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Förord 

Under vår 15 veckors verksamhetsförlagda utbildning inom Sociala omsorgsprogrammet år 

2007/2008 fick vi en förfrågan om att göra en utvärdering av ett uppstartat projekt av daglig 

verksamhet för personer med psykiska funktionsnedsättningar mellan 19 – 29 år i en kommun 

i Norrbotten. Eftersom tiden att hinna med att göra en utvärdering var begränsad så valde vi i 

stället att belysa betydelsen av daglig verksamhet för personer med psykisk 

funktionsnedsättning. Intresset för att göra en studie om daglig verksamhet för personer med 

psykisk funktionsnedsättning bottnar i vår övertygelse om behovet av en meningsfull 

sysselsättning. Ett arbete ger inte bara materiell trygghet utan också grundläggande mänskliga 

behov av samhörighet, meningsfull tillvaro samt utveckling.  

 

Avslutningsvis vill vi tacka de personer som ställt upp på våra intervjuer, vår handledare 

Benitha Eliasson, vår examinator Elisabeth Berg, men även de som på något sätt varit delaktig 

och hjälpt oss att genomföra denna studie. 

 

 

 

 

Kalix och Överkalix, oktober 2008  
 
 
 
Marie Lindgren                            Linda Sandelid  
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      Abstract 

Daily activity for persons with psychiatric disabilities can be applied for as assistances from 

laws. A majority reports mean that these persons have a weak basis on the labor market and 

the deficiency of worthwhile employment is one of the most imminent problem when it 

comes to the municipalities' initiatives to people with psychic function reductions. Adult 

persons can be assured a good material maintenance special through work. But work does not 

give only material welfare without it replies also against fundamental human requirements of 

solidarity, worthwhile life and development.  

 

In year 1995 the psychiatric care reform was implemented and the aim with it there to 

improve the living environment for persons with psychiatric disabilities. The aim with it was 

to improve living environment for these people, for example to support and help that 

individual independence and integrity and to increase their possibilities to community and 

participation in the society. 

 

The aim with this study is to elucidate the importance of the daily activity that persons with 

psychic function reduction in the age 19-29 years. This daily activity can they apply for about 

by laws in the current municipality. 

 

The computer drive method that we have used ourselves of in this study is interviews. We 

have interviewed 2 personnel and 3 persons with psychic function reduction, everyone within 

the initiative daily activity in a municipality in Norrbotten. 

 

The study showed that it is important that work and duties on the daily activity is legitimate in 

relation to the individual interests and abilities, it contributes to that the daily activity gives 

contents and worthwhile to the life. From a tutors perspectives, they think that the 

municipalities need to give more economic contributions and this in order to expand the daily 

activity and in this way to can to offer more interesting duties also to young female 

participants. They believe and hope that most off the participants will cope with of going 
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furthermore/back to the labor market gradually. Apart from this, the importance of social 

training that also to be given on the daily activity was spoken about. 

 
 
Keywords: Daily activity, psychiatric disabilities, quality of life, worthwhile activity, 
solidarity, participation, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6

      Sammanfattning 

Daglig verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning kan sökas som bistånd via 

lagar. Ett flertal rapporter menar att dessa personer har en svag förankring på 

arbetsmarkanden och bristen av meningsfull sysselsättning är ett av de mest överhängande 

problem när det gäller kommunernas insatser till människor med psykiska 

funktionsnedsättningar. Vuxna personer kan lovas en bra materiell försörjning särskilt genom 

arbete. Men arbete ger inte bara materiell välfärd utan det svarar också mot grundläggande 

mänskliga krav av samhörighet, meningsfull tillvaro samt utveckling.  

 

År 1995 genomfördes psykiatrireformen och syftet med den var att förbättra livssituationen 

för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Syftet med den var att förbättra 

livssituation för brukarna, exempelvis stödja och hjälpa den enskildes självständighet och 

integritet samt öka deras möjligheter till gemenskap och delaktighet i samhället. 

 

Syftet med denna studie är att belysa betydelsen av den dagliga verksamheten som personer 

med psykisk funktionsnedsättning i åldern 19-29 år. Denna dagliga verksamhet kan de ansöka 

om via socialtjänstlagen i den aktuella kommunen. 

 

Datainsamlingsmetoden som vi har använt oss av i denna studie är halv strukturerade 

intervjuer. Vi har intervjuat 2 personal och 3 brukare, alla inom insatsen daglig verksamhet i 

en kommun i Norrbotten.  

 
Studien visade att det är av stor vikt att arbete och arbetsuppgifter på den dagliga 

verksamheten är skäliga i förhållande till den enskildes intressen och förmågor, det bidrar till 

att den dagliga verksamheten ger innehåll och meningsfullhet åt livet. Ur handledar perspektiv 

framkom det att kommunerna behöver ge mer ekonomiska bidrag och detta för att kunna 

expandera den dagliga verksamheten och på så sätt kunna erbjuda mer intressanta 

arbetsuppgifter även åt unga kvinnliga deltagare. De tror och hoppas att de flesta av 

deltagarna/brukarna skall klara av att gå vidare/tillbaka till arbetsmarknaden så småningom. 

Förutom detta framkom även betydelsen av social träning som också ges på den dagliga 

verksamheten. 

 

Nyckelord: Daglig verksamhet, psykiska funktionsnedsättningar, livskvalitet, meningsfull 

sysselsättning, samhörighet, delaktighet  



 7

Titel  

förord  

Abstract 

Sammanfattning 

 

     1. Inledning 9 

       1.1 Syfte och forskningsfrågor 11 

 

2. Bakgrund 12 

            2.1 Psykiatrireformen 12 

2.2 Psykisk funktionsnedsättning  12 

2.3 Rätten till daglig verksamhet 14  

2.4 Förändringar i rådande lagstiftning LSS 15  

   

3. Teoretisk referensram 17 

3.1 Symbolisk interaktionism 17 

3.2 KASAM (Känsla Av SAMmanhang) 18 

3.3 Centrala begrepp  19 

               3.3.1 Livskvalitet  19 

               3.3.2 Meningsfull sysselsättning 19 

               3.3.4 Samhörighet 20  

               3.3.5 Delaktighet 20 

 

4. Metod 21  

       4.1 Val av metod 21 

       4.2 Urval och avgränsning 22 

       4.3 Tillvägagångssätt 22 

       4.4 Bearbetning av intervjumaterial 23 

       4.5 Etiska dilemman 23 

  

5. Analys 25 

5.1 Projekt för personer med psykiska funktionsnedsättningar 25 

5.2 Målet med den dagliga verksamheten  25 



 8

5.3 Betydelsen av ett deltagande på en daglig verksamhet 27 

5.4 Resultat av att deltaga på en daglig verksamhet   30 

 

6. Avslutande diskussion 32 

 

7. Litteratur 34 

 
8. Elektroniska källor 36 

 

Bilaga 1 37 

 

Bilaga 2 38 

 

Bilaga 3 39 

 

Bilaga 4  40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9

1. Inledning 

Personer med psykiska funktionsnedsättningar har ofta en svag förankring på 

arbetsmarknaden. Socialstyrelsen (2005) har genom sin tillsyn i uppföljningen av 

psykiatrireformen kommit fram till att bristen på meningsfull sysselsättning är ett av de mest 

överhängande problem när det gäller kommunernas insatser till människor med psykiska 

funktionsnedsättningar. Särskilt saknas det insatser som leder till arbetsliknande förhållanden. 

Vidare står det i propositionen 1992/93:159 om stöd och service till vissa funktionshindrade 

att ett arbete har en stor betydelse för alla människor när det gäller livskvalitet samt 

delaktighet i samhällslivet. Vuxna personer kan lovas en bra materiell försörjning särskilt 

genom arbete. Men arbete ger inte bara materiell välfärd utan det svarar också mot 

grundläggande mänskliga krav av samhörighet, meningsfull tillvaro samt utveckling.  

 

För att kunna erbjuda personer med psykiska funktionsnedsättningar meningsfull 

sysselsättning måste kraven på verksamheterna individualiseras och anpassas efter den 

enskildes förmåga. Tillgången till fler anpassningsbara och individanpassade verksamheter i 

kommunernas regi behöver därför öka på grund av att en stor mångfald och variationsrikedom 

har skapats och nya sätt att utföra arbetet har prövats, men även för att nya metoder och 

arbetssätt har utvecklats. Vidare så är en helhetsansats i uppsikten över kommunernas insatser 

för personer med psykiska funktionsnedsättningar ofrånkomlig, detta för att få den största 

tänkbara effekt för målgruppen (Socialstyrelsen, 2005). Johansson (2000) beskriver vikten av 

daglig verksamhet enligt nedan:  

 

Att regelbundet komma ut från sin bostad till meningsfull 
sysselsättning ger rytm åt dagen och veckan. Sådant är viktigt inte 
minst för den som isoleras av sina psykiska funktionshinder. 
Meningsfullt arbete engagerar och har visat sig kunna ”stöta ut” 
olika symtom. Det ger tillfälle till gemenskap med andra och en 
inkomst som gör livet lättare (Johansson, 2000. S. 167). 

