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Individuell placering - hjälp eller stjälp till ett lönearbete? 
 

Maria Bohlin Smed  Anna Jansson 

 

Sammanfattning  

Socialstyrelsen visar i kartläggning (2008) att allt fler dagliga verksamheter i Sverige 

har börjat använda sig av individuella placeringar på arbetsplatser. Syftet med 

uppsatsen var att undersöka hur ett urval av arbetsledare i två medelstora kommuner 

genomför och upplever arbetsintegreringen av personer som blivit beviljade 

individuell placering inom daglig verksamhet enligt LSS. De valda frågeställningarna 

var; Hur genomförs arbetsintegreringen med individuella placeringar av personer 

med intellektuell funktionsnedsättning i två medelstora kommuner? Vilka problem 

respektive framgångsfaktorer upplever arbetsledarna vid arbetsintegreringen för 

denna grupp? Hur upplever arbetsledarna samverkan mellan Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan och det lokala näringslivet? Vad har en evidensbaserad 

arbetsmetod, t.ex. supported employment, för betydelse för arbetsintegreringen?  

För att besvara frågeställningarna utfördes en kvalitativ studie med intervjuer av sex 

arbetsledare i två medelstora kommuner. Det empiriska materialet analyserades 

utifrån de teoretiska perspektiven empowerment och socialt kapital. Studien visade att 

de bägge kommunerna utförde arbetsintegreringen på liknade sätt men att det förekom 

skillnader. Bägge kommunerna kartlägger arbetstagarens resurser, försöker 

tillmötesgå önskemål om praktikplats och använder valda delar av en arbetsmodell, 

ISA-modell, för lyckad arbetsintegrering. Resultaten visade att det är svårt att få ut 

människor med intellektuella funktionsnedsättningar i lönearbete. Studien visade en 

otydlig målsättning med de individuella placeringarna samt behovet av ökad 

samverkan med bland annat Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Författarna 

upplevde att människor med intellektuell funktionsnedsättning fortfarande är fångade 

mitt emellan ett omsorgsperspektiv och ett medborgarperspektiv, vilket begränsar 

deras möjlighet att etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden. 

 

 

Sökord: daglig verksamhet*, funktionsnedsättning*, arbetsintegrering*, individuell 

placering* 

 

 

  

 

 

 

  



 

Individual placement - make or break the way to paid employment? 
 

Maria Bohlin Smed  Anna Jansson 

 

Abstract 

The National Board of Health and Welfare indicates in a survey (2008) that 

daily activities in Sweden use individual placement more frequently in workplaces. 

The purpose of this study was to examine how selected supervisors in two average 

sized municipalities perform and perceive the integration of individuals who have 

been granted individual placement in daily activities according to Swedish legislation. 

The legislation applicable in this situation is LSS, the law on support and service for 

individuals with certain impairments. The selected issues were: How is the work 

integration of individuals placements of people with intellectual disabilities in two 

municipalities organized?  What problem or success factors are perceived by the 

supervisors involved in labor integration for this group? What is the experience of the 

supervisors with the interaction between the various authorities and the local 

enterprise? What is the significance of an evidence- based work method such as 

“supported employment” in implementing successful work integration?  

To address these issues, a qualitative study was performed. The study consisted of 

interviews with six supervisors in two medium-sized municipalities. The empirical 

material was analyzed from two theoretical perspectives; empowerment and social 

capital. The study showed that the two municipalities carried out the work integration 

in a similar way but that some differences existed. Both municipalities specify the 

employees competences and skills and then try to find a match with the existing 

demand of the employers. In the process, selected parts of an ISA-model for a 

successful work integration were used. The results showed that it is difficult to find 

paid employment for individuals with intellectual disabilities. The study showed that 

the municipalities lacked clear goals for the individual placements and that there is a 

need for more efficient interaction between various authorities. The authors conclude 

that individuals with intellectual disabilities are trapped between a care taking 

perspective and civil society perspective, which reduce their chances to become 

established in the ordinary labor market. 
 

 

 

Key words: disability*, intellectual disability*, supported employment*, evidence-

based*, empowerment*, job-coach *, social capital* 
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1 Inledning  
Ett arbete är en förutsättning till social trygghet och inklusion i samhället. Människor 

med olika funktionsnedsättningar exkluderas från den reguljära arbetsmarknaden. 

Detta är inte unikt för Sverige, utan samma förhållanden råder i hela västvärlden. 

Människor med intellektuell funktionsnedsättning är klart underrepresenterade på 

arbetsmarknaden och många hinder står i vägen för ett lönearbete (Trembath et al, 

2010).  

 I Sverige förväntas alla medborgare arbeta eller ha sysselsättning på annat sätt. För 

människor med intellektuell funktionsnedsättning finns möjligheten att söka daglig 

verksamhet. Daglig verksamhet är en insats enligt lag (1993:387) om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (LSS). Daglig verksamhet är till för personer som är i 

yrkesverksam ålder och som inte förvärvsarbetar eller studerar (Söderman & 

Antonsson, 2011). Socialstyrelsen visar i en rapport att anknytningen till 

arbetsmarknaden för personer med LSS-insatser är väldigt låg i jämförelse med övriga 

befolkningen. Allt fler beviljas daglig verksamhet vilket har gett en ökning med 39 

procent mellan år 2000 och år 2006. Välfärdssystemets konstruktion försvårar för 

människor med funktionsnedsättningar och ger en inlåsningseffekt på daglig 

verksamhet där övergången till lönearbete är näst intill obefintlig (Socialstyrelsen, 

2010 a). Individuella placeringar på arbetsplatser har dock blivit ett allt vanligare 

inslag inom dagliga verksamheter i Sverige (Socialstyrelsen 2008). Detta är ett steg 

att möta upp den växande gruppen och deras önskan att närma sig ett reguljärt arbete. 

I västvärlden har olika arbetsmetoder utvecklats utifrån supported employment, en 

arbetsmetod där den enskilde som har olika funktionsnedsättningar får tillträde till en 

vanlig arbetsplats med hjälp av professionellt stöd (Antonsson, 2003).  

 

Uppsatsförfattarna ämnar undersöka hur ett urval av arbetsledare inom daglig 

verksamhet genomför och upplever arbetsintegreringen av personer som beviljas 

individuell placering inom kommunal daglig verksamhet. 

 

1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ett urval av arbetsledare i två medelstora 

kommuner genomför och upplever arbetsintegreringen av personer med intellektuell 

funktionsnedsättning som blivit beviljade individuell placering inom daglig 

verksamhet. 

1.2 Frågeställning 
-Hur genomförs arbetsintegreringen med individuella placeringar av personer med 

intellektuell funktionsnedsättning i två medelstora kommuner?  

 

-Vilka problem respektive framgångsfaktorer  upplever arbetsledarna vid 

arbetsintegreringen för denna grupp? 

 

-Hur upplever arbetsledarna samverkan mellan Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan och det lokala näringslivet?  
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-Vad har en evidensbaserad arbetsmetod, t.ex. supported employment, för betydelse 

för arbetsintegreringen?  

