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Norman, M. & Westerlund, E., (2009). Meaningful activity ... to have somewhere to go 

during weekdays. A study of the careing staffs experiences of meaningful activity for 

persons with psychiatric disabilities. Examensarbete i social omsorg, 15hp, institutionen för 

Arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet. 

Abstract 

In the year of 1995 the psychiatric care reform was implemented and the purpose with it was 

to improve the environment for persons with psychiatric disabilities. It is the local authority 

who has the main responsibility for the living and the activity of the individuals, and it should 

also be adjusted and shaped after the personal needs so these persons could be as self-

sufficient as possible.  

 

Persons with psychiatric disabilities can be in a need of meaning in their lifes, which is a big 

challenge for the careing staff to strive towards. The purpose with this study was, wtih focus 

on experiences of the careing staff, to describe how they work to create meaningful activities 

for  persons with psychiatric disabilities. The method that were used was a qualitative method, 

based on individual interviews. 

 

The study shows that it is hard to define the term meaningful activity, at the same time the 

careing staff points out that it can be everything from sparetime activities to something that 

reminds them of work. The top priority should be that the contents in the activity should make 

the day meanigful. The study also shows that the work of the careing staff  consists of 

creating experiences so these people little by little may find meaning in for example getting 

up in the morning. 

 

The careing staffs´ ambition is remarkable and they have a proportionately large space to 

work with when it comes to creating meaningful activities. Yet there are obstacles, for 

example the economy of the local authority, but it might also depend on the disabilities that 

the careing staff find it difficult to create meaningful activities for this group of people. 

 

 

 

 

Keywords: Meaningful activity, participation and influence, persons with psychiatric 

disabilities. 



Norman, M. & Westerlund, E., (2009). Meningsfull sysselsättning … att ha någonstans att 

gå i sin vardag - En studie om personalens upplevelser av meningsfull sysselsättning för 

personer med psykiska funktionsnedsättningar. Examensarbete i social omsorg, 15hp, 

institutionen för Arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet. 

Sammanfattning 

År 1995 genomfördes psykiatrireformen och dess syfte var att förbättra livssituationen för 

personer med psykiska funktionsnedsättningar. Kommunerna har ansvaret för bland annat 

boende och sysselsättning och stödformerna ska anpassas och därtill även utformas efter den 

enskildes behov så att brukarna ska kunna bli så självständiga som möjligt.  

 

Personer med psykiska funktionsnedsättningar kan vara i stort behov av att få mening i sin 

tillvaro, vilket för personalen är en stor utmaning att arbeta för. Syftet med studien var att, 

med fokus på personalens (inom socialtjänsten) upplevelser, belysa hur de arbetar för att 

skapa meningsfull sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar. I studien 

används en kvalitativ datainsamlingsmetod i form av personliga intervjuer.  

 

Studien visar att det är svårt att definiera meningsfull sysselsättning, samtidigt som personalen 

belyser att det kan omfatta allt från fritidsaktiviteter till något som påminner om ett arbete. 

Det primära är dock att innehållet i sysselsättningen skall göra dagen meningsfull. Studien 

visar även att personalens arbete präglas av att skapa rutiner för att brukarna så småningom 

kanske finner det meningsfullt att exempelvis stiga upp på morgonen.  

 

Ambitionen hos personalen är stor och de har ett relativt stort handlingsutrymme när det 

gäller att tillgodose meningsfull sysselsättning. Dock finns det hinder i bland annat 

kommunernas ekonomi, men det kan även bero på att brukarnas funktionsnedsättning gör det 

svårt för personalen att kunna tillgodose meningsfull sysselsättning för denna målgrupp.  

 

 

 

 

 

 

Sökord: Meningsfull sysselsättning, delaktighet och inflytande, personer med psykiska 

funktionsnedsättningar.
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1. Inledning 
 

 

I detta kapitel ges en introduktion till studiens syfte och avslutas med dess syfte och 

forskningsfrågor.  

 

 

Genom alla tider har personer med psykiska problem kallats psykiskt sjuka fastän de inte 

alltid haft behov av läkarinsatser. Dessa personer är i stort behov av att få en mening i 

tillvaron och att känna samhörighet i sitt liv, att ha ett socialt nätverk, vilket inte är en 

självklarhet för alla. För personer som har psykiska funktionsnedsättningar är detta väldigt 

viktigt eftersom det ger dem trygghet i svåra stunder och stöd i det samhälle de lever i. Något 

som är nödvändigt för alla personer är de emotionella relationerna och de är särskilt viktiga 

för personer med psykiska funktionsnedsättningar, eftersom att de oftast har en avsaknad av 

att exempelvis kunna visa sina känslor (Grunewald, 2000). Om man har en psykisk 

funktionsnedsättning är det viktigt att veta till vem man skall vända sig om man har några 

frågor eller funderingar, och det som är minst lika angeläget är att aktörerna har en bra 

samverkan med varandra för att kunna ha en helhetssyn över den enskilde individens behov 

av stöd. En stor utmaning för personalen som arbetar med denna målgrupp är att skapa 

mening i det dagliga livet och hela deras tillvaro. Varför det är en stor utmaning kan bero på 

att personerna med psykiska funktionsnedsättningar ofta upplever motsatsen, vilket kan 

innebära att de inte ser det meningsfulla i deras vardag (ibid.). 

 

Personer som har en svår psykisk funktionsnedsättning, som har olika insatser, kan vara helt 

beroende av personalens stöd vilket innebär att det endast är personalen som kan försvara och 

utveckla deras integritetskänsla. Vidare skriver Brusén (2000) att detta kan skapa osäkerhet 

för personalen, eftersom de skall ingripa och bestämma, samtidigt som de skall visa brukaren
1
 

respekt. Att ha inflytande över frågor som rör ens eget liv är enligt författaren ett av det 

viktigaste inslaget i ett jämlikt bemötande. Bara för att brukaren kan vara beroende av 

personalens stöd för sin dagliga livsföring så måste de ta sina egna beslut och känna att de 

uppmärksammats vilket innebär att personalen måste vara oerhört lyhörd i dessa situationer 

(ibid.).  

  

                                                 
1
 Med brukare avses i denna studie personer med psykiska funktionsnedsättningar som bor i gruppbostad eller 

vistas på daglig verksamhet. 
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Ordet integritet är något som de flesta av oss förknippar med att själv få bestämma och 

innebär också att varje enskild individ har ett privatliv. Detta innebär också att alla människor 

har rätt att utforma sina liv och sin vardag efter tycke och smak, bara det inte har en skadlig 

effekt på andra människor (Brusén, 2000).  

 

Markström (2005) skriver att personalen som jobbar med personer som har psykiska 

funktionsnedsättningar ofta finns inom socialtjänstens verksamheter för boende samt även 

daglig verksamhet. Detta arbete innebär enligt författaren en mängd utmaningar som ibland 

kan vara svåra i och med att det inte finns fasta ramar för personalen att jobba efter, både för 

personal inom daglig verksamhet samt gruppboenden.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att belysa hur personal inom socialtjänsten arbetar för att skapa 

möjligheter till meningsfull sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar. 

För att belysa syftet fokuserar studien på följande forskningsfrågor: 

1. Hur definierar personalen meningsfull sysselsättning? 

2. Upplever personalen att de har handlingsutrymme för att göra det meningsfullt för 

brukarna? 

3. Upplever personalen att brukarna är delaktiga i och har inflytande över valet av 

sysselsättning
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2. Bakgrund 
 

 

I detta kapitel beskrivs de olika begreppen som är aktuella i denna studie, det vill säga 

psykiatrireformen, psykiatrireformens betydelse, brukarnas rättigeter och lagstiftningen.  

 

 

2.1 Psykiatrireformen 

Psykiatrireformen infördes och började gälla formellt 1 januari, 1995. Detta innebar att 

kommunerna blev ansvariga för främst boende och sysselsättning för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar. Denna reform skulle ge dessa människor möjligheter till ett bättre och 

självständigare liv i kommunerna. I och med reformen trädde i kraft så skall brukarna inte 

längre särbehandlas utan de särskilda problem de har skall lösas inom respektive kommun 

genom socialtjänstlagen 7 kap. 8 § (SoL) (2001:453). Printz (2005) skriver att reformen har 

inneburit att kommunerna tagit över ansvaret för att ordna sysselsättning, träfflokaler och stöd 

i boende samt gruppbostäder för medicinskt färdigbehandlade patienter som vårdats i minst 

tre månader på sluten psykiatrisk avdelning. Om kommunen inte kan erbjuda dessa personer 

stöd i kommunen får de betala för sjukhusvården.  

