen med att bli 

intervjuade och tala fritt om sina upplevelser och känslor (Kvale, 1997:118). För att skapa 

en avslappnad stämning innan intervjuerna, träffade jag alla som skulle intervjuas i grupp. 

De visade mig runt på den dagliga verksamheten och förklarade lite kort vad de gjorde. Det 

tror jag var av stor vikt för att inte jag skulle ha en alltför överlägsen position i egenskap av 

intervjuare. 

 

Eftersom jag är medveten om att det kan upplevas obekvämt att bli inspelad förklarade jag 

vilka fördelar inspelningen hade för min egen del, och att ingen annan skulle lyssna på dem, 

vilket gjorde att de flesta respondenter verkade mer avslappnade. Intervjuernas längd 

varierade något beroende på svaren, men i genomsnitt varade de mellan 30 minuter och 1 

timme. Någon tidsram för intervjun bestämde jag inte i förväg, utan lät respondenternas svar 

indikera på vad som verkade lagom.  

 

4.5 Databearbetning 
 

Intervjuerna har transkriberats, där jag har skrivit ut de inspelade intervjuerna ordagrant. 

Pauser, hummande med mera har endast skrivits ut om de bedöms vara meningsbärande 

eller om de fyller någon funktion. Jag har även antecknat skratt, ironi, föreställda röster och 

så vidare eftersom jag inte kan grunda min evidens på sådant som inte ingår i det empiriska 

materialet (Aspers, 2007:149).  

 

Det insamlade empiriska materialet är redovisat under rubriker som utgörs av mina teman i 

undersökningen. Jag valde att tematisera mina begrepp redan i ett tidigt skede, då jag tror att 

det skapar en röd tråd genomgående i arbetet. Varje tema har bearbetats var för sig där 

respondenternas svar redogörs i ett sammanhängande resultat. Jag använder mig utav 

meningskoncentrering samt kodning, som jag påbörjade efter att jag erhållit mitt material 

efter intervjuerna.  

 

Meningskoncentrering innebär att de meningar som intervjupersonerna uttryckt formuleras 

mer kortfattat. Längre uttalanden pressas samman i kortare uttalanden, i vilka den väsentliga 

innebörden av det som sagts omformuleras i några få ord (Kvale, 1997:174). Jag har även 

använt mig av teoretisk kodning, vilket innebär att det teoretiska begreppet översätts till en 

kod i det konkreta materialet (Aspers, 2007:160). Materialet kodades efter olika färger, där 

de olika färgerna representerades av mina teman, känsla av sammanhang, med 

underrubrikerna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet samt empowement och 

egenmakt och stigmatisering. Färgkoderna gav en överblick över materialet och underlättade 
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sorteringen och tolkning av resultatet. I analysarbetet använde jag de huvudsakliga delarna 

från resultatet genom att sammanfatta innebörden i kortare meningar. Jag har analyserat 

varje tema var för sig med frågeställningarna som utgångspunkt och stöd. Vidare har jag 

reflekterat kring det insamlade materialet och gjort en tolkning i försök att se samband 

mellan teorierna och det empiriska materialet.  

 

4.6 Etiska övervägande 
 

Konsekvenserna av en intervjuundersökning måste uppmärksammas gällande både den 

möjliga skadan för undersökningspersonerna och de förväntade fördelarna i att delta (Kvale 

2007:110).  Vid genomförandet av intervjustudien har jag tagit hänsyn till de 

forskningsetiska principerna, informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet (Internet 5). Detta innebär det att respondenterna har fått tillräckligt med 

information om studien och dess syfte, de har fått ge sitt samtycke till deltagandet samt 

blivit informerade om att deltagandet är helt konfidentiellt där privat data som kan kopplas 

till specifika personer inte redovisas. Respondenterna har också blivit informerade om 

fördelarna med undersökningen, och hur deltagandet kan komma att påverka dem. Innan 

intervjuerna informerade jag kort om studien, samt de forskningsetiska principerna. 

Respondenterna fick ge sitt samtycke till både intervjun och till ljudinspelningen innan 

själva förfarandet.  

 

När det kommer till att intervjua funktionshindrade, har jag funderat över de etiska 

aspekterna noggrant. Det är viktigt att ta i beaktande att vi nödvändigtvis inte har samma 

referensram gällande språk och förståelse, vilket förmodligen kräver mer av mig som 

intervjuare. Här vill jag dra en parallell till artikeln skriven av Jahoda et al. (2010) som 

pressenterades under tidigare forskning, där kommunikativa problemen belyses ytterligare. 

Författarna förespråkade även videoinspelning och fotografier som medel för 

kommunikation, vilket jag har valt att avstå ifrån både på grund av tidsbrist och då så stora 

kommunikationshinder inte förekom (Jahoda et al 2010:524). 

 

Respondenterna kunde också komma att tolka frågorna på ett annorlunda sätt, ett sätt som 

jag inte kunnat förutspå, vilket i värsta fall kunde komma att uppfattas av respondenterna 

som stötande. Kvale skriver om terapeutiska intervjuer, och menar att en forskningsintervju 

kan komma att likna en terapiliknande situation, när intervjuaren lyssnar uppmärksamt på 

respondenten. I en sådan situation har oftast intervjuaren varken rätt utbildning eller tid för 

ett samtal av det slaget (Kvale 2007:143). Under vissa intervjuer kunde jag ana tendenser till 

terapeutiska intervjuer, där respondenterna berättade om negativa upplevelser, gällande både 

privatliv men också den dagliga verksamheten. Jag lät respondenterna berätta fritt, även om 

det som sades inte var helt relevant till studien. Det kändes taktlöst att avbryta någon som 

ville berätta om känsliga saker. Jag återkopplade till dessa ämnen i slutet av intervjun, och 

försäkrade mig om att respondenten inte kände sig illa till mods. Vidare var det av värde att 

vara medveten om att ett sådant händelseförlopp kunde förekomma under intervjuerna, och 

jag upplevde att det var till hjälp att jag var beredd på att en sådan situation kunde uppstå. 

  

Innan intervjun hade jag tagit i beaktande att intervjun kunde väcka negativa tankar och 

känslor hos respondenterna som kunde vara besvärliga att hantera, men min förhoppning var 

att intervjuguiden var utformad på medvetet sätt som minskade risken för detta.  Som redan 

tidigare nämnt, uppkom vissa känsliga ämnen under intervjuerna. Men jag tror att de inte var 

av sådan karaktär att personerna inte kunde hantera situationen efteråt. Jag tror heller inte att 

intervjuguidens utformning påverkade uppkomsten av samtals ämnen. Respondenterna 

döptes efter pseudonymer för att garantera anonymitet, och överflödig information som 
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skulle kunna kopplas till specifika personer utelämnades. Detta var av extra stor vikt då 

personalen på den dagliga verksamheten ville ta del av undersökningen. 

 

4.7 Förförståelse/värderingar 
 

Mina generella tankar och värderingar gällande funktionshindrade är positiva, och jag vill 

tro att alla människor kan och vill, bara man får rätt stöd och förutsättningar.  

Att vara ”som de flesta” och att ha en anledning att stiga upp på morgonen för att göra något 

av betydelse är något som vi kanske för det mesta tar för givet. Att ha någonstans att gå på 

morgonen och att ingå i ett sammanhang, är för de flesta människor ett lönearbete, men kan 

för andra gestaltas av en daglig verksamhet. 

 

Jag har tidigare arbetat med personer med psykiska funktionshinder, och därigenom på nära 

håll fått förståelsen att det är av betydelse att ha en daglig verksamhet att gå till. För många 

funktionshindrade som jag har träffat genom mitt arbete, har det varit avgörande att ha 

daglig verksamhet att gå till för att kunna strukturera sitt vardagsliv, utveckla sociala 

färdigheter och att känna gemenskap. Dock inte sagt att betydelsen alltid bara är positiv, för 

det finns de, som mycket hellre skulle gå till ”ett vanligt arbete” och upplever att de inte har 

fått möjligheten välja själv vad de vill göra.  

 

Vidare har jag funderat över mina egna fördomar kring att jag förmodligen indirekt tänker 

att funktionshindrade inte känner sig ”som alla andra” vilket inte alls är en självklarhet. 

Förmodligen är det så, att även jag präglas av samhällets normer gällande normalt kontra 

onormalt, även om jag önskar att så inte var fallet. 

 

Becker skriver att samhällsvetare har som vana att göra typologier av människor, och delar 

in människor i t.ex. avvikare eller icke-avvikare. Han menar att det är ett misstag, eftersom 

det är lätt att iaktta att ingen någonsin handlar helt och hållet i enighet med sin typ (Becker 

2008:56). I enighet med Becker, tror jag att det är extra viktigt att tänka på detta när det 

kommer till funktionshinder, att ingen är den andra lik, dessa personer bör inte enbart 

klassas som funktionshindrade. De är inte bara funktionshindrade, utan också människor 

med vanliga liv som har viktig information att delge. Med det vill jag alltså mena att 

funktionshindrade inte bara skall klumpas ihop till en typologi, utan ses som unika enskilda 

individer.  