 

1.3 Disposition 
Uppsatsen är indelad i åtta kapitel. Kapitel 1 inleds med en kort beskrivning av det 

valda problemet, därefter presenteras uppsatsens syfte, frågeställningar samt en kort 

begreppsförklaring, följt av en redogörelse för bakgrundshistorik samt uppsatsens 

koppling till socialt arbete. I kapitel 2 presenteras tidigare forskning utifrån 

uppsatsens fyra valda teman. I kapitel 3 redogörs för valda teoretiska perspektiv, 

empowerment och socialt kapital. I kapitel 4 presenteras det metodologiska 

tillvägagångssätt som används i uppsatsarbetet. I kapitel 5 presenteras resultatet av 

den kvalitativa studien, vilken presenteras genom redogörelse och sammanfattningar 

utifrån uppsatsens teman. I kapitel 6 redogörs för de fyra delanalyser utifrån valda 

teorier samt en sammanfattande helhetsanalys. I kapitel 7 presenteras resultat och 

slutsatser samt en kort diskussion runt den valda metoden samt förslag till fortsatt 

forskning. Avslutningsvis presenteras referenslistan, bilaga 1, supported employment, 

bilaga 2, brev till arbetsledare, bilaga 3, Intervjuguide 1, bilaga 4, Intervjuguide 2.    

 

1.4 Koppling till socialt arbete  
Under kursen i Socialpolitik våren 2012 började uppsatsförfattarna diskutera varför 

allt fler människor beviljas daglig verksamhet. Varför har människor med intellektuell 

funktionsnedsättning svårigheter att lämna daglig verksamhet och komma ut på 

arbetsmarknaden trots omfattande resurser från offentliga sektorn?  

Normaliseringstänkandet blev en reaktion mot institutionsväsendet där människor 

med intellektuell funktionsnedsättning skulle ges möjlighet att leva som alla andra i 

samhället (Askheim, 2011). LSS-lagstiftningen har gett vissa grupper med olika 

funktionsnedsättningar större möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda 

(Gustavsson, 2004). Trots att vi kommit långt inom vissa områden som rör 

funktionshinder i Sverige har vi ett utanförskap i arbetslivet där personer med 

funktionsnedsättningar inte har lika lätt att få tillträde till det ordinarie arbetslivet 

(Grunewald, 1998).  

 

1.5 Bakgrund  
Bakgrunden till daglig verksamhet börjar på stora vårdinrättningar som fanns för 

personer med utvecklingstörning. Söderman & Antonsson (2011) skriver att på 1950-

talet fanns de flesta sysselsättningsställen i nära anknytning till dessa vårdinrättningar.  

Under den här tiden fanns få ställen som ordnade sysselsättning utanför 

vårdinrättningarna. När den nya omsorgslagen kom 1967 skedde förändringar och 

omsorgsideologin ändrades till normalisering och verktyget blev integrering. 

Sysselsättningen skulle vara ute i samhället och ske i mindre grupper som kom att 

kallas för dagcenter. I början var det personer med lindrig utvecklingstörning i 

dagcentret men allteftersom de stora vårdinrättningarna upphörde kom även de med 

måttlig eller grav utvecklingstörning att finnas i dagcentret. På 1980-talet blir det allt 
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vanligare att olika verksamheter anordnades avskilt från dagcentret och att dessa är 

självstyrande med olika arbetsuppgifter exempelvis skogsarbete, industriarbete eller 

affärsverksamhet (Söderman & Antonsson, 2011). 

 

Socialstyrelsens kartläggning (2008) visar att det idag finns olika former av daglig 

verksamhet. Den traditionella formen som är vanligast innebär en gruppverksamhet i 

egna lokaler. I dag finns det kommuner som har så kallad utflyttad verksamhet. Det 

innebär att verksamheten är förlagd på ett företag eller annan kommunal verksamhet 

där man i grupp arbetar ute i samhället (Socialstyrelsen, 2008).  

Hunddagis, bageri och butiker är exempel på utflyttade verksamheter (Söderman & 

Antonsson, 2011). Socialstyrelsen (2008) skriver om den nya formen, individuell 

placering där personen som är beviljad daglig verksamhet har sin sysselsättning på 

företag, föreningar eller kommunal verksamhet. Den enskilde är själv på företaget och 

inte i grupp och får handledning och stöd på arbetsplatsen av medarbetare. 

Socialstyrelsen skriver vidare att denna variant är minst kostsam och att många 

verksamhetschefer har satsat på den här formen och upplevt den som framgångsrik. 

 

1.6 Centrala begrepp för uppsatsen 

1.6.1 Arbetstagare 

De arbetsledare vi intervjuat benämner personer som ingår i daglig verksamhet för 

arbetstagare respektive kunder. Andra vanliga namn är brukare eller deltagare. Vidare 

används begreppet arbetstagare eftersom målsättningen med den individuella 

placeringen är att få ett lönearbete. De flesta som är på daglig verksamhet ser 

verksamheten som ett arbete vilket det också är, om än konstruerat.  

1.6.2 Daglig verksamhet 

Daglig verksamhet är en insats enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) och beskrivs i 9 §. Personer från personkrets ett och två har 

rätt att ansöka om daglig verksamhet. Personkrets ett innefattar personer med 

utvecklingstörning, autism och autismliknade tillstånd. Personkrets två innefattar 

personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder eller 

hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Daglig 

verksamhet är till för personer som är i yrkesverksam ålder och som inte 

förvärvsarbetar eller studerar (Söderman & Antonsson, 2011).  

1.6.3 Intellektuell funktionsnedsättning 

I uppsatsarbetet används begreppet intellektuell funktionsnedsättning istället för 

utvecklingsstörning. Enligt Socialstyrelsen används funktionsnedsättning vid 

definition av en persons reducerade kapacitet avseende psykiska, fysiska eller 

intellektuella resurser. Funktionshinder däremot uppkommer i relation mellan 

individen och omgivningen (Socialstyrelsen, 2012). Utvecklingsstörning innebär en 

nedsättning av intelligensen i förening med svårigheter att klara aktiviteter i det 

dagliga livet. För att kunna bedöma om en person har rätt till stöd enligt LSS görs en 

klassificering där man inom gruppen till exempel skiljer ut grad av 
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utvecklingsstörning (Granlund, M & Göransson, K, 2011). Den grupp som vi studerar 

har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning eftersom tanken är att de som får en 

individuell placering skall kunna erhålla ett lönearbete. I uppsatsen används 

fortsättningsvis bara intellektuell funktionsnedsättning. 

1.6.4 Supported employment   

Supported employment är en arbetsmetod som hjälper personer med 

funktionsnedsättning att närma sig arbetsmarknaden, få ett arbete samt kunna behålla 

arbetet (Antonsson, 2011). Olika arbetsmetoder har utvecklats i både Sverige och 

västvärlden utifrån supported employment. Antonsson (2011) visar upp fyra 

gemensamma grundläggande principer inom supported employment i Sverige; 1) 

Individens vilja styr. 2) Arbetsträning ska ske på en riktig arbetsplats. 3) Det ska vara 

ett riktigt arbete. 4) Stödet ska komma från medarbetare på arbetsplatsen. Supported 

employment behandlas vidare i bilaga 1.  

 

 

2 Tidigare forskning 
I följande avsnitt redovisas vald forskning som författarna finner relevanta utifrån 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Presentationen struktureras utifrån fyra teman 

som beskriver syftet med uppsatsen. Socialstyrelsens kartläggning från 2008, LSS-

lagstiftningen och propositionen till LSS-lagstiftningen har varit en del av 

forskningsunderlaget i uppsatsen. Internationell forskning har studerats för att få 

kunskap om arbetsmetoder som används internationellt vid arbetsintegreringen med 

människor med intellektuell funktionsnedsättning. 

