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Bakgrund: Valet av daglig verksamhet som undersökningsområde gjordes då vi ville under-
söka hur personer med funktionsnedsättning upplever sin arbetssituation. Empowerment som 
perspektiv kändes passande i studien då många av de teoretiska begrepp vi ville använda oss 
av förekommer inom empowerment.  

Syfte: Syftet med denna studie är att utifrån ett empowermentperspektiv beskriva och analy-
sera hur deltagare upplever och skapar mening inom daglig verksamhet.  

Metod: Studien är av kvalitativ karaktär med semistrukturerade intervjuer där empirin grun-
dar sig på fem transkriberade intervjuer. De personer som intervjuats har valts ut utifrån två 
kriterier, att de kunde uttrycka sig muntligt samt beviljats och arbetar inom daglig verksamhet 
enligt LSS (1993:387). För att få svar på våra intervjufrågor utarbetades en intervjuguide. 
Empirin analyserades utifrån studiens tre teoretiska begrepp tillhörighet, meningsfullhet och 
makt. Intervjuanalys med fokus på meningen har används som omfattar meningskodning.  

Resultat: Resultatet visar att samtliga deltagare trivs med sin arbetssituation, genom att dem 
uttrycker att det är viktigt för dem att ha något att göra om dagarna samt att samspela med 
andra. Fortsättningsvis visar resultatet på att deltagarna upplever acceptans på sitt arbete, men 
de upplever inte att deras arbete är accepterat i samhället. Det framkommer i resultatet att 
maktrelationen mellan personalen och deltagarna är relativt likställd men att deltagarna är 
medvetna om att personalen har största ansvaret och har på så sätt makten.  

Nyckelord: Funktionsnedsättningar, daglig verksamhet, arbetsliv, delaktighet, tillhörighet, 
empowerment, makt, meningsfullhet.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
Title: My opinions are just as important as everyone else's. - A qualitative study of partici-
pants' experiences in daily activities 
Counts: 36 
Authors: Annie Bäckevik & Emelie Linnarsson 
Supervisor: Martin Molin 
Examiner: Lars Svensson 
Date: August 2014 
___________________________________________________________________________ 

Background: The choice of daily activities as a study area was made because we wanted to 
investigate how people with disabilities experience their work situation. An empowerment 
perspective seemed appropriate in this study because many of the theoretical concepts we 
wanted to use occurs within empowerment.  

Purpose: The purpose of this study is to describe and analyze how participants experience 
and create meaning in daily activities based on an empowerment perspective. 

Method: The study is of a qualitative nature with semi-structured interviews where the empir-
icism is based on five transcribed interviews. The persons interviewed have been selected on 
the basic of two criteria, that they could express themselves verbally and that they was grant-
ed and worked within daily activity according to LSS (1993:387). To get our interview ques-
tions answered an interview guide was composed. The empiricism was analyzed on the basis 
of the studies three theories belonging, meaningfulness and power. Interview analysis with 
focus on sentences has been used that includes sentence coding.  

Result: The result shows that all participants are content with their work situation, they ex-
press that it is important for them to have something to occupy their day and to interact with 
others, but they don't experience that their work is accepted in society. It is made clear from 
the result of the study that the power relation between the staff and participants are relatively 
equal but that the participants are conscious of the fact that the staff has the greater responsi-
bility and in that way also the greater power.  

Keywords: Disabilities, daily activities, working life, inclusion, belonging, empowerment, 
power and meaningfulness. 
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Inledning 
Denna uppsats baseras på en studie som utfördes på två dagliga verksamheter i Västra Göta-
lands Län. Avsikten med studien är att utifrån ett empowermentinriktat perspektiv undersöka 
deltagarnas upplevelser av meningsfullhet, tillhörighet och makt på deras arbeten. Arbete är 
ett intressant område att utforska då det är något som fyller flera funktioner hos medborgare i 
samhället. Sjöberg (2002) menar att arbetet för många är en av de viktigaste delarna i deras 
liv. Förutom den ekonomiska aspekten av att ha ett arbete så nämner hon att det är utveck-
lande och meningsskapande då man lär sig nya saker som man kan dela med sig av. Hon drar 
även en parallell mellan att ha ett arbete och att vara delaktig i vuxenlivet. Ineland, Molin och 
Sauer (2009) menar att det finns en allmän uppfattning i samhället om att det är viktigt att 
arbeta och göra rätt för sig. Detta tankesätt medför att arbete blir en viktig del av medborgar-
skapet och något som påverkar hur vi ser oss själva.   

Valet att undersöka arbetssituationen hos personer med funktionsnedsättningar gjordes då vår 
uppfattning var att denna grupp hade en utsatt position på arbetsmarknaden. Statistiska 
centralbyrån (2014) presenterar i en rapport statistik angående funktionsnedsattas situation på 
arbetsmarknaden år 2013. Rapporten är baserad på en undersökning gjord på begäran från 
arbetsförmedlingen. Den består bland annat av intervjuer och omfattar personer mellan 16-64 
år bokförda i Sverige. Enligt denna rapport uppger ca 16 procent av befolkningen att de har 
vad Statistiska centralbyrån (2014) definierar som en funktionsnedsättning. 70 procent av de 
som uppger att de har en funktionsnedsättning anser att den medför en nedsatt arbetsförmåga. 
Totalt visar denna statistik på att ca 11 procent av Sveriges befolkning uppger sig ha en funkt-
ionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Ineland, Molin och Sauer (2009) beskri-
ver hur det i vårt välfärdssamhälle finns målsättningar som säger att alla människor ska bli 
delaktiga och att ingen ska hamna utanför. Då ca 11 procent av Sveriges befolkning har en 
funktionsnedsättning som minskar deras möjligheter till arbete (Statistiska centralbyrån 2014) 
blir det intressant att undersöka hur dessa målsättningar om delaktighet förhåller sig till deras 
situation. Personer med utvecklingsstörning har en svag tillhörighet till arbetsmarknaden och 
detta har medfört att de flesta istället sysselsätter sig inom dagliga verksamheter (Ineland, 
Molin & Sauer 2009). Enligt socialstyrelsen (2008) är personer med utvecklingsstörning den 
största gruppen inom daglig verksamhet men antalet personer med autism eller autismlik-
nande tillstånd har ökat tydligt. De förtydligar även att arbete har en stor betydelse för männi-
skors livskvalitet och delaktighet men att många personer med funktionsnedsättningar ofta 
befinner sig utanför arbetsmarknaden. För dessa människor är daglig verksamhet en möjlig 
lösning. Då daglig verksamhet är den vanligaste sysselsättningen för personer med funktions-
nedsättningar (Ineland, Molin & Sauer 2009) valdes det som undersökningsområde.  

Angående det empowermentinriktade perspektivet i studien så är det är vanligt att empower-
ment används i samband med grupper som anses svaga i samhället, så som invandrare, homo-
sexuella, missbrukare och funktionshindrade (Askheim 2007).  Gemenskap är en viktig del av 
empowerment menar Starrin (2000). Människor som har upplevt stigmatisering och diskrimi-
nering på grund av deras utseende, nedsättningar, åsikter och andra typer av kännetecken har 
historiskt sett alltid gått samman med andra i liknande lägen. Dessa upplevelser av gemenskap 
med andra som befinner sig i samma situation kan skapa identifikation hos de utsatta grup-
perna. När känslor av skam förvandlas till känslor av stolthet hos personer i maktlösa posit-
ioner bryts fördomar ner och respekt skapas. Eriksson (2013) diskuterar gemenskap i relation 
till socialpedagogik. Hon menar att ett sätt man kan se på gemenskap är utifrån Paul Natorps 
teori och beskriver hur Natorp ansåg att gemenskapen var något gott som alla skulle få ta del 
av. Om någon hamnade utanför denna gemenskap så var det upp till socialpedagogiken att ta 
hand om den enskilde och återinföra personen i gemenskapen. Då den enskilde inte ansågs 
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vara något utan den gemenskap som samhället tillförde så blir de varandras förutsättningar 
och i denna relation får människan möjlighet att utveckla sin identitet. Eriksson (2013) menar 
att i Natorps tänkande blir gemenskap och samhälle samma sak. Daglig verksamhet är inte 
bara en sysselsättning för personer som har en svag relation till arbetsmarknaden, det är även 
en plats där människor kan umgås och relatera till andra i liknande situationer. Eftersom ge-
menskap är viktigt både inom empowerment och inom socialpedagogiken är det rimligt att 
arbeta empowermentinriktat på socialpedagogiska arenor där utsatta grupper kan få möjlighet 
att känna gemenskap. Daglig verksamhet är en sådan arena.      

Starrin (2000) beskriver att trots att mycket positivt har skett kring funktionshindrades sociala 
och ekonomiska förhållanden de senaste åren så är deras förhållanden fortfarande sämre jäm-
fört med andra grupper i samhället. Historiskt sett har deras situation länge präglats av för-
tryck, marginalisering och fördomar.  Detta har medfört att de blivit en utsatt grupp i sam-
hället, både ekonomiskt och socialt. I Sverige och andra välfärdsländer är deras situation rela-
tivt bra men fortfarande mycket sämre i jämförelse med andra grupper. Exempelvis är cirka 
2/3 av de funktionshindrade utan arbete eller organiserad sysselsättning vilket medför ekono-
miska svårigheter (Starrin 2000). Starrin (2000) menar att funktionshindrades kamp mot dis-
kriminering alltid har handlat om makten över det egna livet. Han säger att denna rätt att få 
bestämma över sig själv med ett ord kan beskrivas som empowerment. Precis som Starrin 
(2000) säger så har personer med funktionsnedsättningar alltid varit en väldigt utsatt grupp 
och för att kunna fortsätta driva kampen mot diskriminering så krävs det att de tar makten 
över sina liv. Paragraf 6 § i LSS (SFS 1993:387) beskriver hur verksamheterna inom denna 
lag ska vara grundade på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet.  Den 
enskilde ska även ges inflytande och medbestämmande över dennes insatser i största möjliga 
utsträckning. Lagen säger att daglig verksamhet ska ge egenmakt och självbestämmande och 
Starrin (2000) menar att detta är viktiga faktorer inom empowerment. Detta gör att empo-
werment blir ett aktuellt ämne att undersöka på daglig verksamhet även från en juridisk syn-
vinkel. Tanken är således att ett empowermentinriktat perspektiv ska finnas i studien som en 
ledsagande röd tråd. Men eftersom empowerment är ett svårfångat begrepp har vi valt att fo-
kusera på tre teman som alla är viktiga inom empowerment. Dessa teman är makt, tillhörighet 
och meningsfullhet. Teorier om empowerment, makt, tillhörighet och meningsfullhet kommer 
att diskuteras mer utförligt i teorikapitlet.  

Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning 
Socialstyrelsen (2010) ger en historisk tillbakablick på daglig verksamhet och menar att insat-
sen grundar sig i den normalitetsprincip som utformades på 1960-talet. Denna princip sa att 
alla medborgare, oavsett nedsättningar, ska ges de möjligheter som krävs för att kunna leva ett 
liv som alla andra. Något som sågs som en väldigt viktig del i det normala livet var att ha ett 
arbete att gå till. Landstinget fick uppdraget att anordna sysselsättning för de som på grund av 
olika anledningar inte hade samma förutsättningar till arbete som andra. Detta innebar att per-
soner som bodde på vårdhem, hos sina föräldrar eller på inackorderingshem skulle få tillgång 
till någon form av sysselsättning. Många dagcenter växte upp under 1970-talet vilket medför-
de att fler personer med utvecklingsstörning fick tillgång till arbetsmiljöer. Denna förändring 
tydliggjorde det faktum att personer med nedsättningar hade samma behov av dagliga rutiner 
som alla andra i samhället. Under 1980-talet kom en omsorgslag vars mål var att dessa perso-
ner skulle leva som andra och med andra vilket skapade en ny riktlinje i de dagliga verksam-
heterna. Individerna började flytta ut till verksamheter i samhället istället för att hålla sig till 
de särskilda dagverksamhetslokalerna.    

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrande (LSS SFS 1993:387) infördes den 1 
januari 1994. Det var den så kallade handikappreformen, vars mål var att personer med funkt-



7 
 

ionshinder skulle få förbättrade levnadsförhållanden, som låg till grund för införandet. Den 
nya lagstiftningen la särskild vikt på rätten till ett bra liv och självbestämmande. Ytterligare 
något som betonades i lagen var individernas rätt till delaktighet och respekt i samhället 
(Brusén & Hydén 2000). I LSS (SFS 1993:387) finns tre personkretsar. I personkrets 1 ingår 
personer med autism eller autismliknande tillstånd, i personkrets 2 ingår personer med begåv-
ningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada, våld eller sjukdom och i personkrets 3 ingår 
personer med psykiska eller fysiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande. 
Dessa grupperingar existerar för att kunna ge bestämmelser om vem som har rätt till de olika 
insatserna som LSS (SFS 1993:387) erbjuder (Brusén & Hydén 2000). Personkrets 1 och 2 
har enligt 7 § LSS (SFS 1993:387) rätt till de insatser som beskrivs i 9 § 1-10. I punkt 10 be-
skrivs daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och 
inte utbildar sig som en av insatserna för särskilt stöd och särskild service. Thunved (2012) 
förklarar att denna punkt innebär att personer med funktionsnedsättningar som stämmer in på 
ovanstående förklaringar tillförsäkras rätt till daglig verksamhet. Han fortsätter förtydligandet 
av punkten med att det är kommunens ansvar att anordna meningsfull sysselsättning för den 
enskilde genom dagcenterverksamhet eller på annat sätt och att verksamheten i sin tur ska 
erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap efter dennes öns-
kemål. Socialstyrelsen (2008) beskriver i lägesbeskrivningen Daglig verksamhet enligt LSS att 
syftet med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) är att perso-
ner med funktionsnedsättningar ska kunna leva som andra och de påpekar att detta även gäller 
inom arbete och sysselsättning. Daglig verksamhet ska fungera delaktighetsfrämjande i sam-
hället samt bidra till personlig utveckling hos dess deltagare. Målet är att personer inom dag-
lig verksamhet ska utveckla sina möjligheter till att få ett lönearbete. Dessa möjligheter ska 
prövas regelbundet.  

Studiens relevans för socialpedagogik och socialt arbete 
Gustavsson (2008) beskriver socialpedagogiken som just en social pedagogik. Han menar att 
under de senaste 30 åren har ett nytt huvudperspektiv inom socialpedagogik trätt fram och att 
forskningen om människors lärande och socialisation idag förstås utifrån sociala, kulturella 
och historiska synsätt. Pedagoger har ett perspektiv där man vill undersöka hur det sociala 
meningsskapandet går till. Här är det människorna som är aktörer och det är deras världar och 
projekt som ligger i fokus. Gustavsson (2008) menar att inom socialpedagogiken ligger nor-
mer, avvikelser och utanförskap till intresse men att det inte är det synsätt han vill ta upp. 
Istället vill Gustavsson (2008) se utanförskap och avvikelser som något socialt konstruerat. 
Han menar även att den forskning som bedrivits inom pedagogik länge har handlat om männi-
skor som är avvikande och onormala men att inom den nya tidens socialpedagogik finns det 
nya synsätt. Synsätt som istället för att fokusera på vad som skiljer de normala från de onor-
mala fokuserar på hur normalitet, avvikelse, delaktighet och utanförskap konstrueras i de 
samhälleliga socialisationsprocesserna. Gustavsson (2008) beskriver hur man inom socialpe-
dagogik vill undersöka det sociala meningsskapandet genom att studera människors världar 
och projekt. Avsikten med vår studie är att beskriva och analysera hur deltagare upplever och 
skapar mening inom daglig verksamhet vilket gör den aktuell inom den socialpedagogik som 
Gustavsson (2008) diskuterar. Att studera människor som aktörer och ta del av deras värld är 
även det något vi vill gör då vi är intresserade av deltagarnas upplevelser av deras arbetssitu-
ation.   