 

Personer med psykiska funktionsnedsättningar är ofta således långtids arbetslösa och detta är 

ett stort problem (Provencher m fl, 2002). 

 

Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som bor i kommunen får det stöd och hjälp som 

de behöver, samtidigt som de ska tillförsäkras skäliga levnadsvillkor (2.2 § socialtjänstlagen, 

2001:453). Socialtjänstlagen, SoL, är en ramlag dvs. en allmänt hållen lagstiftning som i 

första hand anger mål och riktlinjer. Vidare står det bland annat i 5 kapitlet 7 § SoL att 
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socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter 

betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att 

leva som andra, samt att socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull 

sysselsättning.  

 

År 1994 trädde 1 januari Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 

LSS, i kraft och denna lag är en rättighetslag som ska försäkra att personer med omfattande 

och varaktiga funktionsnedsättningar skall få goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de 

behöver i det dagliga livet samt att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet 

med denna lag är att den enskilde får möjlighet att leva som andra, men LSS gäller bara för tre 

personkretsar enligt 1 § LSS. Vidare ger LSS rätt till tio insatser för särskilt stöd och särskild 

service som människor kan behöva utöver det som de kan få genom annan lagstiftning. 

Skillnaden mellan SoL och LSS när det handlar om daglig verksamhet är att LSS ger 

individen en rätt till insats, medan individen i SoL erbjuds en insats om behovet inte kan 

tillgodoses på annat sätt. Men i denna studie är SoL den aktuella lagstiftningen, eftersom 

personer med psykiska funktionsnedsättningar i dagsläget endast kan få insatsen daglig 

verksamhet beviljad via SoL och inte via LSS. LSS-kommittén har i sitt slutbetänkande 

(SOU, 2008:77) som målsättning bland annat att tidigast år 2010 även tillåta att personer med 

psykiska funktionsnedsättningar, det vill säga personkrets 1.3 § enligt LSS, skall kunna få 

insatsen daglig verksamhet via LSS. År 2001 var det cirka 21 000 av landets befolkning som 

var beviljade insatsen daglig verksamhet enligt LSS. Cirka 10 000 personer med psykiska 

funktionsnedsättningar bedöms tillhöra personkretsen för LSS och av dessa bedöms cirka 7 

400 personer ansöka om daglig verksamhet om de skulle få rätt till det.  

 

Den dagliga verksamheten skall innehålla meningsfulla sysselsättningar och den skall vidare 

ha som syfte att medverka till den personliga utvecklingen och gynna delaktigheten i 

samhället. Ett generellt mål bör vara att på kortare eller längre sikt stärka den enskildes 

förmåga till arbete. Kommunernas problem idagsläget är att de inte har en daglig verksamhet 

som ger ett arbete på den öppna arbetsmarknaden, dels på grund av att medelåldern är hög på 

den nuvarande dagliga verksamheten och variationen av disponibel sysselsättning är 

begränsad (SOU, 2008:77). 
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1.1 Syfte 

Syftet med vår studie är att belysa betydelsen av en daglig verksamhet för personer med 

psykisk funktionsnedsättning i åldern 19-29 år. Denna dagliga verksamhet kan de ansöka om 

via socialtjänstlagen i den aktuella kommunen. 

 

Följande forskningsfrågor är aktuella i vår studie. 

 

• Hur kan daglig verksamhet leda till ett arbete? 

• Hur upplevs den dagliga verksamheten? 

• Vad är bra och vad kan bli bättre på den dagliga verksamheten? 

• Vilket inflytande har personer med psykiska funktionsnedsättningar i valet av 

arbetsuppgifter på den dagliga verksamheten? 

• Vad är målet med den dagliga verksamheten, samt hur arbetar handledarna för att 

målet skall uppnås?  
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    2. Bakgrund 

Under detta kapitel behandlas och definieras de övergripande olika begreppen som är aktuella 

i denna studie, det vill säga psykiatrireformen, rätten till daglig verksamhet, förändringar i 

rådande lagstiftning LSS samt psykisk funktionsnedsättning. 

 

2.1 Psykiatrireformen 

År 1995 genomfördes psykiatrireformen och syftet med den var att förbättra livssituationen 

för personer med psykiska funktionsnedsättningar, exempelvis stödja och hjälpa den enskildes 

självständighet och integritet samt öka deras möjligheter till gemenskap och delaktighet i 

samhället (Socialstyrelsen, 2007). I psykiatriutredningens slutbetänkande konstaterades att 

förutsättningarna för personer med psykiska funktionsnedsättningar ute i samhället i många 

avseenden var väsentligt sämre än för andra likvärdiga grupper. Personer med psykiska 

funktionsnedsättningar ute i samhället var beroende av service och vård från flera olika 

myndigheter och organisationer för att kunna leva ett drägligt liv (SOU, 1992:73). Samhället 

skall ansvara så att erforderliga resurser i form av service, stöd och vård är till förfogande för 

personer med psykiska funktionsnedsättningar och inte landstinget som det tidigare har varit. 

Dessa resurser skall anpassas efter den enskildes individuella behov och förutsättningar. 

Individens egna val och prioriteringar skall vara utgångspunkten för insatserna som ges av 

samhället. Insatserna skall också ges i så normaliserade samt öppna former som möjligt och 

även utformas så att det stöttar den enskildes självständighet, integritet och välfärd (Lundin & 

Ohlson, 2002). Det direkta samspelet mellan samhället och strukturer, normer, grupper, kultur 

samt individen med sina fysiska, mentala och känslomässiga förutsättningar är enligt Nilsson 

(1996) socialpsykologi. 

 

2.2 Psykiska funktionsnedsättningar 

Psykisk ohälsa är en vanligt förekommande företeelse i vårt samhälle. En beräknad siffra i de 

studier som finns i tidigare forskning uppskattas ungefär 20 – 30 procent av svenskarna lida 

av psykisk ohälsa varav ca 5 procent söker hjälp för detta. Den största delen av dem som 

drabbas av psykisk ohälsa repar sig utan några som helst bestående men, medan andra får 

funktionsnedsättningar i olika omfattningar (Nordén, 2001). Långt ifrån alla människor som 

har underligt uppförande och märkliga idéer lider av psykiatrisk problematik. Cullberg (2000) 

menar att gränsen i förhållande till sjukt och friskt är minimal och att ett "sjukligt" beteende 

inte bara är när en person avviker från normerna i samhället. Det är dock inte enbart 
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psykossjukdomar som kan bli orsak till psykiska funktionsnedsättningar. Långvarig ångest, 

manodepressitivitet, starka fobier samt borderlinestörning kan dessutom vara en anledning till 

att en person får en funktionsnedsättning (Cullberg, 2000). 

 

Eliasson (1995) anser att sociala definitioner kan vara betydelsefulla för hur människor 

preciserar sin sociala situation och att definitionen i sin tur kan ha någon betydelse för hur 

människor agerar. Enligt detta synsätt skall inte sociala fakta undersökas utan hur människor 

definierar dessa fakta. Det finns ett stort antal olika definitioner på personer med psykiska 

funktionsnedsättningar. Printz (2004) definierar begreppet som en varaktig nedsättning av 

social funktionsförmåga till följd av psykisk störning. Medan Andersson Höglund och 

Hedman Ahlström (2000) definierar begreppet som något vilket beror på psykiska sjukdomar 

eller skador på hjärnan och att dessa skador är orsakade av psykologiska faktorer i miljön 

och/eller medicinskbiologiska skäl. Samtidigt som Socialstyrelsens utvärdering av 

psykiatrireformen definierar psykisk funktionsnedsättning så här:  

 

Med personer med psykiska funktionsnedsättningar avses personer som 
är 18 år och äldre som pga. sin psykiska störning har en 
funktionsnedsättning som är så omfattande att de har svårt att klara det 
dagliga livet och därför har behov av vård-, stöd- och/eller 
omsorgsinsatser. (Socialstyrelsen, 1999:32)  

 

Enligt nationell psykiatrisamordning (2006:5) beskrivs psykiska funktionsnedsättningar som 

något en person har om hon eller han har väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på 

livsviktiga områden samt att dessa begränsningar har funnits eller kan antas komma att bestå 

under en längre tid.  Printz (2004) formulerar att det miljörelaterade handikappbegreppet 

innebär att man skiljer funktionshinder och handikapp. Funktionshinder blir en egenskap hos 

individen. Handikapp däremot är något som uppstår när den funktionshindrade möter en 

omgivning som inte är anpassad till hans eller hennes behov. Hindret finns alltså inte hos 

individen utan i miljön. Av den orsaken är det betydelsefullt att inte bara se psykisk ohälsa 

som föremål för medicinsk behandling, utan istället som en kombination av rätt stödinsatser 

och behandling (ibid.). 