 

4.8 Verifiering 
 

Verifiering bör tas i beaktande under hela forskningsprocessen, därför har jag genomgående 

i uppsatsarbetet strävat efter att uppnå god validitet och reliabilitet. Validitet kans ses som en 

slags kvalitetskontroll och syftar till giltighet, och i ett bredare perspektiv hänför sig 

validiteten till den utsträckning i vilken en metod undersöker vad den är avsedd att 

undersöka (Kvale, 1997:215). Vidare skriver Kvale att validering är en fråga om att välja 

mellan konkurrerande och falsifierbara tolkningar, om att granska och ge argument för den 

relativa trovärdigheten hos alternativa kunskapsanspråk. Reliabiliteten syftar till 

tillförlitlighet, där undersökningsresultatet skall vara reproducerbart. 

 

För att åstadkomma så hög validitet och reliabilitet som möjligt, har jag utformat teman efter 

syfte och frågeställningar, som fortlöper genom hela uppsatsarbetet. Jag har noga betänkt 

metodval, för att kunna utföra studien på ett så korrekt och ändamålsensligt sätt som möjligt. 
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Vidare har jag baserat min intervjuguide på mina teman, för att säkerställa att jag får rätt 

information och att jag verkligen undersöker det som jag ämnat undersöka. 

 

Intervjuguiden är också utformad på ett mycket tydliggörande sätt, för att utvinna så 

uttömmande svar som möjligt, trots vissa språkliga hinder. Till exempel är vissa frågor 

ställda på ett förenklat sätt, så att alla intervjupersoner skall kunna svara på frågorna och 

uppmanas att berätta mer beroende på svaren. Vidare har alla intervjuer gått till på samma 

vis, utan några ledande frågor som påverkat tillförlitligheten (Kvale, 1997:258). Under hela 

arbetets gång har jag försökt kontrollera och ifrågasätta mitt eget arbete, för att slutligen 

försöka teoretisera den kunskap som producerats (Kvale, 1997:218). 

 

KAPITEL 5 RESULTAT 

 
I följande avsnitt redogörs studiens resultat, där respondenternas upplevelser presenteras 

under tillhörande tema. Känsla av sammanhang är uppdelad efter de tre komponenterna 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som underrubriker. Under rubriken 

hanterbarhet förekommer citat som även kan härledas till empowerment och egenmakt, 

vilket senare diskuteras både under rubriken hanterbarhet, men också empowerment och 

egenmakt.  

 

Den dagliga verksamheten där intervjustudien är gjord är relativt stor, med deltagare med 

olika typer av funktionshinder.  Aktiviteterna är uppdelade efter olika avdelningar med olika 

arbetsuppgifter. Deltagarna kan bland annat syssla med konditori och bageri, enklare 

kontorssysslor eller trädgårds- och skogsarbete.  

 
5.1 Känsla av sammanhang 
 

 5.1.2 Begriplighet 

 

Alla intervjupersoner kan redogöra för hur deras arbetsdag ser ut och vilka uppgifter de har, 

och de flesta beskriver sina arbetsuppgifter som lätta. Exempel på arbetsuppgifter som 

respondenterna gav var bland annat enklare kontorsarbete, sortera papper, göra pekbilder 

som hjälpmedel för funktionshindrade, samt att göra en tidning. Några berättade att de 

arbetade med arbetsuppgifter som var relaterade till bageri och konditori, där de hjälpte till 

med bakning, paketering av bakverk och att göra smörgåsar. En utav dessa respondenter 

berättade att förutom ovanstående sysslor att hon även arbetade i butiken för konditori, där 

de säljer olika sorters bakverk. Andra intervjupersoner berättade att de arbetade med 

uppgifter inom skog och trädgård, där de fäller träd, sorterar och säljer ved, som de sedan 

levererar till kund.  De berättade också om underhållsarbete inom park och trädgård, där de 

klipper gräs och plockar ogräs. Det tolkar jag som att de upplever struktur och tydlighet i 

sina uppgifter. Tre respondenter berättar följande om sina uppgifter: 

 

”Ibland är dom svåra, men ofta är dom mycket lättare. Svårt att sortera ved, fulved och 

finved.”   - Johan 

 

”Dom börjar bli lätta. Jag är en sån som typ kan göra…tänka rätt och klara av och så…om 

man jämför med andra.”  - David 

 

”Lite för lätta, jag förstår inte varför…men jag har inte fått utvecklas någonting det sista…”  

- Peter 
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Alla respondenter förutom en, berättar att de har bra ordning, hon säger att det kan vara lite 

hur som helst med ordningen, och att det beror på antalet deltagare som är på plats. Är det 

för många deltagare har de för lite att göra, och är det för få är det för mycket att göra.  

Vidare resonerar respondenterna kring framförhållning och planering, och majoriteten 

uttrycker att de har framförhållning och att de är med och planerar arbetet. Dock har många 

svårt att ge konkreta exempel på långsiktig planering, vilket kan ses som motsägelsefullt. 

 Några uttrycker att de inte vet något i förväg utan tar dagen som den kommer. När frågan 

om planering kommer till Peter uttrycker han ett missnöje över att inte få vara med och 

planera.  

 

”Samma dag på morgonen får vi reda på vad vi ska göra. Vi får tyvärr inte veta något i 

förväg!” - Peter 

 

5.1.3 Hanterbarhet 

 

Respondenterna exemplifierar ett fåtal krav som ställs på dem, bland annat att man skall 

jobba och göra sina uppgifter. De berättar också att det ställs krav på att man skall vara 

vänlig och positiv, att man skall passa tider och att vara glad. 

 

”Det ställs väl krav att man ska jobba. Man ska jobba ute och man ska vara vänlig. För är 

man inte vänlig brukar dom säga till.” - Per 

 

Alla respondenter berättar att de får hjälp och stöd med saker de tycker är svåra, och oftast 

ber de om hjälp hos sina handledare.  När det kommer till frågan vem som bestämmer på 

jobbet är de eniga om att det är enhetschefen och handledarna. De flesta uttrycker att de får 

vara med och bestämma, men många har ganska svårt att ge konkreta exempel, vilket jag 

tolkar som något motsägelsefullt. Bara ett fåtal exempel förekommer. 

 

”Vi bestämmer ihop. Vi har ju en chef och våra handledare. Men vi gör det mesta ihop med 

handledarna. Vi kan hjälpa till mycket.”  - Stina 

 

”Jag får vara med och bestämma vad vi ska göra och så… på möten som vi har, ibland får 

vi bestämma när vi ska få gå hem också” - Hanna 

 

Två utav respondenterna berättar att de är med i en fackförening som de har startat på den 

dagliga verksamheten, där de får vara med och bestämma och påverka saker som rör den 

dagliga verksamheten. Dock säger en utav respondenterna att föreningen inte riktigt 

fungerar som den är tänkt, och hon efterfrågar bättre struktur och en riktig dagordning på 

mötena. Endast en respondent uttrycker att han knappt får vara med och bestämma något 

och tycker att handledarna bestämmer allt.  

 

”Det hade inte varit dumt om jag hade kunnat påverka vilka arbetsuppgifter man ska få… 

ok, jag förstår att dom inte kan ge mig allt…dom påstår ju att det ska vara rättvist, men det 

är det ju inte över huvud taget!”  - Peter 

 

Peter berättar att han känner sig orättvist behandlad och att han har mycket lite att säga till 

om. De flesta uttrycker ingen direkt önskan om att få bestämma över något speciellt på 

jobbet, utan många tycker att de känner sig nöjda. Jag gör också tolkningen att de inte har 

reflekterat över frågan tidigare, och svarar förmodligen därför som de gör.  
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När det kommer till att hantera olika slags problem på jobbet, säger de flesta utav deltagarna 

att de löser problemen själva sinsemellan. Vissa säger också att de ber om hjälp hos sina 

handledare.  Många säger också att det är viktigt att lösa problem genom att prata om det, 

antingen med sina handledare eller med andra deltagare. Peter berättar att den 

kommunikativa förmågan hos de andra deltagarna är avgörande när han ber om hjälp. 

 

”För det mesta handledarna, eller någon utav dom som går att kommunicera med utav 

arbetskamraterna. Men det är ju inte alla som gör det…tyvärr. långt ifrån alla” - Peter 

 

David berättar att han har lite svårt med att kontrollera sin ilska när det uppstår problem. 