 

Metoder för vårdplanering, boendestöd och kamratstödjande verksamheter har enligt Printz 

(2005) utvecklats. Betydelsen av tillgång till sysselsättning betonades och många nya sådana 

har utvecklats sedan psykiatrireformen trädde i kraft. Något som också betonades var att 

stödformerna skulle anpassas efter målgruppens behov. Detta innebar bland annat att 

exempelvis hemtjänst skulle anpassas efter den enskildes behov för att brukaren skulle kunna 

bo i egen bostad. Ett annat alternativ var att en kontaktperson tillsattes för en person som inte 

hade några egna sociala kontakter och levde isolerat. Vidare handlade det om att brukaren 

skulle ges möjlighet att bli så oberoende och så självständig som möjligt. 

Brukarorganisationernas inflytande har ökat och de anhörigas ställning har stärkts i och med 

psykiatrireformen, däremot har den inte enligt författaren lyckats stärka den enskildes 

inflytande över insatserna i någon större omfattning (ibid.).  
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2.2 Psykiatrireformens betydelse 

Under de senaste årtiondena har stor uppmärksamhet riktats mot gruppen personer med 

psykiska funktionsnedsättningar och psykiatrireformen var en klar markering av hur viktig 

denna grupps levnadsvillkor var. Målet med psykiatrireformen var att personer med psykiska 

funktionsnedsättningar skulle få möjlighet att leva ute i samhället på samma villkor som 

andra. Funktionsnedsättningen som tidigare hade hindrat dem från att leva ett så normalt liv 

som möjligt skulle nu kompenseras med stödåtgärder framförallt från socialtjänsten, 

försäkringskassan och landstingen och därmed ansvarar inte kommunen för alla insatser. 

Förutom ett anpassat boende krävs i många fall insatser för vård, sysselsättning och 

rehabilitering (SOSFS 2003:103). 

 

Enligt en undersökning som bearbetade frågor om boenden för personer med psykiska 

funktionshinder (SOSFS 2003:103) fanns det i Sverige vid årsskiftet 2001-2002 ca 850 

kommunala bostäder för knappt 8000 personer med psykiska funktionsnedsättningar.  Om 

detta jämförs med en tidigare undersökning som gjordes 1997-1998, så är det en ökning med 

20 procent och denna ökning har bara skett inom privata verksamheter.  

 

Enligt en annan undersökning som behandlade frågor om daglig verksamhet enligt LSS 

(SOSFS 2008:131), framkom det att antalet personer med beslut om daglig verksamhet har 

ökat med 26 procent mellan åren 2000 och 2006, den mest drastiska ökningen har skett bland 

de unga med funktionsnedsättningar. Det som framkommer i denna utredning är att ökningen 

inte var jämt fördelad mellan kommuner, åldrar eller kön. 

 

Innan psykiatrireformen trädde i kraft så hade landstinget huvudansvaret för personer med 

psykiska funktionsnedsättningar. För att personal skall kunna möta behoven som personer 

med psykiska funktionsnedsättningar har, behöver ny kompetens utvecklas. Den yrkesmässiga 

kompetensen som krävs inom det sociala arbetet, förutsätter att personal har bred teoretisk 

kunskap förenat med praktisk erfarenhet och personlig mognad. Undersökningen (SOSFS 

2008:131) visar även att arbetet inom den kommunala socialtjänsten har flera nivåer där det 

kan vara svårt att dra bestämda gränser. Detta innebär att om inte kommunens generella 

insatser inriktas mot samma mål, kan ett redan befintligt och välfungerande individuellt 

stödarbete förstöras. Exempelvis kan det bli svårt för personal att hjälpa en person med 

psykiska funktionsnedsättningar att bygga upp sin självkänsla om inte kommunen samtidigt 
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skapar sysselsättning. Detta ställer självklart krav på att samarbetet fungerar mellan alla 

berörda, både i det formella och informella nätverket. 

 

2.3 Brukarnas rättigheter och lagstiftningen 

Tideman (2000) skriver om den tidigare omsorgslagen från 1967 som ersattes 1986 med en ny 

omsorgslag. Enligt författaren utvidgade denna lag personkretsen med personer som i vuxen 

ålder fått förvärvad hjärnskada, särskilda rättigheter angivna i lagen. Omsorgslagen utökade 

och förbättrade formerna för vård och undervisning samtidigt som den gav landstingen utökat 

ansvar till att omfatta andra grupper som de med psykiska funktionsnedsättningar, vilka var 

uteslutna i tidigare lagstiftning. Omsorgslagen var en så kallad pluslag som garanterade dessa 

personkretsgrupper rätt till särskilda omsorger som exempelvis råd och stöd, daglig 

verksamhet, korttidsvistelse, och gruppbostad om behoven inte kunde tillgodoses genom 

annan lagstiftning eller på annat sätt. Enligt Lundin och Ohlsson (2002) har samhället 

skyldighet att se till att personer med psykiska funktionsnedsättningar får det stöd och den 

service de behöver samt att resurserna anpassas efter deras behov. 

 

År 1994 ersattes omsorgslagen av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) (1993:387) i vilken särskilda stöd- och serviceinsatser till personer med psykiska 

funktionsnedsättningar regleras enligt 7 §. Under personkrets 1 innefattas personer med 

utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Till personkrets 2 hör personer med 

betydande och bestående begåvningsmässigt funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen 

ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Till personkrets 3 hör personer med andra 

varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt 

åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och 

har ett omfattande behov av stöd eller service. LSS ger de som omfattas av lagstiftningens 

personkrets, rätt till bestämda insatser när behov finns samt rätt till stöd och service i form av 

olika insatser som exempelvis: rådgivning och annat personligt stöd, biträde av kontaktperson, 

bostad med särskild service för vuxna eller annan anpassad bostad eller daglig verksamhet 

(LSS 1, 9 § §). Tideman (2000) skriver att i den allmänna välfärdspolitiken har lagstiftning 

setts som ett viktigt instrument för att förbättra människors levnadsvillkor. Även inom 

handikappområdet har lagstiftning varit, och är fortfarande, en central del av samhällets 

politik.  
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3. Teoretisk referensram 
 

 

Detta kapitel omfattar centrala begrepp såsom meningsfull sysselsättning, boende/bostad, 

olika boendeformer, daglig verksamhet, delaktighet och inflytande, handlingsutrymme samt 

personer med psykiska funktionsnedsättningar. De teorier som kommer att presenteras är 

symbolisk interaktionism samt KASAM (Känsla Av SAMmanhang). Till en början definieras 

dock begreppet personer med psykiska funktionsnedsättningar.  

 

 

3.1 Personer med psykiska funktionsnedsättningar 

Brusén (2005) menar att psykisk ohälsa är vårt största folkhälsoproblem och för många 

individer blir problemen så omfattande att de har svårt att klara av sitt vardagliga liv. Detta i 

sig kan enligt författaren medföra att ett mer långvarigt psykiskt funktionshinder utvecklas om 

inte samhället ger de insatser som behövs. Vidare skriver författaren att den psykiska 

funktionsnedsättningen uppstår hos individen som ett resultat av den psykiska sjukdomen. 

Först när individen hämmas av sina möjligheter att genomföra sina livsmål på ett avgörande 

sätt, då uppkommer funktionshindret.  

 

Inom psykiatrin är diagnosen det centrala språket, vilken benämner och kategoriserar men 

som däremot inte förklarar sjukdomen. Hur en människa fungerar kan inte enbart avgöras 

genom en diagnos, eftersom att det kan vara skillnader i förmågan att exempelvis utföra 

aktiviteter (Sandlund, 2005).  

 

Enligt Nationell psykiatrisamordning omfattar begreppet personer med psykiskt 

funktionshinder/nedsättning: ”En person har ett psykiskt funktionshinder om hon eller han har 

väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden, och om dessa 

begränsningar har funnits, eller kan antas komma att bestå, under en längre tid” (SOSFS 

2006:100, s. 325). 
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3.2 Meningsfull sysselsättning 

Begreppet meningsfull sysselsättning har många ”ansikten” och kan ha olika betydelser. Det 

kan vara allt från att exempelvis hjälpa till med hushållsbestyr till att ha ett arbete. I 

Socialtjänstlagens 5 kap. 7 §, som omfattar människor med funktionsnedsättningar står det att: 

”Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får 

bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd” (SoL 2001:453).  