 

Personer med psykiska funktionsnedsättningar kan bli stigmatiserade i samhället enligt 

slutbetänkandet av nationell psykiatrisamordning (SOU, 2006:100). De menar att detta är en 

realitet och kan i vissa fall förstås som uttryck för diskriminering. Negativa attityder från 
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andra tillsammans med en negativ självbild kan medverka till att personer med psykiska 

funktionsnedsättningar tycker sig ha små chanser till att utvecklas, men även att de känner sig 

ovälkomna och inte delaktiga i samhället. Åtgärder för att bryta en sådan utveckling är att 

samhället måste organiseras så att personer med psykiska funktionsnedsättningar finns 

representerade på till exempel arbetsplatser och i bostadsområden.  

 

2.3 Rätten till daglig verksamhet 

Propositionen 1992/93:159 om stöd och service till vissa funktionshindrade framför att 

kommunerna skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter 

väsentliga svårigheter i sin livsföring skall få möjligheter att delta i samhällets gemenskap. 

Vidare står det i propositionen 1992/93:159 om stöd och service till vissa funktionshindrade 

att via SoL 5 kapitel 7 § har kommunerna ett ansvar för att bidra till att enskilde får en 

meningsfull sysselsättning på exempelvis en daglig verksamhet. Kommunerna har därmed en 

central uppgift att gynna den enskildes rätt till exempelvis arbete. Det kan ske genom bland 

annat, inventering av arbetsplatser, kontaktförmedling mellan den med 

funktionsnedsättningen och arbetsförmedlingen eller genom särskilt ordnade dagliga 

verksamheter (prop. 1992/93:159). 

 

Personer med psykiska funktionsnedsättningar har rätt att söka insatser hos kommuner via 

lagar så som LSS eller SoL. Daglig verksamhet enligt 9 § 10 punkten LSS är en insats för 

personer i yrkesverksam ålder som saknar sysselsättning och som inte utbildar sig. Den 

dagliga verksamheten skall utformas individuellt med hänsyn till den enskildes 

funktionsnedsättning och verksamheten skall erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, 

meningsfullhet och gemenskap (SFS 1993:387). Vidare bör den dagliga verksamheten kunna 

innehålla såväl sysselsättningar med habiliterande inriktning som mer produktionsinriktade 

uppgifter (SOU, 2008:77).  

 

Enligt LSS, har de som ingår i 1.3 § rätt att ansöka om bistånd i form av daglig verksamhet, 

men biståndsbeslutet får inte fattas via LSS på grund av att personkrets tre i dagsläget inte har 

rätt till daglig verksamhet enligt LSS (SFS 1993:387). Regeringen menade i förarbetet till 

LSS att med beaktande till det statsfinansiella läget, att rätten till daglig verksamhet främst 

skulle avse de personer som omfattades av den gamla så kallade omsorgslagen, det vill säga 

de som i dagsläget bedöms tillhöra personkrets 1.1 och 1.2 § § enligt LSS (prop. 

1992/93:159). 
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Vanligast är att personer med psykiska funktionsnedsättningar ansöker samt får beviljad 

daglig verksamhet via SoL 4 kapitel 1 §, biståndsparagrafen.  Den säger att personer som inte 

själv kan se till att sina behov blir tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för bland 

annat sin livsföring i övrigt samt att biståndet skall utarbetas så att det stimulerar den 

enskildes potentialer att leva ett självständigt liv. På detta vis skall den enskilde få en skälig 

levnadsnivå till skillnad mot LSS där en god levnadsnivå skall uppnås. 

 

2.4 Förändringar i rådande lagstiftning LSS 

Regeringen tillsatte år 2006 en LSS – kommitté som skulle undersöka om hur personer med 

psykiska funktionsnedsättningar som ingår i personkrets 3 i LSS skall få tillgång till 

meningsfull sysselsättning via insatsen daglig verksamhet enligt LSS, samt bedöma 

konsekvenser om detta skulle också ske. Det finns ingen säker statistik som åskådliggör hur 

många av de personer som skulle kunna inkluderas i personkrets 3 som i dag har meningsfull 

sysselsättning. Vidare betyder det inte att alla dessa personer skall ingå i personkrets 3 i LSS, 

eftersom det i den lagen finns en snävare definition av vilka som kan ingå och därmed också 

skulle kunna få tillgång till insatsen daglig verksamhet. Det ger dock en antydan på att många 

personer med psykiska funktionsnedsättningar står utanför en insats som skulle kunna öka 

deras välbefinnande (Regeringen, 2007:84). 

 

LSS – kommittén (SOU, 2008:77) anser dessutom att det är av yttersta vikt att rätten till 

daglig verksamhet inte leder till att personer som tillhör målgruppen för daglig verksamhet 

automatiskt tros sakna arbetsförmåga. I första hand skall det givetvis prövas om personer med 

psykiska funktionsnedsättningar kan få ett vanligt arbete med stöd av Arbetsförmedlingen och 

dess riktade stöd till personer med funktionsnedsättning. Först när detta och ordentlig 

prövning av arbetsförmågan är gjord skall insatsen daglig verksamhet kunna beviljas enligt 

LSS. LSS – kommittén har även kommit fram till att många av de som beviljas aktivitets- och 

sjukersättning på grund av psykiska funktionsnedsättningar har tidigare förvärvsarbetat inom 

den öppna arbetsmarknaden. Det är därför berättigat att som ett första steg ge dessa personer 

ett utökat stöd till meningsfull sysselsättning på en daglig verksamhet enligt LSS. Genom 

detta utökade stöd kan även utsikterna förbättras för att personer i gruppen skall inträda eller 

återinträda på arbetsmarknaden (SOU, 2008:77).  
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Denna LSS – kommitté kom bland annat fram i sitt slutbetänkande (ibid.) att för att personer 

med psykiska funktionsnedsättningar skall kunna beviljas daglig verksamhet via LSS skall de 

ha beviljad aktivitets- eller sjukersättning enligt Lag (1962:381) om allmän försäkring av 

Försäkringskassan. Vidare så skall personer med psykiska funktionsnedsättningar som 

beviljas enligt LSS ha rätt att genomgå en inledande kartläggning för att fastställa hur den 

dagliga verksamheten bör utformas för att passa den enskilde, det vill säga en aktivitetsplan 

skall erbjudas och den skall innehålla en beskrivning av syftet med den dagliga verksamheten 

(SOU, 2008:77).  
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      3. Teoretisk referensram 

 I detta kapitel kommer dessa två teorier George Herbert Meads symbolisk interaktionism 

samt Aaron Antonovskys KASAM (Känsla Av SAMmanhang) att diskuteras, men även 

centrala begrepp såsom livskvalité, meningsfull sysselsättning, samhörighet samt delaktighet 

kommer att diskuteras eftersom de är återkommande genom hela denna studie 

 

3.1 Symbolisk interaktionism 

George Herbert Mead (1976) utvecklade grunderna för symbolisk interaktionism, interaktion 

betyder samspel. Interaktion handlar enligt teorin om att interagera, men även om att två saker 

står i relation till varandra och på så sätt påverkar varandra. Symbolisk interaktionism 

fokuserar på hur skapelse och användning av symboler i det sociala livet kan hjälpa oss att 

förstå vem vi är och varför gör vi som vi gör (ibid.). Den symboliska interaktionismen är 

också ett analysredskap som kan hjälpa oss att förstå samhället, detta verktyg är även lämpligt 

när människans beteende och det mänskliga grupplivet i samhället undersöks. Men det är 

även ett synsätt, ett perspektiv och en utgångspunkt för en analys av den sociala verksamheten 

enligt Trost och Levin (1999).  

 

Den symboliska interaktionismen omfattar enligt Trost och Levin (1999) ett antal 

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

sociala verkligheten vi söker förstå. Några av de väsentligaste föreställningarna inom 

symbolisk interaktionism är definitionen av situationen, social interaktion, interaktion med 

hjälp av symboler, människan är aktiv och avslutningsvis vi handlar och befinner oss i nuet. 