 

”Jag bryr mig inte, jag gör bara mitt…jag kan bli rasande, jag  kan slå sönder saker. Går 

nån på mig kan jag gå på dom. Jag kan trycka upp dom mot en vägg och ta ett allvarligt 

snack med dom, det är inte så man ska hålla på men det kallas inte fysisk våld, det kallas att 

mena allvar.” -David 

 

5.1.4 Meningsfullhet 

 

Alla respondenter förutom två trivs bra på sitt jobb, och de båda betonar konflikter på 

arbetsplatsen som anledning till varför de inte trivs så bra. De andra berättar att de trivs bra 

bland annat för att de har roligt med sina arbetskamrater och att de får göra saker som de 

tycker om. När det kommer till motivation upplever de flesta att de för det mesta känner sig 

motiverade på jobbet. En utav respondenterna berättar att motivationen beror på hur man 

mår. 

 

”Ja, det kan ju vara som så att man inte mår så bra, eller att man har det jobbigt hemma. 

Då känner jag mig inte så motiverad på jobbet. Ibland blir jag lite sur också. Fast då brukar 

handledarna prata med mig och så löser vi det..”  - Per 

 

 Flera respondenter säger att de tycker att det är alldeles för lite betalt, och jag tolkar det som 

att det påverkar motivationen negativt hos deltagarna. 

 

”Jag tycker vi har för lite lön. Vi får 50 kr om dagen, och idag har jag halvdag dessutom, så 

jag får bara 25 kr. Det är ju inte direkt som på ett riktigt jobb…”  - Lisa 

 

”Man får så lite betalt.35 kr per dag får jag som jobbar halvtid. Det är inte mycket.” - Stina 

 

Peter berättar att han inte har känt sig så motiverad på sista tiden, och ger följande exempel. 

 

”Det är som det har varit nu det sista, att jag får hålla på med samma arbetsuppgifter och 

inte variera mig, och inte få följa med ut till kunder över huvudtaget. Varje dag får jag vara 

kvar här… Jag har blivit så trött på det, eftersom man tragglar med samma grejer hela 

tiden. Samma sak dag efter dag, då tröttnar man ju på det till slut” - Peter 

 

Stina berättar också om att hon känner att hon blir mindre motiverad när det inte blir så 

mycket arbete gjort. Hon jämför den dagliga verksamheten med ett vanligt arbete och tycker 

att det ofta är lite för olikt. 

 

”Jag är inte så motiverad när man gör för mycket annat som man inte gör på en vanlig 

arbetsplats . Visst känner man ibland att det inte blir så mycket gjort.” - Stina 
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De flesta tycker att deras arbetsuppgifter är viktiga, och några berättar att de tycker att de 

gör nytta för andra, vilket de upplever som mycket positivt. Vissa har som arbetsuppgift att 

göra pekbilder för funktionshindrade som har kommunikationssvårigheter och använder 

bilderna som hjälpmedel. De berättar att det är viktigt att bry sig om varandra och att det är 

viktigt att hjälpas åt. Lisa berättar att hon är en ”allt i allo” och ersätter deltagare som till 

exempel är sjuka, det tycker hon är en viktig uppgift för att arbetet skall fungera bra. 

 

5.2 Empowerment och egenmakt 
  

Vissa utav respondenterna säger att de kan vara med och påverka när det gäller deras jobb 

på den dagliga verksamheten, men de har svårt för att ge några konkreta exempel. Vissa utav 

respondenterna gav även tecken på att de tyckte att det var en ganska svår fråga. Min 

tolkning är att de har relativt lite inflytande över sitt arbete. Ett exempel på tvetydighet gav 

David som sa följande. 

 

”Jag kan påverka mycket, men det är som det brukar vara. Jag gör bara det som jag gör, 

det här är det normala för oss… Vi gör allt som vi brukar göra” - David 

 

Ett exempel på inflytande som framkom var Lisa som berättade att de har ett papper som 

sitter på en anslagstavla, där de får skriva upp saker som de vill ta upp på möten som de har 

på arbetsplatsen. Hon sa att det bara är vissa som skriver något på pappret, och ibland bara 

på uppmuntran av handledarna. Även Per berättar att han ibland kommer med olika förslag 

till handledarna, och att de ibland blir väl mottagna och ibland inte. Han säger att han också 

är en person som kan ta rätt så många egna initiativ och ser när saker behövs göras, vilket 

han också upplever som inflytande över arbetet. Två utav deltagarna berättade också om 

fackföreningen de har på den dagliga verksamheten, men bara en av dessa tyckte att den 

fungerade bra. Stina upplever att fackföreningen har vissa brister och berättar följande. 

 

”Våra handledare säger att det är vår fackförening, men jag tycker inte det. Det är det här 

med att ta beslut och att göra mötena aktiva och så, det blir ofta att man bara surrar som 

jag brukar säga. Jag har ju suttit i många styrelser och sådana här saker, så jag vet ju hur 

det ska fungera. Det skulle behövas mer struktur och ordning.” - Stina 

 

När det kommer till egenmakt och inflytande över deltagandet i den dagliga verksamheten, 

skiftar upplevelserna hos respondenterna. Flera berättade att det var olika personer inom 

kommunen som bestämde att de skulle delta, några få sa att de hade valt sitt deltagande 

själva. De flesta uttrycker dock att de har fått välja vilken typ av arbetsuppgifter de vill 

syssla med på den dagliga verksamheten. Peter berättar att han inte alls har fått bestämma 

själv vad han vill göra, utan att det mest var hans föräldrar som tyckte att han skulle delta i 

daglig verksamhet.  

 

”Hade jag fått välja så hade jag studerat vidare. Jag skulle börjat läsa naturkunskap, men 

jag fick inte ta ledigt från jobbet, Det gick ju inte då, det tyckte inte dom på boendet heller. 

Fast nu ska jag börja läsa naturkunskap på kvällen istället” - Peter 

 

Även Stina berättar om sina upplevelser kring inflytande över sitt deltagande inom daglig 

verksamhet, och säger att efter att hon hade gått klart skolan sökte hon jobb på 

arbetsförmedlingen men fick negativt besked. 
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”Då fick jag reda på att jag inte fick söka jobb på arbetsförmedlingen. Utan att jag skulle 

söka jobb inom daglig verksamhet som då hette dagcenter. Det var för att jag var 

utvecklingsstörd. Och det var väl så att..jaha, okej… sen så började jag på dagcenter.”  

-Stina 

 

Vidare resonerar de intervjuade kring huruvida de tycker att den dagliga verksamheten är en 

bra plats för dem. De flesta tycker att de är nöjda med sin placering på en daglig verksamhet, 

men jag tolkar också att vissa inte riktigt har förmågan att uppfatta frågan så som den är 

tänkt. Stina säger att hon tycker att den dagliga verksamheten är en bra plats för henne i 

dagsläget, med tanke på hur hon mår. Men hon poängterar att hon tidigare har velat ha ett 

vanligt arbete. Lisa berättar att hon har som målsättning att ha ett riktigt arbete: 

 

”Ja, men jag vill ju komma ut på något riktigt senare. Det är ju så att jag går här för att 

komma ut i ett riktigt arbete så snart som möjligt ”  - Lisa 

 

Hanna berättar att hon tycker att det är den bästa platsen som hon har varit på, och att hon 

upplever att det är roligt för att man kommer ut i det riktiga livet när man deltar i en daglig 

verksamhet. Hon säger att hon annars bara hade suttit hemma, vilket inte hade varit bra. 

 

5.3 Stigma och stigmatisering 
 

När det kommer till stigmatisering resonerar respondenterna kring hur de tror att andra 

upplever deras deltagande i daglig verksamhet. Några utav respondenterna säger att de tror 

att andra upplever deras deltagande som något positivt, och att det är bra att de har en plats 

att gå till om dagarna. Eftersom vissa utav svaren är korta och diffusa, tolkar jag att några 

utav respondenterna upplever frågan som något svår, och svara därför kort. 

Per berättar att reaktionerna från andra i sin omgivning varierar, och säger följande. 

 

”Det kan vara från positiv till negativ. Det är det när dom frågar vad man tjänar, och när 

man berättar tycker dom att det är för djävligt. Vi har väl en 50 kr och det är väl inte så 

mycket. Sen finns det vissa som tycker att vi är bra, att vi kämpar på. Även om det regnar så 

är vi ändå ute, det är många som är imponerade.” - Per 

 

Tre utav respondenterna uttrycker att de helst inte pratar om att de deltar i daglig 

verksamhet, och att de bara berättar det för de närmste i sin umgängeskrets. Jag tolkar det 

som ett tecken på att de tycker att det är ett känsligt ämne och att de upplever att det är 

pinsamt att berätta om deltagandet i den dagliga verksamheten. 

 

”Jag brukar liksom inte prata om sånt med andra, jag vill hålla det för mig själv, det är lite 

privat tycker jag… Jag har ju kompisar som också går i daglig verksamhet, men det är nog 

dom och mina närmaste som vet” - Maria 

 

Några utav respondenterna uttrycker även negativa reaktioner från personer i sin omgivning 

gällande deras deltagande i den dagliga verksamheten. Både Peter och Lisa berättar om 

negativa reaktioner. 