Meningsfull sysselsättning motsvarar fritidsbegreppet i SoL och där tolkas inte sysselsättning 

som arbete utan som något meningsfullt och strukturerat att göra i vardagen. Kommunernas 

öppna verksamheter anses ofta vara både meningsfull sysselsättning och fritidsverksamhet för 

målgruppen. För en person med psykisk funktionsnedsättning innebär exempelvis ett arbete i 

kombination med gemenskap med andra, att de koncentrerar sig på annat utanför den egna 

personen (Johansson, 2000). Författaren skriver även att brukarnas obehagliga symtom ofta 

förlorar sin kraft samt att behovet av medicin minskar i samband med sysselsättning. 

Ovanstående förklaring av meningsfull sysselsättning används i denna studie.  

 

3.3 Boende/bostad 

Den målgrupp som till följd av ”psykiska, fysiska eller av andra skäl har betydande 

svårigheter i sin livsföring”, som inte själva kan sörja för sina behov av exempelvis 

boende/bostad så kan detta tillgodoses som stödinsatser med hjälp av SoL och LSS. Utförare 

av dessa insatser kan vara antingen kommunala bolag eller olika enskilda verksamheter. 

Bostadsfrågan framhålls i psykiatriutredningens slutbetänkande som ”den enskilda faktor” 

som har de största effekterna på den enskildes levnadsförhållande (SOU 1992:73). Bostaden 

har mycket stor betydelse, den kan vara människans trygga bas och förutom skydd mot kyla 

och nederbörd tillfredställer den grundläggande behov av säkerhet, avskildhet och kontroll 

(SOU 2006:100). För människor med psykiska funktionsnedsättningar är tillgången till 

individuellt anpassade stödåtgärder något som i hög grad påverkar boendesituationen. 

Stödåtgärderna kan utformas som boendestöd som ges i en ordinär bostad eller som boende i 

en lägenhet i en gruppbostad, där tillgången till personal motsvarar brukarnas behov. 

Nationell psykiatrisamordning (ibid.) har i sina kontakter med kommunerna fått intrycket av 

att det i vissa kommuner saknas gruppbostäder med tillräckligt hög personaltäthet. På andra 

orter är bostäder med heldygns omhändertagande det enda alternativet, vilket riskerar att 

begränsa den enskildes integritet och självbestämmande. 
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Socialstyrelsen har tillsammans med länsstyrelserna utvärderat psykiatrireformen mellan åren 

2002 till 2004 gällande kommunernas insatser för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar och denna utvärdering är ständigt pågående. Denna tillsyn omfattar 

bland annat kommunernas planering för människor med psykiska funktionsnedsättningar, 

arbetet med enskilda individer, kvalitet och innehåll i verksamheter för boende samt 

sysselsättning och rehabilitering. Vidare har utvärderingen från nationell psykiatrisamordning 

(SOU 2006:100) kommit fram till att det handlar om att utveckla nya metoder och 

verksamheter för samhällsbaserat stöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar och 

det är bara är en liten del i psykiatrireformens process. Nästan alla kommuner kan i dag 

erbjuda sysselsättning och anpassat boende, dock framhåller tillsynsprojektet Boende för 

personer med psykiska funktionshinder (SOSFS 2003:103) vissa brister, vilka handlar om att 

många personer med psykiska funktionsnedsättningar inte får sina behov av samordnade och 

individanpassade insatser tillgodosedda. 

 

3.3.1 Olika boendeformer 

En särskild servicebostad innebär enligt Sahlin (2007) att den enskilde har eget boende från 

vilken brukare dygnet runt kan tillkalla personal om så behövs. Dessa bostäder är anpassade 

efter den enskildes behov och är en fullvärdig bostad. Vidare beskrivs det att i 

servicebostaden finns gemensam service för brukarna. En gruppbostad är avsedd för personer 

som inte klarar av att ha ett eget boende men ändå skall kunna skapa sig ett eget hem. 

Gruppbostaden är enligt författaren ett bostadsalternativ för brukare som har stora 

omvårdnads- och tillsynsbehov. Knutsson och Pettersson (1995) skriver att lägenheten i 

gruppbostaden skall vara den enskildes egna hem, en permanent plats, och ersätter tidigare 

boenden i sjukhem eller annan långtidssjukvård och ger brukarna större möjligheter att leva 

ett självständigt liv. Sahlin (2007) skriver att för att få en lägenhet i en gruppbostad är det inte 

tillräckligt att man tillhör personkretsen utan det krävs även att man är i behov av denna 

insats. Det som utmärker dessa boenden är att stöd, service och vård skall kunna ges dygnet 

runt och att särskild servicebostad och gruppbostad skall förläggas i vanliga bostadsområden 

för att inte segregation skall uppstå. 

 

3.4 Daglig verksamhet 

I en rapport från socialstyrelsen som Brusén har författat, ges en övergripande beskrivning av 

hur daglig verksamhet kan se ut enligt LSS och som även är en kartläggning av hur insatsen 
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generellt ges av landets kommuner. I Sverige kan kommuner organisera den dagliga 

verksamheten på olika sätt, även vilken nämnd som har ansvaret för verksamheten kan 

variera. Dock är det alltid den beslutande nämnden som ansvarar för att insatsen utförs och att 

den är av god kvalitet. En av de tio insatserna i LSS är daglig verksamhet och riktar sig mot 

de personer som tillhör LSS personkrets 1 eller 2 och som är i yrkesverksam ålder och inte 

arbetar eller utbildar sig. Det är få personer som enligt SoL får beslut på någon form av 

sysselsättning trots att detta enligt lagen skall erbjudas av kommunerna till personer som är i 

behov av det men som inte har rätt till det enligt LSS. Målgruppen för daglig verksamhet kan 

variera från kommun till kommun. En del verksamheter tar emot personer med olika former 

av funktionsnedsättningar och andra verksamheter kan vara riktad mot en särskild målgrupp 

(SOSFS 2008:131).   

 

Personer som beviljas daglig sysselsättning kan ha stor variation angående förmågor, 

intressen och behov av stöd. Daglig verksamhet har sedan tidigare varit organiserad som en 

gruppverksamhet i särskilda lokaler och ser så ut än idag i de flesta kommuner. Allt fler 

personer med funktionsnedsättningar ställs utanför den öppna arbetsmarknaden och samtidigt 

ökar antalet personer som har daglig sysselsättning. Redan i den tidigare omsorgslagen fanns 

insatsen daglig verksamhet och det är den insats i LSS som har beviljats flest personer samt 

den mest ökande insats sedan lagen trädde i kraft (ibid.). Genom att delta i daglig 

sysselsättning kan brukaren uppleva gemenskap, stimulans, och berikande upplevelser som 

ger livet innehåll och kan bidra till en större självständighet. Personer med psykiska 

funktionsnedsättningar som deltar i daglig verksamhet är inte anställda utan deltar frivilligt 

efter egen förmåga. Syftet med den dagliga verksamheten är inte att producera varor eller 

tillhandahålla tjänster, fast det kan vara ett viktigt inslag som ökar brukarens förutsättning till 

anställning. Enligt Grunewald (2004) har dagliga verksamheters utveckling fått en mer 

konstnärlig och skapande inriktning. 

 

Vidare beskrivs i rapporten (SOSFS 2008:131) hur verksamheternas utformning kan se ut. 

Brukarna har i regel sin bas i en grupp och med en viss sysselsättning som kan kompletteras 

med andra tillkommande aktiviteter. Rapporten förklarar vidare att brukarnas uppfattning om 

denna form på daglig verksamhet kan vara olika, för en del passar det bra att vara i grupp 

medan andra önskar ha sysselsättningen i mer externa former. Det finns även daglig 

verksamhet som har benämningen utflyttad verksamhet. Det innebär att sådan form av 

sysselsättning kan ha små grupper förlagda till annan kommunal verksamhet eller till privata 
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företag. Vid individuell placering kan en brukare ha fått sin dagliga sysselsättning på ett 

företag, en kommunal arbetsplats, en förening eller liknade. Skillnaden mellan utflyttad 

verksamhet och individuell placering är att vid den sistnämnda har brukaren dagligt stöd och 

handledning från någon utav personalen på verksamheten och har inte sysselsättningen 

tillsammans med andra brukare som har beslut på daglig verksamhet i grupp. 

 

3.5 Att arbeta med delaktighet och inflytande 

För att personer med psykiska funktionsnedsättningar skall kunna känna trygghet, delaktighet 

och jämlikhet som andra medborgare, behöver de mer eller mindre personligt utformade 

insatser för att deras dagliga livsföring skall fungera. Om de inte får sina behov tillgodosedda, 

kan det leda till en sämre självuppfattning med en växande känsla av utanförskap och 

ensamhet. Om en person med psykiska funktionsnedsättningar känner sig delaktig vid 

planeringen av utformningen av insatser eller sysselsättning, kan självkänslan förstärkas. En 

insats eller sysselsättning som är personligt utformat kan bygga upp en förnyad framtidsutsikt 

och känsla av duglighet (SOSFS 2008:131). 