Den första av dessa begreppsförklaringar är definitionen av situationen, som betyder att det en 

människa uppfattar är både dennes verklighet och det som bestämmer dennes beteende. Social 

interaktion ägnar vi oss i stort sätt alltid åt på ett eller annat sätt. Vi integrerar med oss själva 

då vi tänker samt genom minspel och kroppsspråk. Till och med känslor kan ses som 

interaktion, då vi inte känner känslorna utan att först tänka att vi känner dem. De absolut 

vanligaste symbolerna är troligtvis orden som vi får med oss när vi lär oss det språk vi talar, 

eftersom ord inte bara är ljud utan ljud med mening blir de symboler. Det vill säga för att 

dessa ord ska bli symboler måste vi dela dem med andra individer i vår omgivning. 

Människan är hela tiden aktiv av den orsaken att vi ständigt handlar på ett eller annat sätt. Den 

symboliska interaktionismen fokuserar på våra beteenden som sociala varelser och den 

förutsätter variation. Den femte och sista definitionen inom symbolisk interaktionism är nuet. 
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Nuet förändras ständigt det vill säga det är inte samma ”nu” idag som igår. Det innebär att alla 

befinner sig i en ständig förändringsprocess (Trost & Levin, 1999).  

 

Människans beteende är ett resultat av dennes sociala och individuella historia (Trost & 

Levin, 1999). Författarna menar vidare att symbolisk interaktionism som perspektiv lägger 

tyngdpunkt på våra beteenden som sociala varelser. Att vara verksam och aktiv betyder att 

vara med i en verksamhetsprocess. Det finns inte något som är stillastående utan alla är 

föränderliga. Ur ett perspektiv av symbolisk interaktionism är människor föränderliga 

varelser, som formar varandra och påverkas av varandra. Fortsättningsvis menar Trost och 

Levin att vi människor tar ofta vår identitet som självklar. Vi märker inte att den hela tiden 

finns där och ger struktur åt våra liv. En människa har inte enbart en identitet. Vi har varenda 

en av oss ett långt register med olika identiteter som kopplas till och från beroende på vilka 

sociala relationer vi definierar att vi är inblandade i vid olika situationer (ibid.).  

 

3.2 KASAM (Känsla Av SAMmanhang) 

Antonovsky (2005) ansåg genom sin teori KASAM att en individ aldrig är antingen helt frisk 

eller helt sjuk, utan att vi hela tiden rör oss mellan de två polerna frisk och sjuk. Enligt 

Antonovsky är det graden KASAM som ligger till grund för var vi befinner oss mellan dessa 

poler.  

 

Begreppet KASAM innefattar tre delkomponenter. En grundläggande upplevelse av att det 

som sker i och utanför individen är förutsägbara, begripliga och strukturerade, nämligen 

begriplighet och att de resurser dessa skeenden kräver finns tillgängliga, det vill säga 

hanterbarhet samt slutligen att livets utmaningar är värda att investera sitt engagemang i, 

närmare bestämt meningsfullhet (ibid.). Dessutom menar Antonovsky att en bestående stark 

KASAM inte grundas förrän i början av vuxenlivet. Det är i det tidiga vuxenlivet som 

exempelvis sociala relationer och möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden lägger 

grunden för individens uppnående av KASAM. Om en individ har en sysselsättning som 

denne kanske inte tycker om, är det dock nödvändigt att han eller hon ser att sysselsättningen 

på något sätt berikar livet. Antonovsky menar att upplevelsen av det förutsägbara utgör 

underlag för meningsfullhet. Men även att den som arbetar skall känna att han har möjlighet 

att välja sina uppgifter, arbetsordningen, och arbetstakten. Då upplevs också arbetet sannolikt 

som meningsfullt.  Om medbestämmande skall ha möjlighet att leda till meningsfullhet så 

måste även sysselsättningen vara av högt socialt värde.  
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Sysselsättningens innebörd för KASAM kan ses ur många olika perspektiv anser Antonovsky 

Bland annat hur sysselsättningen bedöms från samhället är avgörande, detta kan till och med 

vara mer betydelsefullt än tillexempel själva arbetsförhållandena. Om den som utför arbetet 

möter uppskattning och upplever sig ha en status bidrar detta till KASAM.  

I arbetsgemenskapen är det dessutom viktigt för individerna att gruppen har en gemensam 

värdegrund då detta gör så att individerna i arbetsgruppen upplever en förutsägbarhet som 

leder till att tillvaron blir hanterbar och begriplig. Människors känsla av sammanhang är alltså 

väldigt beroende av hur han eller hon upplever sin vardagliga tillvaro som präglas av 

sysselsättning (Antonovsky, 2005).  

 

3.3 Centrala begrepp  

3.3.1 Livskvalitet  

Livskvalitet är enligt Nationalencyklopedin (2008), den upplevda känslan av att leva ett gott 

liv, men även att det är (mått på) livsvärde(n) som inte mäts med pengar t.ex. god miljö, 

gemenskap och tillgång till kultur. Det är således andra faktorer än ekonomiska orsaker eller 

överlevnadsnatur är viktiga för människors livskvalitet. En annan beskrivelse av livskvalitet 

är att vara aktiv, ha gemenskap, självkänsla och en grundstämning av glädje. Nordstedts 

ordbok (1999) definierar begreppet livskvalitet enligt följande ’’Livsvärde(n)’’ som inte mäts 

med pengar’’.  

 

3.3.2 Meningsfull sysselsättning 

Alla människor har ett behov av meningsfull sysselsättning enligt Brunt och Hansson (2005) 

för att uppnå välbefinnande, och för att få livskvalitet krävs en balans mellan olika aktiviteter 

i det dagliga livet. Meningsfull sysselsättning ansvarar kommunerna för att personer med 

psykiska funktionsnedsättningar skall få. En mängd människor med psykiska 

funktionsnedsättningar är understimulerade, passiva och tidvis också isolerade. 

Funktionsnedsättningar kan innebära att personen har brist på initiativ förmåga samt 

svårigheter för att engagera sig. Om sysslor som ger struktur åt vardagen inte förekommer kan 

en försämring eller stagnering av personens utveckling uppstå, därför är det betydelsefullt 

med en daglig sysselsättning som erbjuder stimulans, omväxling och social samvaro (ibid.). 

Eftersom begreppet meningsfull sysselsättning i hög grad har en individuell betydelse för alla 

människor, är det av naturliga skäl svårt för kommunerna att tillgodose allas behov. Men det 
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finns principer som säger att om kommunen kan erbjuda tre olika möjligheter till aktivitet och 

sysselsättning är det acceptabelt (Socialstyrelsen, 2003). 

 

3.3.4 Samhörighet 

Samhörighet är enligt FN:s konventionsstater att erkänna att personer med 

funktionsnedsättning har rätt att få bästa möjliga hälsa utan diskriminering på grund av sin 

funktionsnedsättning. Vidare skall konventionsstaterna bland annat vidta alla lämpliga 

åtgärder, till exempel att erbjuda sådan hjälp och stöd som personer med funktionsnedsättning 

behöver främst på grund av deras funktionsnedsättning. Det kan handla om tidig upptäckt och 

ändamålsenliga insatser samt service som är avsedd för att begränsa och förebygga vidare 

funktionsnedsättning (SOU, 2008:23). 

 

3.3.5 Delaktighet  

Delaktighet är enligt FN:s standardregler en utveckling som leder till att både olika 

samhällsområden och omvärlden blir åtkomliga för alla och då främst för personer med 

funktionsnedsättning. Med andra ord att personer med funktionsnedsättning har samma 

rättigheter som andra människor i samhället. Samhällena måste aktivt stödja att personer med 

funktionsnedsättning integreras i den öppna arbetsmarknaden. Detta stöd kan erbjudas på 

olika sätt, exempelvis genom yrkesutbildning, stimulansskapande kvoteringssystem, 

anställningar som avsätts för dessa människor, lån eller bidrag till småföretag, ensamrätt eller 

förmånsrätt till viss tillverkning, skattelättnader, kontroll av kontraktsuppfyllelse eller annat 

tekniskt eller ekonomiskt bistånd till företag som anställer personer med funktionsnedsättning. 

Samhällena måste dessutom uppmuntra arbetsgivare att göra tillfredsställande anpassningar 

för att personer med funktionsnedsättning lättare skall kunna komma in i arbetslivet (SOU, 

2008:23).  
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      4. Metod 

Under följande kapitel beskrivs de metodval, tillvägagångssätt, urval och begränsningar, de 

etiska övervägandena som har varit aktuella för denna studie. Dessutom kommer det en 

beskrivning hur intervjumaterialet har bearbetats.   

 

4.1 Val av metod  

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

Vi har utfört halvstrukturerande intervjuer och denna form av intervju innebär att det finns 

teman samt förslag till frågor, men det finns samtidigt en möjlighet att ändra på frågornas 

form och ordningsföljd (Kvale, 1997). 

 

Enligt Kvale definieras intervjuer som dialoger om den mänskliga livsvärlden, där den verbala 

dialogen omvandlas till texter som sedan tolkas. Denna vetenskapliga teori kallas 

hermeneutiken och dess huvudsyfte är att vinna en gällande och gemensam insikt av en texts 

innebörd.  