 

”Generellt sett, skulle jag tippa på att folk ser daglig verksamhet som mer dåligt… Jag kan 

tänka mig att folk upplever att det bara är handikappade och funktionshindrade som går 

där, och så är det ju, mer eller mindre.”  - Peter 
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”Dom tycker att det är lamt rent ut sagt. Alla mina andra kompisar jobbar på riktigt.  Så 

dom säger att den löjliga lönen skulle jag aldrig acceptera eller gå med på att gå till jobbet 

när man knappt har någon lön. Men jag känner ju som så, att jag också tycker så, men nu är 

det ju så att jag går här för att såsmåningom få ett riktigt jobb.”  - Lisa 

 

Peter berättar också att han tycker att den dagliga verksamheten isolerar de 

funktionshindrade, vilket jag tolkar som något negativt. 

 

”Det blir liksom bara funktionshindrade, att dom funktionshindrade inte får komma ut i 

övriga samhället om man säger så. Det isolerar från övriga samhället liksom.” - Peter 

 

Även Stina menar på att den dagliga verksamheten ofta bara förknippas med 

utvecklingsstörda, vilket inte är bra. Hon säger att det beror på att det är den gruppen som är 

mest synlig. Vidare säger hon att många människor inte vet att det även är psykiskt sjuka, 

vuxen hjärnskadade, personer med adhd och liknande som också är i behov av daglig 

verksamhet, men att dessa personer inte syns lika mycket. Hon tycker att det är synd att den 

dagliga verksamheten mest förknippas med utvecklingsstörda. 

 

Stina berättar vidare att vissa människor i hennes omgivning tycker att hon borde ha ett 

riktigt arbete, istället för att gå i daglig verksamhet, men hon själv håller inte med. Hon 

säger att det lätt blir så, att folk glömmer bort hennes funktionshinder eftersom hon klarar av 

många saker på egen hand. Men hon själv känner, att hon inte skulle orka eller klara av ett 

riktigt arbete, med tanke på hennes funktionshinder och hur hon mår idag. Dock poängterar 

hon att hon tidigare förmodligen hade kunnat klara av ett vanligt arbete, men att hon aldrig 

fick möjligheten, och att hon idag inte känner sig frisk nog. 

 

Några utav respondenterna säger att de känner samhörighet med de andra deltagarna i den 

dagliga verksamheten, medan vissa tycker att de inte känner någon samhörighet alls. Även 

här gör jag tolkningen att för vissa var frågan något svår att förstå. Några utav deltagarna 

berättar att de känner samhörighet med dem som har liknande funktionshinder som de 

själva, och att det kan vara svårt att kommunicera med dem som har grövre funktionshinder.  

 

”Vissa bara skriker och gapar, helt i onödan, och då är det ju inte så lätt… Jag vill ju inte 

direkt umgås med någon som jag inte kan prata med” - Peter 

 

Stina uttrycker att hon känner samhörighet med alla, och att man inte skall göra någon 

skillnad på människor. 

 

”Ja, jag känner samhörighet med alla, så gott det går. Många här är ju gravt 

utvecklingsstörda, och det blir ju lite annorlunda då. Fast vi är ju var och en egen person, 

och varje person är ju unik, värdefull, och viktig. ” - Stina 

 

5.3.1Tankar om framtiden 

 

Flertalet respondenter uttrycker en önskan om att göra något annat istället för att delta i 

daglig verksamhet. Leif säger att han skulle vilja bygga hus, medan Hanna skulle vilja prova 

på att jobba på ett dagis. Peter säger att han skulle vilja utbilda sig. 

 

”Först och främst hade jag velat skaffa mig en vettig utbildning. Sen hade jag nog gärna 

velat jobba med något inom naturen, trädgård eller skogsbruk eller nåt.” - Peter 
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Lisa berättar att hon drömmer om ett vanligt jobb på en vanlig arbetsplats. Hon skulle vilja 

jobba i en mat- eller klädbutik. Hon berättar också att handledarna måste ge sitt 

godkännande innan hon kan gå vidare från den dagliga verksamheten. 

 

”Jag har sökt andra jobb, men jag har ändå tre månaders uppsägningstid på detta jobbet.  

Sen måste jag få godkänt från mina handledare, att det är acceptabelt, att jag byter arbete 

och går ut på arbetsmarknaden om man säger så.”  - Lisa 

 

Vidare uttrycker hon att hon tycker att det är lite orättvist, och att hon borde få bestämma 

sådant själv. Även Per berättar att han har vissa drömmar, att han har drömyrken som till 

exempel fastighetsskötare. Men han säger också att det är sådana jobb som han inte kan få 

och säger att det beror på hans funktionshinder, 

 

”En är ju som man är, jag kan inte göra allt. Jag skulle ju till exempel vilja vara 

fastighetsskötare, men jag fattar ju att det inte går.”  - Per 

 

Även Maria berättar att hon tidigare haft drömmar om att göra något annat men att hon 

tycker att hon inte kan göra något annat. Samtidigt säger hon att hon är nöjd, och att hon har 

det bra på den dagliga verksamheten. David säger att med tanke på det funktionshindret han 

har, skulle han inte kunnat göra något annat. Han säger att han inte funderar så mycket på 

framtiden, och att han inte har tänkt på några andra alternativ.  

 

KAPITEL 6 DISKUSSION 
 

6.1Resultatdiskussion 
 

I följande avsnitt presenteras en redogörelse för resultatets koppling till de teoretiska 

perspektiven och den tidigare forskningen. Vidare avslutas avsnittet med metoddiskussion 

och avslutas med reflektioner kring den egna studien och fenomenet i stort. Eftersom mina 

valda begrepp, till lika mina teman behandlar liknande aspekter, men ur olika perspektiv är 

det av intresse att ha i åtanke att de influerar och förstärker varandra.  

 

6.1.1 Känsla av sammanhang 

  
Då begreppet känsla av sammanhang bygger på de tre komponenterna begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet, bör dessa tre diskuteras var för sig, för att sedan knyta an 

till begreppet i sin helhet. 

  

6.1.1.1 Begriplighet 

 

Samtliga respondenter har god förmåga att beskriva de arbetsuppgifter de har, och tycker att 

deras uppgifter är lätta. Detta tolkar jag som ett tecken på begriplighet, då det syftar till 

huruvida man upplever stimuli som förnuftsmässigt gripbart, som ordnad information, och 

som något sammanhängande och strukturerat. 

 

Antonovsky definierar även begriplighet som att de stimuli som individen möter i framtiden 

skall vara förutsägbart, och att överraskningar som uppkommer skall gå att ordna och 

förklara (Antonovsky1991:44). De flesta säger också att de är med och planerar längre fram 

i tiden, men utan att kunna ge konkreta exempel. Det är svårt att avgöra om det är frågans 

karaktär eller brist på planering som är anledningen till avsaknaden av konkreta exempel. 
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Jag gör tolkningen att de flesta upplever relativt stark känsla av begriplighet, och att de 

flesta är i det stora hela nöjda med upplägget av arbetet. En utav respondenterna uttrycker ett 

stort missnöje kring planeringen, och bristande utvecklingsmöjligheter. Jag tolkar det som 

att hans känsla av begriplighet är något mindre än hos de övriga. 

 

6.1.1.2 Hanterbarhet 

 

Hanterbarhet syftar till vilken grad man känner att det finns resurser till ens förfogande och 

med hjälp av vilka man kan möta de krav som ställs (Antonovsky, 1991:45).  Jag får 

uppfattningen att de flesta utav respondenterna inte riktigt vet vad det ställs för krav på dem 

i arbetet. Några uttrycker att de måste vara glada och positiva på jobbet, vilket jag tolkar 

som ett ibland svåruppnåeligt krav, då humör och sinnesstämning kan variera. Vidare 

exempel på krav är att man skall göra sitt jobb, och att passa tider, vilket verkar mer rimligt.  

Intervjupersonerna uttrycker att de tyr sig till handledarna, när de behöver hjälp med något, 

vilket kan ses som en resurs som de förfogar över. 

 

Författarna Butcher och Wilton diskuterar olika typer av daglig verksamhet, och menar att 

med tanke på de hinder och krav, konkurens om anställning och brist på andra möjligheter, 

erbjuder verksamheterna en plats med strukturerade aktiviteter och måttliga förväntningar på 

produktivitet (Butcher & Wilton, 2007:1 090). Här vill jag dra en parallell till de måttliga 

förväntningarna på produktivitet som författarna skriver om.  De krav som respondenterna 

berättar om, uppfattar jag som diffusa, och relativt låga. Det i sin tur tror jag kan påverka 

känslan av hanterbarhet, om man inte vet vilka krav som ställs på en, är det också svårt se 

om eller hur man uppnår dem. 