 

2.1 Tema 1 - individuell placering 
I Socialstyrelsens vägledning (2010 b) visas att individuella placeringar blir allt 

vanligare och är en positiv utveckling till att arbetstagaren blir mer delaktig i 

samhället. Vidare skriver Socialstyrelsen (2010 b) att utvecklandet och 

framåtskridandet av daglig verksamhet ligger mer i linje med propositionen till LSS; 

att daglig verksamhet ska kunna leda till ett lönearbete. I Socialstyrelsens 

kartläggning (2008) framkommer att femton procent av de som har beviljats daglig 

verksamhet har en individuell placering. Individuella placeringar kostar inte lika 

mycket som traditionell daglig verksamhet och är vanligare i mindre kommuner än i 

storstäder. De vanligaste individuella placeringarna förekommer på storkök, daghem, 

simhallar, handel och andra privata företag. 

 

Socialstyrelsens vägledning (2010 b) beskriver att antal verksamheter som tillämpar 

individuella placeringar. Gävle arbetsplatsförlagd daglig verksamhet är ett exempel. I 

Gävles dagliga verksamhet finns en arbetsterapeut som tillsammans med arbetsledare 

och den enskilde kartlägger arbetstagarens resurser och önskningar för att få en bra 

placering. Det finns även en arbetskonsulent som rekryterar företag och har nära 

kontakt med näringslivet inom kommunen. Vid fråga om arbetsplatsplacering i Gävle 
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skrivs ett kontrakt där följande information framkommer; arbetstider, arbetsuppgifter, 

eventuella arbetskläder, vilka som är stöd/kontaktpersoner på arbetsplatsen och på 

daglig verksamhet och när uppföljning ska ske. Vid arbetsplatsförlagd daglig 

verksamhet har deltagarna stöd av en arbetsledare från daglig verksamhet och en 

kontaktperson på företaget. 

 

Ett syfte med LSS är enligt 5§ LSS är att den bland annat skall främja delaktighet i 

samhällslivet och målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. 7 

§ 2 stycket betonar det individuella perspektivet att insatserna ska vara anpassade till 

mottagarens individuella behov och bidra till att stärka deras förmåga att leva ett 

självständigt liv. Propositionen till LSS-lagstiftningen visar att målsättningen med 

daglig verksamhet är ett lönearbete. Trots att de individuella placeringarna är en 

positiv utveckling vilka ger en ökad och bättre delaktighet i samhällslivet för personer 

inom daglig verksamhet skriver Socialstyrelsen (2008) att kommunerna inte uppfyller 

intentionen med propositionen till LSS-lagstiftningen. Svårigheten att lämna daglig 

verksamhet och få ett lönearbete visas i Socialstyrelsens kartläggning (2008) där mer 

än hälften av landets kommuner inte hade haft någon som fått ett lönearbete under 

den senaste femårsperioden, varken osubventionerat eller subventionerat. I övriga 

kommuner är det endast ett fåtal som lämnar daglig verksamhet i de kommuner som 

har övergång till lönearbete och i landet som helhet är det bara någon procent som har 

lämnat daglig verksamhet för att erhålla ett lönearbete.  

 

2.2 Tema 2 - Verktyg för arbetsintegrering 
Antonsson (2011) skriver att daglig verksamhet inte hjälpt människor att närma sig ett 

arbete och att allt fler yngre personer hamnar på daglig verksamhet. Ett användbart 

hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning att få ett lönearbete är supported 

employment där personer får stöd att få ett arbete. En central fördel med supported 

employment är att metoden är evidensbaserad. Jergeby & Sundell (2008) skriver att 

målet med en evidensbaserad praktik är att reducera riskerna för skada på människor 

och göra bästa möjliga nytta. Att inom socialt arbete intressera sig för insatser eller 

metoder som forskningen visar ger goda resultat och ökar chanserna att hjälpa den 

enskilde (Jergeby & Sundell, 2008). Användandet av någon typ av evidensbaserad 

arbetsmetod för att arbetsintegrera människor med intellektuella 

funktionsnedsättningar har blivit allt vanligare runt om i västvärlden. 

 

Antonsson (2003) har i studie av personer med bland annat intellektuella 

funktionsnedsättningar studerat vilken hjälp supported employment arbetstagarna kan 

få för att behålla ett arbete ute på den reguljära arbetsmarknaden. Företrädare för 

supported employment som använder SIUS, särskilt introduktions- och 

uppföljningsstöd, arbetar utifrån olika steg; 1) före arbetstillträdet.  2) under arbete 

med inslag av träning.  3) efter arbetsplaceringen där uppföljningsarbetet blir viktigt. I 

USA har det varit viktigt att snabbt få ett arbete, d.v.s steg två där en arbetsplacering 

snabbt sker och där en speciell jobbcoach hjälper arbetstagaren tillrätta på 
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arbetsplatsen. I Norge läggs lika mycket arbete på steg ett och två. 

Förberedelsearbetet är viktigt liksom vilken typ av arbete som arbetstagaren önskar. 

 

Företaget Misa AB har utvecklat supported employment till svenska förhållanden och 

heter i Sverige Individuellt stöd i Arbete, ISA-metoden. Utgångspunkten är liksom för 

supported employment att människor ges möjlighet till ett arbete. Skillnaden mellan 

supported employment och ISA är att du får en praktikplats på en arbetsplats med 

förhoppning om en eventuell anställning (Misa, 2012).   

 

I Socialstyrelsens vägledning (2010 b) Tröskeln presenteras exempel på daglig 

verksamhet i några svenska kommuner och hur de arbetar med att integrera 

människor i arbetslivet. Tre verksamheter har inspirerats av arbetsmetoden supported 

employment; Gävle arbetsplatsförlagd daglig verksamhet, Uppsala kommuns 

individplacerade dagliga verksamhet Fyris och stiftelsen Activa i Örebros län som har 

både kommun och landstinget som huvudmän. Likheterna mellan dessa verksamheter 

är, trots att de representerar olika organisationer att de använder arbetsledare som 

tillsammans med arbetstagaren kartlägger arbetstagarens resurser och önskningar. De 

har även arbetskonsulenter eller andra rekryterare som värvar företag och som har 

nära kontakt med näringslivet. 

 

Den internationella forskning som författarna tagit del av inom supported employment 

visar att det uppkommit ett flertal varianter där det skett en vidarutveckling inom 

området. Devlin (2008) visar i sin artikel Enhancing the Job Performance of 

Employees with Disabilities Using the Self-Determined Career Development, hur man 

kan förbättra arbetsförmågan hos människor med intellektuella funktionsnedsättningar 

genom att använda modellen, Self-Determined Career Development, SDCDM. Genom 

att systematiskt arbeta för ett självständigt beteende, att arbetstagarna känner att de 

har kontroll över sin situation och att de klarar att uppnå sina mål uppvisar studien att 

de studerade individerna klart överträffat de förväntningar som arbetsledare och 

jobbcoach hade på individernas självvalda arbetsmål. Tanken med SDCDM är att lära 

arbetstagarna att det är en process att lösa problem och att det tar tid. Runt 

arbetstagaren arbetar projektledare, tränare, jobbcoach och arbetsledare för att stärka 

arbetstagaren i självbestämmandet. Målsättningen är att individen ska ha utvecklat ett 

självständigt beteende så att de känner att de har kontroll över sin situation och kan 

uppnå sina mål. Modellen utvecklades för att stärka klientens självbestämmande i 

arbetsrelaterade frågor och att hjälpa individen att få ett riktigt arbete.  