Madsen (2001) diskuterar socialpedagogik och vad det betyder. Han börjar denna diskussion 
med att redovisa det ur en historisk synvinkel. Socialpedagogikens historiska rötter härstam-
mar från den moderna världen, det vill säga det samhälle som har växt fram sedan år 1500. 
Madsen (2001) skriver att det handlar om en samhällsförvandling som skett gradvis från me-
deltiden, som hade sina normer och värden, till det industrialiserade samhället. Den feodala 
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bygemenskapen ersätts av industrikulturen och den moderna människan måste anpassa sig 
efter den nya kulturens koder. Dessa koder består av disciplinering av drifter och beteende, 
abstrakta tidsstrukturer och samordnade livsaktiviteter. Människorna ”uppfostras” med hjälp 
av bland annat våld, tvång, kontroll och straff för att passa in i livet som lönearbetare. Fabri-
kerna, sjukhuset, skolan och fängelset är alla åtgärder samhället använde sig av för att civili-
sera befolkningen. Dessa åtgärder medförde ett integrationsproblem i samhället eftersom stora 
mängder av befolkningen måste uppfostras för att kunna försörja sig själva och sina familjer. 
Madsen (2001) skriver att detta uppfostringsuppdrag över lag har lyckats men att den stötte 
motstånd då vissa grupper av människor helt enkelt inte har möjlighet att anpassa sin kropp 
eller sitt psyke efter de industrialiserade rutinerna. Dessa grupper har inte förmåga till att er-
bjuda sin arbetskraft vilket innebär att de stöts ut från samhället. Madsen säger att det är lös-
ningarna på detta integrationsproblem som vi idag förklarar med hjälp av socialpedagogiken. 
Socialpedagogik är ett uttryck för sättet samhället förhåller sig till de avvikande grupperna på. 
Madsen (2001) fortsätter med att diskutera hur det ”normala” livet är något som målas upp 
som största mål i samhället och förmågan att försörja sig själv genom att sälja den egna ar-
betskraften ses idag fortfarande som den norm som dominerar det normala livet. Socialpeda-
gogiken skapas i det moderna samhället för att integrera medborgarna. Alla medlemmar ska 
hitta sin plats i samhället och samhället ska kunna erbjuda sina medlemmar en plats. Utifrån 
Madsens (2001) teorier om socialpedagogikens födelse för att integrera människorna i sam-
hället och då särskilt dem som inte har förmåga att lönearbeta kan kopplas till vår studie. Ar-
betet är precis som Madsen (2001) skriver en av de största normer som existerar i vårt sam-
hälle idag. Det är viktigt att uppmärksamma de människor som av någon anledning inte har 
förmåga till att lönearbete då det är lätt att de känner sig marginaliserade och obetydliga i 
samhället. Det är viktigt att vi arbetar för ett samhälle med plats för alla och vårt starkaste 
verktyg i det arbetet är socialpedagogiken.  

Att vara socialarbetare innebär att man skapar förutsättningar för människor i samhället be-
skriver Svensson, Johnsson och Laanemets (2013) när de diskuterar det handlingsutrymme 
som existerar inom socialt arbete. De menar att socialt arbete är något som är väldigt brett 
men samtidigt något generellt. Svensson, Johnsson och Laanemets (2013) vill lyfta fram vik-
ten av att göra medvetna och genomtänkta handlingar som socialarbetare. De beskriver även 
vikten av att förstå vad som händer i möten med andra människor för att kunna förstå sin upp-
gift. Ytterligare en sak de menar är viktig att förstå är hur det är att vara brukare eller klient, 
d.v.s. någon som är i behov av de resurser som en socialarbetare förfogar över. Att människor 
möts och att handlingar utförs utifrån en viss kunskap är grunden till allt socialt arbete 
(Svensson, Johnsson & Laanemets 2013). Att få insikt i hur det är att vara den som är i behov 
av insatser och stöd är något som Svensson, Johnsson och Laanemets (2013) uppmärksammar 
som oerhört viktigt för en socialarbetare. Vår studies syfte är att ta del av deltagarnas upple-
velser och på så sätt få insikt i deras situation, önskan om att få förståelse gör studien relevant 
inom socialt arbete.  

Adams (2003) beskriver hur personer som arbetar inom socialt arbete behöver empowerment. 
Han menar att empowerment är en något omvandlande som behövs inom socialt arbete. Det är 
också ett begrepp som ständigt behöver omdefinieras och rekonstrueras, och då inte bara av 
professionsutövare utan av alla människor som vill ha en större kontroll över sin situation. Det 
är personerna som tar emot stödinsatser som ska bestämma vad empowerment är, inte de som 
ger dem. Betydelse av empowerment inom socialt arbete är vad som gör empowermentper-
spektivet i studien relevant.   
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Begreppsanvändning  
Vi vill påpeka att vi har valt att referera till personerna i vår studie som personer med funkt-
ionsnedsättningar. Med detta begrepp syftar vi till personer med psykiska och/eller intellektu-
ella funktionsnedsättningar. Greenspan (1999) beskriver vikten av att använda termer som 
inte kan tolkas som nedsättande. D.v.s. använda sig av ett språk där människan kommer först 
och funktionsnedsättningen/utvecklingsstörningen endast blir ett substantiv som beskriver en 
egenskap hos personen. Vi anser att termer som funktionshindrad och utvecklingsstörd med-
för stigma då funktionsnedsättningen/ utvecklingsstörningen kommer först istället för männi-
skan. Detta är något vi vill undvika och kommer istället att referera till våra undersöknings-
personer främst som individer och samhällsmedborgare innan vi lägger fokus på deras ned-
sättningar. Dock kommer vi att använda oss av andra begrepp då vi refererar till ytterligare 
källor, detta görs endast för att undvika misstolkningar.  
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Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att utifrån ett empowermentperspektiv beskriva och analysera hur 
deltagare upplever och skapar mening inom daglig verksamhet.  

• Hur upplever deltagarna sin arbetssituation?  
• På vilket sätt upplever deltagarna tillhörighet till den dagliga verksamheten och det 

omgivande samhället? 
• Hur beskriver deltagarna sin relation till personal inom daglig verksamhet? 
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Tidigare forskning 
För att ringa in vårt ämne har vi sökt efter avhandlingar, rapporter och artiklar som tar upp 
liknande forskning. Vi har använt oss av sökorden daglig verksamhet, intellektuell funktions-
nedsättning, empowerment och brukarperspektiv. Vi hittade relativt mycket relevant forsk-
ning. Dock var sökorden brukarperspektiv i kombination med daglig verksamhet vad vi kunde 
märka outforskat. Vi började vår sökning i databaserna Proquest, Primo, SwePub, Google 
Scholar, avhandlingar.se och Libris där vi sökte på ”daglig verksamhet” i kombination med 
”empowerment” vilket gav få träffar. Vi gick då över till att söka på engelska där vi använde 
oss av sökorden ”daily activities”, ”empowerment” och ”intellectual disabilities” i olika kom-
bination, vilket gav betydligt fler träffar. Utifrån vår sökning av tidigare forskning har vi valt 
nedanstående studier som vi anser är relevanta i förhållande till vår studie.  

Delaktighet och mening 
Blomberg (2006) har skrivit doktorsavhandlingen Inklusion en illusion? Om delaktighet i 
samhället för vuxna personer med utvecklingsstörning. Blomberg skriver i sin avhandling om 
personer med lindrig utvecklingsstörning och deras erfarenheter av delaktighet i vardagslivet. 
Boende, arbete, daglig verksamhet och fritid studerats för att hitta faktorer som leder till soci-
al inklusion eller exklusion. Studiens fokus ligger på att uppmärksamma hur personer med 
utvecklingsstörning upplever och tolkar sitt vardagsliv. Resultatet i studien visar att vardagen 
för personer med lindrig utvecklingsstörning kännetecknas av ojämna maktförhållanden samt 
vertikala relationer. De utvecklingsstörda menar att för att bli delaktig måste man känna till 
spelreglerna för att kunna anpassa sig och inte ta för stort utrymme i samhället. Att bli socialt 
inkluderad är en process där man måste anpassa sig till reglerna för att få tillgänglighet till 
arenor och på så vis bli delaktig. Utflyttade dagliga verksamheter anses vara fysiskt inklude-
rande. Sammanfattningsvis så anser personer med utvecklingsstörning sig inte nöjda med sin 
livssituation och vill ha samma villkor som andra människor.  

Nyqvist Cech (2001) har skrivit doktorsavhandlingen Pedagogik på social omsorgsgrund för 
personer med utvecklingsstörning som har fyra syften. Det övergripande syftet är att beskriva 
livet i samhället för en vuxen person med utvecklingsstörning. Det andra syftet är att pröva en 
metod där personer med utvecklingsstörning är aktiva deltagare och därmed undersöka om de 
själva kan skapa redskap till att uppnå normalisering, delaktighet och samhällsinflytande. Det 
tredje syftet är att utifrån den fenomenologiska ansatsen att ”gå till sakerna själva” pröva om 
det är möjligt för personerna i studien att fånga de ”sakerna”. Det vill säga så är deras var-
dagsliv och erfarenheter i fokus. Det sista syftet Cech (2001)  redogör för är att utifrån den 
frigörande pedagogiken ge deltagarna en medvetenhet om varför livet ibland kan vara svårt att 
hantera och hur man kan förändra detta. Studien har utförts utifrån en empowerment-
inspirerad ansats och med hjälp av kvalitativa metoder. Studiens genomfördes tillsammans 
med personer med utvecklingsstörning och deras vardagskunskap utgör bakgrunden till studi-
ens frågeställningar angående delaktighet, inflytande och livskvalitet. Deltagarna i studien 
delades in i tre olika samtalsgrupper. Kriterierna i urvalet var att de skulle ha en utvecklings-
störning, att de själva ville vara med i grupperna och att de skulle kunna ta del av samtal i 
grupp. Hela studiens grunder är baserade på de erfarenheter samtalsgrupperna gav. Cech 
(2001) samlade in data till studien på flera olika sätt. Daganteckningar och minnesanteckning-
ar av deltagarmötena, bandinspelningar av deltagarnas berättelser och övriga intervjuer samt 
rapporter innefattande erfarenheterna kring de tre olika grupperna som studerades. Studiens 
resultat är bland annat grundat på analys av deltagarnas berättelser. Cech (2001) analyser vi-
sar exempelvis att de flesta studiedeltagare inte ser sig själva som utvecklingsstörda men att 
de samtidigt är medvetna om att andra kallar dem det. Hon menar även att de uttrycker att de 
vill bli ”normala”. Cech (2001) beskriver hur deltagarna i studien var viljestarka och att de 
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vill bli accepterade och respekterade som den de är. Deltagarna uttryckte en vilja över att få 
kontroll över sitt egna liv och att få hjälp med saker de inte klarar av på egen hand. Analyser-
na visar även att deltagarna har skiftande insikter om förhållanden, handlingar och samband, 
dessa skiftningar sker både utifrån att de är annorlunda, till hur de blir behandlade av andra, 
till insikter om varför saker är som de är. Cech (2001) beskriver hur observationerna hon gjort 
samt deltagarnas berättelser ger en viss uppfattning om hur det är att leva i samhället för en 
vuxen person som betraktas som utvecklingsstörd. Berättelserna hon har tagit del av beskriver 
ett liv där det är mycket som väljs åt deltagarna. Resultatet visar även på att deltagarna ibland 
inte vet hur de ska agera i okända situationer och att de kan ha svårigheter med att förändra 
och bearbeta sina känslor och erfarenheter. Cech (2001) skriver även att hon kunde se en av-
saknad av kunskaper om personer, förhållanden, skeenden och orsakssamband i samhället hos 
deltagarna.  

Empowerment och makt 
Bejerholm och Björkman (2010) har skrivit artikeln Empowerment in supported employment 
research and practice: Is it relevant?  Den är baserad på deras kvantitativa studie vars avsikt 
var att beskriva och undersöka empowerment hos människor med psykiska funktionsnedsätt-
ningar. Studien är fokuserad på människor med psykiska funktionsnedsättningar och deras 
relation till daglig verksamhet, det omgivande samhället samt deras upplevelser av stigma och 
livskvalitet.  120 personer deltog i studien och kriterierna var att de skulle ha uttryckt en öns-
kan över att arbeta och ha en psykisk nedsättning. Bland annat så mättes personernas upple-
velse av empowerment, livskvalité, integration i samhället och stigma genom att man ställde 
frågor och påståenden där svaranden fick välja svarsalternativ utformade som skalor. Studiens 
resultat visar bland annat att höga upplevelser av empowerment och egenmakt hos undersök-
ningspersonerna medför lägre upplevelser av stigma samt en starkare upplevelse av integrat-
ion i samhället. Författarnas slutsatser är att empowerment är väldigt värdefullt i forskning 
och arbete kring och på daglig verksamhet. De påpekar även att det inte bara är betydelsefullt 
att analysera kring den ekonomiska vikten av att ha ett arbete utan att även egenmakt, stigma-
tisering och integration i samhället är viktiga delar i daglig verksamhet. Fortsättningsvis så 
gav studien en positiv bild av användandet av empowerment samt att daglig verksamhet kan 
medföra valmöjligheter och kontroll hos människor med psykiska funktionsnedsättningar och 
även öka deras möjlighet till arbete. 

Tillhörighet  
Larsson (2006) har skrivit licentiatavhandlingen Arbetsplatskultur socialt stöd och arbetets 
mening. Han skriver om personer med intellektuella arbetshandikapp och har studerat integ-
ration på deras arbete och dagliga sysselsättning. Studien innefattar lönebidragsanställda samt 
arbetstagare på daglig verksamhet. Studien har sin utgångspunkt i handikappreformen vilket 
genomfördes i början av 1900 talet och är en genomgripande socialpoliskt förändring där må-
let var att ändra livsvillkoren så att funktionshindrade skulle ha förutsättningar att leva ett liv 
som andra samhällsmedborgare (Larsson 2006). Resultatet i studien visar att personer med 
intellektuella funktionshinder inte är helt integrerade på sin arbetsplats då de har annorlunda 
arbetsvillkor än de övriga, vilket innebär olika grader av underordning och utanförskap. Lars-
son (2006) menar att personerna strävar efter normala livsmönster för att komma bort från det 
avvikande och annorlunda. Detta kan ses som en grundläggande integrationsproblematik då 
personer med intellektuella arbetshandikapp oftast är beroende av socialt stöd för att klara sitt 
arbete men det behovet bidrar även till deras annorlunda arbetssituation.   

Halls (2010) artikel Spaces of social inclusion and belonging for people with intellectual 
disabilities berör personer med intellektuella funktionsnedsättningar och deras situation i 
samhället gällande inklusion, exklusion och tillhörighet. Hall menar att personer med intellek-
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tuella funktionsnedsättningar alltid har setts som socialt exkluderade och därmed har metoder 
införts i samhället för att motarbeta detta. Metoderna ska generera social inklusion för dessa 
personer genom att lägga fokus på lönearbete och självständigt leverne. Hall (2010) menar att 
den marginaliserade situation personer med funktionsnedsättningar har i Storbritannien är 
fylld av långvariga sociala, kulturella och personliga svårigheter. Diskrimineringen av perso-
ner med intellektuella funktionsnedsättningar har skapat en situation där de riskerar att stå 
utan lönearbete, att ha dålig hälsa, att uteslutas från sociala sammanhang, att utsättas för över-
grepp och försummelse och slutligen att ha en känsla av att deras liv har ett lågt värde. Halls 
(2010) artikel ger en recension av begreppen social inklusion och exklusion och går sedan 
vidare för att undersöka hur personer med intellektuella funktionsnedsättningar kan utveckla 
känslor av tillhörighet och anknytning inom konstnärliga arenor. Som hjälp i denna undersök-
ning använder sig Hall av två fallstudier. Undersökningens resultat visar att konstnärliga are-
nor ger enskilda personer mycket positiva resultat och att de även finns möjlighet till att an-
vända dem i arbetet med att socialt och kulturellt skapa förståelse för personer med intellektu-
ella funktionsnedsättningar.  

Olsen (2009) har skrivit avhandlingen Dagaktivitet og arbeid etter avviklingen av in-
stitusjonsomsorgen. Avhandlingen har sin grund i Olsens (2009) studie om personer med 
funktionsnedsättningar och deras dagliga sysselsättningar. Ett övergripande syfte med studien 
är att undersöka vad arbete eller daglig verksamhet har för betydelse för dessa personer samt 
hur deras arbetssituation påverkar deras syn på sig själva i det vardagliga livet. Förutom detta 
syfte vill Olsen (2009) undersöka situationen för personer men funktionsnedsättningar på ar-
betsmarknaden. Arbete och daglig verksamhet för personer med intellektuella funktionsned-
sättningar och dess relation till klass och köns-roller är också något som Olsen (2009) tar upp 
i avhandlingens problemformulering. Studien utfördes på ett flertal områden där personer med 
intellektuella funktionsnedsättningar utförde en daglig verksamhet eller var anställda. Studi-
ens data samlades in genom intervjuer och fältanteckningar från deltagande observationer. 
Olsen (2009) menar att lönearbete är en viktig inrättning i vårt sociala samhälle då det gärna 
förknippas med delaktighet på olika sätt. Att ha ett lönearbete medför att du får en inkomst, 
tillhör ett socialt sammanhang och blir respekterad. Att däremot gå utan lönearbete under en 
längre tid förknippas med negativiteter så som fattigdom, låg status och låg självkänsla.  Ol-
sen (2009) beskriver hur personer med intellektuella funktionsnedsättningar hamnar mellan 
två områden i samhället, omsorgen och arbetsmarknaden. Detta sker eftersom personerna till 
följd av deras nedsättningar har blivit beviljade stödinsatser som utesluter dem från arbets-
marknaden, men samtidigt ses de ur ett politiskt perspektiv som ämnen för offentlig anställ-
ning och förväntas därmed ta del av de dagliga arbeten och sysselsättningar som samhället har 
att erbjuda. Frågan om varför personer med funktionsnedsättningar ska arbete i samhället tar 
Olsen (2009) upp i sin avhandling. Olsen (2009) tar upp tre möjliga svar på den frågan. Det 
första svaret är att det underlättar rent ekonomiskt. När personer med funktionsnedsättningar 
har dagliga sysselsättningar så behövs inte lika mycket resurser på deras boende eftersom de 
inte befinner sig där. Det andra svaret är relaterat till de normer som finns i samhället, vilket 
säger att man ska ha ett dagsarbete då det ger dagliga rutiner. När personer med funktionsned-
sättningar går till arbetet så uppfyller de även samhällets normer. Det sista svaret som tas upp 
är det faktum att den etiska syn på arbete som råder i samhället säger att arbete är ett första-
handsval, d.v.s. en prioritet. Olsen (2009) menar att hans studie pekar på att en av de huvud-
sakliga anledningarna till att personer med funktionsnedsättningar ska ha ett arbete är för att 
de själva yttrar att de vill arbeta på något sätt. Han säger även att många av personerna i hans 
studie uttryckte en önskan över att få ”ett vanligt arbete”. 