 

När det kommer till kontroll, berättar alla respondenterna att det är chefen och handledarna 

som bestämmer. Antonovsky skriver om resurser som är till personers förfogande, vilket kan 

innebära att de kontrolleras av andra eller en själv (Antonovsky1991:45). Vidare tolkar jag 

att de flesta respondenter ser sina handledare som resurser som de tyr sig till när de behöver 

hjälp och stöd. Författarna Flores et al (2010) belyser den negativa effekten av att deltagare i 

verksamheter för funktionshindrade förlitar sig i stor utsträckning på sina handledare, som 

kan leda till att deltagarna hindras från meningsfull utveckling (Flores. et al. 2010:139). Det 

kan bland annat hindra sociala relationer mellan medarbetare, som är en av de främsta 

källorna till tillfredställelse på arbetsplatser, menar författarna. I resultatet framkom som 

tidigare nämnt att deltagarna oftast tyr sig till sina handledare när de behöver hjälp, vilket 

kan skapa situationer som Flores et al beskriver.  

 

Vidare finns en motstridighet i utsagorna, då några respondenter berättar att de får vara med 

och bestämma, utan att kunna ge några konkreta exempel. Genom de få exempel som 

förelåg, gör jag tolkningen att de har inflytande och får vara med och bestämma till viss del, 

vilket kan ses som en resurs de förfogar över själva. Genomgående får jag förståelsen att 

intervjupersonerna har en känsla av hanterbarhet, endast en utav dem tycker att han är 

orättvist behandlad, och att han inte har något att säga till om. Hans utsagor tolkar jag som 

ett exempel på mycket svag känsla av hanterbarhet, då hans uttryck tyder på att han känner 

sig som ett offer för omständigheterna. 

 

När det kommer till att hantera problem, berättar de flesta respondenterna att de löser 

problem sinsemellan eller ber om hjälp hos handledarna. Dock är det två respondenter som 

sticker ut med sina svar. Den ena poängterar den kommunikativa förmågan hos de andra 

deltagarna, och säger att han inte kan be om hjälp hos individer som han inte kan 

kommunicera med. Detta tolkar jag både som avståndstagande från dem som han inte kan 
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kommunicera med, men också som en självklarhet, eftersom kommunikationen faktiskt är 

en förutsättning för att kunna hantera ett problem med andra. Den andra som sticker ut med 

sitt svar berättar om att han har problem med att kontrollera sin ilska, vilket jag tolkar 

påverkar hans sätt att hantera problem. Eftersom han kan bli rasande och våldsam, tolkar jag 

också det som ett tecken på bristande förmåga att hantera besvärliga situationer. 

 

6.1.1.3 Meningsfullhet  
 

Meningsfullhet ses som motivationskomponenten i KASAM, menar Antonovsky 

(Antonovsky1991:46). Den syftar också till huruvida individer känner att livet har en 

känslomässig innebörd och att problem och krav är värda att investera energi i. 

Upplevelserna gällande meningsfullhet varierar hos respondenterna, och de berättar att de 

känner meningsfullhet i vissa avseenden, men redogör även för exempel på avsaknad av 

meningsfullhet i den dagliga verksamheten 

 

Gällande motivation, är det många som nämner att de får för lite betalt, vilket jag tolkar ger 

en negativ påverkan på motivationen. En utav respondenterna gör även jämförelse av lönen 

med ett vanligt jobb, vilket jag tolkar som att hon ser som orättvist. Trots att de får väldigt 

lite betalt, ser jag ändå andra komponenter som påverkar motivationen positivt. En 

respondent uttrycker bland annat att hennes mål är ett riktigt arbete, och att deltagandet i den 

dagliga verksamheten är ett sätt att nå dit. Det i sig kan också ses som en motiverande 

komponent, då hon ser en slags egennytta med sitt deltagande. 

 

En annan respondent gör en annan jämförelse med en vanlig arbetsplats, och tycker att den 

dagliga verksamheten ibland är alltför olik en vanlig arbetsplats då hon upplever att de inte 

får så mycket gjort, vilket gör att hon inte känner sig så motiverad. Även hennes utsaga 

vittnar om att det finns en medvetenhet kring skillnaderna i jämförelse med en vanlig 

arbetsplats. Dessa respondenters utsagor kan också tolkas som att de inte riktigt ser sina 

arbeten som fullt meningsfulla, i alla fall inte i deras jämförelse med vanliga arbetsplatser. 

Här ser jag en koppling till Per Olof Larssons rapport, där han säger att arbetshandikappade 

söker sig till normala livsmönster som till exempel en yrkesroll eller ett jobb att gå till 

(Larsson 2006:179). Jag tolkar dessa två respondenters utsagor som en önskan om ett vanligt 

arbete, och att därigenom känns sig som ”alla andra”. 

 

En tredje respondent tycker att han har monotona arbetsuppgifter, och att det föreligger 

konflikter i arbetsgruppen, vilket gör att han inte alls känner sig motiverad. Dock får jag 

förståelsen att de flesta trivs på sitt jobb, och då många berättar om att de har roligt med sina 

arbetskamrater kan det ses som något som skapar motivation. De berättar också att de 

upplever sina arbetsuppgifter som viktiga, vilket kan härledas till att de känner 

meningsfullhet i sitt arbete 

 

6.1.1.4 Sammanfattning av känsla av sammanhang 

 

Känsla av sammanhang beskrivs av Antonovsky som en global hållning, och refererar till 

olika motståndskraft man har för att möta olika livssituationer (Antonovsky1991:46). 

Antonovskys benämning syftar till en mer generell livshållning, men där jag har valt att 

begränsa upplevelserna till en enskild del i de intervjuades liv. Vidare har Antonovsky 

använt sig utav KASAM i en kvantitativ bemärkelse, i avseende att försöka mäta olikheterna 

som styr människans motståndskraft och hur de kan förbättras. Eftersom jag har valt att 

använda mig utav Antonovskys begrepp i kvalitativa termer, mäter jag inte KASAM utan 

försöker att förklara upplevelser utifrån hans begrepp.  
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Om man ser till de enskilda komponenterna, tolkar jag genom resultatet begriplighet och 

hanterbarhet som de starkaste komponenterna gällande känsla av sammanhang. Vidare ser 

jag brister i upplevelserna kring meningsfullhet hos vissa individer, vilket påverkar den 

sammansatta känslan av sammanhang negativt.  Av de intervjuade är det en individ som 

sticker ut med sina svar från mängden, och ger en generell bild av en svag känsla av 

sammanhang, som enligt Antonovsky är ett förhållningsätt till sig själv och sitt liv i 

stort(Antonovsky1991:46). Eftersom min undersökning är begränsad till enbart den dagliga 

verksamheten, kan jag inte uttala mig om hur hans upplevelser kring sitt liv i stort ser ut. 

Beaktas bör att känsla av sammanhang är en individuell upplevelse, vilket gör att det är svårt 

att ge en generellt gällande bild för de intervjuade som grupp. Svaren varierar mellan 

individerna, och en viss variation förekommer i svaren inom varje komponent, vilket gör att 

det är svårt att göra en generell bedömning av intervjupersonerna som grupp. 

 

6.1.2 Empowerment och egenmakt 

 
Empowerment syftar till en förmåga eller kapacitet att agera och att delta, samt att ha en 

känsla av att man har rättighet och förmåga att göra det(Renblad, 2003:32). I resultatet 

framgår att respondenternas svar gällande möjligheterna att vara med och påverka är något 

tvetydiga, och jag tolkar svaren som att de har relativt lite inflytande över sitt arbete. Vidare 

bör det tas i beaktande att vissa tyckte att det var en svår fråga att svara på, vilket kan 

påverka att de svarade kort och hade svårt för att ge konkreta exempel. 

 

Under rubriken hanterbarhet, förekommer citat som även kan härledas till empowerment och 

egenmakt. Respondenterna berättar i enighet att det är enhetschefen och handledarna som 

bestämmer.  Vidare säger deltagarna att de får vara med och bestämma, men har svårt att 

ange konkreta exempel. Jag upplever detta som något motsägelsefullt, och att det kan tolkas 

som tecken på bristande empowerment och egenmakt. Givetvis är det så, att det alltid finns 

överordnade som bestämmer i det stora hela, så som enhetschefen och handledarna gör, men 

jag tror också att deltagarna skulle få större känsla av egenmakt, om de fick vara med och 

bestämma mer. Empowerment refererar även till resurser och möjligheter, och kan 

associeras med utveckling och tillväxt (Renblad, 2003:32). Med det i åtanke tror jag att 

deltagarna skulle utvecklas och känslan av att vara delaktig i olika beslut skulle stärka 

känslan av empowerment. 