 

När vi har utgått från vår undersökningsmetod så har det även validitet funnits i åtanke samt 

reliabilitet och generaliserbarhet. Dessa begrepp är viktiga för att de är en premiss och för att 

resultat skall kunna generaliseras till att avse även andra än de som är undersökta. Med 

validitet, giltighet menas om vi har undersökt det vi avsåg att undersöka. Med reliabilitet, 

pålitlighet, menas att en mätmetod är okänslig för slumpens inverkan dvs. reliabilitet är stor 

när testen ger samma resultat vid upprepade mätningar (Ibid.).  

 

I en kvalitativ studie är förförståelsen de kunskaper och erfarenheter som forskaren bär med 

sig sedan tidigare erfarenheter. De personliga erfarenheterna en forskare har sedan tidigare får 

inte påverka resultat av tolkning eller de observationer som görs. I denna studie har det varit 

en medvetenhet om förförståelsen som finns inom ämnet, då data har analyserat som 

framkommit genom intervjuer har vi försökt att inte värdera vad som har sagts i dessa (Olsson 

& Sörensen, 2002).  

 

Andra källor som vi har använt är lagar, litteraturstudier och forskningsrapporter. På internet 

har till exempel databaser såsom google, riksdagen och Libris utnyttjats. Sökorden som har 

använts är psykiskt funktionsnedsättning, daglig verksamhet, livskvalitet samt meningsfullhet. 
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4.2 Urval och avgränsningar 

Vi har studerat hur en kommun i Norrbotten tänker och arbetar kring daglig verksamhet. 

Kommunen har sedan hösten 2007 arbetat för att utveckla samt förbättra den befintliga 

dagliga verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar, eftersom den 

nuvarande dagliga verksamheten har hög medelålder och variationen av tillgänglig 

sysselsättning är begränsad. Målet med projekt är att förbereda individen för 

arbetsmarknadens krav och därmed klara av de befintliga formerna för arbetsrehabilitering 

och arbetsprövning via arbetsförmedlingen.  

 

Målgruppen vi valt att använda oss av i denna studie är åldern 19 – 29 år eftersom det anses 

vara arbetsverksam ålder, men även för att kommunen har en bättre befintlig daglig 

verksamhet för åldersgruppen över 29 år.  

 

Vi har valt att avgränsa intervjuerna till två personal och tre personer med psykiska 

funktionsnedsättningar på den dagliga verksamheten i den aktuella kommunen. Att vi bara har 

intervjuat tre personer med psykiska funktionsnedsättningar beror på att det i viss omfattning 

kan vara en svår målgrupp att nå, då de ofta har svårt att prata och öppna sig för okända 

människor. 

 

4.3 Tillvägagångssätt  

I inledningsstadiet av vårt uppsatsskrivande började vi med att arbeta fram två stycken 

informationsbrev, en för handledare samt en för brukare men även intervjuguider. Vidare 

skickade vi ut ett informationsbrev (bilaga 1) till enhetschefen för det aktuella området, sedan 

har detta vidarebefogats till personal inom kommunpsykiatrin i samma kommun angående 

deras eventuella medverkan i intervjuer. I detta brev har denna studie presenterats och hur 

länge intervjuerna beräknades pågå (cirka en timme) även intervjufrågorna (bilaga 2) 

bifogades i samma brev. I informationsbrevet som har skickats till personalen har också ett 

informationsbrev (bilaga 3) och intervjuguide (bilaga 4) bifogats till de personer som är 

beviljade daglig verksamhet, gällande deras eventuella medverkan i våra intervjuer. Detta för 

att personalen skulle kunna hjälpa oss i urvalet av informanter bland de med psykiska 

funktionsnedsättningar (brukarna) som är beviljade daglig verksamhet.  

 

För att lättare få en struktur på intervjuerna har intervjuguider (bilaga 2 & 4) använts där 

ämnena samt ordningen på frågorna angetts. Frågorna som har ställts har varit korta och 
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enkla. Detta på grund av att följdfrågor skulle kunna frågas (Kvale, 1997). Intervjuerna med 

handledarna har spelats in med hjälp av en bandspelare för att ingen information skall gå 

förlorad och dessa band har endast vi avlyssnat. Förutom detta har alla band förvarats inlåsta 

efter intervjuerna sedan så har de förstörts efter det att studien har blivit slutförd. Dock fick vi 

inte lov att banda intervjuerna som vi gjorde med brukarna, denna önskan informerade 

handledarna oss om innan vi började intervjuerna och vi accepterade detta. De intervjuerna 

har istället antecknats ned under själva intervjun, vilket försvårade processen lite på grund av 

att vi inte fick något riktigt flyt i intervjuerna. Ofta fick vi fråga om och be dem berätta om 

eller inte prata så fort, för att vi skulle hinna anteckna. Dessutom fick brukarna själva välja 

om de ville ha med någon handledare under intervjuerna och det ville samtliga. Att de hade 

den valmöjligheten var för att de skulle känna sig trygga i intervju situationen. Men det är inte 

säkert att vi hade fått ett annorlunda resultat trots fler informanter och samtidigt finns det 

funderingar om vi skulle ha fått annorlunda svar om inte handledaren varit med informanterna 

under intervjuerna, det vill säga om det har påverkat informanternas svar. Vi blev dock lovade 

av samtliga informanter att kontakta dem igen om vi behövde komplettera eller om det skulle 

uppkomma några funderingar eller missuppfattningar. 

 

4.4 Bearbetning av material från intervjuer 

Materialet som vi har fått fram i samband med intervjuerna har behandlas konfidentiellt, 

vilket betyder att ingen kommer att kunna känna igen sig i studien eftersom alla namn eller 

andra utmärkande uppgifter har tagits bort. De intervjuer som vi fick spela in på band har vi 

sedan skrivit ut i en ordagrann skriftlig text och sedan när vi har analyserat dessa data från 

intervjuerna har de kodats/kategoriserats. Vi har läst igenom den skriftliga texten och därefter 

har vi kodat väsentliga avsnitt, för att sedan kunna koda om dem eller koda dem på andra sätt. 

Detta för att sedan lättare kunna koppla ihop den skriftliga texten med exempelvis övriga 

rapporter och litteratur. Under själva analysen av skriftlig text har vi rensat bort en del 

material som vi fick i samband med intervjuerna, detta för att det framkom mycket fakta som 

inte var relevant för själva studien (Kvale, 1997). 

 

4.5 Etiska överväganden 

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

samtycke till att medverka i intervjuer, men även att de har haft rätt att avbryta intervjun när 

de har velat samt att deras deltagande har varit helt frivilligt . Vidare har ingen övertalning 

utövats och informanterna har varken påverkats likväl som inget eller ingen har kunnat 



 24

identifieras. Dessutom har informanterna själv fått besluta om de har velat ha med sin 

handledare under intervjun samt om de ville att bandspelaren skulle vara på eller inte. 

Slutligen så har vi haft i åtanke att vi har tystnadsplikt och att vi har ett informationskrav 

angående dessa ovannämnda saker (Kvale, 1997). 
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      5. Analys  

Här nedan i detta kapitel kommer projektet i den aktuella kommunen att beskrivas samt dess 

mål och värdegrunder för personer med psykiska funktionsnedsättningar, men även material 

från intervjuer som har kopplats samman med exempelvis litteratur, rapporter och lagar 

kommer att behandlas. 

 

5.1 Projekt för personer med psykiska funktionsnedsättningar i åldern 19-29 år 

I projektplanen för projektet framkommer att personer med psykiska funktionsnedsättningar i 

en kommun i Norrbotten har hög medelålder på den nuvarande dagliga verksamheten, och 

variationen av tillgänglig sysselsättning är begränsad. Detta projekt vänder sig i första hand 

till personer mellan 19 – 29 år, som behöver någon form av sysselsättning för att bryta 

isolering samt utanförskap och i förlängningen kunna ta ett arbete på arbetsmarknaden. 

 

Målet med projektet är att förbereda individen för arbetsmarknadens krav för att de sedan 

skall klara av de befintliga formerna av arbetsrehabilitering och arbetsprövning via 

arbetsförmedlingen. Vidare är målet en integrering av verksamheten med produktion i olika 

lokala företag och inte en isolerad sysselsättning skild från världen utanför. Men målen med 

projektet är även att förhindra isolering, minska medicinering, förebereda för 

arbetsmarknaden och ge sysselsättning, utbildning och friskvård samt skapa nätverk bland 

olika aktörer på arbetsmarknaden. Sysselsättningen skall därför i hög grad vara motiverande 

och med skräddarsydda insatser ge målgruppen rehabiliterings- och utvecklingsmöjligheter. 