 

Med hjälp av olika varianter av supported employment försöker de professionella 

underlätta för arbetstagaren genom att arbeta utifrån dels den enskildes förutsättningar 

och dels utgå från vad företaget önskar av den enskilde. I artikeln Implementation of 

Job Development Practices av Alberto Migliore et al (2012) presenteras en studie hur 

arbetskonsulenter arbetar med integreringen av personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. Utveckling av supported employment till customized-

employment strategier har ägt rum under 2000-talet, där den arbetssökande tränas att 
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förstå företagets behov och dess kultur. I  customized employment ges individen ett 

stort utbud av olika stödformer. För att nå ett lönearbete används modellen place & 

train. Den visar att arbetskonsulenterna behöver spendera mer tid och studera den 

arbetssökande i olika arbetssituationer, på fritiden, och samtala med den 

arbetssökandes sociala nätverk för att få fram den arbetssökandes arbetskunskaper, 

sociala kompetens och förmåga att lösa problem. Genom att använda den 

arbetssökandes sociala nätverk kan man snabbare få fram en arbetsplats som kan vara 

av intresse för den arbetssökande.  

 

Den internationella forskningen beskriver inte bara fördelar med olika arbetsmetoder 

inom arbetsintegreringen av personer med intellektuell funktionsnedsättning utan 

belyser även många problem som den här målgruppen kämpar emot världen över.  

David Trembaths et al (2010) påpekar i artikeln Employment and Volunteering for 

Adults With Intellectual Disability vikten av ett arbete i den vuxna människans liv 

men visar att för människor med intellektuella funktionsnedsättningar finns det många 

hinder för att erhålla ett arbete och de är klart underrepresenterade i yrkeslivet. 

Fördelarna med ett arbete är många och som exempel nämns olika studier (Grant, 

2008, Johoda et al, 2008) som påvisar ökad självständighet, ekonomisk frihet, bättre 

livskvalitet, att individen får en högre social status och ett större nätverk. Interna 

problem som nämns är bristande självförtroende, otillräcklig arbetslivserfarenhet och 

problem att förstå oskrivna spelregler på arbetsplatsen. Externa problem som 

försvårar sysselsättningsgraden för denna grupp är bristen på arbetstillfällen och 

avsaknaden av lämpligt stöd.  Studiens resultat visar att arbetstagare som med stöd av 

professionella genomgått ett volontärprogram blev stoltare och fick med hjälp av 

empowerment  ökad självkänsla och ett förbättrat socialt samspel.  

 

I den norska forskningen utförd av Spjelkavik, et al (2004) Supported employment in 

Norway a national mainstream fick de i uppdrag att redogöra för det norska statliga 

arbetsmarknadspolitiska åtgärden Arbeid med Bistand, AB. AB startade år 1996 efter 

några år som pilotprojekt. Denna arbetsbetsmarknadspolitiska åtgärd skulle underlätta 

för människor med funktionsnedsättningar att få tillträde till arbetslivet genom 

supported employment strategier. Studien visar bland annat att deltagarna inom AB 

fick en arbetsplats inom tre månader och det visade sig att det var betydligt lättare att 

få plats på mindre företag med 1-10  personer anställda. Dessutom var det lättare att 

få en anställning inom den privata sektorn än inom den offentliga sektorn. Flertalet av 

arbetsgivarna var nöjda med AB-deltagarna och deras arbete. Problem som 

arbetsgivarna upplevde med vissa arbetstagare var beteenderelaterade orsaker, bland 

annat att deltagaren var ojämn i arbetet och saknade flexibilitet i arbetet samt att 

deltagarna hade svårigheter att hålla arbetstiderna. 

 

 

Forskningen har även påvisat betydelsen av att personer med intellektuell 

funktionsnedsättning får möjlighet att vara delaktiga i samhället; både på arbetet och 

på fritiden. Grant (2008) visar i sin artikel Paid work - A valued social role that is 
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empowering more people with an intellectual disability and providing employers with 

dedicated employees att Community participation är ett nytt tillvägagångssätt att bryta 

de olika stödmodeller som leder till ökad segregation och istället arbeta mot ett 

integrerat synsätt. Community particitation ger med hjälp av professionella  

utbildning, arbetsträning och stöd utifrån individens hela livssituation, vilket betyder 

att det bland annat ges träning i fritidsaktiviteter för att underlätta individernas 

integrering ute i samhället. Regeringens politik runt funktionshinder har nyligen visat 

ett engagemang mot ett inkluderande samhälle och att stärka gruppen med 

funktionsnedsättningar genom användandet av empowerment. I Grants studie 

framkommer betydelsen av att arbeta för en integrering i samhället.  

 

I Molins forskningsrapport (2008)  Delaktighet i olika världar – om övergången 

mellan gymnasiesärskolan och arbetsliv intervjuar han bland annat arbetskonsulenter 

från Arbetsförmedlingen och verksamhetschefer över daglig verksamhet och hur de 

upplever unga personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras möjligheter 

och hinder att tillträda arbetsmarknaden. Molin (2008) benämner dessa som de 

formella stödgivarna. Hinder var bland annat sociala problem och att de inte är 

medvetna om sina begränsningar vilket påverkar arbetet. Trygghetssystem med 

ersättningar och daglig verksamhet kan bidra till inlåsningseffekter. Möjligheter och 

förutsättningar för arbete var personens egen vilja och förmåga att klara av arbetet, 

personlig mognad och att omgivningen är positivt inställd. Utöver det informerade de 

formella stödgivarna att det var viktigt med stöd från familjen, ett bra stöd från det 

formella nätverket och att personerna fick personligt stöd på arbetsplatsen. 

 

2.3 Tema 3 - Samverkan 
Både LSS-lagstiftningen och propositionen till LSS betonar att det ska finnas ett 

ordnat och strukturerat samarbete mellan kommun, myndigheter och andra 

organisationer vilket visas nedan i utdraget från Propositionen till LSS; 

 

"Kommunernas uppgift är bl.a. att medverka till arbete på den reguljära 

arbetsmarknaden eller Samhall. Det är därför viktigt att arbetet sker i nära samverkan 

med Arbetsförmedling, Försäkringskassa och handikapporganisationer. Det är även 

angeläget att möjligheten till ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller inom 

Samhall prövas regelbundet.” (Prop. 1992/93:159). 

 

Socialstyrelsens kartläggning (2008) visar att det saknas ett ordnat samarbete mellan 

kommunen och Arbetsförmedlingen. Därtill skriver Socialstyrelsen att kommunerna 

är ansvariga för den enskildes sysselsättning och att staten är ansvarig för 

arbetsmarknadsåtgärder. Det tillhör dock kommunens uppgift att vara drivande kring 

den enskilde som har beviljad insats utifrån LSS så att den enskilde får tillträde till ett 

lönearbete på den reguljära arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att kommunerna 

har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och olika 

handikapporganisationer. Socialstyrelsens kartläggning visar att kommunen i första 
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hand samarbetade med boendeverksamhet, gymnasiesärskolan och därefter kommer 

samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och näringslivet.  

 

I Socialstyrelsens vägledning (2010 b) framkommer hur olika dagliga verksamheter 

har anordnat sin dagliga verksamhet för att bättre lyckas med arbetsintegrering. 

Vikten av samverkan visas i Uppsala där kommunen och Arbetsförmedlingen startat 

ett närmare samarbete vilket har bidragit till att några personer med 

funktionsnedsättning fått ett lönearbete. När den dagliga verksamheten bedömer att en 

anställning är möjlig kopplar de in Arbetsförmedlingen som ser över förutsättningarna 

för en anställning.  