 

Personal som arbetar med omsorgsarbete för personer med psykiska funktionsnedsättningar 

bör ha god kännedom om det egna etiska ställningstagandet. Etiska principer är inte självklara 

och måste därför emellanåt diskuteras med exempelvis annan personal eller chef för att kunna 

synliggöra bakomliggande normer och värderingar. Det kan komma valsituationer då 

personalen får svårt att välja ur etisk synpunkt, personalens ambition kan komma i konflikt 

med brukarens önskan. Grunden för goda personalinsatser är att tänka rättvist och hjälpa den 

som behöver stöd för att öka sitt oberoende och sin självständighet. Ett bra arbetssätt för detta 

är att upprätta en individuell plan för insatser och sysselsättningar som brukaren själv önskar 

och har behov av. Planen kan ses som en karta som ger alla berörda klarhet och brukaren får 

inflytande över både planerade och beslutade insatser (ibid.). En rapport som är skriven av 

Socialstyrelsen (SOU 2006:100) definierar delaktighet som engagemang på livsområden och 

aktiviteter som personen själv kan styra över. Målet med delaktighet kan vara svårt att uppnå 

om brukaren inte får möjlighet att själv välja ”sysselsättning”. För att möjliggöra 

brukarinflytande kan verksamheten ta tillvara på de erfarenheter som brukaren har och på så 

sätt bli mer effektiv, vilket kan leda till att dess insatser utvecklas på ett positivt sätt. 
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När det handlar om brukarinflytande så kan det ses från två sätt. Det ena sättet belyser 

verksamhetens perspektiv och handlar om vilka kunskaper brukarna har för att tjänsterna skall 

bli så bra som möjligt. Detta perspektiv handlar om att verksamhetens behov står i centrum. 

Det andra sättet belyser att brukarna gör anspråk på att få påverka stöd och service, för att 

bryta utanförskap och motverka diskriminering vilket innebär att deras problemformuleringar 

och behov är utgångspunkten (Printz, 2004). Vidare skriver författaren att socialtjänstens 

uppdrag är att bedriva verksamheten efter de mål som ställs upp för den och att det är lika 

viktigt att brukarna förstår att de kan påverka för att därefter besluta sig om de vill medverka 

under dessa förutsättningar eller inte. Detta förutsätter enligt författaren att 

verksamhetsföreträdarna har en klar bild av vad samarbetet skall omfatta samt att de är tydliga 

med på vilka områden de anser att brukarnas förutsättningar för inflytande är begränsade 

(ibid.).  

 

Arbetet som myndighetsutövare innebär att man alltid skall utgå från den enskilde individens 

behov. En person med funktionsnedsättning har samma rättigheter som andra och Brusén 

(2000) skriver att brukarna aldrig får betraktas som föremål i utredningar eller bedömningar 

utan de skall respekteras för sina åsikter och uppfattningar. I socialtjänstlagen står att det skall 

råda en jämlik syn på det sociala arbetet och att dess insatser skall utformas och genomföras 

med den det berör (Berggren, 2000). 

 

3.6 Handlingsutrymme och normalisering 

Handlingsutrymme inom det sociala arbetet beskrivs av Svensson, Johnsson och Laanemets 

(2008) med att mellan verksamhetens ramar och brukarens intresse finns ett utrymme där 

personalen kan inverka. Verksamhetens uppgift avgör ramarna för personalen och därmed 

formas handlingsutrymmet delvis av verksamheten men det finns även andra påverkande 

faktorer som rutiner, tolkningar, traditioner på arbetsplatsen samt individuella faktorer hos 

personalen eller brukaren och interaktionen mellan dem. Personalen representerar 

verksamheten som i sin tur har sina ramar. För att brukaren skall få tillgång till de insatser 

som kan erbjudas, måste brukaren anpassas efter dessa ramar. Exempelvis kan personalen på 

ett gruppboende eller daglig verksamhet ha kontroll över vissa resurser. Det kan bland annat 

vara tillgången till fordon på en daglig verksamhet eller viss ekonomisk frihet att göra utflykt 

med brukarna på ett gruppboende.  
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Normaliseringsprincipen enligt Nirje (2003) handlar om förståelsen mellan normala 

livsrytmer, rutiner och sociala mönster och hur dessa inverkar beträffande exempelvis 

tillvaron för personer med funktionsnedsättningar. Principen ska enligt författaren gälla för 

alla personer med kognitiva svårigheter, oavsett omfattning av funktionsnedsättningen eller 

boendeformen och den kan anpassas till sociala förändringar och individuell utveckling. 

Denna princip kan fungera som en vägvisare inom socialt arbete när man fattar beslut om den 

enskilde individen vilket kan leda till att resultaten oftare blir rätt än fel. 

 

3.7 Symbolisk interaktionism 

Ett teoretiskt perspektiv som syftar till förståelse, en analys av den sociala verkligheten, och 

inte till att förutsäga eller förklara orsak och verkan är symbolisk interaktionism (Trost & 

Levin, 2004). Synsättet utgår från symboler och interaktion och denna teori ser människan 

som en symbolförmedlande varelse. Med symbolisk menas att teorin framhåller att beteenden 

och handlingar är symboliska, att de syftar på något utöver sig själva. Ordet interaktion 

betyder växelspel, dvs. att två eller flera människor står i en ömsesidig relation till varandra; 

de påverkar varandra (Angelöw & Jonsson, 2000). Utifrån de erfarenheter vi människor gör i 

livet så bygger vi upp en inre föreställningsvärld. I takt med att vi får nya erfarenheter så 

kommer den att ständigt förändras, eftersom att den ingår i en social process (Trost & Levin, 

2004).  

 

Den symboliska interaktionism omfattar enligt författarna ett antal grundläggande 

föreställningar om verkligheten och dessa hjälper oss att förstå den del av den sociala 

verkligheten vi söker förstå. Den första begreppsförklaringen inom symbolisk interaktionism 

är definitionen av situationen vilket innebär att det som en människa uppfattar är både dennes 

verklighet och det som avgör dennes beteende. Social interaktion ägnar vi oss åt på ett eller 

annat sätt i och med att vi interagerar med oss själva då vi tänker samt genom kroppsspråk 

och skiftande ansiktsuttryck. De absolut vanligaste symbolerna är de ord vi får med oss när vi 

lär oss det språk vi talar. För att dessa ord skall bli symboler är det nödvändigt att vi delar 

dem med andra individer i vår omgivning. Av den orsaken att människan ständigt handlar på 

ett eller annat sätt innebär att vi hela tiden är aktiva. Den symboliska interaktionismen 

fokuserar enligt författarna på våra beteenden som sociala varelser och den förutsätter 

variation. Nuet är den sista begreppsförklaringen inom symbolisk interaktionism och innebär 

att vi lever i en ständig förändringsprocess (ibid.).  
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3.8 KASAM 

Enligt Antonovsky (2005) handlar teorin KASAM om tre grundläggande komponenter. Den 

första komponenten begriplighet handlar om i vilken utsträckning man uttrycker yttre och inre 

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

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

oförklarlig. Den andra komponenten, hanterbarhet, handlar enligt författaren om i vilken grad 

man upplever att det står resurser till ens förfogande, alltså med vilkas hjälp man kan möta de 

krav som ställs av de stimuli som man utsätts för. Den tredje och sista komponenten, 

meningsfullhet, innebär att man är delaktig och medverkande i de processer som skapar såväl 

ens öde som ens dagliga erfarenheter. Förutom detta menar Antonovsky (2005) att en 

bestående stark KASAM inte grundas förrän i början av det vuxna livet då exempelvis sociala 

relationer och möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden ligger till grund för detta. 

Företeelsen av det förutsägbara fungerar som grund för meningsfullhet, där arbetstagaren 

skall känna att han eller hon har möjlighet att välja sina arbetsuppgifter, sin arbetstakt eller i 

vilken ordning arbetet skall utföras, för att då upplevs arbetet med säkerhet som meningsfullt. 