Verksamheten kan ses som en förberedande utbildning/träning för personer med 

funktionsnedsättningar. 

 

Värdegrunder i projektet är att se individens alla resurser och förmågor. Det vill säga alla kan 

med rätt stöd, det skall även skapas förutsättningar för gemenskap och delaktighet. 

 

5.2 Målet med den dagliga verksamheten 

När handledarna för dagliga verksamheten intervjuades framkommer att de anser att ett annat 

slag av jämvikt är viktigt för att arbetet och arbetsuppgifterna skall utformas till den enskildes 

intressen samt förmågor, det vill säga det den dagliga verksamheten skall vara precis lagom 

utmaning. Arbetsuppgifter skall upplevas stimulerande och leda till att den enskilde upplever 

att de utvecklas och är involverade i en arbetsprocess.  
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Hur dagarna på den dagliga verksamheten skall se ut arbetar handledarna fram tillsammans 

med den enskilde, det kan exempelvis göras muntligt vecka för vecka. Det kan även finnas 

nedskrivet på ett papper, en så kallad individuell handlingsplan, i vilken den enskilde är 

delaktig i att arbeta fram. De sitter även ned tillsammans och pratar igenom veckans fem 

arbetsdagar, det vill säga vad som skall göras samt vad som skall hända. All struktur och 

tidsscheman på verksamheten är individuella och de kan växla från dag till dag, allt för att den 

enskildes mål skall uppnås men även för att en bra balans och en lämplig dygnsrytm skall 

hittas, vilket stämmer med Antonovskys (2005) teser om ett upplevt meningsfullt arbete där 

den enskilde har haft möjlighet att välja uppgifterna, föredragningslistan samt arbetstakten. 

Detta instämmer även slutbetänkandet av LSS – kommittén (SOU, 2008:77) in i, det vill säga 

att det är den enskildes funktionsnedsättning och behov som bestämmer vilken typ av 

verksamhet som är mest lämplig för honom eller henne och att därefter skall det försökas att 

finna en lämplig verksamhet.  

 

Vidare är målsättningen, enligt handledarna, att få ut personerna med psykiska 

funktionsnedsättningar med rätt insatser och rehabiliterings- och utvecklingsmöjligheter från 

den dagliga verksamheten. För att sedan introducera dem hos exempelvis företag och där 

kunna etablera en kontakt så att de får någon form av anställning eller ett återinträdande på 

arbetsmarknaden, vilket även slutbetänkandet av nationell psykiatrisamordning (SOU, 

2006:100) och slutbetänkande av LSS – kommittén (SOU, 2008:77) betonar. Den dagliga 

verksamheten kan ses som en förberedande träning inför målet. Men det är en lång process, 

kan handla om två till tre år innan de är tillbaka till ett vanligt arbete. Men enligt 

slutbetänkande av LSS – kommittén (ibid.) finns det en ansenlig risk för en ”inlåsningseffekt” 

för de personer som har beviljats daglig verksamhet. Detta betyder att den dagliga 

verksamheten har blivit en permanent insats för den enskilde och inte ett led i utvecklingen 

för att få ett lönearbete, vilket även citatet nedan betonar: 

 

Målet är ju att komma tillbaka till arbetslivet för jag har varit borta 
länge från arbetsmarknaden. 

 

Men det finns även människor på den dagliga verksamheten som, enligt handledaren, aldrig 

får möjlighet att gå ut på ett arbete och det är på grund av sin sjukdom. De vill ha strukturer, 

rutiner och samma folk hela tiden runt omkring sig, vilket Nordén (2001) dessutom styrker då 

han förklarar att många av dem som drabbas av psykisk ohälsa tillfrisknar utan några som 
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helst varaktiga problem samtidigt som det även finns personer som får bestående 

funktionsnedsättningar som varar livet ut.  

 

Utifrån intervjuerna kan vi se att handledarna har en central roll som både är stimulerande och 

svår på samma gång. Samtidigt som de skall ha ett entreprenörstänkande och kunna bidra med 

en yrkeskunskap, så skall de också ha tid att just handleda; de skall inte ta över men de skall 

heller inte vara för passiva, utan klara av att anpassa sig till varje situations olika behov. En av 

handledarna uttrycker sig som följer nedan: 

 

Sedan anser jag ju också att vi skulle behöva vara en till handledare, 
för det är ju mycket som skall hinnas med. Samtidigt som jag skall 
vara handledare och finnas till så skall jag ju också hinna ringa runt 
och ha kontakt med olika företag, ibland kanske det är nån som 
behöver lite tid på tu man hand och då skall jag finnas till för det. 
Nu sitter jag här och pratar med dig, då finns ingen nere med 
grabbarna. 

 

Det som utgör grunden för en bra handledning är närhet, omsorg och personligt engagemang. 

En handledare har lyckats då arbetet med det teoretiska innehållet kännetecknas av ett genuint 

intresse. Det handlar kort sagt om att handledarens uppgift inte är att ge alla svar utan istället 

försöka förstå alla frågor (Lauvås & Handal 2001). Handleda(re) definieras enligt 

Nationalencyklopedin (2008) som en person som (yrkesmässigt) ger hjälp och anvisningar till 

någon, som dock till stor del arbetar självständigt. 

 

Ett hinder i den dagliga verksamheten kan vara, enligt handledarna, att det finns för lite 

ekonomiska resurser för kommunen. De anser att det behövs ytterligare en 

handledare/personal eftersom det är många arbetsuppgifter. Samtidigt som de skall arbeta som 

handledare och finnas till för den enskilde, så skall de även ha kontakt med olika företag. 

Sedan uttryckte både handledare och personerna på den dagliga verksamheten att det borde 

finnas mer kvinnliga deltagare, vilket kanske är ett resultat av att arbetsuppgifterna var mer 

utformade för män.  

 

5.3 Betydelsen av ett deltagande på en daglig verksamhet 

Bakk & Grunewald (2004) tar upp om betydelsen av att medverka i en daglig verksamhet, de 

konstaterar att den daglig verksamheten ger innehåll och meningsfullhet åt livet, men även 

stimulans, samhörighet samt berikande upplevelser och erfarenheter kan komma att bidra till 
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en större självständighet. Den dagliga verksamheten ger också glädje åt personer med 

psykiska funktionsnedsättningar, eftersom de får användning av sina kunskaper och 

färdigheter som ofta är förvärvade med stor möda. Men det är ändå viktigt att betona att den 

enskilde inte är anställd i den dagliga verksamheten, utan medverkar frivilligt efter egen 

önskan. Omfattningen bör ändå vara densamma som i arbetslivet, men med anpassningar efter 

individuella önskemål och behov om så är möjligt (ibid.). 

Under intervjuerna kan en gemensam syn på hur den dagliga verksamheten upplevs 

igenkännas hos de flesta informanterna. Det finns en förenad bild om att det är bra exempelvis 

samhörighet och gemenskap på den dagliga verksamheten:  

Vi som är här trivs tillsammans och vi har bra gemenskap. 

Det som också är positivt är att vi har bra samhörighet här och vi har 
saker att göra. 

Det är en bra daglig verksamhet, här pratar man med folk, inte om 
folk. 

Detta ligger helt i enlighet med vad FN:s konventionsstater har uttryckt angående om personer 

med funktionsnedsättning skall ha rätt att få bästa tänkbara hälsa och inte bli utsatta för 

diskriminering för sin funktionsnedsättning (SOU, 2008:23). Detta gäller även vad 

slutbetänkandet av nationell psykiatrisamordning (SOU, 2006:100) har kommit fram till, det 

vill säga att frågan om återinträdet till aktivitet, sysselsättning och arbete för personer med 

psykiska funktionsnedsättningar har kommit att hamna i bakgrunden trots att 

psykiatriutredningen konstaterade att rehabilitering och återgång till arbete är en avgörande 

fråga för att omständigheterna för personer med psykiska funktionsnedsättningar i 

verkligheten skall kunna utvecklas och normaliseras. 

 

Topor (2001) beskriver att arbete har en stor betydelse för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar, men att arbete också definieras olika beroende på den psykiska 

funktionsnedsättningen. Topor tar upp att det inte bara är lönen, som vanligtvis berörs som det 

mest centrala för arbetets betydelse för de med psykiskt funktionsnedsättning, utan arbetets 

betydelse för dem är helt annat än för oss utan psykiska funktionsnedsättningar. Han menar 

alltså att lönen som tidigare var en grundläggande ”morot” har ersatts med meningsfullhet i 

arbetet. Topor hänvisar till Hydén som beskriver betydelsen av den dagliga verksamheten som 

den sociala gemenskap målgruppen får samtidigt som de är på den dagliga verksamheten. 
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Vidare, enligt Topor, ger ett arbete struktur på vardagen samt att personer med psykiska 

funktionsnedsättningar får plats i samhället och blir något, detta framkommer även av denna 

informant: 

Den dagliga verksamheten är bra, det ger struktur åt dagen med 
särskilda tider att passa, det är bra och hjälper mig att få en normal 
dygnsrytm, det gör också så att fritiden blir mer värdefull. Jag menar 
om man inte arbetar så kan man inte heller se någon fritid, det mesta 
blir ju fritid då.  