 

För att den här målgruppen ska bli delaktig i samhällslivet och få lyckade individuella 

placeringar behövs dessutom ett samarbete mellan daglig verksamhet och det lokala 

näringslivet samt även till andra kommunala verksamheter.  I forskning utförd av 

Spjelkavik, et al (2004) visas bland annat att deltagarna inom AB fick en arbetsplats 

inom tre månader och det var betydligt lättare att få plats på mindre företag med 1-

10  personer anställda. Dessutom var det lättare att få en anställning inom den privata 

sektorn än inom den offentliga sektorn.    

 

Socialstyrelsen finner i kartläggning (2008) att verksamhetscheferna utrycker att det 

var lättare att få individuella placeringar på små företag och att dessa var mer positiva 

till att ta emot personer med funktionsnedsättning. Per Olov Larsson berör detta i sin 

avhandling Arbetsplatskultur, socialt stöd och arbetets mening (2006) vars syfte var 

att studera män och kvinnor med intellektuella arbetshandikapp och deras integration i 

arbetet eller dagliga sysselsättning genom daglig verksamhet. Larssons studie (2006) 

visar att de intellektuellt arbetshandikappade var mer integrerade på mindre 

arbetsplatser, deltog aktivare i den sociala samvaron och i arbetet än de som befann 

sig på större arbetsplatser som hade en tydligare form av arbetskultur. Larsson skriver 

att små arbetsplatser är att föredra om målet med placeringen är integrering. På 

mindre arbetsplatser får de intellektuell arbetshandikappade ökade möjligheter att få 

en betydelsefull funktion på arbetsplatsen och tillgång till nära relationer.  

 

Annan internationell forskning som också visar på betydelsen av samverkan är Grant 

(2008) som påvisar ett lyckat samverkansprojekt mellan SkillWise och Catapult 

Employment Services Trust där man med hjälp av personal från SkillWise, 

Community participation, och personal från Catapult som använder supported 

employment ger personer med intellektuell funktionsnedsättning en större möjlighet 

till ett mer långsiktigt avlönat arbete.  

 

2.4 Tema 4 - Professionellas betydelse 
Hela supported employment bygger på ett stöd från professionella, arbetsgivare och 

det sociala nätverket (Antonsson, 2003). Socialstyrelsens vägledning (2010) tar upp 

att vid individuell placering är det betydelsefullt med ett långsiktigt stöd till den 
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enskilde, arbetsgivaren och till handledaren på arbetsplatsen. Detta stöd ska ges av en 

som har kunskap om den enskildes funktionsnedsättning samt ska kunna ge stöd och 

hjälpa till vid problem (Socialstyrelsen, 2010). I Antonssons (2003) studie av personer 

med intellektuella funktionsnedsättningar visar hur de flesta personer med lindrig 

intellektuell funktionsnedsättning med hjälp av supported employment kunde etablera 

sig på den reguljära arbetsmarknaden. Tre betydelsefulla ting för en lyckad etablering 

på arbetsmarknaden enligt Antonsson är ett starkt formellt stöd, ett starkt informellt 

stöd från anhöriga och vänner samt att personerna själva har egna ambitioner att vilja 

etablera sig som arbetstagare ute på den reguljära arbetsmarknaden.  

 

Det professionella stödet är en viktig del för att hitta bra arbetsplatser och genom att 

använda arbetstagarens sociala nätverk blir det lättare att hitta något som intresserar 

arbetstagaren. Migliores et al (2012) forskning där de använder customized 

employment för att hjälpa jobbsökande med intellektuella funktionsnedsättningar att 

erhålla ett lönearbete.  En bidragande faktor för att lyckas med arbetsintegreringen var 

att de professionella använder den arbetssökandes sociala nätverk. Antonsson (2003) 

har liknade resultat. I Antonssons studie (2003) av sju personer med intellektuell 

funktionsnedsättning och hur de med hjälp av supported employment metodik, SEM, 

och deras representanter arbetar för att integrera ungdomarna ute på den reguljära 

arbetsmarknaden. I Antonssons studie framkommer att familjen var ett viktigt stöd för 

ungdomarna att få ett fäste på arbetsmarknaden. De som hade dåligt socialt nätverk 

hade svårare, trots hjälp från SEM-organisationen att få ett arbete (Antonsson, 2003).  

  

Tidigare forskning visar att förutom att använda arbetstagarens sociala kontaktnät är 

det viktigt att de professionella stödgivarna även använder sitt sociala kontaktnät att 

hitta arbetsplatser vilket Spjelkavik et al (2004) visar att de norska jobbcoacherna 

gjorde. Vidare skriver Spjelkavik et al (2004)  att en av de negativa erfarenheterna av 

arbetsmarknadsprojektet AB var sämre förutsättningar för uppföljningar, och att för 

mycket tid ägnas åt möten. Däremot ägnas för lite tid åt kontakt med arbetsgivare och 

medarbetare på arbetsplatserna. Jobbcoacherna upplever att deras uppgift var förutom 

att hitta arbete, att få de arbetsökande deltagarna att bli aktiva aktörer i sina liv samt få 

andra myndigheter att hjälpa till att lösa övriga problem som deltagarna kunde ha. 

Utmaningen i arbetet upplever de var att utforma arbetssätt för att möjliggöra att 

deltagarna kunde ha kontroll och inflytande över beslut som fattades. 

 

En viktig roll för de professionella är att motivera och ge stöd till arbetstagaren för att 

öka deras självförtroende och att de trivs på arbetsplatsen. Detta är något som Devlin 

(2008) tar upp i sin forskning där hon visar att arbetsförmågan förbättras hos 

människor med intellektuella funktionsnedsättningar genom att använda modellen 

SDCDM. Genom att de professionella tillämpar empowerment i modellen kan 

människor med intellektuella funktionsnedsättningar med hjälp av självbestämmande 

över sin arbetssituation stärkas att arbeta självständigare och känna kontroll över sin 

arbetssituation vilket leder till ökad självkänsla och trivsel på arbetsplatsen.  
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3 Teoretiska utgångspunkter 
 

Under detta avsnitt kommer vi att redogöra för val av teorier som är till hjälp för att 

analysera vår kvalitativa studie. Tidigare forskning Grant (2008), Migliore et al 

(2012) och Devlin (2008) visar att tillämpandet av empowerment och socialt kapital är 

användbara teorier för att lyckas integrera arbetstagaren till ett lönearbete. Genom att 

använda empowerment stärks och motiveras arbetstagaren i arbetsintegreringen och 

med hjälp av socialt kapital utökas arbetstagarens sociala nätverk vilket ökar 

chanserna till ett lönearbete. Då syftet med uppsatsen är att beskriva hur arbetsledarna 

genomför och upplever arbetsintegreringen av personer som blivit beviljade 

individuell placering kan socialt kapital och empowerment som teoretiska 

analysverktyg vara tillämpbara för att uppfylla författarnas syfte. Vi kommer inte 

redogöra för teorierna i sin helhet utan presentera de delar som är adekvata inom 

ramen för vår analys och uppsats. 

 

3.1 Empowerment 
Askheim (2009) skriver att empowerment är ett begrepp som är vida känt inom socialt 

arbete både som teori och metod men som är mycket svårt att definiera. 

Empowerment härstammar från det engelska ordet power och som kan översättas till 

att få makt, styrka och kraft. Begreppet förknippas idag oftast med något positivt. 