 

När det kommer till frågan vem som bestämde att de skulle delta i daglig verksamhet svarar 

majoriteten att de inte har bestämt själva att de skall delta i daglig verksamhet, men att de 

flesta har fått bestämma vilken typ av arbetsuppgifter de vill ha. Det tolkar jag som ett 

tecken på att självbestämmande och egenmakt saknas gällande det egna valet av deltagandet, 

vilket jag dock tror beror på att det förmodligen inte finns så mycket alternativ för 

funktionshindrade, när det kommer till sysselsättning. Om det görs en bedömning att de inte 

har förmågan att arbeta på en vanlig arbetsplats är daglig verksamhet det alternativ som 

finns. Det är också ett utfall som individerna själva har svårt att påverka. Därmed blir frågan 

belyst på samhällelig nivå, som involverar såväl politik, ekonomi och lagstiftning som är ett 

annat sidospår i diskussionen.  Bejerholm och Björkman (2010) påvisade i sin undersökning 

att hög känsla av delaktighet kunde associeras till färre symtom och upplevd stigma, samt 

högre grad av engagemang i dagliga aktiviteter och samhällsliv och bättre livskvalitet 

(Bejerholm & Björkman, 2010:588). Även detta tyder på liknande fördelar för individerna 

att vara delaktiga och att få vara med och bestämma och ha inflytande över sitt arbete. 

 



31 

 

Butcher och Wilton menar att övergången från daglig verksamhet till betalt arbete kan vara 

bristfällig, då deltagare inte får tillräckligt med stöd och lämpliga möjligheter, utan får 

istället spendera mycket tid inom vad de kallar för ”övergångsområden” som till exempel 

placeringar inom olika sysselsättningar (Butcher & Wilton, 2007:1090). En respondent 

berättar att hennes målsättning är att få ett vanligt jobb, och att hon måste få ett 

godkännande från handledarna innan hon får lov att lämna den dagliga verksamheten. Detta 

är enligt mig ett exempel på bristande egenmakt, då hennes möjlighet att söka sig vidare 

beror på vad hennes handledare tycker. Flores et al menar att handledare på olika 

verksamheter kan inta en överbeskyddande roll och hindra individerna från att utvecklas 

(Flores. et al. 2010:139).  Möjligheten finns att respondentens utsaga kan vara ett exempel 

på ett sådant utfall. 

 

Några respondenter ger exempel på andra saker de skulle vilja göra, istället för att delta i 

daglig verksamhet, vilket jag tolkar som att det föreligger en önskan om förändring. Jag 

ställer mig frågan vad det beror på, är det en fråga om bristande egenmakt eller brist på 

möjligheter. Oavsett orsak blir utfallet att individens möjlighet till egenmakt och 

självbestämmande minskar. Bejerholm och Björkman förespråkar vikten av att utvärdera 

egenmakt och empowerment inom daglig verksamhet, både inom forskning och i praktiken 

(Bejerholm & Björkman, 2010:592).  Eftersom flera frågor ligger utanför individens ram för 

möjligheter att påverka, är det av stor vikt att de verkande aktörerna tar sitt ansvar för att 

skapa en miljö som främjar empowerment och egenmakt. Empowerment refererar även till 

resurser och möjligheter och kan associeras med utveckling och tillväxt (Renblad, 2003:28). 

En utav respondenterna uttrycker att han upplever att han inte har fått utvecklas under senare 

tid, och att hans arbete känns enformigt.  Detta tolkar jag som att hans känsla av 

empowerment och egenmakt i relation till den dagliga verksamheten är begränsad, eftersom 

han upplever sitt arbete som han gör 

 

Avslutningsvis gör jag tolkningen att upplevelsen hos intervjupersonerna av egenmakt och 

empowerment i relation till den dagliga verksamheten är relativt svag. Vidare är jag av 

uppfattningen att vissa utav deltagarna visar relativt liten medvetenhet kring frågor gällande 

frågan om inflytande och egenmakt. Vidare bör orsakerna till detta beaktas, huruvida det 

föreligger att respondenterna är tillfreds med sin situation, och att det inte finns något behov 

av att utveckla egenmakt och empowerment. Eller saknas rätt uppmuntran och 

förutsättningar att skapa en miljö, där inflytande och egenmakt främjas. Oavsett orsak, tror 

jag att ett aktivt arbete för att skapa empowerment och egenmakt, främjar deltagarnas 

positiva upplevelser kring den dagliga verksamheten. 

 

6.1.3 Stigma och stigmatisering 
 

I frågan om stigmatisering, tyder den generella uppfattningen bland de intervjuade på en viss 

stigmatisering, till följd av sitt deltagande i den dagliga verksamheten. Goffman menar att 

ett stigmaproblem har uppstått när en viss kategori människor både upprättar och aktivt 

tillämpar en norm, och att den stigmatiserade tenderar att hålla sig till samma värderingar 

och föreställningar (Goffman, 1972:19). Tre respondenter berättar att de helst inte vill 

berätta eller prata med andra om att de deltar i daglig verksamhet, vilket jag tolkar som att 

de tycker att det är pinsamt. Det i sin tur tolkar jag också som ett tecken på upplevd 

stigmatisering, då de förmodligen känner av skillnaden mellan dem själva som 

funktionshindrade kontra vad som uppfattas som normalt.  

 

Vidare kan det ses som att det är samhällets norm om att funktionshindrade är avvikande 

som påverkar deras uppfattning om att det är något skamligt med att delta i dagligt 
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verksamhet. Goffman menar också att den stigmatiserade förmodligen känner en osäkerhet 

gentemot de normala, vilket också kan vara en anledning till varför de helst inte pratar med 

andra om sitt deltagande (Goffman, 1972:23). Per Olof Larsson skriver i sin rapport att 

personer som deltar i daglig verksamhet upplever att de är annorlunda och avvikande genom 

att de förknippas med omsorgsverksamheten, vilket leder till att de tar avstånd från 

verksamheten (Larsson, 2006:178). Jag tolkar att ovannämnda utsagor även vittnar om en 

liknande upplevelse. 

 

Respondenterna berättar om både positiva och negativa reaktioner från sin omgivning, 

gällande deras deltagande i den dagliga verksamheten.  Jag uppfattar dock att de negativa 

reaktionerna som framkommer är något flera. Två respondenter resonerar kring de negativa 

reaktionerna, och har uppfattningen att människor generellt sett förknippar daglig 

verksamhet med bara funktionshindrade och utvecklingsstörda, vilket de säger är negativt. 

Vidare resonerar en utav dem att han upplever att den dagliga verksamheten isolerar de 

funktionshindrade, och hindrar dem från att komma ut i riktiga samhället. Det tolkar jag som 

en tydlig upplevelse av stigmatisering, där en distinkt skillnad av ”vi” och ”dom” framgår. 

 

Ytterligare en respondent tycker att reaktionerna från omgivningen på hennes deltagande är 

negativa, och säger att människor säger att det är lamt att hon deltar i daglig verksamhet. 

Hon menar också att omgivningen tycker att det inte är ett riktigt arbete, eftersom man inte 

får riktig lön. Hon resonerar också att hon deltar i den dagliga verksamheten för att hon så 

småningom skall få ett riktigt jobb.  Hennes utsaga vittnar om stigmatiserande uppfattningar 

från hennes omgivning, men att hon ändå har förmågan att resonera kring nyttan i sitt 

deltagande och kanske inte fullt ut påverkas av det. 

 

En utav respondenterna berättar om stigmatiserande behandling i yngre ålder, som har 

påverkat hennes liv. Hon berättar att hon som ung hade sökt vanligt arbete, men blivit nekad 

då hon är utvecklingsstörd. Goffman menar att varje samhälle avgör vilka medel som 

används för att dela in människor i kategorier, samt vilka egenheter som uppfattas som 

vanliga och naturliga för medlemmarna (Goffman, 1972:14). Vidare diskriminerar 

omgivningen individen, så att den på ett effektivt men ofta oavsiktligt sätt reducerar den 

stigmatiserades livsmöjligheter. Ovanstående är ett tydligt exempel på hur respondentens 

livsmöjligheter har reducerats, och att hon trots önskan om arbete direkt blev hänvisad till 

daglig verksamhet, utan att ens ha fått möjligheten att söka ett vanligt arbete. Vidare bör det 

beaktas, att individen refererar till en yngre ålder, vilket också kan innebära ett annat 

samhällsklimat som gällde då, i jämförelse med det rådande klimatet idag. 

 

Några utav de intervjuade känner samhörighet med de andra deltagarna, medan andra 

berättar att de inte känner någon samhörighet alls. Några utav de som känner samhörighet 

med de andra deltagarna, poängterar graden av funktionshinder, och menar att det är svårt 

att känna samhörighet med de andra. Detta tolkar jag som att de gör en viss gruppering, och 

skillnad på funktionshinder och funktionshinder. Det upplever jag som ett sätt att positionera 

sig inom sin egen grupp. Det visar också på förmågan att kunna resonera kring sitt eget 

funktionshinder. 