 

Enligt Karlsson (2008) är detta en viktig aspekt, han menar att människor mår bra av att 

strukturera sin vardag och då främst genom arbete. Vidare anser han att arbete ofta innebär att 

människor strukturerar sin tid, både fritid som arbetstid, på samma sätt som andra människor i 

samhället.  

 

Dessutom framkommer i intervjuerna att personer med psykiska funktionsnedsättningar som 

deltar i en daglig verksamhet får känna ansvar samtidigt som de känner sig jämbördiga med 

andra i arbetslivet, som en av de vi intervjuade uttrycker: 

 

Arbete känns viktigt för det känns som att man ”gör rätt för sig” man 
får en känsla av att man är nyttig i både sina egna och andras ögon 
än om man bara sitter hemma. 
 

Vilket även en annan informant instämmer i: 

 

Det känns som ett meningsfullt arbete för att det är som de flesta 
andra jobb med lön, semester, och ”riktiga” arbetsuppgifter också 
känner man sig nyttig. 

 

Detta ligger helt i linje med vad SoL och LSS anger, det vill säga att den enskilde skall få rätt 

att leva som andra samt att ett arbete har en stor betydelse för alla människor både när det 

gäller hälsa och delaktighet i samhället.  

 

Dessutom framkommer betydelsen av den sociala träningen under en intervju med en av 

handledarna. Denne formulerar sig enligt nedan: 

 

Ett annat så kallat samarbete är ju faktiskt då vi går och äter på … 
restaurangen tillsammans. Jag känner ju mycket folk och alltid är 
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det nån som kommer och hälsar. Då försöker jag, även om det är 
dagliga bekanta, alltid att resa mig och ta i hand samt presentera 
pojkarna. Det gör det naturligt för dem att göra samma sak och 
det är mycket bra social träning. 

 

Detta får stöd i slutbetänkandet av nationell psykiatrisamordning (SOU, 2006:100) där det 

framkommer att negativa attityder från andra tillsammans med en negativ självbild kan bidra 

exempelvis till att personer med psykiska funktionsnedsättningar känner sig ovälkomna och 

inte delaktiga i samhället. 

 

5.4 Resultat av att deltaga på en daglig verksamhet   

En psykisk funktionsnedsättning kan som tidigare nämnt vara sammankopplat med 

exempelvis långvarig ångest eller fobier. Som i sin tur kan leda till att personer med psykiska 

funktionsnedsättningar får hämmade möjligheter att styra över sin egen tillvaro. Detta 

tillsammans med svårigheter att kommunicera med sin omgivning kan medföra att individen 

blir isolerad från sociala samband. Enligt slutbetänkande av Nationell psykiatrisamordning, 

(SOU, 2006:100) så observerar omgivningen att personer i vissa lägen inte beter sig eller 

fungerar som de väntar sig, detta kan detta leda till irritation, rädsla, och moraliserande 

reaktioner som att personerna är lata eller ovilliga. När en individ blir isolerad socialt så kan 

funktionsnedsättningen övergå till ett handikapp. En av informanterna uttryckte sig så här: 

… den dagliga verksamheten är bra för mig, skulle jag inte vara här 
så skulle jag nog inte ta mig ut så mycket. 

Vilket också en av handledarna bekräftar, då han anser att sysselsättningen på en daglig 

verksamhet gör att den enskilde får ett mer normalt sätt att vara. Antonovsky (2005) påpekar 

även detta, det vill säga att sysselsättningens betydelse för KASAM kan ses ur flera olika 

perspektiv. Resultat kan exempelvis bli att den enskilde sköter sin ADL1 bättre, 

medicineringen kan minska och att det inte bara finns fritid hela tiden för den enskilde. Detta 

kan i sin tur leda till att personer med psykiska funktionsnedsättningar inte blir 

understimulerade, overksamma och stundom isolerade. Även Brunt och Hansson (2005) 

menar att om det inte finns en sysselsättning som ger struktur åt vardagen kan det inträffa en 

försämring eller stagnering av personens utveckling, samtidigt blir då fokus på olika 

beteenden i enlighet med den symboliska interaktionismen (Mead, 1976).   
                                                 
1 ADL är en förkortning av Activities of Daily Living (Aktiviteter för dagligt liv) och detta 
innebär träning av vardagliga aktiviteter som att exempelvis tvätta och klä sig, bädda sängen, 
laga mat och diska. 
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För att minska risker för isolering så bör information angående exempelvis utbildningar 

komma till de organisationer/dagliga verksamheten som de personerna med psykisk 

funktionsnedsättning kommer i kontakt med/vistas i. Våra informanter är enade om att 

sysselsättning är en viktig del för att kunna utvecklas och må bra i livet, helt i enlighet med 

FN: s standardregler (SOU, 2008:23). Som en handledare uttryckte sig: 

  

Att få respons på ett arbete i form av ett resultat får brukaren att 
känna sig behövd och att ha utfört ett arbete som fyller ett 
betydelsefullt ändamål. 

 

Både brukare och handledare anser att de blivit mer aktiva efter att de arbetat klart för dagen 

än om de inte arbetat, vilket medför i att det ger en minskad isolering. En av informanterna 

beskrev det på följande vis: 

 

Det är ju bra att ha nåt att göra, man gör ju andra saker sen då. Då 
man inte haft nåt arbete har man ju blivit som mer lat. 

 

Och en handledare beskriver detta på liknande sätt:  

 

Jag tror ni blir mer aktiva även andra tider, som efter arbetet, som om 
arbetet satte igång energin hos er. 

 
 

Brunt och Hansson (2005) anser att det finns ett samband mellan olika aktiviteter i 

människors dagliga liv för att uppnå livskvalitet, men för att erhålla det krävs en balans 

mellan de olika aktiviteterna i det dagliga livet. Om det inte förekommer sysslor som ger 

struktur åt vardagen kan faktorer som isolering och passivitet uppstå. Därför är det 

betydelsefullt med en daglig sysselsättning som erbjuder stimulans, omväxling och social 

samvaro.  

 

Avslutningsvis framkommer det i intervjuerna att om personer med en psykisk 

funktionsnedsättning deltar på en bra daglig verksamhet som har ett gott anseende i samhället, 

möter de respekt i samhället av andra människor, för som en av handledarna sade ”Det är 

farligt att kategorisera dem, det är okunskap”. 
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      6. Avslutande diskussion 

Det analysen påvisar är att personer med psykiska funktionsnedsättningar tillhör en utsatt 

grupp i samhället, då det förekommer egenskaper som gör att de har svårt att själva kräva sin 

rätt. Därför är det speciellt viktigt att samhället tar sitt ansvar och erbjuder de insatser som 

dessa människor är i behov av, vilket visade sig i denna studie. Det vill säga att personerna på 

den dagliga verksamheten i denna kommun tycker att den befintliga dagliga verksamheten är 

bra, men att variationen på omfattningen av olika sysselsättningar fortfarande bör öka. 

Dessutom framkommer det att det bör finnas fler sysselsättningar speciellt inriktat för att få in 

kvinnor i den dagliga verksamheten, eftersom det inte fanns några kvinnliga deltagare.  

 

Men att en verksamhet är av hög kvalité måste inte nödvändigtvis betyda att det innebär hög 

livskvalitet för personen i fråga. Livskvalitet är inte bara resultatet av att personer får 

grundläggande behov och förväntningar uppfyllda, utan även hur individen uppfattar sin 

situation som definierar begreppet livskvalitet. För personer med psykiska 

funktionsnedsättningar som inte klarar av ett vanligt arbete, så är det ändå viktigt att deras 

vardag fylls med struktur och meningsfullt innehåll. I denna studie kan ett samband mellan 

aktivering, välbefinnande och upplevelsen av vardaglig meningsfull sysselsättning 

konstateras. Men även att upplevelsen av meningsfull sysselsättning är sammankopplad med 

ökad livskvalitet och att struktur i vardagen upplevs av många som meningsfullt i sig.  