Innebörden av sysselsättningen för KASAM kan ses ur många olika perspektiv, bland annat 

hur detta bedöms från samhället är avgörande och kan vara mer betydelsefullt än själva 

arbetsförhållandena i sig. Om personen som utför arbetet möter uppskattning och upplever sig 

ha status så bidrar detta till ökad KASAM (ibid.) 
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4. Metod 
 

 

Under detta kapitel kommer vi att beskriva vilka metodval, tillvägagångssätt, urval och 

begränsningar samt vilka etiska överväganden som varit aktuella för vår studie. Vilket kan 

likställas med det Backman (1998) beskriver som en detaljerad framställning av det empiriska 

tillvägagångssättet i försöket att besvara studiens syfte. När vi sedan samlat in data via 

individuella intervjuer skulle den analyseras och dokumenteras.  

 

I denna studie används begreppen personer med psykisk funktionsnedsättning och brukare 

samt personal och informant omväxlande. Eftersom det inte var en jämförande studie mellan 

personal på gruppboenden och daglig verksamhet och inte heller en jämförelse mellan 

kommunerna, gjordes heller ingen uppdelning mellan svaren som framkom.  

 

 

4.1 Val av metod 

För att uppnå syftet med denna studie har vi använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod 

där vi har utfört individuella intervjuer eftersom att de ger personliga synpunkter på ett 

fenomen eller en situation. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att man med en kvalitativ 

forskningsintervju erhåller kvalitativa beskrivningar av den intervjuades livsvärld för att 

sedan tolka dess innebörd. Trost (2005) beskriver denna vetenskapliga teori som 

hermeneutiken och att dess huvudsyfte är att vinna en aktuell och förenad förståelse av en 

skrifts betydelse. Med validitet, giltighet, menas om vi undersökt det vi hade för avsikt att 

undersöka och reliabilitet, tillförlitlighet, menas att en mätmetod är pålitlig för slumpens 

inverkan. Reliabiliteten är stor när testen ger samma resultat vid upprepade mätningar (ibid.).  

 

Validiteten i denna studie anses vara stor i och med att vi undersökte det som vi hade för 

avsikt att undersöka, meningsfull sysselsättning ur personalens perspektiv. Intervjuguiden var 

utformad så att vi skulle kunna besvara forskningsfrågorna. Däremot kanske reliabiliteten inte 

anses stor eftersom att även annan personal hade kunnat besvara frågorna och deras svar hade 

kanske inte resulterat i samma svar som vi fått nu. 
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4.2 Urval och avgränsningar 

Informanterna bestod av fyra personal som arbetar på gruppbostäder och fyra personal som 

arbetar inom daglig verksamhet för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Vi har 

använt oss av denna målgrupp för att det var personalens perspektiv vi hade för avsikt att 

undersöka. Vi har valt att avgränsa oss till två kommuner i Norrbottens län. 

 

4.3 Tillvägagångssätt 

I första stadiet av vårt uppsatsskrivande utformades ett informationsbrev och även en 

intervjuguide. Sedan kontaktades verksamhetscheferna i respektive kommun, både via 

personligt besök och via telefonkontakt. Därefter skickades informationsbrevet ut till 

enhetscheferna (bilaga 1), som i sin tur sedan förmedlade det brevet vidare till personalen 

inom kommunpsykiatrin angående deras medverkan i intervjuer. Informationsbrevet har 

innehållit en beskrivning av denna studie samt hur länge intervjuerna beräknades pågå (ca 1 

timme). Vår avsikt var inte att bifoga intervjuguiden (bilaga 2) eftersom att spontana svar 

önskades men en enhetschef ville se över frågorna innan dessa vidarebefordrades till 

personalen. De frågor som intervjuguiden innehöll var korta och enkla för att eventuella 

följdfrågor skulle kunna ställas (jmf Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuerna har spelats in 

med diktafon och med bandspelare för att ingen information skulle gå oss förlorad och detta 

material har endast avlyssnats av författarna. När intervjuerna var färdiga så blev vi lovade av 

alla informanter att kontakta dem ifall kompletteringar behövde göras eller om det skulle 

uppkomma några funderingar eller oklarheter. 

 

4.4 Bearbetning av intervjuerna 

Det material som framkommit i samband med intervjuerna har behandlats konfidentiellt, 

vilket betyder att ingen av informanterna kommer att känna igen sig i studien eftersom alla 

namn på personer, kommuner och arbetsställen tagits bort. De intervjuer som spelats in har 

transkriberats ordagrant till skriftlig text och när vi sedan analyserat dessa data har de 

kodats/kategoriserats om. Detta har gjorts för att på ett enklare sätt kunna koppla ihop det 

empiriska materialet med tidigare rapporter och litteratur. Analysen påbörjades genom öppen 

kodningen vilken innebar att vi systematiskt gick igenom de genomförda intervjuerna. Efter 

detta grupperades de större kategorierna som framkommit, axial kodning. Därefter knöts 

analysen ihop till kärnkategorier, vilket Backman (1998) beskriver som selektiv kodning. 

Under själva analysen av den skriftliga texten så har vi gallrat bort en del material som vi fick 
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i samband med våra intervjuer. Motivet till detta var att det framkom mycket fakta som inte 

var relevant till själva studien (jmf Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

De etiska aspekterna som vi haft i åtanke under processen har varit att informanterna lämnat 

samtycke till att medverka i intervjuerna, samt att de under intervjuns gång kunnat avbryta 

utan anledning, även att deras medverkan varit helt frivillig. Vi informerade även att 

materialet endast kommer att användas för studiens syfte, samt att materialet kommer att vara 

korrekt återgivet (jmf Vetenskapsrådet, 2002). Vidare har vare sig personer eller platser 

kunnat identifieras. Informanterna har själva fått besluta om bandspelare/diktafon skulle vara 

på eller inte. Något som vi även tänkt på är att vi har tystnadsplikt och informationsskyldighet 

när det gäller ovan nämnda saker, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2009) handlar om 

konfidentialitet. 

 

4.5 Metoddiskussion 

Den första kontakten som togs, var med berörda chefer inom socialpsykiatrin i två kommuner 

i Norrbottens län. Vi gav en kort personlig presentation samt förklarade studiens syfte, vilket 

Trost (2005) beskriver som ett optimalt tillvägagångssätt vid den första kontakten. Som 

tidigare nämnts var inte syftet med studien att undersöka skillnader i personalens arbetssätt 

mellan gruppbostad och daglig verksamhet, ej heller att jämföra svaren mellan kommunerna, 

vilket även informerades om vid den första kontakten.  

 

Informationsbrevet innehöll inte våran definition av meningsfull sysselsättning, utan det 

förklarades innan intervjuerna som något meningsfullt och strukturerat att göra i vardagen. 

Detta förklarades även muntligt när kontakten togs med berörda chefer. Informationsbrev 

skickades ut till cheferna och därefter kunde de ta ställning till om de ansåg att personalen 

inom gruppboende och daglig verksamhet kunde medverka i intervjuerna. En av cheferna 

ville ha intervjufrågorna i förväg för att kunna informera personalen om studien. Detta gjorde 

att personalen endast kunde tänka sig ställa upp om de fick se intervjufrågorna före 

intervjutillfället, vilket kan ha resulterat i att informanterna förberett sina svar. Då en av 

enhetscheferna på ett boende gjorde bedömningen att personalen inte kunde besvara frågorna 

då ämnet för uppsatsen inte berörde deras verksamhet, fick vi med kort varsel finna 

informanter i en annan kommun. Detta kan bero på att informationen till enhetscheferna varit 

otydlig och att det inte framkommit vad vi menat med meningsfull sysselsättning.  
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Vid samtliga intervjuer har vi använt oss av en intervjuguide som stöd till oss författare. 

Genom den var det naturligt att det kom följdfrågor, och en viss del av materialet som 

framkom var relevant för studien. Eftersom att intervjuerna har skett i två kommuner i 

Norrbotten så gjorde det geografiska avståndet att vi delade upp antalet informanter mellan 

varandra. Det vi framhåller som bra med det är att tidsmässigt skulle inget gå förlorat, att var 

och en kunde genomföra intervjuerna på varsitt håll. En annan fördel var att informanterna 

inte behövde känna sig i underläge, vilket man annars kan göra i en sådan situation. En 

nackdel med att inte göra intervjuerna tillsammans kan vara att viktig information gått 

förlorad eftersom att det kan vara något som vi missat att notera under intervjuerna fastän de 

spelats in. Något som vi även vill framhålla är att det hade varit optimalt att kombinera 

intervjuerna med observationer genom att på så sätt få större förståelse för hur personalen 

arbetar mot att ge brukarna meningsfull sysselsättning. 
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5. Analys 
 

 

I detta avsitt redovisas det material som har samlats in genom intervjuerna och det kopplas 

samman till litteratur som är relevant för studien. Intervjupersonerna är, som tidigare 

nämnts, personal som arbetar på gruppboenden för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar samt personal på daglig verksamhet. 