Molin (2008) utförde dagcenterstudien Delaktighet i olika världar: om övergången mellan 
gymnasiesärskola och arbetsliv vars syfte var att undersöka upplevelser av tillhörighet hos 
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arbetstagare inom daglig verksamhet. Studien utfördes genom att Molin (2008) följde en ut-
flyttad daglig verksamhet under två veckors tid. Deltagande observationer och intervjuer var 
de metoders som användes för att samla in data. Molin (2008) menar att studiens resultat pe-
kar på att de flesta arbetstagare i gruppen trivdes bra med sina arbetsuppgifter. Gemenskap 
och ”vi-känsla” var något som flera av grupperna gav uttryck för under observationerna. 
Förutom gemenskapen så var det aktiva upprätthållandet av arbetsmoralen tydlig hos grup-
perna. Molin (2008) beskriver hur personalen verkade ha en viktig roll gällande detta då de 
gav arbetstagarnas uppgifter värde och på så sätt motiverade dem till att arbeta.  Flera av ar-
betstagarna menade att de haft tur som fått komma till just denna verksamhet och att det var 
”rätt” ställe för dem. Molin (2008) beskriver hur arbetstagarna verkar ha uppfattningen att det 
är personalens förtjänst att de trivs så pass bra som de gör på den dagliga verksamheten. De 
verkar också vara nöjda med den trygghet som finns inom verksamheten menar Molin (2008), 
att de inte kommer i kontakt med det resterande samhället särskilt ofta är inget de uttrycker 
som negativt. Sammanfattningsvis pekar Molins (2008) studie på att flertalet av arbetstagarna 
säger sig vara nöjda och tillfreds på verksamheten men att det fanns ett fåtal som menade att 
de var missnöjda med sin arbetssituation.   

Tidigare forskning och dess implikationer för studien 
De ovanstående studierna är alla relevanta då dem berör personer med olika funktionsnedsätt-
ningar och deras upplevda livsvillkor på arbetsmarknaden och i samhället. Resultaten i studi-
erna beskriver sammanfattningsvis att personer med olika funktionsnedsättningar inte upple-
ver sig integrerade på sin arbetsplats och till samhället genom att det ofta finns en ojämn 
maktbalans. Resultaten visar vidare att personer med funktionsnedsättningar ofta har en kom-
plex relation till samhället där de ofta hamnar mellan arbetsmarknaden och omsorgen. Däre-
mot ger den tidigare forskningen en positiv bild av daglig verksamhet då det målas upp som 
ett område där personer som annars hade upplevt utanförskap blir delaktiga. Det ges även en 
positiv bild av användandet av empowerment i arbetet med personer men funktionsnedsätt-
ningar. Empowerment beskrivs som något som ofta bidrar till starkare upplevelser av integrat-
ion i samhället. Flera av de tidigare studiernas resultat beskriver hur personer med olika typer 
av funktionsnedsättningar oftast inte är nöjda med sin situation och vill ha mer jämställda 
villkor.  Ett mönster som återkommer i den tidigare forskningen är att personer med funkt-
ionsnedsättningar vill avlägsna sig från vad som anses onormalt och avvikande i samhället för 
att kunna bli som alla andra. Den tidigare forskningen har bidragit till insikter kring analytiska 
och begreppsliga ingångar till studien vilket är givande då vi under vårt resultat kan avgöra 
om vår studie har likheter och/eller skillnader gentemot vad som tidigare forskats om inom 
ämnet. Då vi valt att dela upp den tidigare forskningen under samma teman som vi använder 
oss av i analysen är vår förhoppning att dessa jämförelser ska bli extra tydliga.  

  



15 
 

Teoretiska utgångspunkter 
Vi har valt att studera meningsfullhet, tillhörighet och makt på två olika dagliga verksamheter 
utifrån ett empowermentperspektiv. Ett resonemang kring användandet av teorin i studien 
kommer även att göras.  

Historik kring empowerment 
Starrin (2000) diskuterar begreppet och dess historia. Begreppet härstammar från den sociala 
aktivitetsideologi och sociala proteströrelser som under 1960-talet pågick i USA, men började 
användas i vetenskapliga texter under 1970-talet. Empowerment har trots avsaknaden av en 
korrekt svensk översättning och klar definition av vad begreppet innebär blivit alltmer popu-
lärt i Sverige (Askheim & Starrin 2007). ”Power” som innefattas i begreppet kan exempelvis 
betyda makt och kraft. ”Empower” har två relaterade betydelser. Den första är ”att ge makt 
eller auktoritet till” och den andra är ”att ge möjlighet eller tillåtelse” (Starrin 2000).  Dock 
menar Starrin (2000) att dessa inte täcker hela betydelsen av empowerment då de inte lyfter 
den aktiva komponent som begreppet refererar till. I sökandet av empowerments rötter finnar 
man att den har grund i ordet potere som är latinska och betyder ”to be able to” vilket över-
sätts till ”att vara förmögen att” på svenska. Med en sådan komplex historia som empower-
ment har är det inte lätt att definiera begreppet, men Starrin (2000) menar att det ofta ger as-
sociationer till och beskrivs som egenskaper liknande självtillit, socialt stöd, stolthet, delak-
tighet, makt, egenkontroll, kompetens, medborgarskap och självstyrelse.  Han fortsätter med 
att beskriva hur kontroll över det egna livet ofta nämns som en av huvudkomponenterna inom 
empowerment. Med kontroll över det egna livet menas att man har en känsla av att vara den 
som bestämmer över sig själv och sin situation. En annan förmåga som nämns inom definit-
ionen av empowerment är ägandet av en inre styrka. Samarbete och deltagande är ytterligare 
delar som förknippas i empowerment. 

Tre riktningar inom empowerment 
Askheim (2007) uttrycker sig ha märkt en oro över empowerment och dess pågående utveckl-
ing. Han menar att begreppet håller på att tappa sin kärna, att förutom att alla är eniga om att 
empowerment är något positivt så är det svårt att greppa vad det faktiskt är. Rädslan är att 
begreppets ursprungliga idéer försvinner i och med att olika aktörer tar sig an det och tillslut 
kommer begreppet bli helt innehållslöst. Askheim (2007) menar att om man fördjupar sig i 
den litteratur som finns om empowerment kan man urskilja olika positioner. Dessa positioner 
är empowerment som etablering av motmakt, som en marknadsorienterad infallsvinkel och 
som en terapeutisk position. Han understryker att dessa positioner har något gemensamt och 
det är att de delar en positiv syn på människan. En syn där människan är ett aktivt och hand-
lande subjekt som vill och vet sitt bästa om rätt förhållanden skapas. Denna grundsyn ligger 
till grund för hela empowerment-tänkandet. Utan en positiv människosyn är det svårt att en-
gagera sig i hur maktlösa ska få styrka och kraft samt få makt och kontroll över sitt eget liv 
(Askheim 2007).  

Empowerment som etablering av motmakt    
Inom empowerment som en etablering av motmakt läggs stor vikt vid relationen mellan en-
skilda individers livssituation och de samhälleliga förhållandena (Askheim 2007). Askheim 
(2007) menar att utgångspunkten är att stärka och medvetandegöra individer och grupper för 
att ändra de villkoren som gör att de befinner sig i en svag och maktlös position. Detta utföras 
genom att sätta igång processer som leder till stärkt självkontroll. Detta kan i sin tur leda till 
bättre självbild, större självkänsla samt större kunskaper och färdigheter hos individerna. Vid 
framställandet av empowerment som etablering av motmakt ses stärkandet av individen som 
en första prioritering. Detta görs för att ge dem personliga resurser som kan skapa möjligheter 
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till att förverkliga målsättningar som jämlikhet, rättvisa och kontroll. Individerna använder sig 
utav sina egna resurser för att avlägsna möjliga hinder på vägen till deras målsättningar (Ask-
heim 2007).  

Marknadsorienterade infallsvinkeln   
Inom den marknadsorienterade inriktningen talar man om att politiken ska byggas upp kring 
den fria individen. Individernas önskemål och krav tillgodoses genom att samhället ses som 
en samling sociala arrangemang. Därmed blir opartiskhet och självständighet för den enskilde 
individen grundläggande principer. För att en grund till en sådan ståndpunkt ska fungera krävs 
en tillit till individerna. De anses vara de som själva bäst förmår ta tillvara sina intressen då de 
ses som oberoende, kompetenta och rationella (Askheim 2007). 

Den terapeutiska positionen  
I den terapeutiska riktningen tillkännages empowerment i betydelsen av individuellt självför-
verkligande. Något som har använts främst i hälso- och sjukvården i de nordiska länderna på 
så sätt att patienternas livsstil påverkas till att stärka deras förmåga att nå mål som andra har 
skapat till dem. Inom egenomsorgen har empowerment använts som ett sätt att sänka kostna-
derna. Detta genom att man ”empower” patienterna som därmed blir billigare för samhället. 
Empowerment har även inom rehabiliteringsområdet jämställts med begreppet ”bemäst-
rande”. Där används det för att förklara hur personer med funktionshinder lär sig att leva med 
sina nedsättningar genom att bemästra vardagens utmaningar och på så sätt få upplevelsen av 
att de har kontroll över sina liv (Askheim 2007).  

Makt 
Skau (2007) använder sig utav Max Webers definition av maktbegreppet i sin bok Mellan 
makt och hjälp då hon menar att makt är möjligheten att få sin vilja igenom i en social relat-
ion. Denna definition innebär att Makt inte behöver utövas för att existera utan det som krävs 
för att den ska bestå är att själva möjligheten till att använda sig av den finns. Uttrycket ”få sin 
vilja igenom” är något som Skau (2007) reflekterar över inom den makt som existerar i för-
hållanden mellan professionsutövare och klient. Hon diskuterar de förhållanden där profess-
ionsutövaren är hjälparen och klienten är någon som på grund av sin livssituation behöver 
hjälp och stöd. Hon menar att det ofta kan uppstå konflikter mellan deras viljor då de kan ha 
olika uppfattningar av vad målet med interaktionen är och hur detta mål ska nås. Utöver detta 
så finns möjligheten att professionsutövaren i det dolda arbetar för intressen relaterade till sin 
profession menar Skau (2007) och fortsätter med att förtydliga att detta kan ske utifrån arbets-
sätt som inte går ihop med klientens intresse.  Inom dessa ovan nämnda konflikter har de in-
volverade parterna olika resurser att använda sig av för att få sin vilja igenom. Personen som 
agerar utifrån sin profession har en ekonomisk, rättslig, kulturell och ideologisk grund att vila 
sin makt på. Till hjälp har de värden och normer för hur ett acceptabelt liv ska se ut. Personen 
som är i behov av hjälp från professionsutövaren, det vill säga klienten, har rättigheter base-
rade på lagstadgar. Detta ger klienten makt till viss del men eftersom förhållandet mellan par-
terna från första början är ett ojämlikt maktförhållande så är klienten fortfarande i underläge 
(Skau 2007). Skau (2007) menar att professionsutövare kan känna sig maktlösa i vissa fall, 
men att de ändå har mest makt i mötena med klienterna. De har störst chans att få sin vilja 
igenom vid en konflikt då de kan ta hjälp av de resurser deras profession gett dem. Makt kan 
användas ihop med andra ord för att skapa en negativ laddning. Exempel på dessa ord är 
maktmissbruk, maktkamp och vanmakt. Denna negativa koppling kan bidra till att individer 
vill skydda sig från andra människors maktutövning genom att själva anskaffa sig makt (Skau 
2007).  
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Starrin (2000) diskuterar makt och maktlöshet i relation till empowerment. Han menar att det 
handlar om att vara herre över sig själv och sitt eget öde då behovet av att känna makt grundar 
sig i behovet av att ha en inre kontroll över det egna livet. Att ha kontroll över sitt liv innebär 
att man har inflytande samt känner sig betydelsefull, hörd och respekterad. Starrin (2000) på-
pekar att människan är född maktlös då vi som små barn är beroende av andra människors 
välvilja. Det är denna maktlöshet som skapar vår önskan över att ta kontrollen över oss själva. 
Som barn gör vi detta genom att lära oss att gå och prata och denna maktsträvan fortsätter 
under vår uppväxt (Starrin 2000).  

Tillhörighet 
Tillhörighet anses vara en viktig aspekt av delaktigheten. Det vill säga att man har en känsla 
eller upplevelse av att tillhöra eller delta i någonting (Molin 2004). ”Det tycks därför vara på 
det viset att så länge det finns en subjektiv upplevelse av delaktighet – i bemärkelsen tillhö-
righet alternativt tankemässig handling – så kan det i viss mån betraktas som att delaktighet 
föreligger” (Molin 2004 s.53). Molin (2004) skiljer på två olika tillhörighetsformer. Den 
första han nämner är den formella tillhörigheten vilket är en form av tillhörighet som har en 
objektiv och juridisk betoning. Det betyder att man rent juridisk tillhör en klass/grupp. ”Vad 
gäller formell tillhörighet så är det oftast eller alltid en högre auktoritet som sanktionerar till-
hörigheten” (Molin 2004 s.55). Den andra tillhörighetsformen som Molin (2004) nämner är 
den informella tillhörighet som till skillnad från den formella handlar om individens subjek-
tiva upplevelser. Detta berör individens känsla av att känna tillhörighet till en viss grupp och 
känna sig acceptans.  Den informella tillhörigheten skapas oftast genom de vardagliga sam-
spelen.  

Meningsfullhet 
Mening som en social konstruktion är något som uppmärksammas inom socialpedagogiken. 
Gustavsson (2008) pratar om interaktionistiskt meningsskapande. Detta är ett perspektiv som 
beskriver hur fenomen som genus, etnicitet och funktionshinder är sociala konstruktioner som 
skapats som resultat av samspel mellan meningsskapande subjekt och språkliga, sociala och 
kulturella meningar. Inom detta perspektiv skapas ett nytt handlande subjekt som försöker 
konstant försöker att förstå sig självt på ett sammanhängande sätt. Gustavsson (2008) diskute-
rar även den socio-kulturella teorin om människors lärande och kunskap. Människan behöver 
den tidigare kunskapen som finns i språket samt praktiska verktyg för att kunna lära. Det är 
meningen, innebörden och betydelsen i dessa språkliga och praktiska verktyg som ger oss 
lärdom. I den socio-kulturella teorin uppmärksammas ett utrymme för meningsskapande inom 
lärandet. Det krävs då att individen både tar till sig redan befintliga meningar men även an-
vänder sin egen uppfinningsrikedom och lärsituation för att överskrida dem (Gustavsson 
2008).  
 
Ett begrepp som dyker upp i litteratur om meningsskapande och meningsfullhet är KASAM. 
KASAM är ett begrepp som formades av Aaron Antonovsky på 1980-talet. Det står för känsla 
av sammanhang och består av tre delar. Dessa är begriplighet, hanterbarhet och meningsfull-
het (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). Begriplighet syftar till individens upplevelser av 
hur gripbara dennes inre och yttre stimuli är. Om personen förväntar sig att de stimuli som 
denne möter i framtiden kommer att vara förutsägbara eller åtminstone förklaringsbara bety-
der detta att personen har en hög känsla av begriplighet. Något som ytterligare förknippas 
med hög begriplighet är när individen uppfattar stimuli och information som ordnad, sam-
manhängande och tydlig. Hanterbarhet utgör den andra komponenten i KASAM och Anto-
novsky (1991) förklarar denna del som något som utgör den grad en individ upplever sina 
resurser och hur dessa står till förfogande för personen. Resurserna kan hjälpa personen att 
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möta de krav som stimuli medför. Antonovsky (1991) menar att förfogandet av resurserna kan 
stå så väl som under individens egen kontroll som under andras. Vänner, familj, kollegor, 
politiker och läkare är exempel på andra som kan ha kontroll över en individs resurser.  En 
individ med hög känsla av hanterbarhet löper mindre risk att känna sig som ett offer när livet 
ter sig orättvist. En sådan person är lika utsatt för olyckliga omständigheter som andra men 
om de inträffar kommer personen sannolikt att klara sig lättare ur situationen än personer med 
låg känsla av begriplighet (Antonovsky 1991).  