Förutom att det är ett svårdefinierat begrepp finns det många varianter av 

empowerment (Askeheim, 2009). Payne (2008) skriver att ändamålet med 

empowerment är att hjälpa människor att få mer makt över sina liv och utöka deras 

handlingsutrymme för att de ska kunna uppnå sina mål. Askheim (2009) tar upp en 

infallsvinkel på empowerment  som grundar sig på tankesättet att det finns ett 

samband mellan människors problem och den rådande strukturen som finns i 

samhället samt i vilken kontext personen befinner sig i. Den utgår från att en individs 

position i samhällstrukturen är en skapelse av sociala processer genom historien. För 

att möjligöra att individen eller gruppen ska lämna maktlösheten måste processer eller 

aktiviteter inledas så att de får ökat självförtroende och ökade kunskaper för att kunna 

påverka sitt liv (Askheim, 2009). 

 

Croft & Beresford (1994) menar att det är betydelsefullt med ett participativt 

förhållningssätt inom socialt arbete där klienten kan vara delaktig i beslut och 

åtgärder som rör den själv (Payne, 2008). En konsekvens av detta blir att klienten får 

bättre möjligheter att ta ansvar för sitt liv samt skapar förutsättningar för effektivare 

behandlingar och åtgärder (Payne, 2008). Det finns fyra komponeter inom participativ 

arbetsätt. 1) Empowerment ska möjligöra för människor att få kontroll över 

omständigheter som är betydelsefulla för dem. 2) Klienterna ska själv definiera sina 

behov och att de får uttrycka sina önskningar och åsikter vid beslut och planering av 

insatser. 3) Viktigt att man stärker klienternas personliga resurser så att de kan få ökad 

makt och bättre självförtroende att förstärka sina egna resurser. 4) Den fjärde och 
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avslutande komponenten är att myndigheten inbjuder till en mer delaktig profil och 

atmosfär där klienten får vara delaktig i sina insatser och beslut (Payne, 2008). 

 

Foucalt`s definition av power visar kraften som en övning. Den är både hämmande 

och produktiv men för att kraften ska fungera måste den komma underifrån (Fook, 

2002).  De goda intentionerna med empowerment kan lätt feltolkas av mottagaren. 

När den professionelle definierar bristerna hos mottagen för att hjälpa och stärka 

personen kan den professionelle lätt göra större skada och frånta självkänsla hos 

mottagaren (Fook, 2002). Empowerment sker genom att individen eller gruppen 

förses med socialt kapital (Rønning, 2011). De professionella har möjlighet att 

förstärka arbetstagarnas sociala kapital vilket kan visa hur nära sammankopplade 

dessa teorier är.  

 

 

3.2 Socialt kapital 
Det finns olika inriktningar inom teorin socialt kapital. Alla påvisar dock att sociala 

nätverk är betydelsefulla och att ingå i ett socialt nätverk ger människor en vinst. Gytz 

Olesen (2004) beskriver att den franske sociologen Pierre Bourdieu menar att det inte 

bara är det ekonomiska kapitalet som styr maktstrukturen. Han utvidgar kapital 

begreppet till att inkludera det symboliska, kulturella och sociala kapitalet. Det 

symboliska kapitalet kan liknas vid ett läge där samtliga kapital ingår. Socialt kapital 

skapas genom olika sociala relationer där det gäller att få tillgång till ”rätt kontakter”. 

Dessa sociala kontakter är användbara vid affärsförbindelser eller andra sociala 

nätverk för att öka individens egna social kapital (Gytz Olesen, 2004). 

  

Sociologen James Coleman i Rønning & Starrin (2011) kopplar ihop det sociala med 

det ekonomiska kapitalet för att skapa förtroende i sociala miljöer, utöka de sociala 

nätverken och upprätta normer mellan aktörerna. Vidare tar Rønning & Starrin (2011) 

upp att både Bourdieu och Coleman har utgått från mikro/mesonivå medan 

statsvetaren Robert Putnams teori om socialt kapital utgår från makronivå. Putnam 

menar att det sociala engagemanget ute i föreningslivet bidrar till utvecklingen av 

engagemanget på makro nivå. Putnams definition av socialt kapital lyder: Drag hos 

sociala organisationer som tillit, normer och nätverk, vilka kan förbättra samhällets 

effektivitet genom att underlätta samordnade handlingar (Rønning & Starrin, 2011). 

  

I Piuva et al (2011) tar Bourdieu upp den enskildes sociala kapital vilken beror på hur 

stort nätverk av relationer som individen kan uppsamla medan Putnam i sin forskning 

(1996, 2000) ser socialt kapital på en kollektiv nivå där man påvisar hur starka 

nätverk ute i till exempel kommuner kan skapa en social sammanhållning och 

ekonomisk tillväxt (Piuva et al, 2011). I Council of the European Union 2003 ges en 

bred definition av socialt kapital:  Nätverk och deltagande i det offentliga livet med 

delade normer, värderingar, kultur, vanor och praxis, tillit och förståelse som 
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underlättar samarbete inom eller bland grupper i strävan mot gemensamma mål  

(Piuva et al, 2011). 

  

I Askheim tas Putnams (2000) kapitalformer bonding och bridging upp vilka ger en 

ytterligare förståelse av begreppet socialt kapital. Bonding i ett nätverk består av en 

lojalitet och en stark gemensam identitet inom gruppen. Denna kapitalform kallas 

också sammanbindande kapital. I ett nätverk som uppvisar bridging finns det svaga 

sociala band inom gruppen och den kallas också för överbryggande kapital. De 

sociala band som uppstår vid bridging är dock betydelsefulla för att få förfogande 

över information och resurser (Askheim, 2011). Via bonding skapas ofta kraftfulla 

relationer inom arbetsgruppen vilket utvecklar individers sociala kapital. Genom att 

ha ett arbete kan individen få bridging, d.v.s. en möjlighet till starkare kontakter i 

samhället och på så sätt lättare integreras i samhället (Piuva et al, 2011). 

 

 

4 Metod  
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ett urval av arbetsledare i två medelstora 

kommuner genomför och upplever arbetsintegreringen av personer med intellektuell 

funktionsnedsättning som blivit beviljade individuell placering inom daglig 

verksamhet. 

 

4.1 Förförståelse 
Förförståelsen i detta arbete utgör högst fundamentala antaganden om varför 

människor med intellektuell funktionsnedsättning har svårt att få ett lönearbete. Desto 

hårdare arbetsmarknad desto fler människor med intellektuell funktionsnedsättning 

hamnar utanför den reguljära arbetsmarknaden.  

  

4.2 Forskningsdesign  
I arbetet används en kvalitativ metod med intervju av sex arbetsledare inom två 

kommunala dagliga verksamheter.  Den kvalitativa metoden är användbar för att 

studera helheten i sin rätta miljö utan att förminska det till kvantifierbara variabler 

(Larsson, 2005).  I arbetet med studien eftersträvas att erhålla detaljrika och 

informationsrika beskrivningar av fenomenet arbetsintegrering inom daglig 

verksamhets individuella placeringar (Larsson, 2005). En avgränsning har skett till 

fyra teman i uppsatsen samt i intervjuguiden. Valet av tema utgår från vad författarna 

anser som viktiga begrepp i arbetsintegreringen. Valda teman; tema 1) individuella 

placeringen, tema 2) verktyg för arbetsintegrering, tema 3) samverkan och tema 4) 

professionellas betydelse. Dessa teman har författarna sedan granskat för att finna ett 

samband utifrån ett helhetsperspektiv (Larsson, 2005).  De kvalitativa intervjuerna har 

både ett aktörs- och observatörsperspektiv varvid arbetsledarna berättar hur de 

upplever arbetet med att integrera de personer som blivit beviljad individuella 

placeringar inom daglig verksamhet (Larsson, 2005). Valet av forskningsmetod avser 

att uppfylla syftet; att studera hur intervjupersoner genomför och upplever 
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arbetsintegreringen och passar väl in då den kvalitativa forskningsintervjun har som 

syfte att förstå intervjupersonens livsvärld (Kvale & Brinkmann, 2009). Under studien 

har abduktiv strategi använts. Abduktion bygger dels på empiri samt användandet av 

teorier för att få förståelse för mönstret och fenomenet som framkommer i empirin. 