 

 

5.1 Meningsfull sysselsättning, enligt vem? 

Meningsfull sysselsättning är ett stort begrepp som kan omfatta nästan allt i vardagen, 

fritiden, arbetet eller livet i övrigt men är också en individuell uppfattning. Samtliga 

informanter ger sina egna personliga uppfattningar som generellt är likartade. Informanterna 

beskriver det som ett allmänt brett och omfattande begrepp, allt som gör tillvaron meningsfull. 

Oberoende av var personalen arbetar, upplevs frågan om meningsfull sysselsättning som svår 

att definiera. Enligt informanterna kan detta bland annat liknas med något som kan leda till ett 

arbete vilket nedanstående citat förklarar. 

 ”… Så är det väl mer att man söker ett jobb där man får någonting tillbaka 

… inte bara går dit för att hämta pengar. För det pallar du inte i längden utan 

det ska ju vara, ska ju kännas meningsfullt, en utmaning…” 

 

Informantens svar är ganska beskrivande av att meningsfull sysselsättning är svårtolkat, det 

kan vara allt från att plocka blommor i skogen till något som är mer som ett arbete. 

Betydelsen av meningsfull sysselsättning för informanterna framställs med uttryck som, 

trivsamt, utvecklande, roligt, utbildande eller att göra någonting viktigt för sig själv eller för 

någon annan, vilket även Brunt och Hansson (2005) betonar. Sysselsättningen beskrivs av 

informanterna som det praktiska arbetet och det meningsfulla är det som finns runtomkring, 

exempelvis andra brukare, sociala samvaron, tillhörigheten eller att känna sig värdefull och 

behövd. Samtidigt påpekar en annan informant att brukarna ofta befinner sig på skilda nivåer 

på sådant sätt, att det som är meningsfullt för en brukare kan te sig totalt ointressant för en 

annan. Enligt personalen ligger utmaningen i att arbeta för att göra sysslan meningsfull för 

brukarna och sysselsättningen bör helst inte vara en underhållande fritidsaktivitet. 
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När det gäller vem som avgör och vad som skall ingå i meningsfull sysselsättning förklarar 

informanterna att generellt kommer beslutet från handläggaren. Handläggaren beslutar 

tillsammans med brukaren samt berörd personal (kontaktperson inom den verksamheten) vad 

som skall ingå.  Det som också framkommer är att om en person med psykiska 

funktionsnedsättningar befinner sig under LPT
2
 då är det den behandlande läkaren som avgör 

vad som är bra sysselsättning för den personen. Den individuella arbetsplanen för personer 

med psykiska funktionsnedsättningar upprättas tillsammans med personalen, där brukarna har 

möjligheter att påverka innehållet. Det som är meningsfull sysselsättning för brukarna har 

personalen inte befogenhet att besluta om men de har möjlighet att komma med förslag. 

Personalen berättar vidare att deras egna föreställningar och värderingar inte bör påverka 

arbetet, vilket följande citat får beskriva: 

”Men då en del kan ha det här att vara för sig själv… vi har en på vårat 

boende och det är självvalt och den personen mår bra av det. Ibland 

glömmer man bort sig själv som personal för då tycker man att, oj så tråkigt 

den personen har det, alltså man tänker utifrån sig själv och sina intressen. 

Men då måste man ju… herregud den personen är nöjd, jätte nöjd för den 

personen vill vara för sig själv”  

 

Detta kan jämföras med det som Brunt och Hansson (2005) beskriver att det är viktigt att 

personalen har god självinsikt och kännedom om det egna förhållningssättet. I annat fall finns 

det risk för att personalen kan reagera på ett nedlåtande sätt som tränger fram i 

kommunikationen och på så sätt kan en negativ inverkan på relationen mellan brukaren och 

personalen uppstå. 

 

5.2 Vad personalens arbete präglas av 

Intervjupersonerna anser att det är viktigt med rutiner i arbetet med personer som har psykiska 

funktionsnedsättningar, ur både personal- och brukarperspektiv. Personalen berättar att det 

exempelvis kan vara rutinerna kring brukarnas sätt att leva eller personalens arbetsmetoder. 

Informanterna belyser betydelsen av den individuella arbetsplanen som något som ska 

upprättas tillsammans med brukaren, där dennes mål med sysselsättning eller fritidsaktivitet 

ska vara väl formulerat och genomförbart samt stimulerande. Detta kan liknas vid det som 

Lundin och Ohlsson (2002) skriver om, att man bör klarlägga brukarens behov av samhällets 

stöd tillsammans med berörd personal för att brukaren slutligen skall nå sitt mål. Beträffande 

sysselsättning säger informanterna att de inte har några konkreta riktlinjer för hur detta bör 

                                                 
2
 LPT - Lag om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128). 
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utformas utan det kan tolkas relativt fritt av personalen. En informant säger ”så just det 

slutgiltiga om vem som bestämmer, det är om det fungerar eller inte” vilket för personalen 

innebär att det krävs ett stort samarbete i personalgrupperna och även gentemot andra aktörer. 

Informanterna beskriver att deras arbete även handlar om normalisering, vilket Nirje (2003) 

på liknande sätt belyser vikten av och framhåller att exempelvis personer med psykiska 

funktionsnedsättningar bör få möjlighet till stöd, för att deras levnadsförhållanden ska likna 

andra samhällsmedborgares.  

 

Informanterna beskriver att brukarna har möjlighet att prova på olika former av sysselsättning 

utefter de egna förutsättningarna och förmågorna. Personalen understryker att det är relativt 

uppenbart när en brukare har haft en mindre bra dag eller allmänt inte är tillfreds med sysslan. 

Lundin och Ohlsson (2002) belyser att personalens grundinställning skall vara att hjälpa 

brukaren till självständighet, att man som personal skall ställa tydliga krav som är möjliga att 

uppnå, fast samtidigt vara beredd att backa vid tecken på oro hos brukaren. Personalen talar 

om att arbetet handlar om att vara lyhörd, de ska kunna tolka brukarnas signaler samt se varje 

enskild individ och inte som en samlad grupp.  

 

Inom daglig verksamhet bör sysselsättningen som tidigare nämnts, helst leda vidare mot ett 

arbete. En informant beskriver en svårighet för att arbeta mot detta: 

”… Så ska ju sysselsättning leda någonstans, man ska gå vidare. Men vi har 

ju brukare som aldrig har gjort någonting. De kommer från psykiatrin, 

många från olika boenden, och är för gamla, inte kommer de ut till 

någonting. De klarar inte att göra någonting om inte vi står bakom ryggen på 

dem” 

 

Detta citat kan tydas med att personalen arbetar för att brukarna ska kunna utvecklas för att 

eventuellt komma sig in på arbetsmarknaden, samtidigt som det kan finnas hinder på grund av 

deras passivitet och arbetsförmåga, vilket Lundin och Ohlsson (2002) beskriver kan ha att 

göra med brukarnas funktionsnedsättning. Vidare förklarar informanterna betydelsen av att 

brukarna har sysselsättning, med att det i sig kan generera till att andra förmågor blir 

framträdande. Även om brukaren inte gör någonting praktiskt kan det leda till att exempelvis 

den sociala förmågan utvecklas, vilket en informant beskriver så här: 

”Många är ju bara med där nere och sitter, vissa gör någonting men vissa 

bara sitter och pratar och diskuterar. Till och med det är meningsfullt men 

om man kan kalla det sysselsättning, det vet jag inte … sitta och prata är ju 

också sysselsättning i och för sig men är det meningsfullt? För individen är 

det ju meningsfullt” 
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Personalen använder sig själva som verktyg för att kunna tillgodose brukarnas behov för att 

de ska kunna uppleva det som meningsfullt att exempelvis stiga upp på morgonen istället för 

att bara sitta inne i bostaden hela dagen. Beträffande detta sa en intervjuperson att: 

”… För att många inte gör något själv… Så där måste ju ofta personalen 

vara som en drivande för att erbjuda saker och komma på, fara ut på 

cykelturer eller en promenad eller någonting och det är ju som en slags 

sysselsättning alla sådana där saker” 

 

Personalen uttrycker att det krävs initiativförmåga och pusslande för att få sysselsättningen att 

bli meningsfull. Personalen arbetar bland annat för att sysselsättningen ska leda till att 

brukarna bryter osunda invanda mönster, hitta fungerande rutiner samt förhoppningsvis ta 

lärdom av det för att tillsammans med brukarna göra sysselsättningen meningsfull. 