Den sista komponenten Antonovsky (1991) belyser är meningsfullhet. Meningsfullhet är 
starkt kopplat till viken av att vara delaktig. Antonovsky (1991) säger att hans upplevelser är 
att personer med starka känslor av sammanhang är de personer som har områden i deras liv 
som de upplever som ytterst viktiga. Dessa områden har stor betydelse för dessa personer och 
de är mycket engagerade i dem. Händelserna och utmaningarna som skedde inom dessa om-
råden var för personerna värda deras känslomässiga investeringar. Bland de personer med låg 
känsla av sammanhang fanns det fall där personerna enligt Antonovsky (1991) inte hade 
någonting i deras liv som betydde mycket för dem. De fanns även personer som uttryckte att 
de hade viktiga områden i deras liv men att dessa endast var viktiga då de hade krav som 
tvingande dem till att värdesätta dem. Utan dessa krav hade de övergett områdena. Individer 
med hög känsla av meningsfullhet känner att livet har en innebörd rent känslomässigt. De kan 
uppfatta att de problem och krav de ställs inför i livet är värda att lägga sin energi på och på så 
sätt blir utmaningar sedda mer som något positivt än som tunga bördor. Dessa personer hante-
rar omständigheter i livet genom att konfrontera och hitta mening i dem samtidigt som de fo-
kuserar på att gå vidare i livet (Antonovsky 1991). Antonovsky (1991) beskriver att det finns 
mycket som tyder på att även om alla tre komponenterna är lika betydelsefulla i begreppet 
KASAM, så är meningsfullhet den som tycks vara viktigast. Om man utesluter meningsfullhet 
så medför detta att varken hög begriplighet eller hanterbarhet bli långvarig. Detta förklaras av 
Antonovsky (1991) med påståendet att de människor som är engagerade, så som personer 
med hög känsla av meningsfullhet är, har möjlighet att både finna förståelse och resurser. 
Utan de egenskaper som förknippas med hög meningsfullhet är det svårt att uppnå de egen-
skaper som begriplighet och hanterbarhet står för. Näst efter meningsfullhet sätter Antonov-
sky (1991) begriplighet som viktigaste komponent då det krävs den förståelse som en person 
med hög känsla av begriplighet innehar för att uppnå hög hanterbarhet. Han vill dock inte 
peka ut hanterbarhet som oviktig. En person som upplever att deras resurser inte står till för-
fogande får problem med att hantera situationer i livet vilket i sin tur medför att känslan av 
meningsfullhet minskar. Antonovsky (1991) drar därmed slutsatsen att alla komponenter i 
KASAM är lika betydelsefulla om man vill uppnå en fungerande problemhanteringsförmåga.   

Arbetsterapeuten Leufstadius (2010) tar i en FSA-rapport (Förbundet Sveriges Arbetsterapeu-
ter) upp meningsfullhet i dagliga aktiviteter hos personer med psykiska funktionsnedsättning-
ar. Leufstadius (2010) menar att det är viktigt att människor upplever känslor av mening inom 
en aktivitet. Det medför att de värdesätter den aktiviteten och gör den till ett återkommande 
inslag deras liv. Utifrån en arbetsterapeutisk teori skapas meningsfull aktivitet när en person 
utför aktiviteten med ett syfte eller behov som motivation. Inom arbetsterapi diskuteras me-
ning utifrån ett positivt perspektiv vilket innebär att aktiviteten ska upplevas som betydelse-
full och värdefull för individen som utför den. Vad som upplevs som betydelsefullt skiljer sig 
från person till person och därmed blir meningsfull aktivitet en individuell upplevelse 
(Leufstadius 2010). Leufstadius (2010) beskriver resultatet av hennes studier om meningsfull-
het hos personer med olika psykiska funktionsnedsättningar och lyfter fram fem tydliga teman 
av upplevd meningsfullhet. Det första temat, som är att ha kontakt med andra och omvärlden, 
visar på att ett socialt liv med familj och vänner anses som väldigt betydelsefullt. Personerna 
vill känna sig behövda, uppdaterade och delaktiga. Det är viktigt med miljöombyten och att 
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lämna hemmet för andra platser för att personerna ska uppleva meningsfullhet. I en aktivitet 
upplevs meningsfullhet hos en person då den bl.a. får uppleva känslor av gemenskap, bety-
delse och uppskattning. Leufstadius (2010) andra tema är att uppleva njutning och glädje i 
livet. När en aktivitet är rolig för individen att utföra blir den även meningsfull. Det tredje 
temat handlar om att vara produktiv och presterande. Personlig utveckling är också aktuellt 
inom detta tema. En person som ser ett resultat eller känner att den presterat inom en aktivitet 
upplever den som meningsfull menar Leufstadius (2010). Det är den tillfredställelse som upp-
står när man kan se resultatet av någonting man gjort som skapar mening. Leufstadius (2010) 
påpekar att det därmed är viktigt att personer inom daglig verksamhet får möjlighet att utföra 
aktiviteter som ger för dem tydliga resultat. Andra aktiviteter som är viktiga angående me-
ningsskapande är de som fordrar att personen använder sina färdigheter och kunskaper samt 
de aktiviteter som utmanar personerna att lära sig något nytt. Att hålla sig sysselsatt och att ha 
rutiner och mål i livet är det fjärde temat. Det handlar om hur engagemang i sig självt är me-
ningsskapande. Dagar fyllda av sysselsättning, rutiner och struktur är viktiga och anses skapa 
mening. Att ha mål i livet är också viktigt vilket medför att de aktiviteter som ingår i strävan 
efter dessa mål blir meningsfulla. Det femte och sista temat som Leufstadius (2010) tar upp är 
att sköta om sig själv och hälsan. Människor har grundläggande behov såsom hunger och 
sömn, de aktiviteter som tillgodoser dessa behov ses som meningsfulla och om vi gör dessa 
aktiviteter ihop med andra så blir upplevelsen av meningsfullhet ännu starkare. Leufstadius 
(2010) påpekar hur viktigt det är för människan att hitta balans i livet. Att återhämta sig från 
en stressig situation eller känna lugn är viktigt för att individer ska uppleva meningsfullhet. 

Resonemang kring användandet av teorin i studien 
Våra tre teman som presenteras här ovanför kommer i kapitlet ”Resultat och analys” att an-
vändas för att analysera den data som samlats in. Resultatet kommer sedan att redovisas under 
kapitlet ”Diskussion” med förhoppning att besvara frågeställningarna och syftet. Eftersom 
vårt syfte inte kretsar kring huruvida deltagarna upplever empowerment så kommer empo-
werment som begrepp ej att analyseras under ”Resultat och analys”. Däremot kommer empo-
werment användas som ett vägledande perspektiv i utförandet av studien samt i analysen. Då 
studiens tre teman existerar inom empowerment så är förhoppningen att när studiens data ana-
lyseras utifrån dessa så sker detta utifrån ett empowermentperspektiv. Temat meningsfullhet 
kommer i analysen finnas med för att undersöka hur undersökningspersonerna upplever sin 
arbetssituation och om de känner mening på sin dagliga verksamhet. Vi är även intresserade 
av hur mening skapas och hur det påverkar deras upplevelser av arbetet. Tillhörighet som be-
grepp kommer att användas i analysen då vi är intresserade av hur undersökningspersonerna 
ser på sin egen arbetssituation i relation till det omgivande samhället. I analysen kommer be-
greppet makt att användas för att undersöka relationen mellan arbetstagare och personal från 
arbetstagarens perspektiv. Vi vill veta om makt förekommer och i så fall hur den utövas samt 
hur den påverkar den dagliga verksamheten och dess deltagare.  
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Metod 
I detta avsnitt kommer val av metod att presenteras.  Här kommer även insamlingsprocessen, 
analysen samt de etiska ställningstaganden vi förhållit oss till i studien att redovisas. 

Vetenskapliga utgångspunkter 
Studien har en kvalitativ ansats inspirerad av fenomenologi samt hermeneutik. Kvale & 
Brinkmann (2009) menar att femenologi i kvalitativ studie är en term som syftar till att förstå 
sociala fenomen utifrån aktörens egna perspektiv och därefter förklara den relevanta verklig-
het utifrån ens egna uppfattningar av vad det är. Författarna menar vidare att inom hermeneu-
tiken är man intresserad av aktörens tolkningar av meningen och hur detta konstruerar den 
social värld som vi lever i. Då studien avser att få ta del av undersökningspersonernas upple-
velser samt tolkningar av sin arbetsplats känns det naturligt att använda sig av de två nämnda 
vetenskapsteoretiska utgångspunkter utifrån de som ska undersökas. Studien har genomförts 
utifrån den abduktiva logiken. Vilket är en kombination av den induktiva logiken, där man 
vill beskriva slutsatsen utifrån empirin och den deduktiva, där man vill undersöka giltigheten i 
de slutsatserna som dras. Studien kommer att pendla mellan studiens teorier och empirin 
kommer att fundera som tolkningsramar under arbetets gång för att låta förståelsen växa fram 
(Danermark m.fl. 2003).  

Kvalitativ metod 
Studien baseras på kvalitativa och semistrukturerade intervjuer. Kvale & Brinkmann (2009) 
menar att genom kvalitativa intervjuer ges forskare en förståelse för de intervjuades erfaren-
heter och upplevelser utifrån deras egna perspektiv. Författarna menar vidare att intervjuer 
som forskningsmetod sägs vara en process där intervjuaren och intervjupersonen skapar kun-
skap i sin relation. Vid semistrukturerade intervjuer formas frågorna utifrån en intervjuguide. 
Frågorna behöver inte följa någon speciell ordning utan kan tas upp och diskuteras när tillfälle 
ges, vilket skapar möjlighet till att ställa följdfrågor. Intervjuerna kännetecknas för att vara 
öppna, flexibla och påminna om ett vanligt samtal (Bryman 2002). Detta känns som en pas-
sande intervjumetod att använda sig av vid intervjuer med individer som har olika svårigheter. 
Forskaren har då möjlighet att forma intervjuerna utifrån undersökningspersonernas förmågor. 
Det finns även en möjligt att ställa följdfrågor vilket bidrar till bredare och fylligare svar i den 
mån det går. Ett utmärkande drag i kvalitativ forskning är att man som forskare vill se saker 
genom aktörens egna ögon, exempelvis händelser, handlingar, normer och värden (Bryman 
(1997). I vår studie har vi haft ett liknande tillvägagångssätt som det Bryman (1997) diskute-
rar då vi försökt fånga undersökningspersonernas perspektiv. Fortsättningsvis menar författa-
ren att detta synsätt skapar möjlighet till att bli en del av det sammanhang aktören finns i, vil-
ket i sin tur innebär att forskaren kommer sina undersökningspersoner nära och får en upple-
velse av hur de uppfattar sin värld. På så sätt skiljer sig den kvalitativa metoden sig mot den 
kvantitativa eftersom i en kvantitativ studie går forskaren in i rollen som betraktare och enga-
gerar sig så lite som möjligt i undersökningspersoneras värld (Bryman 1997). I studien är vi 
intresserade av deltagarnas upplevelser och därmed föll valet av kvalitativ metod sig naturligt 
i studien. Att använda sig av en kvantitativ metod med observationer och enkäter hade troligt-
vis inte tillåtit oss att komma så pass nära deltagarna som syfte och frågeställningar kräver. 
Bryman (2002) menar att nackdel med kvalitativ metod är att forskaren ofta är impressionist-
isk och subjektiv. Detta innebär att forskarens intressen, personliga bakgrund, förförståelse 
samt personlighet påverkar genomförandet av studien samt de tolkningar som framträder i 
resultatet. Bryman (2002) menar vidare att kvalitativa undersökningar ofta är ostrukturerade 
och saknar ett bestämt tillvägagångsätt. Detta beror på att forskaren är redskapet under in-
samlingen av empirin samt att de som intervjuas påverkas troligtvis av forskarens egenskaper. 
Att använda oss av en kvalitativ undersökning ser vi som positivt då undersökningen berör 
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personer med olika funktionsnedsättningar vilket gör att tillvägagångsättet kan utformas uti-
från varje persons förmågor.  Detta blir i vår studie viktigt då vi intervjuar personer med olika 
svårigheter och resurser.  

Urval 
Inför urvalet hade vi valt två kriterier. Den första var att undersökningspersonerna ska ha be-
viljats och arbetar inom daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funkt-
ionshindrade (SFS 1993:387), och den andra var att de skulle kunna uttrycka sig verbalt på en 
förståelig nivå. Vid kontakt av både enhetschefen och utvecklingsledaren bifogades ett in-
formationsbrev (se bilaga 1) där ovanstående kriterier beskrevs. Vi antog att utvecklingsleda-
ren tog dessa kriterier i beaktning när denne gav oss förslag på dagliga verksamheter. Utöver 
detta så skedde urvalet genom att handledarna på vardera verksamheten tillfrågade arbetsta-
gare de ansåg lämpliga om de ville delta. Det vill säga så var undersökningspersonerna redan 
utvalda när vi kom till vardera verksamheten för att intervjua. På så sätt har vi haft relativt 
liten påverkan gällande urvalet. Vi valde istället att lägga största delen av urvalsprocessen i 
händerna på personer med mer kunskap om undersökningspersonernas förmågor och möjlig-
heter till att delta i en intervju. Vi kan se en likhet med vårt urval och bekvämlighetsurval som 
Bryman (2002) pratar om. Bekvämlighetsurval handlar om att verksamheten som studien ska 
genomföras på väljer ut intervjupersoner och på vis ges forskaren ingen möjlighet att välja 
intervjupersoner (Bryman 2002). En möjlig nackdel med att vi fick hjälp med urvalet är att de 
kan ha valt ut personer de tror har en positiv bild av den dagliga verksamheten för att ge ett 
gott intryck. Deras val kan ha medfört att information som för oss kunde varit värdefull har 
utelämnats. Att information går förlorat är dock något som är oundvikligt då det på grund av 
tidsbegränsning inte fanns möjlighet till att intervjua alla, detta innebär att alla åsikter på en 
daglig verksamhet inte kommer att uppmärksammas.  

De dagliga verksamheterna och personerna som intervjuades 
På den första dagliga verksamheten arbetade personer med intellektuella eller psykiska ned-
sättningar. Deras arbetsuppgifter bestod bl.a. av att plocka skräp och hålla rent på fastigheter 
tillhörande ett bostadsbolag. På denna dagliga verksamhet intervjuade vi två män, vi kallar 
dem Kalle och Gustav. Kalle hade arbetat där i ca 8 år och Gustav i tre år. På den andra dag-
liga verksamheten vi besökte arbetade personer med intellektuella eller psykiska funktions-
nedsättningar. Där fanns det flera olika arbetsuppgifter, deltagarna kunde exempelvis tillverka 
saker för försäljning, pyssla, arbeta med datorer eller arbeta med personliga intressen. På 
denna dagliga verksamhet intervjuade vi en man och två kvinnor, vi kallar dem Hannes, Ma-
rie och Anna. Hannes hade arbetat på den dagliga verksamheten i ungefär ett år medan Marie 
och Anna båda arbetat där i två år. Vi frågade aldrig om deras ålder då vi vid tillfället inte 
ansåg det väsentligt. I efterhand kan vi uppskatta att Kalle och Gustav var 20-30 år och att 
Hannes, Marie och Anna var 30-40 år.  

Tillvägagångssätt 
Studien tog sin början med en litteraturgenomgång där sökningar i tidigare nämnda databaser 
gjordes. Exempel på sökord vi använde oss av i dessa databaser var empowerment, tillhörig-
het, meningsskapande, daglig verksamhet, intellektuell funktionsnedsättning och utvecklings-
störning. De söktes på var för sig samt i olika kombinationer. Förutom dessa elektroniska käl-
lor använde vi oss av tidigare kurslitteratur från utbildningen. Val av kommun för studiens 
genomförande gjordes av praktiska skäl då kommunen var lätt att besöka. Den första kontak-
ten togs med enhetschefen för daglig verksamhet inom den valda kommunen. Detta gjordes 
för att säkerhetsställa att studien var genomförbar att det var tillåtet att vi utförde studien på 
denna målgrupp. Vi ansåg att det ingick i enhetschefens yrkeskompetens att bedöma om stu-
dien var lämplig inom området. Kontakten skedde via mail där vi förutom att bifoga ett in-
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formationsbrev (se bilaga 1), även frågade om personen ansåg att studien var genomförbar. 
Frågade även efter förslag på dagliga verksamheter som skulle kunna bli aktuella i studien. 
Enhetschefen återkom med kontaktuppgifter till utvecklingsledaren inom daglig verksamhet 
och uppmuntrade oss till att istället ta kontakt med denne. Kontakt togs med utvecklingsleda-
ren via mail där vi bifogade informationsbrevet (se bilaga 1) samt ställde samma frågor som 
gjort till enhetschefen. Som svar fick vi förslag på två dagliga verksamheter som skulle kunna 
bli lämpliga i studien samt kontaktuppgifter till handledare på båda verksamheterna. Kontakt 
med handledarna togs via telefon, där syftet med studien beskrevs. De tackade ja till att vara 
med i studien och berättade att de troligtvis hade arbetstagare som skulle vilja ställa upp på 
intervju. Tillsammans med handledarna bestämdes datum och tid för att genomföra intervjuer. 
Vi mailade ett informationsbrev (se bilaga 2) till handledarna, brevet var riktat till arbetsta-
garna med syfte att informera dem om hur intervjuerna skulle gå till. En samtyckesblankett 
(se bilaga 3) och en intervjuguide (se bilaga 4) utarbetades inför intervjuerna. 