 

Jag vill också här dra en parallell till komponenten meningsfullhet i KASAM, där 

stigmatisering kan leda till en känsla av meningslöshet, som i sin tur har en koppling till 

bristande känsla av meningsfullhet. Eftersom deltagarna känner en viss stigmatisering, kan 

det tänkas att det även förstärker känslan av bristande meningsfullhet hos deltagarna. 
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6.1.3.1Tankar om framtiden 

 

Det framkommer att flera utav intervjupersonerna har en önskan om att göra något annat, 

och några av dem säger att de inte kan göra något annat än att delta i daglig verksamhet 

pågrund av att de är funktionshindrade. Detta behöver nödvändigtvis inte tolkas som direkt 

stigmatisering, utan kan också vara ett tecken på självinsikt. Jahoda et al menar att oavsett 

vilken form av diskriminering som förekommer, finns det överensstämmande uppgifter om 

att utvecklingsstörda är medvetna om den stigmatiserande behandling de utsätts för (Jahoda 

et al. 2010:521). Vidare vill jag hålla med författarna, då jag ser tecken på medvetenhet 

kring olika typer av stigmatisering även i min undersökning. 

 

En utav respondenterna berättar att hon har en önskan om ett vanligt arbete, och skulle vilja 

jobba i en kläd- eller matbutik. Hon säger också att hon måste få ett godkännande från sina 

handledare, innan hon får lov att byta arbete. Detta belyser hon i något negativ bemärkelse, 

och tycker att hon borde få bestämma det själv. Eftersom jag inte har intervjuat handledarna, 

vet jag heller inte deras avsikter med att de skall ge sitt godkännande för att deltagaren skall 

kunna gå vidare till ett vanligt arbete. Dock ställer jag mig frågan, om det kan röra sig om 

stigmatiserande behandling av respondenten. Flores et al (2010) menar att handledare på 

olika verksamheter för funktionshindrade, kan ibland inta en överbeskyddande roll gentemot 

deltagarna, vilket kan minska utvecklingsmöjligheterna. Åter igen ställer jag mig frågan, om 

det omnämnda fallet är ett exempel på detta. 

 

6.4 Metoddiskussion 
 

Efter avslutad studie, kan jag konstatera att den har svarat på både syfte och frågeställning 

på ett relevant sätt. Redan i ett tidigt skede i arbetet, utformade jag mina teman, som jag har 

använt mig utav genomgående i uppsatsarbetet. Det bidrar till arbetets validitet, då de 

styrker den röda tråden samt försäkrar att uppsatsens syfte och frågeställning har besvarats. 

 

Kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer, har varit ett verktyg som har fungerat väl 

när jag svarat på mitt syfte och frågeställningar. Den semistrukturerade intervjuformen var 

av stort värde, då studien krävde att jag anpassade frågorna efter varje enskild respondent. 

Vidare gav det möjlighet att fördjupa frågor och svar på ett öppet sätt, vilket jag uppfattade 

att respondenterna också upplevde. 

 

Alla respondenter tycker att det var spännande och roligt att bli intervjuade och jag ställde 

även upp och intervjuade personer som inte ingick i studien, eftersom de också gärna ville 

bli intervjuade. Dessa intervjuer var något modifierade, och anpassade efter personens 

kommunikativa förmåga. Då intervjufrågorna skiljde sig ifrån de i intervjuguiden, kunde jag 

inte använda deras svar i studien. Dock var det en intressant erfarenhet, och det kändes inte 

mer än rätt att alla som ville, fick möjligheten att bli intervjuade. 

 

Intervjuguiden formades utefter mina valda teman, som i sin tur bygger på de teorier som 

jag har valt att använda mig utav i uppsatsarbetet. Vidare har jag anpassat den speciellt efter 

mina respondenter, som är lindigt utvecklingsstörda med olika diagnoser. Det gjorde jag i 

syfte att försöka undanröja möjliga missförstånd och kommunikativa problem. Medvetet 

ställde jag frågor som kunde besvaras med enbart korta svar som ja och nej, eftersom jag var 

av uppfattningen att de skulle vara mer lättförståeliga för respondenterna. Givetvis 

uppmanades respondenterna att utveckla sina svar, så att jag erhöll uttömmande information 

om det som efterfrågades. Jag vill också poängtera att jag är medveten om att vissa utav 

frågorna i intervjuguiden liknar varandra, eller kan härledas till flera än det tema de står 
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under. Det beror på att teorierna som mina teman bygger på, behandlar liknande aspekter 

som belyses från olika perspektiv. 

 

I efterhand inser jag värdet i en förstudie, vilket jag på grund av tidbrist inte har gjort. Med 

tanke på den speciella målgruppen, hade det kunnat vara av värde att testa intervjufrågorna 

innan själva huvudstudien, då vissa frågor uppfattades av några respondenter som svåra. 

Vidare ställer jag mig tveksam till om jag hade kunnat göra en intervjuguide som passade 

alla, speciellt med tanke på att respondenterna i min undersökning var funktionshindrade 

och hade olika förmåga att uppfatta frågorna på det sätt som jag hade tänkt mig. 

 

Själva intervjuförfarandet var av något annorlunda karaktär med tanke på respondenternas 

funktionshinder, och jag tror att det ställde ännu högre krav på intervjuteknik och skicklighet 

i att föra samtal. Jag märkte att jag fick vara otroligt flexibel och omformulera vissa frågor 

när situationen krävde det. Vidare fick jag även leda samtalet i rätt riktning, då vissa 

respondenter berättade om annat än det som jag efterfrågade. Jag fick också erfara det som 

Kvale kallar för terapeutiska intervjuer, då några respondenter berättade om privata 

bekymmer under intervjun (Kvale, 2007:143). Detta tror jag kan bero på att vissa 

respondenter på grund av sitt funktionshinder hade svårt för att ”läsa av” situationen, och jag 

fick känslan att jag inte var den första som de öppet berättade för om sina bekymmer. 

 

De genomförda intervjuerna blev 9 till antalet, vilket jag upplever som lagom. Det har gett 

tillräckligt empiriskt material, för att kunna tolka resultatet på ett bra sätt. Vidare har jag inte 

haft ambitionen att försöka dra några generella slutsatser, utan snarare redogöra för 

individernas upplevelser i den specifika gruppen. 

 

Frågor som i vissa fall var svåra att förstå var bland annat de gällande möjligheter till 

påverkan, huruvida de upplevde att den dagliga verksamheten var en bra plats samt vissa 

frågor kring stigmatisering. Vidare tror jag inte att jag hade kunnat ställa dem på ett annat 

sätt, eftersom det var individuellt hur respondenterna förstod frågan. Jahoda et al (2010) tar 

upp de kommunikativa problemen i intervjustudier gällande utvecklingsstörda, och menar 

att det är en svår utmaning, och föreslår utöver intervjuer som metod även användning av 

videofilm och fotografier. Jag kan delvis känna igen att det kan föreligga kommunikativa 

hinder när man intervjuar funktionshindrade, även om de inte var av en alltför svår karaktär. 

Vidare hade det varit spännande att komplettera med föreslagna metoder, men med tanke på 

tidsramen för arbetet hade det inte varit möjligt.  

 

Vidare vill jag poängtera handledarnas roll, och hur de kan ha påverkat studien. För det 

första är det handledarna som har gjort urvalet, vilket i sin tur påverkar vilka som faktiskt 

blev intervjuade. Däremot är det svårt att säga om resultatet hade påverkats, om jag själv 

hade fått göra urvalet. Självklart var de också till hjälp, då jag själv hade haft svårt att på 

kort tid bedöma vem som passade in i mitt urval.  

 

När jag träffade handledarna på den dagliga verksamheten, i samband med att jag utförde 

intervjuerna, upplevde jag att vissa utav dem hade en något nedlåtande ton gällande de 

funktionshindrade. En utav dem berättade att en utav respondenter förmodligen inte talade 

sanning, och varnade för att denne skulle ge en negativ bild av verksamheten. Det upplevde 

jag som mycket oprofessionellt, och att det förelåg farhågor kring det som kunde 

framkomma under intervjuerna. Vidare är jag av åsikten, att jag tolkar det som 

respondenterna har sagt som sanning, utan att lägga några värderingar i det. Däremot tycker 

jag att det är beklagligt, att viss personal förringar de funktionshindrades upplevelser. För 

oavsett om det är sanning eller inte, är det deras verklighet och upplevelser av den de 
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berättar om, vilket absolut inte bör förringas av anledning att de är funktionshindrade. Värt 

att nämna är vissa av handledarna som pratade om de funktionshindrade på ett nedlåtande 

sätt, kan ha ytterligare påverkat urvalet, eftersom de har grundat sitt val på sin negativa bild 

av vissa respondenter. Dock är det svårt att säga om, eller hur detta kan ha kommit att 

påverka studien och dess resultat. 

 

Trots att jag har fått svar på syfte och frågeställning, finns det alltid saker som hade kunnat 

göras annorlunda och bättre. Som jag tidigare nämnde, hade det varit av värde att utföra en 

förstudie innan själva huvudstudien. Studien hade också kunnat utökas för att omfatta 

ytterligare aspekter så som kön eller ålder, vilket hade gett undersökningen ytterligare djup. 