 

Det som även kan urskiljas hos informanterna i denna studie är att den dagliga verksamheten 

har stärkt deras KASAM genom att göra deras tillvaro mer meningsfull. Även att 

vardagsstrukturen är en viktig faktor för att känna meningsfullhet och att den dagliga 

verksamheten bidrar till det för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Människor 

känner en starkare känsla av sammanhang när deras vardag är begriplig och hanterbar. Detta 

kan kopplas till både den symboliska interaktionismen och hur viktigt det är att ha sociala 

förhållanden tillsammans med andra, samt KASAM i tillvaron och meningsfullheten. Den 

sociala samverkan med andra människor är en stor del av arbetslivet. Samtliga 

intervjupersoner ger uttryck för att de tycker att det är viktigt att träffa andra, det vill säga att 

samspel sker med andra människor och detta bekräftar även den symboliska interaktionismen.  

 

Det är positivt att samhället tar emot personer med psykiska funktionsnedsättningar på den 

öppna arbetsmarknaden. Det är ett sätt för dessa personer att integreras i samhället och att 
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känna sig delaktiga, eftersom en stor del av befolkningen utesluts i dagens samhälle från 

arbetslivet på grund av funktionsnedsättningar. Psykiska funktionsnedsättningar måste inte 

nödvändigtvis innebära att en person inte är arbetsför, utan tvärt om istället borde det tas 

tillvara på de kunskaper som de med psykiska funktionsnedsättningar besitter, så som 

exempelvis kunskap och livserfarenhet.  

 

Som invånare har ju varje människa en rad rättigheter, men också skyldigheter. En av dessa är 

att medverka till samhällsutvecklingen och den allmänna välfärden. För att kunna genomföra 

sin skyldighet till att gynna samhällets välstånd, fordras också att den enskilde har möjlighet 

att göra det. För många med funktionsnedsättning är det redan från början svårt att slå sig in 

på arbetsmarknaden, där också arbetsmarknadens förutsättningar bygger på individuella 

möjligheter att medverka utifrån sina egna förutsättningar. Vissa funktionsnedsättningar 

inverkar inte på den enskildes möjligheter att arbeta anmärkningsvärt. Andra 

funktionsnedsättningar skapar ett hinder, men som tämligen enkelt kan kompenseras med 

hjälpmedel av olika slag.  

 

Olika former av daglig verksamhet bör utvecklas, så att en mängd av verksamheter möjliggörs 

och skapar ett bredare utbud av liknande arbetstillfällen och arbetsplatser. Personer med 

funktionsnedsättning är en resurs på arbetsmarknaden. 

 

Med denna analys som vi har gjort är det inte vår mening att dra allmänna slutsatser, utan 

syftet med studien har varit att belysa erfarenheterna samt upplevelserna som handledare samt 

personer med en psykisk funktionsnedsättning har av en daglig verksamhet, men även vad 

som i framtiden kan förbättras det vill säga att fokusera mer på kvinnor samt ha mer 

varierande arbetsuppgifter. Dock är analysen inte heller typisk för alla som har en daglig 

verksamhet beviljad, utan vi har utgått från de individuella upplevelser och erfarenheter som 

har framkommit i våra intervjuer och som finns på denna dagliga verksamhet.  

 

Slutligen genom denna studie har det dykt upp framtida forskningsfrågor som är relevanta och 

kan påverka en daglig verksamhet, dessa frågor är exempelvis varför det är mer manliga 

deltagare än kvinnliga som deltar på en daglig verksamhet? Hur skulle utformningen av en 

daglig verksamhet se ut om genusperspektivet fanns med redan i dess värdegrunder?  
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http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O179237&i_word=handledar
http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O230359
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Bilaga 1.  

    
Information och förfrågan om medverkan i forskningsprojekt 
 
Vi är två studenter på sociala omsorgsprogrammet vid Luleå tekniska universitet som under 
hösten 2008 kommer att skriva en C-uppsats inom ämnet social omsorg. Syftet med studien är 
att belysa den befintliga daglig verksamhet för personer med psykiska funktionsnedsättningar 
och hur den dagliga verksamheten eventuellt kan leda till ett arbete för dem samt vad det 
möjligen finns för hinder.  
  
Detta brev handlar om det finns intresse bland personalen att delta i intervjuer angående den 
befintliga dagliga verksamheten. Intervjuerna beräknas ta ungefär 1 timme och planeras att 
genomföras i september 2008. Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan när som helst 
avbrytas utan att behöva ange orsak till detta. Denna studie kommer inte att inverka på er 
arbetssituation på något sätt. 
 
Intervjuerna önskar vi få spela in på band, för att ingen information skall gå förlorad och 
dessa band kommer endast vi och vår handledare Benitha Eliasson att avlyssna. Materialet 
kommer att behandlas konfidentiellt, vilket betyder att ingen kommer att kunna känna igen sig 
i studien eftersom alla namn eller andra utmärkande uppgifter tas bort. Förutom detta kommer 
alla band att förvaras inlåsta efter intervjuerna samt förstöras efter det att studien är slutförd.  
 
Studien kommer att finnas tillgänglig för läsning på Luleå tekniska universitets hemsida 
http://epubl.ltu.se. 
 
Om Ni kan tänka er att vara med i denna studie, ta kontakt med någon av oss antingen via e-
post eller telefon. Därefter kommer vi att höra av oss till er för att boka en tid för intervju.  
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Marie Lindgren  Linda Sandelid  Benitha Eliasson  
Student  Student  Doktorand/handledare 
073-835 72 18 070-666 56 95 0920-49 10 00 
marlim-5@student.ltu.se linsan-1@student.ltu.se benita.eliasson@ltu.se   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://epubl.ltu.se
mailto:5@student.ltu.se
mailto:1@student.ltu.se
mailto:eliasson@ltu.se
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Bilaga 2. 

Intervjuguide för personal inom daglig verksamhet för personer med psykiska 
funktionsnedsättningar 
 

1. Personalens bakgrund 
a) Ålder 
b) Utbildning 

 
2. Arbeta inom daglig verksamhet 

a) Arbetsuppgifter 
b) Delaktighet för brukare 
c) Målet med den dagliga verksamheten 

 
3. Kommunikation 

a) Brukaren 
b) Arbetsplatser 

 
4. Leda till ett arbete 

a) Möjligheter 
b) Hinder 
c) Samarbete med andra aktörer samt brukare 
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Bilaga 3.  

Information och förfrågan om medverkan i forskningsprojekt 
 
Vi är två studenter på sociala omsorgsprogrammet vid Luleå tekniska universitet som under 
hösten 2008 kommer att skriva en C-uppsats inom ämnet social omsorg. Syftet med studien är 
att belysa den befintliga daglig verksamhet för personer med psykiska funktionsnedsättningar 
och hur den dagliga verksamheten eventuellt kan leda till ett arbete samt vad det möjligen 
finns för hinder.  
  
Med detta brev önskar vi att personalen på den dagliga verksamheten delar ut till dem som har 
beviljad daglig verksamhet med en förfrågan om att delta i en intervju som beräknas ta 
ungefär 1 timme och planeras att genomföras i september 2008. Deltagandet är frivilligt och 
kan när som helst avbryta deltagandet utan att behöva ange orsak till detta. 
 
Intervjuerna önskar vi få spela in på band, för att ingen information skall gå förlorad och 
dessa band kommer endast vi och vår handledare Benitha Eliasson att avlyssna. Materialet 
kommer att behandlas konfidentiellt, vilket betyder att ingen kommer att kunna känna igen er, 
informanterna, i studien eftersom alla namn eller andra utmärkande uppgifter tas bort. 
Förutom detta kommer alla band att förvaras inlåsta efter intervjuerna samt förstöras efter det 
att studien är slutförd.  
 
Studien finns tillgänglig för läsning på Luleå tekniska universitets hemsida http://epubl.ltu.se. 
 
Om Ni kan tänka er att vara med i denna studie, säg till personalen på den dagliga 
verksamheten så kontaktar de någon av oss antingen via e-post eller telefon. Därefter kommer 
vi att höra av oss till er för att boka en tid för intervju.  
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Marie Lindgren  Linda Sandelid  Benitha Eliasson  
Student  Student  Doktorand/handledare 
073-835 72 18 070-666 56 95 0920-49 10 00 
marlim-5@student.ltu.se linsan-1@student.ltu.se benita.eliasson@ltu.se   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://epubl.ltu.se
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mailto:1@student.ltu.se
mailto:eliasson@ltu.se
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Bilaga 4. 

Intervjuguide för personer med psykiska funktionsnedsättningar som är beviljade 
daglig verksamhet  
 
     1. Åsikter om daglig verksamhet 

d) Upplever  
e) Definierar  

 
2. Daglig verksamhet 

a. Utformning och påverkan, dvs. inflytande  
b. Anpassning efter enskilda behov, dvs. individuell handlingsplan 
c. Positivt 
d. Negativt  

 
3. Kommunikation med 

a. Personal 
b. Arbetsplatser 

 
4. Leda till ett arbete 

a. Möjligheter 
b. Hinder 
c. Bemötande 

 