Genomförande 
Intervjuerna genomfördes på de två dagliga verksamheterna där undersökningspersonerna 
arbetade. Totalt intervjuades fem personer och alla intervjuer genomfördes var för sig i ett 
enskilt rum tillsammans med oss två studenter och varade mellan 10-30 min. Innan intervju-
erna påbörjades informerade vi om samtyckeblankett och berättade vad alla punkter betydde 
och bad dem skriva under om de gick med på villkoren. Eftersom vi var ute efter att få en så 
naturlig dialog med informanterna som möjligt valdes att spela in hela intervjuerna med dikta-
fon. Där var förhoppningen att fokus skulle hamna på undersökningspersonerna istället för på 
att anteckna. Kvale & Brinkmann (2009) menar att ljudinspelning skapar frihet hos intervjua-
ren vilket skapar förutsättning för att fokusera sig på ämnet och dynamiken under intervjun. 
Författarna beskriver att för att kunna skriva ut intervjun är en utgångspunkt att den spelas in, 
eftersom man då kan lyssna om intervjun flera gånger vilket leder till att man inte missar nå-
got som sas. I kombination med att vi ville fokusera på samtalet samt att vi ska transkribera 
materialet var ljudinspelning ett bra verktyg att använda sig av i studien. Kvale & Brinkmann 
(2009) menar att en intervjuguide är ett manus som formar intervjuns förlopp som ska ge en 
översikt över ämnen som ingår och ge förslag till frågor. Vår intervjuguide (se bilaga 4) inne-
håller teman som inbegriper ett antal frågor. Frågorna är utformade för att så långt det går få 
svar på våra teman meningsfullhet, tillhörighet och makt.  

Databearbetning 
De inspelade intervjuerna har transkriberats så noggrant som möjligt. Tvekningar, pauser, 
skratt samt hummande har skrivits ut.  Kroppsspråk samt olika gester valdes bort då vi ansåg 
att detta inte var meningsbärande i studien. I studien har intervjuanalys med fokus på mening 
valts. De transkriberade intervjuerna är en väsentlig del i studien som måste analyseras. Vi 
anser att intervjuanalys med fokus på mening ger oss redskap för att analysera våra intervjuer 
eftersom det är meningen och undersökningspersonernas upplevelser vi vill åt. Kvale & 
Brinkmann (2009) menar att det finns tre metoder av intervjuanalys som kan användas för att 
organisera intervjutexter, dessa är meningskodning, meningskoncentrering och meningstolk-
ning. I studien har meningskodning använts som analysmetod. Inom denna metod använder 
man sig av kodning för att knyta an och dela in meningarna från intervjun. Detta görs för att 
bilda olika kategorier för att det senare ska bli lättare att identifiera ett uttalande. Målet är att 
så långt det går skapa kategorier som fångar informanternas upplevelser och handlingar 
(Kvale & Brinkmann 2009).  I studien har detta använts genom när vi började leta efter intres-
santa delar i intervjun trädde olika kategorier fram.  Kategorierna sammanfattades till kortare 
meningar och ord och renodlades sedan till gemensamma koder. Koderna motsvarar våra te-
man meningsfullhet, tillhörighet och makt som i resultatet kommer analyseras och bearbetas 
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var för sig utifrån undersökningspersonernas svar.  
Nedan följer en redovisning om hur vi gick tillväga i vår analys. 
I = Intervjuare 
U = Undersökningsperson 
  
I - På vilket sätt känner du gemenskap? 
U- Jag kan prata med dem, eller man har gemenskap att man alltid kan gå och prata med 
dem, man sitter ihop och pratar. Vi gör saker tillsammans jag känner mig inte utanför direkt, 
utan vi har gemenskap och alla är öppna här och släpper in en. 
 
Kategorierna som framkommer i detta stycke är: Kan prata, gör saker tillsammans, känner 
mig inte utanför, alla är öppna. Dessa kategorier kan då exempelvis bilda koderna gemenskap 
och tillhörighet och därmed blir temat tillhörighet aktuellt här.  

Reliabilitet 
Reliabilitet innebär forskarens tillförlitlighet till resultatet i studien (Bryman 2002). Fokus 
ligger på om studien går att genomföra igen, vid annan tidpunkt och med andra intervjuare 
och om man får samma resultat eller om resultatet ändras beroende på yttre betingelser (Kvale 
& Brinkmann 2009). Bryman (1997) menar att för att uppnå hög reliabilitet ska i stort vem 
som helst kunna genomföra studien och få samma resultat. Då studien inte är av kvantitativ 
karaktär, behöver vi inte ta i beaktning om undersökningens mått är stabila eller inte vilket 
kan betraktas som icke reliabelt och minska undersökningens pålitlighet (Bryman 2002). 
Inom kvalitativa studier, som vår tänker vi att det handlar om att så noggrant som möjligt be-
skriva vårt tillvägagångsätt samt hur studien resultat växt fram vilket gjorts så tydligt som 
möjligt i metodavsnittet för att öka reliabiliteten i studien. 

Validitet 
Validitet betyder hållbarhet och giltighet, vilket i kvalitativa studier handlar om att man un-
dersöker det som var meningen att undersökas från början.  Empirin och resultatet i studien 
bör hänga ihop för att uppnå hög validitet (Bryman 2002). Då studien riktar sig till personer 
med dagligverksamhet, föll sig urvalet självklart att det var personer med dagligverksamhet 
som skulle ingå i studien inte något annan målgrupp vilket hade sjunkit validitet i studien be-
tydligt.  Under intervjusituationerna har vi försökt få undersökningspersonerna att beskriva 
sina uppfattningar så utförligt som möjligt utefter vår intervjuguide. För att öka validiteten har 
semistrukturerade intervjuer valts. Vid semistrukturerade intervjuer behöver frågorna inte 
följa någon speciell ordning utan kan tas upp och diskuteras när tillfälle ges (Bryman 2002). 
Detta skapade möjlighet till att ställa följdfrågor och eventuella förtydligande av frågorna och 
ger möjlighet för oss forskare att be undersökningspersonerna utveckla sina svar om det 
krävs. Studiens intervjuguide bygger på våra teman vilket ökat förutsättningarna för att få den 
information som var tänkt från början. 

Generaliseringsbarhet 
Detta kallas också extern validitet.  Fokus ligger på om undersökningen går att genomföra i 
annan kontext och om det går att generalisera till andra grupper i samhället (Bryman 2002). 
Kvale & Brinkmann (2009) skiljer på tre olika typer av generaliserbarhet vilket är den natu-
ralistiska, den statistiska samt den analytiska. Den naturalistiska generaliseringen utvecklas 
genom att vi använder våra vardagliga erfarenheter för att skapa förväntningar snarare än kor-
rekta uppenbarelser. Den statistiska generaliseringen handlar om statistik där man genomför 
studie för att utifrån de dra slutsatser. Den sista som är analytisk generaliserbarhet ”innebär att 
man gör en välöverlagd bedömning om i vad mån resultatet från en studie kan ge vägledning 
för vad som kan hända i en annan situation” (Kvale & Brinkmann 2009 s.282). Utifrån dess 
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tre ovannämnda generaliserbarhets typer är det den analytiska generaliserbarheten som blir 
aktuell att förhålla sig till i denna studie.  Eftersom generalisering inte handlar om intervjure-
sultatet kan generaliseras utan handlar mer om den kunskap som produceras via intervjuerna 
kan spridas till annan situation (Kvale & Brinkmann 2009). Eftersom studiens syfte endast 
berör personer med daglig verksamhet och deras uppfattning av sin arbetssituation tänker vi 
att det kan det vara svårt att överföra resultatet till annan målgrupp eller kontext. Men ef-
tersom generaliserbarheten handlar om att titta på urvalet i studien och utifrån de bedöma om 
det som ingår i studien kan generaliseras till den grupp det ska gälla. Om studiens resultat kan 
överföras till andra grupper i samhället kan alltså vara svårt att säga då det är läsaren av resul-
tatet som avgör om det går att överföra resultaten till en annan situation (Kvale & Brinkmann 
2009). Den analytiska generaliserbarheten kommer därför finnas med och ge utrymme för 
vissa varsamma spekulationer samt för att komma fram till vissa eventuella antaganden.   

Etik 

Urval 
Vi känner att det hade varit svårt för oss att bedöma vilka av arbetstagarna som hade tillräck-
lig muntlig förmåga för att delta i vår intervju, då vi är främlingar för varandra. Därför anser 
vi att ovan beskrivna urvalsprocess var den bästa för vår studie. Då undersökningspersonerna 
har funktionsnedsättningar är intervjufrågorna, samtyckesblanketten samt informationsbrevet 
utformade enligt oss på ett lättbegripligt sätt för att minska risken för att frågorna ska kännas 
kränkande eller stötande. Svedmark (2012) menar att metod och tillvägagångsätt måste väljas 
med omsorg för att minska risken för att utsätta personer för risk eller skada 

Intervjusituation 
Ett etiskt övervägande som gjordes i studien var valet av kvalitativ ansats i form av intervjuer. 
Valet hade även kunnat falla på en kvantitativ ansats med exempelvis enkäter som empirin-
samlingsmetod. Men med anledning av att vår målgrupp har funktionsnedsättningar som kan 
innebära olika hinder och svårigheter, valdes intervjuer. Tanken är att intervjuer är mest lämp-
ligt utifrån etisk synvinkel då intervjuer går att forma och anpassa utifrån personens styrkor 
och svagheter på ett bättre sätt än en enkät. Vi anser att vid intervjusituationen är det viktigt 
att reflektera kring etiken. Vi diskuterade oss emellan kring valet av plats att genomföra inter-
vjun. Genom diskussionen valde vi att utföra intervjuerna på undersökningspersonernas ar-
betsplats då vår förhoppning var att det skulle bli enklast för dem då det redan befann sig där. 
Vi ville även undvika att inkräkta på deras vardagsliv då det kändes onödigt när vårt syfte 
berör arbetssituationen. Vi har vidare funderat kring att vi under intervjun var två intervjuare 
medan undersökningspersonen var ensam vilket medför en ojämn maktbalans. Innan intervju-
erna genomfördes diskuterade vi hur intervjuerna skulle utföras. Funderingen kretsade kring 
om vi skulle intervjua var för sig eller tillsammans. Vi bestämde oss för att göra intervjuerna 
tillsammans eftersom vi ansåg att det troligtvis skulle ge oss en bredare uppfattning av inter-
vjun än om vi gjort intervjuerna var för sig. Att göra intervjun tillsammans skapade möjlighet 
till att den som inte ställde frågorna kunde lägga fokus på kroppsspråk, tvekningar i svaren 
samt annan mimik hos undersökningspersonen. Det gav även tillfälle till att hjälpas åt i fråge-
ställningen så att inga eventuella följdfrågor glömdes av. Ytterligare ett skäl till att båda skulle 
medverka var vår förhoppning om att de skulle leda till att vi kunde transkribera och analysera 
alla intervjuer ihop. 

Studiens forskningsetiska ställningstaganden         
Kalman & Lövgren (2012) menar att forskningsetiken handlar om hur man skall behandla och 
värna om forskningsdeltagarna. Detta handlar om deras människovärde, integritet och själv-
bestämmande ska uppmärksammas före, under och efter forskningsprocessen. Författarna ger 
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vidare exempel på etiska regelverk som värnar om individen samt samhällets integritet samti-
digt. Exemplen som ges är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet. Kalman & Lövgren (2012) menar att informationskravet är grunden för att 
kunna uppnå samtyckeskravet. Forskningsdeltagaran skall få tillräcklig med information för 
att kunna ta ställning om dem vill delta eller ej. Informationen bör innefatta studiens syfte och 
metodval, hur empirin kommer behandlas, vilka eventuella risker det finns med att delta samt 
vem som ansvarar för studien. De menar vidare att det är viktigt att upplysa att medverkandet 
i en intervju är frivillig och att man när som helst har rätt att avbryta. Informationskrav skapar 
informerat samtycke där utgångspunkten är att ta hänsyn till forskningsdeltagarnas självbe-
stämmande samt dennes integritet. Genom ett informationsbrev till undersökningspersonerna 
försökte vi göra dem medvetna om dessa etiska krav. I brevet beskrev vi vad studiens syfte 
var.  Vidare berättade vi att intervjun kommer spelas in och efteråt raderas. Vi försäkrade dem 
om att deras namn inte skulle nämnas i studien och att vi enbart skulle använda det inspelade 
materialet i vår uppsats. Vi upplyste även om att det var frivilligt att medverka och att de har 
rätt att avbryta eller välja att inte svara på en fråga under intervjun. För att undvika missför-
stånd utarbetades en samtyckesblankett som vi lämnade till undersökningspersonerna innan 
intervjutillfället. Genom blanketten gjordes undersökningspersonerna medvetna om vad de 
tackade ja till och vi bad dem att skriva under om de fortfarande ville medverka i studien. 
Konfidentialitetskravet uppmärksammar att man vill värna om forskningspersonerna genom 
att vara noggrann med hur man hanterar empirin, att man inte ska kunna identifiera vem som 
medverkat i studien. Ges forskningspersonerna konfidentialiet kan detta leda till öppnare, fyl-
ligare och ärligare intervjuer. Nyttjandekravet innebär att empirin som samlas in endast får 
användas till forskning. De två nämnda kraven hänger samman genom att dem båda värnar 
om forskningspersonernas integritet, att dem ska kunna lita på oss som forskare att uttryck 
under intervjun ska komma i berättigas händer (Kalman & Lövgren 2012). 
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Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer studiens resultat och analys att presenteras under tre teman, menings-
fullhet, tillhörighet och makt. Varje tema är kopplat till en frågeställning med syftet att be-
svara denna. Under varje tema kommer studiens insamlade data att analyseras utifrån rele-
vanta teorier och tidigare forskning, en kort summering kommer även att ges. Då konfidentia-
litetskravet säger att en person som deltar i en studie inte ska kunna bli identifierad har vi valt 
att benämna studiens undersökningspersoner med påhittade namn för att minska den risken.  

Meningsfullhet 
Frågeställningen kopplad till temat meningsfullhet är Hur upplever deltagarna sin arbetssitu-
ation? Antonovsky (1991) menar att meningsfullhet är ett begrepp som kopplar till känslan att 
vara delaktig. Hans teori om KASAM och meningsfullhet beskriver hur människor som har 
viktiga områden i sina liv upplevs ha både hög känsla av meningsfullhet och av sammanhang. 
Individer med hög känsla av meningsfullhet ser positivt på de krav de ställs inför i livet då de 
ser dem mer som utmaningar än bördor. Det vill säga så anser de att dessa utmaningar är 
värda att lägga sin energi på och de anstränger sig för att hitta mening i dem (Antonovsky 
1991). Antonovsky (1991) menar därmed att de personer som inte upplever meningsfullhet i 
sitt vardagsliv är de personer som saknar områden som är känslomässigt betydelsefulla för 
dem. De kan fortfarande ha områden som är viktiga för dem på grund av krav från omgiv-
ningen men om dessa krav försvunnit hade de valt bort dessa områden. Utifrån Antonovskys 
teori om meningsfullhet kan slutsatsen dras att en människa inte bara behöver uppnå de krav 
som ställs från omgivningen för att nå meningsfullhet utan en känslomässig betydelse krävs 
för att personen ska skapa mening i sitt liv och dess områden. Samtliga undersökningsperso-
ner verkar tycka om sina arbeten och uttrycker att de trivs bra. Flera av dem uttryckte att det 
viktigaste med arbetet var att ha någonting att göra på dagarna samt att träffa andra männi-
skor. Att slippa ”gå hemma” verkar vara en avgörande faktor till varför många av våra under-
sökningspersoner ansåg att deras arbete var viktigt. Om man utgår från Antonovskys (1991) 
teori kan man tolka detta som att de vill uppnå de krav i samhället som betonar vikten av att 
ha en sysselsättning på dagarna. Huruvida de hade en mer känslomässig koppling till sitt ar-
bete var svårt att avgöra.  