Det innebär att de frågor som ställs under intervjun sammankopplas till de teoretiska 

utgångspunkterna samt att det empiriska materialet analyserats utifrån dessa teorier 

(Alvesson & Sköldberg, 2008, Larsson, 2005). 

 

4.3 Vetenskapsfilosofiska positioner  
Utifrån de vetenskapsfilosofiska positionerna har inspiration inhämtats från 

fenomenologin och hermeneutiken. Fenomenologin innebär att beskriva fenomenet så 

noggrant som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2009). Hermeneutiken innebär en strävan 

av att förstå en texts mening (Larsson, 2005 & Kvale & Brinkmann, 2009). Detta 

perspektiv har utnyttjats för att försöka beskriva intervjupersonens upplevelsevärld så 

noggrant som möjligt. Den hermeneutiska-fenomenologiska positionen användes för 

att erhålla utförliga fenomenologiska beskrivningar, vilka ligger till grund för vidare 

hermeneutiska tolkningar (Larsson, 2005). Inom fenomenologin ska undersökarens 

förförståelse tonas ned medan det hermeneutiska perspektivet premierar 

undersökarens förförståelse (Larsson, 2005). Detta kan upplevas som en oförenlig 

situation. Författarna har dock eftersträvat att ha ett öppet sinne och ta in det nya som 

framkommer i studien enligt en fenomenologisk anda. Utifrån hermeneutiskt 

perspektiv skapas teman utifrån vår förförståelse av ämnet. Valet av tema 

utkristalliseras från vad författarna upplever som viktiga begrepp i 

arbetsintegreringen. I arbetet med tolkningen av det utskrivna intervjumaterialet 

tolkas och analyseras de olika teman för sig. Avslutningsvis tolkas och analyseras 

delarna tillsammans i en helhetsanalys utifrån den hermeneutiska cirkeln. Tolkningen 

av en texts mening sker genom växling mellan textens delar och helhet samt avslutas 

med en rimlig tolkning utan motsägelser (Kvale & Brinkmann, 2009). 
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Figur 1 - Hermeneutisk cirkel (Författarna efter Larsson, 2005) 

 

 

4.4 Urval och datainsamling 

4.4.1 Urval av intervjupersoner 

I studien intervjuades sex arbetsledare inom två medelstora kommuner. Författarna 

valde två kommunala verksamheter inom daglig verksamhet med en jämn fördelning 

av tre arbetsledare per kommun. Viktiga kriterier som intervjupersoner bör uppfylla är 

dels att de ska vara samarbetsvilliga dels vältaliga för att erhålla utförliga 

beskrivningar hur intervjupersoner tänker och känner inför sitt arbete (Kvale, 1997 & 

Larsson, 2005). Av tidsmässiga skäl gjordes inga utförliga efterforskningar efter 

intervjupersoner utan de intervjuade personerna kom att bli arbetsledare från två 

medelstora kommuner. Vi valde därmed ett subjektivt urval, där urvalet är skevt 

vilket kan påverka resultatet (Olsson & Sörensen, 2011). I studien används olika 

benämningar på intervjupersonernas profession. När intervjupersonerna presenteras i 

grupp används arbetsledare samtidigt som de i resultatdelen presenteras mestadels 

utifrån deras befattning. Urvalet av intervjupersoner baseras på att enhetscheferna har 

det övergripande ansvaret över daglig verksamhet där de individuella placeringarna 

ingår, samordnare/arbetshandledare utför kartläggningen runt den individuella 

placeringen och arbetshandledare/konsulent verkställer arbetsintegreringen ute på 

praktikplatsen. 

 

Arbetsintegrering 

Individuell 
placering 

Verktyg för 
arbetsintegrering 

Samverkan 

Professionellas 
betydelse 
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Genom att arbetsledarna i studien har olika befattningar ges möjlighet att erhålla olika 

infallsvinklar från intervjupersonen runt arbetsintegreringen för personer som 

beviljats daglig verksamhet och individuell placering.  Någon genusaspekt avseende 

intervjupersoner har inte gjorts och vi intervjuade fyra kvinnor och två män. 

Telefonkontakt togs med de flesta arbetsledarna och innan intervjuerna åkte vi ut till 

enhetschef/samordnare i den ena kommunen och samordnare/arbetshandledare i den 

andra kommunen och presenterade syftet med intervjun. Vid mötet bestämdes tid och 

plats.   

4.4.2 Litteratursökning och intervjuguide 

När syfte och frågeställningar tagit form och innan den kvalitativa undersökningen 

initierades, påbörjades litteratursökningen för att få en bild över tidigare forskning 

inom ämnet. Författarna valde att begränsa oss till artiklar och avhandlingar som har 

publicerats efter år 2000. Vid analys av tidigare forskning bearbetas forskningen för 

att göra den överblickbar och jämförbar med den egna undersökningen (Olsson & 

Sörensson, 2011). Högskolans bibliotekarier bistod vid arbetet att finna relevant 

forskning inom området. Användbara databaser var Discovery, DiVA, Google 

Scholar, Sociological Abstracts och Web of Science där vi valt ut fyra relevanta nyare 

artiklar. Antal träffar inom intellectual disability och supported employment har varit 

cirka 60 relevanta träffar utifrån vår målgrupp. Biblioteksdatabasen LIBRIS har 

använts för litteratursökning liksom www.avhandling.se där ett mindre antal 

avhandlingar inom vårt område studerades. Svenska studier om supported 

employment vid arbetsintegrering av individuella placeringar saknades. Däremot 

påträffades artiklar från bland annat Norge, USA och Nya Zealand, vilka har använts. 

Från Socialstyrelsens hemsida har mycket material hämtats gällande daglig 

verksamhet. Även Propositionen om LSS-lagstifningen på Regeringens hemsida har 

utnyttjats. 

 

De sökord som användes i sökningen efter litteratur och tidigare forskning var;  

disability*, intellectual disability*, supported employment*, evidence-based*, 

empowerment*, job-coach *, social capital*, daglig verksamhet*, 

funktionsnedsättning*, arbetsintegrering*, individuell placering* 

 

Intervjuguiden, Bilaga 1 och 2, utformades efter den förförståelse som erhållits under 

litteratursökningen och utifrån syfte, frågeställningar och valda teman. Vid 

utformningen av frågorna försökte författarna att säkerställa att uttömmande 

information skulle erhållas runt våra huvudfrågor. Vid utformningen av 

intervjuguiden har den så kallade trattprincipen använts genom att inleda med 

allmänna frågor och sedan övergå till mer detaljerade frågor där intervjupersoner ges 

utrymme att fritt berätta runt frågan (Kvale & Brinkmann, 2009). En halvstrukturerad 

intervjuguide nyttjades där frågorna utformades efter fyra teman; individuell 

placering, verktyg för arbetsintegrering, samverkan och professionellas betydelse. En 

pilotintervju utfördes varvid frågorna testades på två personer (Kvale, 1997). Vidare 

testades även relevanta följdfrågor på dessa personer. Efter pilotintervjun ändrades ett 
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mindre antal intervjufrågor. Pilotintervjun gav även en uppfattning hur lång tid 

intervjun kunde ta. För enhetscheferna omarbetades intervjuguiden något för att få 

fram målsättning och ledningens syn på arbetsintegrering av individuella placeringar.  