Informanterna beskriver att de mål som brukarna har finns i arbetsplanerna och med det så har 

personalen en klar agenda för vad som skall göras. Vidare framkommer att inom detta 

arbetsområde är det oftast långsiktig planering som krävs när det gäller brukarna och det 

handlar om att personalen bygger upp en fungerande relation till brukaren för att de ska känna 

sig trygga, vilket kan ta lång tid. Något som är uppenbart är informanternas strävan efter att 

brukarna skall må så bra som möjligt och själva kunna se vad målet är med sysselsättningen, 

vilket personalen poängterar kan vara svårt att uppnå. Personalens mål är att se potentialen i 

brukarna samt att försöka strukturera upp deras vardag med hjälp av rutiner. På liknande sätt 

beskriver Lundin och Ohlsson (2002) denna problematik och menar att brukarnas dagar 

annars kan försvinna ut i meningslöshet.  

 

5.3 Förutsättningar för delaktighet och inflytande 

Enligt Nationell psykiatrisamordning (SOU, 2006:100) betyder delaktighet engagemang på 

livsområden och aktiviteter som brukaren väljer själv. För att uppnå delaktighet krävs då att 

brukaren får inflytande över valet av exempelvis sysselsättning eller andra insatser, vilket 

personalen både i gruppboenden samt daglig verksamhet strävar efter. Beträffande brukarnas 

delaktighet och inflytande så råder det delade meningar bland personalen. Några av 

informanterna tycker att brukarna är delaktiga medan andra har en annan åsikt, att det är 

personalen som avgör. Det som kan begränsa brukarnas delaktighet i valet av sysselsättning 

kan bland annat bero på om brukarna har kommunikationssvårigheter, vilket nedanstående 

citat ger en beskrivande bild av: 



 22 

”En av våra höll på med ved. Den personen höll på att kapa och klyva ved, 

och det var det västa den personen visste men ändå hållit på med det i flera 

år… den personen har aldrig sagt det så det är inte så lätt att veta! Alla kan 

inte uttrycka sig verbalt utan man kanske måste fråga sju gånger innan de 

säger att ”det värsta jag vet är att hålla på med ved” 

 

Det är viktigt att personalen är lyhörd om brukaren har en annan önskan samt att se över om 

det finns andra alternativ för sysselsättning. Ett återkommande tema i intervjuerna är 

betydelsen av den individuella planen, genomförandeplanen som personalen utformar 

tillsammans med brukarna där deras egna intressen eller förslag tas i beaktning, en ömsesidig 

relation enligt Angelöw och Jonsson (2000). En informant uttrycker att sjukdomsbilden kan 

försvåra möjligheten till delaktighet och betonar även att det kan vara olämpligt med för 

många val för att inte tappa strukturen. Informanternas uppgifter kan tydas som att det krävs 

stor planering och organisering för att kunna tillfredställa de önskningar som brukarna har. 

Personalens ambition är stor men vissa gånger saknas resurser gällande ekonomi, personal 

eller materiella ting för att sysselsättningen skall kunna vara genomförbar. För övrigt anser 

informanterna att brukarna har ett ganska stort inflytande över valet av meningsfull 

sysselsättning bara det planeras i tid. Personalen försöker så långt som möjligt få brukarna 

delaktiga, fastän det kan ta betydligt längre tid än om personalen utför det själva.   

 

5.4 Verksamhetens begränsningar och möjligheter 

När frågan om det fanns några hinder i verksamheten och hur den kunde förbättras 

framkommer många olika svar. Det generella i informanternas svar är att de önskar fler 

alternativ till sysselsättning för brukarna samt att de brukare som redan har sysselsättning 

skall få behålla den. Främst inom daglig verksamhet kan verksamheten förbättras om det 

skulle finnas fler småjobb, dock inte allt för avancerade sysslor för brukarna att utföra. Vidare 

framkommer förslag till förbättring av verksamheten genom bättre fördelning av arbetena för 

att undvika dötid för brukarna eftersom det är viktigt med rutiner i deras tillvaro. 

Informanterna uttrycker även en önskan om fler arbetsställen eftersom att de anser att 

platserna inom daglig verksamhet inte är tillräckligt många för denna målgrupp, men detta 

upplevs lite knivigt eftersom konkurrensen med andra firmor är stor. En informant beskriver 

dessutom att omgivningen nästan drar sig tillbaka bara de hör ordet ”psykisk ohälsa”. Denna 

informant beskriver även att annan personal inom vården nästan ”backat” då de hör att 

brukarna har psykiska funktionsnedsättningar och framhåller även samhällets syn som 
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nedvärderande på personer med psykiska funktionsnedsättningar, vilket enligt personalen kan 

bero på okunskap och rädsla.  

 

Förutom samhällets syn ser personalen utrymmena i verksamheternas lokaler som ett hinder 

på grund av att det är många brukare. Flera av informanterna anser vidare att de största 

hindren för att uppnå meningsfull sysselsättning är brist på personal och verksamhetens 

ekonomiska begränsningar. Detta kan innebära att arbetsmetoderna för att brukarna ska uppnå 

meningsfull sysselsättning inte är optimala. Informanterna beskriver att det kan vara svårt att 

planera in exempelvis en dagsutflykt i schemat på grund av tidsbrist. Verksamheten kan, 

enligt informanterna, förbättras om det finns mer personal och de betonar även att de önskar 

ha samma återkommande vikarier för att inte oroa brukarna. Ett återkommande svar hos 

personalen är att de skulle vilja ha in fler yngre personer i deras målgrupp utan att ändra på 

personalresursen som finns idag. Något som var väldigt framträdande i informanternas svar är 

deras önskan om att hitta motivationen för deras brukare och förslagsvis då genom en höjd 

flitpeng eller i form av en liten lön.  

 

En annan bidragande faktor till de svårigheter som kan finnas för att uppnå meningsfull 

sysselsättning är brukarens egen funktionsnedsättning. Exempelvis kan personer med 

psykiska funktionsnedsättningar ha kognitiva nedsättningar och det i sig påverkar hur 

brukaren tar till sig information eller instruktioner. Personalen måste då hitta en metod att 

förmedla och instruera instruktioner så att brukaren kan bli så självständig som möjligt vilket 

följande citat belyser: 

”Nä, men vi har ju sysselsättningen efter det [brukarna] kan, det finns ju 

inget hinder egentligen. Alla har ju ett slags funktionshinder, kan du inte 

skotta snö så skottar du inte snö. Då får du hitta på något annat som passar. 

Det finns ingen som kan säga att [personalen] inte klarar det men det gäller 

ju att [brukarna] har resurser och handledare med sig.”. 

 

Avslutningsvis framkommer det i intervjuerna att det är av stor vikt att ha ett bra fungerande 

nätverk där en del av personalen önskar ett bättre samarbete med psykiatrin och andra aktörer, 

vilket en informant uttrycker: ”… i ett gott samarbete så kan vi nog absolut få det att 

fungera”. 
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6. Avslutande diskussion 
I studien visas att personalen har svårt att definiera meningsfull sysselsättning. Enligt 

personalen kan det vara allt från fritidsintressen till ett arbete, vilket beskrivs med en mängd 

uttryck. Det visade sig även att personalen ser den sociala samvaron som av en av de 

betydande karaktärerna för många av personerna med psykiska funktionsnedsättningar.  

 

Eftersom det är en ytterst individuell uppfattning om vad som är meningsfullt eller inte, kan 

inte personalen svara på vad som är meningsfull sysselsättning för en brukare eftersom, det 

kan te sig totalt ointressant för en annan. Motivet till att vi valde att undersöka personalens 

uppfattningar var för att personalperspektivet kan ge en generell uppfattning om deras 

inställning till att ge brukarna en meningsfull vardag. Frågan vi ställer oss är: kommer vi i vår 

framtida yrkesroll att kunna påverka eller förändra personalens synsätt på meningsfull 

sysselsättning? Alltså skall det enbart leda till arbete, kan det inte bara få vara något som 

känns utvecklande och stimulerande för brukaren istället för att det hela tiden skall ligga en 

arbetsam bedrift bakom? 

 

Studien har även visat att det föreligger en utmaning för personalen att göra sysselsättningen 

meningsfull för brukarna. Detta tror vi kan förklaras med att personalen i vissa situationer har 

svårt att förbise de egna värderingarna och föreställningarna om vad som är meningsfullt eller 

inte. Det finns inga direkta riktlinjer för hur personalen skall gå tillväga för att skapa 

meningsfull sysselsättning utan det kan tolkas relativt fritt av personalen. Med det kan man 

säga att personalen har ett tämligen stort handlingsutrymme (jmf Svensson et al., 2008). 