”Bra på jobbet… ja att man får den sociala biten och träffa folk, man gör saker tillsammans. 
Då slipper man gå hemma. ”- Hannes  

”Ja det är ju bra att ha jobb om man säger så. Det hade varit lite tråkigt om man vart arbets-
lös och gått hemma hela dagarna. Så sen kan det vara kul att ha något att göra på dagarna.”- 
Kalle 
 
Både Hannes och Kalle svarade att de tyckte att arbetet var viktigt för dem eftersom de då 
hade något att göra på dagarna. Deras svar kan uppfattas som att de inte upplever någon större 
mening på sitt arbete än att det fyller deras dagar så de inte behöver vara hemma.  
Blomberg (2006) beskriver i sin doktorsavhandling hur resultatet av hennes studie visade på 
att personer med funktionsnedsättning ofta anser att de måste kunna anpassa sig och inte ta för 
stort utrymme för att få vara delaktiga i samhället Det är viktigt att följa regler och att få till-
gång till sociala arenor för att bli delaktig. Hannes och Kalle betonar att det är viktigt att inte 
bara sitta hemma på dagarna utan att komma ut och vara bland andra människor. På så sätt 
kan vi se några likheter mellan vår studies resultat och Blombergs (2006) resultat gällande 
undersökningspersonernas tankar kring delaktighet. Dock verkar vårt resultat peka på mer 
positiva upplevelser av delaktighet hos undersökningspersonerna än hos Blombergs (2006).  
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Leufstadius (2010) poängterar hur viktig den sociala delen är för att en individ ska känna me-
ningsfullhet. Att träffa andra människor och komma hemifrån skapar delaktighetsrelaterade 
känslor så som gemenskap, betydelsefullhet och uppskattning. Även evenemang i sig självt är 
meningsskapande då de medför rutiner och struktur (Leufstadius 2010). Detta innebär att den 
tidigare tolkningen om att undersökningspersonerna endast anser att deras arbete är menings-
full då den fyller deras dag inte behöver vara riktig. Enligt Leufstadius (2010) teorier kan en 
djupare innebörd ses i deras uttryckta önskan att lämna hemmet. Att ha någonstans att ta 
vägen på dagarna kan självklart vara en av de starkare anledningarna till att undersöknings-
personerna värdesätter sitt arbete då detta är ett sätt att följa de regler och normer som finns i 
samhället. Samtidigt så kan den sociala arenan som arbetet representerar ge känslor av ge-
menskap och delaktighet och därmed bli betydelsefull för individen. Sammanfattningsvis så 
kan undersökningspersonernas uttryckta önskan om att ”slippa gå hemma” och ”att ha något 
att göra på dagarna” ses som att de vill slippa gå hemma varje dag eftersom det inte följer 
samhällets regler och normer men också som att de vill vara på arbetet då det är något som 
skapar positiva känslor hos dem. I vilket fall så känns det skäligt att påstå att det är menings-
skapande för en person att ha möjligheten att spendera sin dag på andra platser än hemmet. På 
frågan om hur de kände när de skulle gå till arbetet fick vi ett positivt gensvar från flera av 
undersökningspersonerna.   

”Jätte bra… Jag känner mig lättad och jätte glad om mornarna liksom. Även om man är trött 
så känner jag jippy jag ska till jobbet”- Anna 

”Jag känner förväntan. Jag känner att jag vill gå till arbetet för att det är roligt och man får 
prata med andra om sitt arbete och hur man ska gå vidare i sitt arbete och... man får disku-
tera hur man skall göra”- Marie   

Antonovsky (1991) diskuterar hur en individ som har betydelsefulla områden i livet upplever 
känslor av sammanhang. Dessa områden är viktiga för individen och därför läggs mycket en-
gagemang och energi ner på dem. Eftersom dessa områden är så viktiga för individen så blir 
de händelser och utmaningar som sker där värda individens känslomässiga investeringar. Att 
livet har en innebörd rent känslomässigt är viktig för att människor ska känna meningsfullhet 
menar Antonovsky (1991). En känslomässig innebörd medför att människor ser livets utma-
ningar som något positivt som de kan hitta mening i och på så sätt tar de sig vidare i livet. 
Marie beskriver hur hon på morgonen vill gå till arbetet eftersom att det är roligt där och man 
får diskutera hur man ska gå vidare i arbetet med andra. Utifrån Antonovskys (1991) teori om 
vikten av en känslomässig innebörd i livet kan Maries svar uppfattas som att hon är väldigt 
känslomässigt engagerad i sitt arbete. Hon går dit med känslor av förväntan och hon uppskat-
tar det faktum att hon där kan diskutera sitt arbete ihop med andra och på så vis hitta sätt att 
gå vidare med det. Man kan uppfatta det som att Marie ser arbetet som en utmaning värd hen-
nes känslomässiga engagemang vilket enligt Antonovsky (1991) tyder på att hon upplever 
arbetet som meningsfullt och meningsskapande.   

Att uppleva glädje i livet är något som Leufstadius (2010) anser är meningsskapande för en 
individ. En aktivitet som är rolig att utföra är en meningsfull aktivitet. Flera av undersök-
ningspersonerna berättade under intervjuerna hur de kände sig glada och lättade innan de 
skulle till arbetet. Anna beskriver hur hon känner sig positivt ställd till en ny arbetsdag även 
om känslor av trötthet finns. Undersökningspersonernas uttryckta glädje över arbetet pekar på 
att det är meningsfullt för dem. Leufstadius (2010) beskriver hur människor som upplever 
känslor av mening i en aktivitet också värdesätter den och gör den till en positiv och åter-
kommande del av sitt liv. Aktiviteten måste upplevas som betydelsefull och värdefull för in-
dividen för att uppnå mening inom den. Upplevelser om vad som är betydelsefullt är olika 
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från person till person och meningsfullhet är därmed något individuellt. En undersökningsper-
son beskrev hur denne kände för sitt arbete:               

”Här behöver man inte jäkta, man behöver inte ställa höga krav på mig. Det fick jag göra på 
det förut där var det krav, men här behöver jag inte ha några krav, jag tycker det är jätte 
skönt.”- Anna  

Att ha en balans i livet där man hinner återhämta sig från stressiga situationer samt känna lugn 
är viktigt för att människan ska uppleva meningsfullhet (Leufstadius 2010). Anna beskriver 
hur hon på sin tidigare dagliga verksamhet kände att kraven var för höga och att det var 
mycket jäkt. På den nuvarande dagliga verksamheten upplever hon att det är mindre krav och 
inte lika stressigt vilket medför en positiv känsla. Att ta vara på sin hälsa och känna avkopp-
ling är enligt Leufstadius (2010) meningsskapande och Annas svar tyder på att hennes nuva-
rande arbetssituation medför detta.  På frågan om de ansåg sig själva betydelsefulla på arbetet 
fick vi svar som visade på att så var fallet.     

”Ja det tycker jag. Jag gör ju mina uppgifter och jag vet att jag är det. Mina handledare sä-
ger att jag är värdefull och då vet jag att jag är det. Vissa dagar blir det att man är nere och 
då får dem försöka mig uppåt och säga- Du är värdefull”- Anna  

”Ja det gör jag. Genom att jag är uppskattad för det jag gör… och så.”- Marie  

Utifrån de svar som Anna och Marie gav uppfattade vi det som att de känner sig betydelse-
fulla, värdefulla och uppskattade på sitt arbete. Det är enligt Leufstadius (2010) viktigt att en 
aktivitet upplevs som betydelsefull för personen för att mening ska skapas inom den. Flera av 
undersökningspersonerna uttryckte att de kände sig värdefulla och uppskattade på arbetet vil-
ket vi uppfattade som att arbetet för dem är en positiv aktivitet som ger bekräftelse och stöd. 
Därmed tyder deras svar på att de ser mening i sitt arbete och eftersom den har gjorts till en 
positiv aktivitet i deras liv så återkommer de till arbetet. De flesta av undersökningspersoner-
na gav uttryck för att det de gjorde under en arbetsdag för dem var viktigt. En person svarade 
dock lite tveksamt.   

”Mm, ibland kan jag nog känna att det är viktigt och ibland inte så viktigt, det beror lite på 
vad jag gör också. Man gör olika saker.”- Hannes  

Prestation och produktivitet är viktigt, en aktivitet som man presterat inom blir en meningsfull 
aktivitet (Leufstadius 2010). Att se ett tydligt resultat är viktigt för att en person ska känna att 
denne presterat menar Leufstadius (2010). Det är svårt att veta varför Hannes svarade tvek-
samt på frågan kring vikten av hans arbetsuppgifter. Leufstadius (2010) menar att det är me-
ningsskapande för en person att få använda sina kunskaper och färdigheter. Det finns själv-
klarhet en möjlighet att Hannes inte sett några tydliga resultat av sina arbetsuppgifter eller 
känt att hans kunskaper fått komma till nytta och att det är därför han svarar tveksamt på frå-
gan. Men det finns också en möjlighet att Hannes aldrig har funderat på om han känner sig 
viktig på arbetet och det är därför svaret blir tveksamt. Huvudfokus här ligger egentligen inte 
på varför personen svarade tveksamt utan på det faktum att svaret var tveksamt. Detta tyder 
på att Hannes inte har en självklar bild av sina arbetsuppgifter som viktiga vilket innebär att 
de inte heller ses som meningsfulla. Resterande undersökningspersoner svarade dock positivt 
på denna fråga vilket kan tolkas som att de ser sina uppgifter på arbetet som meningsfulla.  

När frågor om påverkan kom svarade samtliga undersökningspersoner att de kände att de 
kunde påverka på sin arbetsplats. Exempelvis så nämnde Hannes att han kunde påverka ge-
nom att säga vad den tycker på återkommande arbetsplatsmöten. På frågan om det fanns något 
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på arbetsplatsen som de inte kunde påverka svarade samtliga undersökningspersoner nej. Som 
avrundning på meningsfullhettemat frågade vi personerna hur de kände när de avslutat en 
arbetsuppgift samt en hel arbetsdag. Svaren visade på att personerna kände stolthet, lättnad 
och glädje när de avslutat en arbetsuppgift och/eller en arbetsdag.   

”Jag känner mig glad och nöjd, man kan gå över till nästa arbetsuppgift.”- Hannes  

”Jag känner väl att nu har jag gjort ett bra jobb. Jag får beröm av personalen, du har gjort 
ett bra jobb.”- Kalle  

”Jag känner mig lättad, jag känner mig glad att jag kan gå hem samtidigt som jag vet att 
nästa dag är det likadant, jag kommer att få träffa mina kompisar, jag känner mig väldigt, 
väldigt lättad.”- Anna 

Även här uttryckte flera av undersökningspersonerna att de kände glädje. De uttryckte även 
att de kände lätthet över att de visste att det skulle se likadant ut imorgon. Både känslor av 
glädje och känslor av rutiner är något som Leufstadius (2009) pekar ut som meningsskapande. 
Hon säger även att uppskattning och att känna att man har presterat är viktigt och detta är nå-
got som Kalle beskriver i sitt svar.  

Summering av temat meningsfullhet 
Personerna som deltog i studien trivs på sitt arbete. Arbetet för dem är något som skapar käns-
lor av glädje, stolthet, uppskattning och gemenskap. De uttrycker att arbetet är viktigt för dem 
då de får möjlighet att träffa andra och inte behöver vara hemma på dagarna.  

Tillhörighet 
Frågeställningen kopplad till temat tillhörighet är På vilket sätt upplever deltagarna tillhörig-
het till den dagliga verksamheten och det omgivande samhället? En mycket intressant iaktta-
gelse som gjordes under analysen av temat tillhörighet var svaren på frågan om undersök-
ningspersonerna berättade för andra att de arbetade inom daglig verksamhet. Tanken med 
denna fråga var att undersöka om det faktum att de befann sig inom daglig verksamhet istället 
för att ha ett lönearbete var något de var öppna med eller inte. Vår uppfattning var att om en 
person är öppen med sin arbetsplats så känner denna även tillhörighet till platsen på grund av 
att personen känner sig ”hemma” där. Citaten nedan beskriver undersökningspersonernas svar 
på denna fråga.   

 ”Jag berättar ibland… men då säger jag att jag jobbar för kommunen”- Kalle   

”Jag har inte berättat för så många att jag arbetar inom daglig verksamhet men… jag berät-
tar för några. Jag tror inte de reagerade så särskilt mycket på det, huvudsaken är att dem 
kanske tänker att jag har ju åtminstone något att göra. Och det är ju bra det.”- Marie 

”Oj… Nej faktiskt inte… det har inte blivit så.”- Hannes  

Vi uppfattade att samtliga undersökningspersonerna svarade tveksamt.  Kalle uttrycker att han  
oftast säger att han jobbar för kommunen. Hannes verkade ställd inför frågan och funderade 
en stund innan han svarade att han faktiskt inte berättar. Deras tveksamhet kan ses som att de 
inte lägger särskilt mycket tanke bakom det faktum att de arbetar inom daglig verksamhet. 
Det kan även uppfattas som att deras arbetssituation är något de undanhåller, kanske är de inte 
helt nöjda med situationen och är osäkra på hur andra kommer att reagera. Marie diskuterar 
hur hon tror att andra nog tänker att det är bra att hon åtminstone har något att göra vilket var 
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ett återkommande inslag under intervjuerna. Vikten av att ha något att göra var något som 
samtliga undersökningspersonerna belyste under deras intervju.  

 ”Ja det tycker jag. Jaa vad ska man säga… Det man känner är väl att man vill ha ett jobb det 
är ju för att man inte ska gå hemma och ha tråkigt för då blir det lite långtråkigt om man går 
hemma varje dag. Om man säger måndag till fredag. Det är som för att få lön och tjäna 
pengar det tycker jag är viktigt. Så man får lön.”- Kalle  

Sammanfattningsvis så visar samtliga svar på att personerna anser att deras arbetsplats är en 
bra plats för dem då de blir bemötta med förståelse och ett individanpassat arbete. Det är även 
viktigt för dem att få lön och att ha någonstans att vara på dagarna. Det finns en osäkerhet 
över att nämna att man arbetar inom daglig verksamhet samtidigt som de bekräftar att de trivs 
och känner en trygghet inom den dagliga verksamheten. Flertalet av undersökningspersonerna 
ansåg att den dagliga verksamheten var ett bra ställe för dem just nu, men de uttryckte även en 
längtan efter ett ”riktigt arbete”.  

 ”Mm ja just nu är den bra… den passar alltså, men jag vill gärna komma ut till den, om man 
ska säga till en annan arbetsplats. Typ jobba och så, men detta är en bra start om man inte 
varit ute på ett tag. Man kan komma hit och vara sig själv. Jag vill ha praktik, komma ut och 
jobba på en praktikplats det vill jag. Att få ett jobb tillslut. Jobb det är väl vad målet är. Svårt 
att säga vad man får för jobb, det kan bli vad som helst.”- Hannes  

Några av undersökningspersonerna hade specifika yrken som de kunde tänka sig i framtiden.  
 
”Jag skulle kunna tänka mig städjobb. Men det är inte något jag tänker på just nu. Det är det 
enda jobbet som jag vet kan passa mig. Jag vill fortsätta vara kvar här och jag ser inte sär-
skilt ljust på framtiden men jag vill som sagt gärna vara kvar här och sen får vi se vad tiden 
lider.”- Marie  

”Ja lantbruk. Bönderna måste finnas”- Gustav              

”Ingen aning, vad jag skulle jag göra i framtiden…? Kanske bli någon författare”- Anna 
 
Här kan kopplingar till Olsen (2009) göras då han i sin studie beskriver hur lönearbete är nå-
got som medför att du tillhör ett sammanhang och blir respekterad. Hans resultat visade att 
många av personerna han studerade ville ha ett ”vanligt arbete”. Att ha ett vanligt arbete är 
något som även våra undersökningspersoner uttryckte en längtan efter.  Kalle beskrev sin allra 
största dröm när vi frågade om framtiden.  

”Min dröm är väl att ja jag skulle vilja spela i ett band. Så som största dröm.”- Kalle 
 
Känslor av att tillhöra någonting är viktig för att människor ska kunna uppleva delaktighet i 
sina liv. Molin (2004) beskriver två olika tillhörighetsformer. Den formella tillhörigheten 
samt den informella tillhörigheten. Den formella tillhörigheten bli man oftast tillskriven ge-
nom högre auktoritet medan den informella tillhörigheten berör enskilda individers upplevel-
ser och känslor om att tillhöra någonting och bli accepterad. Det går att förmoda att dessa två 
tillhörighetsformer existerar inom daglig verksamhet. Den formella tillhörigheten uppstår då 
en individ tillhör en grupp ur ett juridiskt perspektiv (Molin 2004). Samtliga undersöknings-
personer i studien har blivit beviljade daglig verksamhet enligt LSS (1993:387) och har där-
med en formell tillhörighet dit. Våra undersökningspersoner uppger även att de känner att den 
dagliga verksamheten är en bra plats för dem. De beskriver hur den dagliga verksamheten blir 
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viktig då de har någonstans att vara på dagarna och några av dem berättar hur de känner ge-
menskap på sitt arbete.   