Urvalet hade kunnat ökas till att omfatta fler personer, för att uppnå ytterligare empirisk 

mättnad.  Undersökningen hade också kunnat utökas till en jämförelse mellan flera olika 

dagliga verksamheter, vilket också hade varit en intressant aspekt. 

 

Mina tre valda teorier har varit centrala i studien redan från början, då jag i tidigt skede läste 

in mig på ämnet och valde sedan att basera min studie på de teorier som jag ansåg täckte ett 

relativt brett spektra av tänkbara upplevelser. Vidare vill jag diskutera Antonovskys 

KASAM som teoretisk utgångspunkt, och upplever att den på grund av sin kvantitativa 

karaktär kan vara något svåranvänd i en kvalitativ undersökning. Dock upplever jag att 

begreppen i sig, ger ett bra beskrivningsunderlag för individens upplevelser. Vidare tror jag 

att den når sitt fulla syfte, som det mätinstrument som den ursprungligen är utformad för. 

Teorierna om empowerment och egenmakt, samt stigmatisering, relaterar mer direkt till 

individers upplevelser då de inte bygger på en kvantitativ studie, vilket gjorde att jag 

upplevde dem som mer lättanvända i min undersökning.   

 

Jag vill också poängtera förhållandet mellan de tre teorierna, där jag upplever att de på flera 

olika sätt kompletterar varandra. Eftersom de behandlar liknande aspekter, förstärker och 

befruktar de även varandra i flera hänseenden. Till exempel kan delar i hanterbarhet härledas 

till empowerment och egenmakt, vilket ger ett ytterligare djup till dessa aspekter. Jag 

nämnde även tidigare att stigmatisering även kunde härledas till komponenten 

meningsfullhet, men i omvänd bemärkelse, då stigmatisering kan leda till en känsla av 

meningslöshet.  Slutligen upplevde jag även den presenterade tidigare forskningen som 

relevant, då det fanns tydliga samband i mitt resultat som jag kunde relatera dessa till. 

 

6.5 Vidare forskning 

 
För att öka förståelsen för såväl fenomenet, men också de individuella upplevelserna, tror 

jag att fortsatt forskning bör lägga stort fokus på individerna och vad de har att berätta. För 

det finns nog ingen som kan lära oss så mycket om funktionshinder, som de 

funktionshindrade själva. Jag tror att individperspektivet kan bidra med mycket kunskap, 

och kanske nya perspektiv på området. Vidare hade det varit av intresse, att utöka studien till 

att omfatta flera livsområden, som till exempel skola, hem fritid och relationer, för att få en 

mer heltäckande bild av individernas upplevelser. Jag tror också att det är av värde att belysa 

ämnet även på samhällelig och politisk nivå, eftersom det är där den grundläggande 

strukturen finns, som ligger till grund för hur bland annat funktionshinderverksamheter 

organiseras och fungerar. Kanske skulle även en undersökning gällande samhällets attityder 

gentemot funktionshindrade vara av värde, då det säkerligen har en stor inverkan inom olika 

frågor kring funktionshindrade. 
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6.6 Avslutning 

 
Min förhoppning är, att uppsatsen har kunnat lyfta fram de funktionshindrades talan, som 

ibland kanske kommer i skymundan bland biståndsbeslut och regelverk. Min förförståelse 

kring ämnet har inte direkt förändrats, utan snarare förstärkts. Jag anser att det är av stor vikt 

att se till tanken om människors lika värde, och att alla har rätt till ett så bra liv som möjligt. 

Men för att det inte skall stanna på enbart tankenivå, är det viktigt att ställa frågan till de 

som ämnet berör, i detta fall de funktionshindrade.  

 

Det framkom bland annat i studien, att de funktionshindrade hade framtidsvisioner, men att 

vissa utav respondenterna ansåg att de var ouppnåeliga drömmar, vilket jag tycker är väldigt 

tråkigt. Jag vill tro att med rätt stöd och åtgärder, kunde vissa av dessa drömmar 

förverkligas. I likhet med Butcher och Wiltons diskussion om att omformulera mål gällande 

arbete, är mitt förslag till åtgärd stöd i att formulera sina mål så att de blir uppnåeliga för 

individerna (Butcher & Wilton 2007:1 090). Om drömmen eller målet är formulerat efter de 

förutsättningar individen har, är det också lättare att nå dit. Det tror jag också skulle kunna 

bidra till personlig utveckling, och därigenom stärka känslan av sammanhang samt 

empowerment och egenmakt. 

 

När det kommer till stigmatisering, är jag inte förvånad över resultatet, eftersom jag tidigare 

har erfarit genom mitt arbete med psykisktfunktionshindrade att deltagande i daglig 

verksamhet kan upplevas som stigmatiserande. Något som jag tycker är värt att beakta är 

respondenternas förmåga att resonera kring sig själv i relation till stigmatisering. I likhet 

med Jahoda et al, är jag av åsikten att intellektuellt funktionshindrade har en otrolig 

medvetenhet kring stigmatisering (Jahoda et al. 2010:521). Jag tror också att det är viktigt 

att ta dessa frågor på stort allvar, och att försöka stötta de berörda personerna i deras 

upplevelser kring stigmatiserande behandling. 

 

Avslutningsvis tar jag med mig givande erfarenheter och mycket viktiga insikter, som har 

kommit att prägla mig som person men också min kommande yrkesroll. Att se individen för 

det den är, bortom eventuella funktionshinder, är en konst som jag kommer att fortsätta att 

träna på. 
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Bilaga 1. 
 

Intervjuguide 
 

 

I början av intervjun ges en kort presentation av studien och information om följande 

punkter: 

 

1. Informationskravet: Jag delar ut tillräckligt med information om intervjun och dess 

syfte. 

2. Samtyckeskravet: Att respondenten samtycker till intervju och att det sker under 

bandinspelning. 

3. Konfidentialitetkravet: Intervju är anonym och all information som jag får ta del av 

kommer att behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del utav den. 

4. Nyttjandekravet: Den information som fås kommer endast att användas i enbart 

denna studie och ingen annanstans. ( www.vr.se) 

 

 

Inledande frågor 
 

Vad heter du och hur gammal är du? 

Hur länge har du jobbat här? 

Hut trivs du? 

 

Känsla av sammanhang 
 

Begriplighet 

 

1. Kan du beskriva vad du gör? 

2. Hur ser en vanlig arbetsdag ut? 

3. Vilka uppgifter har du? 

4. Upplever du att dina uppgifter är lätta eller svåra? Berätta! 

5. Har ni bra ordning när ni jobbar? Berätta! 

6. Planerar ni längre fram i tiden vad ni ska göra? (Tex. vad gör ni fram till sommaren?) 

 

 

Hanterbarhet  

 

1. Vilka krav ställs på dig på ditt arbete?(Tex. vad du ska kunna, och klara av) 

2. Får du hjälp eller stöd med det du tycker är svårt? Berätta! 

3. Vem brukar du be om hjälp om du skulle stöta på ett problem? 

4. Vem bestämmer på ditt jobb? 

5. Får du vara med och bestämma på ditt jobb? (Tex. vilka arbetsuppgifter, eller hur de 

ska göras) 

1. Vad skulle du vilja bestämma om?  

2. Om det uppstår problem, hur hanterar du det? 
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Meningsfullhet 

 

1. Tycker du om att gå till jobbet (varför/varför inte) 

2. Vad är roligt jobbet? Berätta! 

3. Vad är tråkigt på jobbet? Berätta! 

4. Upplever du att dina uppgifter är viktiga? (på vilket sätt?) 

5. Känner du dig motiverad på jobbet? Berätta! 

 

 

Empowerment och egenmakt 
 

1. På vilket sätt kan du vara med och påverka när det gäller ditt jobb? 

2. Finns det något som du inte kan vara med och påverka på jobbet? 

3. Vem bestämde att du skulle delta i daglig verksamhet? (Tex.du eller någon annan?) 

4. Tycker du att du får bestämma själv vad du vill göra? (varför/varför inte) 

5. Tycker du att daglig verksamhet är en bra plats för dig? Berätta! 

 

 

Stigmatisering 
 

1. Hur tycker du att det är att delta i daglig verksamhet? 

2. Vad tycker andra när du berättar att du deltar i daglig verksamhet? 

3. Vad tycker du är positivt/bra med att delta i daglig verksamhet? 

4. Vad tycker du är negativt/dåligt med att delta i daglig verksamhet? 

5. Skulle du vilja göra något annat istället för att delta i daglig verksamhet? Och i så 

fall varför? (Tex. studera eller jobba) 

3. Känner du någon samhörighet med de andra deltagarna som kommer hit? Berätta! 

4. Känner du att ni har en bra gemenskap? (varför/varför inte) 

5. Vad tänker du om framtiden, vad vill du göra om dagarna?  

 

 

Tack för att jag har fått intervjua dig! Finns det något du vill tillägga eller undrar över? 

 

 

 

 

 

 