Personalen uttrycker även att de kan använda sig själva som verktyg för att tillgodose 

brukarnas behov av meningsfull sysselsättning, vilket innebär att personalen ställer rimliga 

krav som för brukarna är möjliga att uppnå, vilket kan leda till utveckling. Det är då rimligt att 

anta att brukarnas KASAM blir stärkt i och med att deras vardag blir fylld av meningsfullhet 

med hjälp av personalen (jmf Antonovsky, 2005). Samtidigt vill vi framhålla att det tycks inte 

enbart påverka sysselsättningen utan även brukarnas tillvaro får en mening.  

 

En annan viktig aspekt som framkommit är personalens initiativförmåga och pusslande som 

är nödvändig för de ska kunna tillfredsställa en meningsfull sysselsättning för brukarna. 

Sammanfattningsvis kan vi se att definitionen av meningsfull sysselsättning tolkas och 
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definieras olika beroende på situation och position (handläggare, personal på boende, chef, 

osv), vilket samtliga informanter är medvetna om. 

 

Att arbeta inom socialtjänstens verksamheter förutsätter att personalen är lyhörd och kan tolka 

brukarnas signaler samt se till varje enskild individs behov (jmf Lundin & Ohlsson, 2002). 

Informanterna var eniga om att det är viktigt att se varje enskild individ och att se potentialen 

hos varje brukare samt att strukturera upp deras vardag. Men en fundering vi får är: hur går 

det ihop med tidsaspekten? Får varje brukare den tid som egentligen är nödvändig för att 

exempelvis göra sysselsättningen meningsfull eller blir sysselsättningen stundtals ett 

tidsfördriv för att personalen skall kunna hinna med annat administrativt arbete? 

 

Personalen får brukare till verksamheten med beslut på meningsfull sysselsättning som ska 

verkställas, därefter har inte personalen inte rätt att fatta egna beslut utöver vad som står i 

brukarens individuella arbetsplan. Om en brukare omfattas av exempelvis LPT är det dock 

den behandlande läkaren som beslutar om vad som ska ingå i sysselsättningen, detta beror 

ofta på att brukaren är oförmögen att se till sitt eget bästa och sysselsättningen kan ha ett 

rehabiliterande syfte. Genom kontinuerliga uppföljningar av brukarnas behov av 

sysselsättning så kan personalen se om behovet har ändrats och då komma med egna förslag 

på utveckling av sysselsättningen (jmf Lundin & Ohlsson, 2002).  

 

Det är framträdande att personalens arbete präglas av rutiner ur både personal- och 

brukarperspektiv. Genom att upprätta en långsiktig planering för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar, får personalen sin grund för arbetet. Personalen arbetar för att försöka 

exponera brukarna ut i samhället, i den mening att brukarna ska betraktas som vilka andra 

samhällsmedborgare som helst med samma rättigheter och skyldigheter (jmf Nirje, 2003). 

 

Personer med psykiska funktionsnedsättningar har historiskt sett haft små möjligheter till 

delaktighet och brukarinflytande men genom lagstiftning har brukarnas rättigheter ökat. 

Studien har visat att det kan finnas flera faktorer som påverkar brukarnas möjligheter till 

delaktighet och brukarinflytande. En avgörande faktor är funktionsnedsättningens omfattning 

och hur den exempelvis påverkar brukarens kommunikationsförmåga. Vi uppfattar att 

möjligheten till brukarnas delaktighet och inflytande främst beror på hur 

funktionsnedsättningen yttrar sig och att det är utefter det som personalens 

arbetsförutsättningar skapas. Vi resonerar som så att det är personalen som kan påverka hur 
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mycket inflytande brukarna får och med det menar vi att det är viktigt att personalen har ett 

professionellt förhållningssätt och kunskap om hur olika funktionsnedsättningar kan yttra sig 

för att inte påverka brukarnas val. 

 

Det är uppenbart att personalen uppvisar lyhördhet gentemot brukarna eftersom att de arbetar 

på olika sätt för att hitta alternativa lösningar för att brukaren ska kunna sysselsätta sig på ett 

meningsfullt sätt. Detta framställs även som ett grundläggande moment för att samspelet 

mellan personal och brukare ska fungera och ge goda resultat. Genom detta sker ett samspel 

mellan brukarna och andra människor, vilket symbolisk interaktionism handlar om (jmf 

Angelöw & Jonsson, 2000; Trost & Levin, 2004).  

 

Det finns en uttalad önskan bland många av informanterna om att få in fler unga brukare i 

verksamheterna. En av orsakerna till att detta ha blivit en grupp som har hamnat emellan kan 

förklaras med otillräckligt samarbete mellan de olika aktörerna inom psykiatrin. Det kan 

diskuteras om vems ansvar det är att nå den yngre målgruppen, om det är ekonomiska resurser 

eller bristande samarbete med andra aktörer som begränsar målgruppens omfattning? Det 

borde ligga i samhällets intresse att yngre personer med psykiska funktionsnedsättningar tidigt 

får de insatser som behövs för att de ska kunna bli så självständiga som möjligt. Det skulle 

även motverka en belastning av samhällets resurser i ett långsiktigt skede.  

 

Avslutningsvis hade det varit intressant att undersöka vilka resultat studien hade visat på om 

dess syfte varit att jämföra svaren mellan kommunerna och/eller verksamheterna. 
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Bilaga 1 
       Intervjuguide  

 Vilken ålder och vilken utbildning har du? 

 Hur många år har du arbetat inom denna verksamhet? 

 Hur skulle du beskriva meningsfull sysselsättning? 

 Vad betyder det för dig? 

 Beskriv hur meningsfull sysselsättning kan tillgodoses för brukarna? 

 På vilket sätt har brukarna inflytande och delaktighet i det som rör dem?  

 Vilka förutsättningar har brukarna att delta i eller skapa meningsfull sysselsättning? 

(praktiska exempel) 

 Vem avgör vad som är meningsfull sysselsättning? 

 Vem beslutar om vad som skall ingå i meningsfull sysselsättning?  

 Finns det rutiner/riktlinjer för hur ni arbetar med detta? 

 Arbetar ni efter någon särskild metod/modell för att uppnå meningsfull sysselsättning? 

 Vad är personalens mål med att arbeta för meningsfull sysselsättning? 

 Finns det några hinder för att uppnå meningsfull sysselsättning? 

 Hur kan verksamheten (sysselsättning/delaktighet/inflytande) förbättras? 

 Hur skulle du vilja att det fungera? (sysselsättning/delaktighet/inflytande) 

 

 

Om det skulle uppstå några oklarheter efter att intervjuerna är avklarade, kan vi kontakta er 

igen?  
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Bilaga 2 
Information och förfrågan om medverkan i vår studie 
 
Vi är två studenter som läser Sociala omsorgsprogrammet termin 7 vid Luleå Tekniska 

Universitet. Under höstterminen 2009 kommer vi att skriva vårat examensarbete och undrar 

om du vill medverka i denna studie vars syfte är att belysa hur personal inom socialpsykiatrin 

arbetar för att skapa möjligheter till meningsfull sysselsättning för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar?  
 

För att besvara syftet har vi planerat att genomföra enskilda intervjuer under veckorna 38 och 

39. De frågeområden som kommer att behandlas under intervjuerna är hur ni som personal 

arbetar för att ge brukarna möjlighet till meningsfull sysselsättning, i vilken omfattning ni 

anser att ni lyckas samt hur ni arbetar för att brukarna blir delaktiga i och har inflytande över 

valet av sysselsättning. Varje intervju beräknas ta ungefär 40-60 minuter att genomföra. Vår 

önskan är att vid intervjutillfällena få använda oss av bandspelare för att underlätta 

datainsamlingen. Materialet kommer inte att innehålla några namn eller uppgifter om vilket 

specifikt boende det gäller och kommer att raderas när studien är godkänd.  

 

Deltagandet i denna studie är frivilligt och du kan när som helst och utan skäl avbryta din 

medverkan. Namnet på kommunen kommer inte att benämnas och den information som du 

lämnar kommer inte att kunna spåras till dig. Ditt arbete i kommunen kommer inte att 

påverkas av valet du gör till att deltaga eller inte deltaga, ej heller om du väljer att avbryta din 

medverkan. 

 

Det färdiga materialet kommer att publiceras på http://epubl.ltu.se.  

 

 

Vid frågor eller funderingar, tveka inte utan kontakta någon av oss. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

  
Malin Norman Ewa Westerlund Benitha Eliasson 

Student  Student   doktorand/handledare 

070-288 29 39 070-224 03 15  0920-49 10 00 

normal-6@student.ltu.se ewawes-6@student.ltu.se  
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