”Jag kan prata med dem, man har gemenskap, man sitter ihop och pratar. Vi gör saker till-
sammans och jag känner mig inte utanför. Vi har gemenskap, alla är öppna här och släpper 
in en.”- Marie   

”De är roliga att jobba med, de respekterar en och de… de stöter inte ut en på något sätt, 
man känner sig inte utstött.”- Hannes  

Att de känner gemenskap, acceptans och en öppenhet på deras arbeten tyder på att de upple-
ver en informell tillhörighet till den dagliga verksamheten. Denna tillhörighet skapas vid var-
dagliga samspel mellan individer och grupper. I Molins (2008) studie visar resultatet att per-
sonerna i studien trivs på sitt arbete och har en stark gemenskap. I vårt resultat finns också 
tecken på att undersökningspersonerna trivs på sitt arbete och upplever känslor av gemenskap 
med sina arbetskollegor. Det var dock flera av undersökningspersonerna som uttryckte att de 
var nöjda med sin arbetssituation för tillfället men att de önskade kunna ha ett lönearbete i 
framtiden. Detta kan ses som att de känner en tillfällig informell tillhörighet på den dagliga 
verksamheten men att möjligheten att den känslan ändras finns. Något som däremot pekar på 
att de inte upplever informell tillhörighet till den dagliga verksamheten men inte till det omgi-
vande samhället är deras tveksamma svar angående om de berättar för andra att de arbetar 
inom daglig verksamhet. Deras svar beskrev hur de antingen inte diskuterar deras arbetssituat-
ion alls eller endast ibland och med utvalda personer. Detta kan tyda på att de vill dölja sin 
arbetssituation från samhället. D.v.s. så känner de sig accepterade på sitt arbete men de känner 
inte att deras arbete är accepterat i samhället. Detta påminner en del om Larssons (2006) re-
sultat i sin studie. Personerna som Larsson (2006) undersökte upplevdes som inte helt integre-
rade på sin arbetsplats och han ansåg att de försökte komma bort från det avvikande och an-
norlunda för att uppnå mer normala livsmönster. Vi ser likheter i vårt resultat då våra under-
sökningspersoner i stor grad undviker att berätta att de arbetar inom daglig verksamhet samt 
uttryckte en önskan över att i framtiden arbeta inom områden ej sammankopplade till daglig 
verksamhet.  

Summering av temat tillhörighet 
Även om undersökningspersonerna ser positivt på sin arbetsplats så uttrycker de även en läng-
tan över att få gå vidare i sitt arbetsliv, detta genom praktik eller anställning på ett arbete som 
inte ingår inom daglig verksamhet. De upplever en informell tillhörighet till den dagliga verk-
samheten men de upplever inte att deras arbetssituation är accepterat i samhället.  

Makt 
Frågeställningen kopplad till teman makt är Hur beskriver deltagarna sin relation till perso-
nal inom daglig verksamhet? Första frågan gällde om undersökningspersonerna kunde prata 
med personalen samt om det fanns något dem inte kunde prata med dem om. Två av perso-
nerna svarade att man kan prata om allt med personen och resterande svarade att man kan 
prata om det mesta med personalen men inte allt.  

 ”Ja jag tycker man kan prata med dem om bra och dåliga saker när man har problem och då 
känner man ah de lyssnar på det”- Kalle 

”Man kan prata om det mesta, men det finns väl en del saker man kan bättre prata med nå-
gon annan, men det mesta kan man prata om, om man mår dåligt”- Hannes  
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Som följdfråga undrade vi om de kände att de blev lyssnade på av personalen och fick då ja-
kande svar från samtliga undersökningspersoner.  

”Ja det tycker jag väl, det gör de, de tar sig tid och lyssnar på oss deltagare”- Hannes 
 
Starrin (2000) beskriver hur behovet av att känna makt hos en individ är sammankopplad med 
behovet av att ha kontroll över det egna livet. Denna kontroll uppnås genom att individen 
känner sig betydelsefull, respekterad och hörd. Undersökningspersonernas svar gällande om 
de kunde prata men personalen gav mestadels positiva svar. Hannes berättar hur han känner 
att han kan prata med personalen om det mesta och att de då tar sig tid och lyssnar. Starrins 
(2000) teori om hur kontroll över det egna livet uppnås genom att bl.a. känna sig betydelsefull 
och hörd kan kopplas till undersökningspersonernas svar. Flertalet uttryckte att de upplevde 
att personalen tar sig tid för dem då de har något att säga vilket betyder att de känner sig bety-
delsefulla och hörda, vilket sin tur medför känslor av makt och en kontroll av det egna livet. 
Kalle diskuterade även hur personalen påverkades när det var mycket att göra, om de fortfa-
rande tog sig tid till att lyssna då.  

”Ja då får man, ja då brukar jag oftast vänta. Ja alla har ju rätt. Om man säger alla har ju 
rätt att prata om man säger så. Då känner man att ja jag tar det på eftermiddagen istället 
eller på rasten”- Kalle  

Svaret tyder på att personalen även vid hektiska dagar tar sig tid och lyssnar. Deltagarna ver-
kade inte heller uppleva att det fanns tillfällen då det inte gick att samtala med personalen 
utan möjligtvis bara tillfällen då man behövde vänta lite. Angående vem som bestämmer på 
arbetsplatsen så svarade samtliga undersökningspersoner att personalen och de själva hjälps 
åt. När Askheim (2007) diskuterar empowerment som en etablering av motmakt beskriver han 
relationen mellan enskilda individers livssituation och de förhållandena som samhället står 
för. Att stärka och medvetandegöra individer och grupper som redan har maktlösa positioner i 
samhället är utgångspunkten inom empowerment som etablering av motmakt. Detta utförs 
genom att olika processer som ska leda till stärkt självkontroll startas. Utöver Starrins (2000) 
teori om hur en kontroll över det egna livet kan medföra känslor av makt så menar Askheim 
(2007) även att det kan leda till en bättre självbild och starkare självkänsla hos individerna. En 
sådan process som Askheim (2007) nämner ska vara något som den enskilde individen kan 
använda sig av för att nå ut till de samhälleliga förhållandena. Flera av undersökningsperso-
nerna nämner att de använder sig utav APT (arbetsplats träff) på deras arbeten. Hannes och 
Anna beskriver hur ett sådant möte är en möjlighet till att få säga sitt och där man sitter ihop 
och pratar om hur saker ska gå till på arbetet.  

”Det har ju men när vi har APT möte då, då sitter vi ihop och pratar igenom vad vi ska göra, 
typ det där med städning vi tog upp och så skriver vi som protokoll då, så bestämmer vi vem 
som är ordförande och sekreterare och så är personalen med och säger sitt och vi säger vå-
rat”- Hannes  

”Ja då brukar vi ha sån där APT möte, då brukar vi ha det en gång i månaden och då brukar 
vi liksom, då får man ha, dem som är med på morgonen har möte liksom och då brukar vi 
bestämma, nu ska vi ha så och så, men jag tycker faktiskt att de är viktiga.”- Anna 
 
APT verkar för undersökningspersonerna vara en möjlighet till att få vara med och bestämma 
på arbetsplatsen. Ett sätt att förmedla sina egna åsikter till det samhälleliga förhållandena som 
den dagliga verksamheten representerar. Därmed kan ett sådant möte ses som en sådan själv-
kontrollsutvecklande process som Askheim (2007) diskuterar. Kanske kan en chans att få vara 
med och säga sitt på den dagliga verksamheten leda till känslor av kontroll och därmed även 
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känslor av makt hos deltagarna? Detta kan kopplas till Bejerholm och Björkman (2010) då de 
i deras studieresultat beskriver att de kan se en positiv bild av att användandet utav empo-
werment inom daglig verksamhet. De menar att förutom att öka självbilden hos deltagarna 
kan empowerment även öka deras möjligheter till arbete. De påpekar även hur viktigt det är 
att inte bara värdesätta daglig verksamhet utifrån ett ekonomiskt synsätt utan att egenmakt, 
stigmatisering och integration också är viktiga delar inom daglig verksamhet. Vi såg i vår 
studie en positiv reaktion kring användandet av APT hos undersökningspersonerna. En metod 
som skapar maktkänslor hos personer då de ges möjlighet till att få uttrycka sina åsikter och 
därmed få vara med och bestämma. Däremot har vi i vår studie inte uppfattat att användandet 
av empowerment inom daglig verksamhet ökar deltagarnas möjlighet till arbete som Bejer-
holm och Björkman (2010) uttrycker att de har. Även på frågan om de kände att deras åsikter 
var viktiga när de bestämde något på arbetsplatsen så svarade fyra stycken att de tyckte det. 

”Jag känner att mina åsikter är precis lika viktiga som alla andras”- Marie  

När empowerment diskuteras inom den marknadsorienterade inriktningen talas det om den 
fria individen. Samhället och politiken ska byggas upp kring individerna och tillgodose deras 
önskemål och krav (Askheim 2007). För att detta ska kunna fungera krävs en tillit till indivi-
derna, och eftersom de ses som självständiga, kompetenta och rationella anses de själva kunna 
avgöra vad som är bäst för dem. Utifrån denna inriktning av empowerment så är det faktum 
att samtliga undersökningspersoner ansåg att deras åsikter var viktiga på arbetet ett positivt 
svar. Det kan förmodas att individers åsikter värdesätts inom den marknadsorienterade inrikt-
ningen då de är de själva som avgör vad som är bäst för dem. D.v.s. så tyder undersöknings-
personernas svar på starka upplevelser av empowerment inom den marknadsorienterade in-
riktningen. Skau (2007) diskuterar den makt som uppstår i förhållanden mellan professionsut-
övare och klient. Uttrycket ”Att få sin vilja igenom” är viktigt inom denna diskussion då det 
ofta kan uppstå konflikter mellan viljorna. Hon menar också att makt faktiskt handlar om att 
ha möjligheten att få sin vilja igenom och därmed behöver makten inte nödvändigtvis utövas 
för att den ska existera. När flertalet av undersökningspersonerna uttrycker att de upplever att 
deras åsikter är viktiga på arbetet så kan man tolka det som att de är medvetna om att ifall de 
skulle vilja uttrycka en åsikt så blir den hörd och respekterad. Endast denna medvetenhet om 
att de har möjlighet till att uttrycka sina åsikter kan enligt Skaus (2007) teori skapa maktkäns-
lor. När personal skapar utrymme för deltagarnas åsikter på den dagliga verksamheten skapar 
de även utrymme för känslor av makt hos dem. De upplever därmed att de har makt även om 
de kanske aldrig har behövt använda sig av den. En fråga om vem som bestämmer vad under-
sökningspersonerna ska göra på sin arbetsplats resulterade relativt enhetliga svar.  

”Ee, det är personalen som gör det, tillsammans med mig då”- Marie 

”Det är ju handledarna då, men oftast så vet jag ju vad jag ska göra själv så jag brukar 
ibland fråga dem vad dem behöver hjälp med egentligen men oftast är det väl dem som bru-
kar ge inte order men dem brukar säga – Nu kan ni göra det här liksom och så gör vi det”- 
Anna 
 
”Ja det är ju chefen som bestämmer vad jag ska göra. Ingen annan. Till exempel arbetskam-
raterna de tycker jag näh de bestämmer inte. Nej det tycker jag, det är handledaren som be-
stämmer vad jag ska göra och inte göra. Men ja, jag kan komma med förslag”- Kalle 
 
Samtliga personer svarade att de är personalen eller handledarna som bestämmer men att de 
kan vara med och påverka deras arbetsuppgifter också. Det vanligaste är att personen och per-
sonalen träffas på morgonen och diskuterar vad som ska göras under dagen. Att det kan upp-
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stå konflikter mellan hjälparnas och klienternas viljor är vanligt, menar Skau (2007). Det sker 
exempelvis när de har olika uppfattningar om vilka mål som ska nås och hur. Det kan även 
inträffa om professionsutövaren arbetar för intressen som gynnar det egna yrket och som 
kanske inte går ihop med klientens intresse. När dessa konflikter skapas har parterna olika 
resurser att utnyttja sig av, dock påpekar Skau (2007) att eftersom den ena parten är i behov 
av hjälp från den andra så är maktförhållandet ojämnt redan från start och klienten befinner 
sig alltid i underläge. Undersökningspersonerna beskriver hur det är personalen som främst 
bestämmer vilka uppgifter som ska göras men att de kan vara med och påverka. De konflikter 
Skau (2007) diskuterar gällande relationen mellan deltagare och personal finns inte att se i vår 
studie. Däremot verkade alla överens om att personalens röst väger tyngst. För att avsluta 
makt temat frågade vi om de fanns något som personalen skulle kunna göra annorlunda. På 
detta svarade fyra av personerna nej och att de tyckte att personalen var bra. En person sva-
rade att den inte visste. Överlag verkade maktrelationerna mellan personal och deltagarna på 
de dagliga verksamheterna relativt likställda då ingen uttryckte att de kände att personalen 
bestämde för mycket eller gjorde något fel. Det enda som uppmärksammades var att de ver-
kade medvetna om att det var personalen som hade högsta ansvaret över arbetsuppgifterna 
och därmed även makten.    

Summering av temat makt 
Undersökningspersonernas relation till personalen är positiv och maktrelationen är relativt 
jämlik. De uttrycker att de känner att de kan prata med personalen om det mesta och att per-
sonalen lyssnar på vad de har att säga. Det finns inga synliga konflikter att uppmärksamma. 
Undersökningspersonerna beskriver hur de kan diskutera med personalen om hur arbetet ska 
gå till och även komma med förslag, däremot finns en övergripande uppfattning om att det är 
personalen som bestämmer hur arbetet ska gå till i slutändan.   
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Slutsatser och diskussion 
I det här avsnittet kommer en diskussion kring studiens resultat och slutsatser utifrån fråge-
ställningar och syfte att hållas samt ett resonemang kring studiens implikationer för socialt 
arbete och socialpedagogik.  

Resultatdiskussion- Meningsskapande och deltagande i samhällslivet 

Hur upplever deltagarna sin arbetssituation? 
En slutats som studiens resultat visar på är att undersökningspersonerna har positiva känslor 
inför sin arbetssituation. De värdesätter sitt arbete högt då det innebär att de har någonstans att 
vara på dagarna samt att det ger möjlighet till att träffa andra människor. Flera av dem berät-
tade hur de tyckte att det är en bra sak att ha ett arbete och att de därmed var glada över att de 
hade ett. De beskrev även hur de kände glädje och förväntan när en ny arbetsdag närmade sig 
samt att de kände sig stolta och uppskattade när den var slut. Gällande huruvida de kände sig 
betydelsefulla och viktiga på arbetet var svårt att avgöra då vi fick tveksamma och relativt 
kortfattade svar på de intervjufrågor som berörde dessa ämnen. Några av undersökningsper-
sonerna svarade att de kände sig viktiga på arbetet men kunde ej ge vidare exempel på hur och 
när de kände så. En individ var dock tydlig med att det var personalen som gjorde att perso-
nen kände sig värdefull på arbetet då personalen uttryckt detta muntligt.  

Vi kan se vissa likheter i Molins (2008) studie då även den visar att personalen har en viktig 
roll gällande meningsskapandet genom att de ger arbetsuppgifterna värde och mening. Flera 
deltagare i hans studie uttrycker att det är personalen som gör att deltagarna trivs på sin dag-
liga verksamhet. Det som skiljer vårt resultat från Molins (2008) är att det endast var en per-
son som uttryckte sig kring personalens innebörd på arbetet i vår studie jämfört med Molins 
(2008) där det var flera. Det går med säkerhet att påstå att mångfalden av undersökningsper-
sonerna känner sig viktiga på sin arbetsplats men det finns i resultatet inget konkret svar på 
varför de känner så. Ytterligare en slutsats som det samlade resultatet tyder på är att arbetssi-
tuationen är meningsskapande för dem då den medför känslor av glädje, stolthet och gemen-
skap. Det är även en plats där de känner sig uppskattade och möjligtvis betydelsefulla. Den 
starkaste indikatorn av att arbetet var meningsskapande för undersökningspersonerna var att 
det skapade rutiner i deras vardag samt gjorde det möjligt att vara delaktig på andra platser än 
hemmet.  

På vilket sätt upplever deltagarna tillhörighet till den dagliga verksamheten och det om-
givande samhället?  
Studiens resultat visar på att undersökningspersonerna anser att deras arbetsplats är en bra 
plats för dem men att de samtidigt uttrycker en längtan efter ett ”vanligt arbete”, d.v.s. ett lö-
nearbete som inte ingår under kategorin daglig verksamhet. En slutsats är att både en formell 
och en informell tillhörighet finns till den dagliga verksamheten. Den informella tillhörighet-
en existerar då undersökningspersonerna upplever att de är accepterade och respekterade på 
den dagliga verksamheten. Det viktigaste resultatet gällande tillhörighet är att undersöknings-
personerna ofta inte talar öppet om att de arbetar inom daglig verksamhet. Detta kan tyda på 
att även om de upplever tillhörighet till sitt arbete så upplever de inte att deras arbete är accep-
terat i samhället, och därmed förminskas deras informella tillhörighet till det omgivande sam-
hället. Därmed liknar vårt resultat Larssons (2006) då hans studieresultat beskriver hur perso-
ner med intellektuella funktionsnedsättningar inte är helt integrerade i samhället eftersom de 
har andra arbetsvillkor än andra samhällsmedborgare. Sammanfattningsvis upplever deltagar-
na en tillhörighet till den dagliga verksamheten men dessa känslor kan ändras i framtiden då 
de har drömmar och mål om att ta sig vidare i arbetslivet. Vi ser en likheter mellan Olsens 
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(2009) resultat och vårt eftersom att även deltagarna i hans studie beskriver hur dem trivs och 
vill ha ett arbete samtidigt som det finns en vilja över att ha ett ”riktigt arbete”.  

Hur beskriver deltagarna sin relation till personal inom daglig verksamhet?  
Undersökningspersonerna beskriver att personalen är lätt att prata med och tar sig tid för att 
lyssna. De beskriver även hur personalen skapar situationer och möten där deltagarna kan 
bidra med åsikter och påverka. En slutsats är att personalen skapar maktkänslor hos deltagar-
na då de blir medvetna om att de kan uttrycka sin åsikt om de vill. Resultatet av studien visar 
på en relativt jämlik maktrelation mellan personal och deltagare där båda parter samarbetar 
fram en fungerande arbetsrutin. Det finns däremot samtidigt en underliggande uppfattning om 
att det är personalens beslut som gäller i slutändan vilket tyder på slutsatsen att det är persona-
len som har den övergripande makten. Blomberg (2006) för ett resonemang i sitt resultat kring 
hur intervjupersonernas vardag består av varaktiga och ojämna maktförhållanden. I vår studie 
uttrycker deltagarna att det är relativt likställt mellan dem och personalen, samtidigt som dem 
finns tendenser i deras svar som visar på att det finns varaktiga och ojämna maktrelationer.   

Syftet är att utifrån ett empowermentperspektiv beskriva och analysera hur deltagare 
upplever och skapar mening inom daglig verksamhet.  
Resultatet visar att deltagarna känner sig betydelsefulla och uppskattade på sitt arbete men de 
har svårt att förklara varför. En slutsats är att personalen har en viktig roll inom deltagarnas 
meningsskapande då de uppmuntrar och värdesätter dem. Ytterligare en slutsats är att det oft-
ast inte är på arbetet som deltagarna skapar mening utan det är det faktum att de har ett arbete 
som blir meningsfullt för dem. Att ha någonstans att vara och tillhöra är något undersöknings-
personerna värdesätter. Även de dagliga rutiner och gemenskap som ett arbete innebär är me-
ningsskapande för dem. Mycket tyder på att de känner en informell tillhörighet till den dag-
liga verksamheten och de beskriver arbetet som glädjeskapande och något de känner stolthet 
över. Dock vill de gärna utveckla sin arbetssituation i framtiden och på så sätt avskilja sig från 
daglig verksamhet, därmed är den informella tillhörigheten endast tillfällig. Gällande deras 
relation till det omgivande samhället visar resultatet på en begränsad informell tillhörighet då 
deras arbetssituation är något de undviker att diskutera med det resterande samhället.  

Metoddiskussion 
Vi anser att vi i vår studie har fått ta del av deltagarnas upplevelser av mening, tillhörighet 
och makt. Däremot känner vi att vi inte helt fått svar på syftet då vi till viss del inte fått lika 
tydliga svar kring vad som skapar exempelvis mening hos deltagarna. Vad de känner och upp-
lever har framkommit men det har varit svårare att undersöka varför de känner och upplever 
det de gör. För att få en mer nyanserad bild av hur mening skapas hos deltagarna tror vi att 
fler frågor samt fler uppföljningsfrågor hade varit till hjälp. Det hade troligtvis gett oss fylli-
gare och mer innehållsrika svar samt bidragit till en bredare och större bild av hur deltagarna 
upplever och skapar mening inom daglig verksamhet. Bryman (2002) menar att uppföljnings-
frågor är ett bra komplement när intervjupersonerna inte ger tillräckligt uttömande svar. I stu-
dien har vi använt oss av uppföljningsfrågor men fler hade troligtvis gett oss större djup och 
förståelse för deras upplevelser. Kvale & Brinkmann (2009) beskriver att intervjuvaren måste 
vara lyhörd för vad intervjupersonerna säger samt för att hjälpa till och låta dem utveckla sina 
svar. Intervjuarens uppgift under hela intervjun är att ta beslut kring vilka frågor som ska ut-
vecklas eller inte utvecklas. Något vi hade kunnat göra för att underlätta för oss själva är att 
göra klart tydligare riktlinjer kring hur vi ville använda de teoretiska begreppen innan studien 
påbörjades. Särskilt användandet av empowerment som perspektiv är något som under hela 
studiens gång känts väldigt svårfångat och oklart. Möjligtvis hade studiens syfte blivit klarare 
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om vi valt att använda oss av empowerment som begrepp istället för perspektiv. Men sam-
manfattningsvis är vi ändå nöjda över hur användandet av perspektivet i studien.   

Studiens implikationer på socialpedagogik och socialt arbete 
Inom socialpedagogik vill forskare undersöka det sociala meningsskapandet och hur det går 
till. Det är människan som aktör som ligger till intresse och deras världar man tar del av (Gus-
tavsson 2008). Vi tänker att vår studie troligtvis ger en inblick i hur deltagare upplever me-
ning inom daglig verksamhet vilket bidrar till kunskap och förståelse. Däremot svarar vår 
studie inte särskilt tydligt på hur deltagarna skapar mening. Om detta hade framkommit tydli-
gare i vårt resultat hade studien kunnat bli än mer relevant inom socialpedagogiken och sö-
kandet efter det sociala meningsskapandet. Då arbete är den största normen vi har i samhället 
(Madsen 2001) är det ett viktigt område att utforska. Vi anser att det är särskilt viktigt att ut-
forska de grupper som har en svag relation till arbetsmarknaden. Ineland, Molin & Sauer 
(2009) menar att personer med funktionsnedsättningar är en sådan grupp samt att de stävar 
från att anses som avvikande och annorlunda. Vår tänker att denna studie kan bidra till en 
förståelse kring hur personer med funktionsnedsättningar upplever sin arbetssituation. Ine-
land, Molin & Sauer (2009) menar att inom verksamheter med personer med olika utveckl-
ingsstörningar, handlar det om att på olika sätt förändra, behandla och utveckla dessa personer 
genom olika metoder. Vi anser därför att det är viktigt att ge personer med funktionsnedsätt-
ningar sin talan, för att kunna individanpassa och skapa en så bra arbetsmarknad som möjligt. 
Att använda sig av intervjuer i denna studie gör det möjligt för personer att uttrycks sina upp-
levelser samt att vi utomstående få en förståelse för deras situation. Svensson, Johansson och 
Laanemets (2013) diskuterar hur det inom socialt arbete är viktigt att få insikt i hur det är att 
vara brukare av stödinsatser. Detta gör att alla studier med brukarperspektiv blir relevanta 
inom socialt arbete. Vår uppfattning är att man aldrig ska sluta försöka ta del av deras upple-
velser, känslor och tankar. För att göra detta krävs att socialarbetare är lyhörda och uppmärk-
samma gentemot brukarna för att kunna ta del av deras upplevelser. Vi anser att studier med 
syfte liknande vårt, där man vill ta del av andra personers upplevelser, är viktiga inom socialt 
arbete då det ökar förståelsen och ger utrymme för eventuella individanpassade förändringar.  

Förslag på fortsatt forskning 
Då vi hade en begränsad tid under vår studie så utfördes den bara inom en kommun. Med en 
större tidsram kan det vara intressant att utföra en liknande studie i flera kommuner. Detta för 
att kunna jämföra resultatet från de olika kommunerna för att se möjliga skillnader och likhet-
er. Vi tror att en utökning av antal kommuner kan ge en mer övergripande översikt av hur 
upplevelserna av att arbeta inom daglig verksamhet ser ut i Sverige. Även längre intervjuer 
med fler frågor och uppföljningsfrågor är något vi tror kan medföra en bättre översikt av dessa 
upplevelser. I studien har endast ett brukarperspektiv valts då vi ville fokusera på brukarnas 
upplevelser. Att använda sig av både ett personalperspektiv och ett brukarperspektiv hade 
varit intressant då det kan skapa möjligheter till att jämföra arbetstagarna och personalens svar 
gällande meningsskapande, tillhörighet och makt. Detta för att sedan i resultatet kunna se vad 
det är som eventuellt skiljer deras svar åt och i så fall vad som bidrar till dessa skilda upple-
velser och svar.   
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Bilaga 1 

 
 
Hej! 

Vi heter Emelie Linnarsson och Annie Bäckevik och vi läser socialpedagogiska programmet 
vid Högskolan Väst. Vi skriver just nu på vår c-uppsats som är tänkt att handla om daglig 
verksamhet. 

Syftet med studien är att utifrån ett empowermentperspektiv beskriva och analysera hur delta-
gare inom daglig verksamhet upplever sin arbetssituation. 

Vår önskan är att intervjua deltagare på daglig verksamhet i (namn på kommun). Tanken är 
att vi ska göra 5-6 intervjuer på minst två olika verksamheter.  
Båda två kommer att vara närvarande vid intervjuerna som kommer att ta ca 30-60 min var. 
Vi kommer att spela in hela intervjun med bandspelare. Det material som spelas in kommer 
endast att användas till studien och senare raderas. Namnen på de deltagare som intervjuas 
kommer inte att nämnas i studien.  
Intervjuerna är frivilliga och personerna som deltar kan när som helst avbryta eller välja att 
inte svara på en fråga.  
Vi kommer vid intervjuerna att exempelvis fråga deltagarna hur det är att arbeta på sin arbets-
plats, hur arbetsuppgifterna ser ut och hur det går till när något nytt bestäms där.   
 
Vi vänder oss till dig med frågan om du anser att studien är möjlig att genomföra? Vi undrar 
även om du har förslag på olika dagliga verksamheter som kan bli aktuella i studien? Exem-
pelvis dagliga verksamheter vars deltagare har förmåga att medverka i muntliga intervjuer.  
Vi känner att det hade varit användbart i vår studie om de två dagliga verksamheterna vi utför 
intervjuerna på skiljer sig åt i arbetsuppgifter och utförande.  
 
Vi skulle uppskatta om du återkom till oss med dina tankar och vi hoppas att studien är ge-
nomförbar.  Vi ser i så fall fram emot att utföra den! 
 
Med vänlig hälsning 
 
Emelie Linnarsson 
XXXX@student.hv.se 
 
Annie Bäckevik 
XXXX@student.hv.se  
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Bilaga 2 

 

 
 
Hej. 
Vi heter Annie Bäckevik och Emelie Linnarsson och läser socialpedagogiska programmet vid 
Högskolan Väst. Vi skriver just nu vår C-uppsats om daglig verksamhet. Vi vill gärna veta 
vad du som arbetstagare på daglig verksamhet tycker om din arbetsplats.  Därför skulle vi 
vara väldigt tacksamma om du vill ställa upp på en intervju med oss.  
 
Både Annie och Emelie kommer att vara närvarande under intervjun och den kommer att ta ca 
30-60 minuter. Vi kommer att spela in hela intervjun.  Det som spelas in kommer bara att an-
vändas till vår studie och inspelningen kommer i efterhand att raderas. I vår uppsats kommer 
inte ditt namn att nämnas. Intervjun är frivillig och du kan när som helst avbryta den. 

 
Om du väljer att vara med på intervjun så kommer vi exempelvis fråga dig hur det är att ar-
beta på din arbetsplats, hur dina arbetsuppgifter ser ut och hur det går till när ni bestämmer 
något nytt där. 

Vi hoppas du vill ställa upp på en intervju  
Om du har några frågor är det bara att höra av sig 

 

 

Annie Bäckevik 
Mail: XXXX@student.hv.se 

Emelie Linnarsson  
Mail: XXXX@student.hv.se 

Handledare 
Martin Molin 
Mail: XXXX@hv.se  
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Samtycke till intervjudeltagare 
 
Annie Bäckevik och Emelie Linnarsson ska göra en undersökning om hur det är att 
arbeta inom en daglig verksamhet. Detta ska de sedan skriva en uppsats om.  
 
 
• Jag vill bli intervjuad av Annie och Emelie. 
 
• Jag går med på att intervjun kommer att spelas in på band. 
 
• Jag vet att det som spelas in kommer att raderas när uppsatsen är klar. 
 
• Jag vet att mitt namn inte kommer att nämnas i uppsatsen. 
 
• Jag vet att intervjun är frivillig.  
 
• Jag vet att jag när som helst kan avbryta intervjun om jag inte vill vara med längre.  

 
 
 

 

Mitt namn  __________________________ 
 
Min underskrift __________________________ 
 
Datum och ort __________________________   
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Intervjuguide 
Innan intervjuerna påbörjas gör vi deltagarna medvetna om: 
Informationskravet- Vi informerar om studien och dess syfte 
Samtyckeskravet- Ett skriftligt samtycke inhämtas från intervjudeltagarna innan intervjuerna.  
Konfidentialitetskravet- Vi informerar om att deltagarnas namn inte kommer nämnas i stu-
dien. 
Nyttjandekravet – Vad personen uttrycker under intervjun kommer endast att användas i vår 
studie.  
 
Vi kommer även att påminna intervjupersonen att den när som helst kan avbryta intervjun 
eller ”passa” på en fråga.  
 
Inledande frågor 
Vad heter du? 
Hur länge har du jobbat på denna arbetsplats? 
Hur ser din arbetsdag ut? Vad har du för arbetsuppgifter?  
 
Tema 1- Meningsfullhet 
Hur skapar deltagarna mening inom den dagliga verksamheten? 
1. Hur känner du när du ska gå till arbetet?  
2. Vad är bra/roligt på arbetet? 
3. Vad är dåligt/tråkigt på arbetet?  
4. Känner du att det du gör under din arbetsdag är viktigt. Kan du berätta mer om det? På vil-
ket sätt? 

5. Känner du dig betydelsefull på ditt arbete?  Kan du berätta mer om det? På vilket sätt? 
Kanske ge ett exempel? 
6. Känner du att du kan påverka på ditt arbete? Kan du berätta mer om det? På vilket sätt? 
Kanske ge ett exempel? 
7. Finns det något på din arbetsplats som du inte kan påverka? Om ja, vad och hur känner du 
kring det? 
8. Hur känner du när du är färdig med en arbetsuppgift?  
9. Hur känner du när en arbetsdag är klar?  
 
Tema 2- Tillhörighet 

På vilket sätt upplever deltagarna tillhörighet till den dagliga verksamheten och det om-
givande samhället? 
1.  Känner du gemenskap med dina arbetskamrater? På vilket sätt? 
2. Berättar du för andra att du arbetar inom daglig verksamhet? Om ja, hur reagerar de?  
3. Hur gick det till när du började arbeta inom daglig verksamhet? Kan du berätta mer om 
det? Hur kände du när du började?  
3. Känner du att din arbetsplats är ett bra ställe för just dig? Varför/varför inte? 
4. Finns det något du skulle vilja göra istället för att arbeta inom daglig verksamhet? Om ja, 
varför och vad? 
5. Hur känner du inför framtiden? Vad vill du göra? 
 
Tema 3- Makt och egenmakt 

Hur beskriver deltagarna sin relation till personal inom daglig verksamhet? 



 
 

1. Känner du att du kan prata med personalen? Finns det något du inte kan prata med persona-
len om? Kanske ge ett exempel? 

2. Känner du att personalen lyssnar på dig? Kan du ge ett exempel på när det inte lyssnar? 
3. Hur går det till när ni bestämmer något nytt på din arbetsplats? 
4. Känner du att dina egna åsikter är viktiga när ni bestämmer något nytt? Kan du berätta mer 
om det?  
5. Finns det något som personalen hade kunnat göra annorlunda? Om ja, vad för något? 
6. Vem bestämmer vad du ska göra på din arbetsplats? Är det alltid så?  
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Studiens arbetsfördelning 
Vissa delar har vi arbetat med var för sig, men mestadels har vi arbetat ihop för att samman-
ställa studien på bästa sätt. Vi känner att vi har arbetat med studien lika mycket och att båda är 
lika insatta i studiens alla delar.  
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