4.4.3 Genomförande  

Information om studiens syfte och de etiska aspekterna gavs muntligen och skriftligen 

vid mötena med samordnare/arbetshandledare och samordnare och enhetschef i de 

bägge kommunerna den 19 och 20 oktober.  Samtliga intervjuer inleddes med att 

kortfattat repetera syfte med studien, de etiska aspekterna med betonade av att det var 

frivilligt att delta och att intervjun kunde avbrytas när som helst.  Tre av intervjuerna 

utfördes på intervjupersonens arbetsplats och ostört på kontor. En intervju utfördes i 

hemmet hos en av författarna och en intervju utfördes i hemmet hos intervjuperson på 

grund av hälsoskäl. En intervju utfördes på telefon på grund av att intervjupersonen 

blev dubbelbokad när intervjun skulle äga rum. Några av intervjupersonerna var mer 

fylliga i sina beskrivningar och svar medan vissa var kortfattade i sina svar. De flesta 

intervjuerna varade i en timme, några var drygt en halvtimme långa medan den 

längsta varade i två timmar. Vid samtliga intervjuer användes både en diktafon och 

mobiltelefon för att spela in intervjuerna för att datainsamlingen skulle vara mer 

tillförlitlig. Genom detta fick intervjuaren större möjligheter att lyssna aktivt till 

intervjupersonen och kunde ställa bra följdfrågor. Detta är bra då kvalitativ forskning 

har höga krav på intervjuaren och dennes inlevelseförmåga, att lyssna aktivt och 

kunna samtala och ställa bra följdfrågor till intervjupersonen (Larsson, 2005). 

Uppsatsförfattarna turades om att intervjua arbetsledarna och den som inte intervjuade 

förde anteckningar samt kom med följdfrågor.   

4.4.4 Databearbetning  

Intervjuerna transkriberades direkt efter varje intervjutillfälle. Vid transkribering 

skrivs allt ner ordagrant som sägs under intervjun (Olsson & Sörensen, 2011).  Att 

transkribera tog tid i anspråk och krävde stor koncentration för att uppfatta allt som 

sades under intervjun. När bägge författarna transkriberat intervjun sammanställdes 

materialet gemensamt och arbetet med meningskoncentreringen påbörjades. Vid 

meningskoncentrering kortas långa meningar ned till korta för att koncentrera 

innebörden av vad intervjupersonen vill uttrycka (Kvale & Brinkmann, 2009, Olsson 

& Sörensen, 2011). Meningskoncentrering innebär att utifrån intervjupersonens 

uttalande koncentrera ner meningen till korta meningar eller bara ord (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Efter ett gemensamt urval av de mest relevanta meningarna och 

nedkortning av dessa gjordes en enskild fördjupad analys och tolkning av båda 

intervjuare. Vid meningstolkning utvidgas texten och tolkas på ett mer abstrakt sätt 

utifrån den enskilde intervjuarens förförståelse vilket kan leda till olika tolkningar av 

texter (Kvale & Brinkmann, 2009). De båda texttolkningarna blev väldigt snarlika 

varandra något som sannolikt kan förklaras av att detta var intervjuarnas första 

kvalitativa undersökning och erfarenhet av både meningskoncentrering och 

meningstolkning saknades. 
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4.5 Uppsatsens trovärdighet  

4.5.1 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Även om vetenskapliga metoder inte garanterar någon sanning minskar ett rätt 

genomfört metodologiskt arbete en subjektiv godtycklighet. En detaljerad 

undersökning genomförs med hjälp av de stadier Kvale och Brinkmann (2009) 

beskriver: tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, validering samt 

rapportering. Metoden ger en förförståelse hur vi förhåller oss till det studerade 

problemet. Genom att följa arbetsgången i studien och ta del av de val vi har gjort och 

hur vi har motiverat dessa val ges läsaren möjlighet att bedöma uppsatsens validitet. 

Validiteten utgår ifrån om metoden man valt undersöker vad den påstås kontrollera 

(Kvale & Brinkmann, 2009). För att tillförsäkra intervjuernas validitet formulerades 

intervjuguiden så att den fångar in det som är avsett att fånga in (Larsson, 2005). 

Reliabiliteten inom kvalitativ forskning handlar om tillförlitlighet, kan vi få samma 

svar från intervjupersonen vid ett annat tillfälle eller av en annan intervjuare (Kvale & 

Brinkmann, 2009). I studien är också varje intervju utskriven och transkriberad för att 

undersöka den intersubjektiva reliabiliteten (Larsson, 2005). För att försöka uppnå 

reliabilitet i studien har också en undersökartriangulering genomförts där data 

analyserats av författarna oberoende av varandra (Larsson, 2005). Syftet med en 

kvalitativ intervju är att kunna presentera någon form av resultat. Varje intervjuperson 

och situation är unik vilket gör det svårare att göra generaliseringar från kvalitativa 

intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009). Om resultaten från intervjuerna verkar 

reliabla och valida vill man omvandla dessa till andra situationer, d.v.s. göra 

generaliseringar av det resultat man fått fram (Kvale & Brinkmann, 2009). Eftersom 

urvalet är subjektivt avseende intervjuperson och endast sex personer intervjuats med 

olika befattningar inom daglig verksamhet om deras genomförande och upplevelse i 

arbetet med integreringen av individuella placeringar är det inte möjligt att presentera 

något allmängiltigt resultat. Dock kan man se vissa likheter med tidigare 

forskningsresultat vilket presenteras under resultatet.  

 

4.6 Forskningsetiska aspekter 
Genom hela uppsatsarbetet har de etiska aspekterna genomsyrat arbetet och grundats 

på de forskningsetiska principerna som finns i Sverige inom humanism och 

samhällsvetenskapen, vilka är; informationskravet, samtyckskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

Principen om informationskravet har uppfyllts genom att syftet muntligen presenteras 

ordentligt och överskådligt muntligen på möten i bägge kommunerna samt skriftligen 

via informationsbrev till samtliga intervjupersoner. Ett samtyckeskrav innebär att 

intervjupersonerna ger sitt samtycke till studiens genomförande efter erhållit muntlig 

och skriftlig information om studiens syfte och dess inverkan (Kvale & Brinkmann, 

2009, Olsson & Sörensen, 2011). Samtyckeskravet har vi tillgodosett genom att 

samtliga intervjupersonerna medgivit sitt samtycke efter att de har erhållit muntlig 

och skriftlig information om att det är frivilligt och att de kan avsluta deltagande när 

som helst.  Konfidentiellt innebär att svaren har gjorts anonyma så att de inte går att 



19 

  

härleda och spåra till intervjupersonerna samt att uppgifterna ska förvaras så att 

utomstående inte kommer åt uppgifterna (Kvale & Brinkmann, 2009, Olsson & 

Sörensen, 2011). Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att inga uppgifter inte 

kan kopplas till intervjupersonerna samt att de är anonyma. Nyttjandekravet innebär 

att information som erhålls genom studien bara får användas för studien (Olsson & 

Sörensen, 2011). Principen om nyttjandekravet har tillgodosetts genom att 

information från intervjuerna nyttjas i uppsatsen och inte för något annat ändamål. 

 

5 Resultat  
I följande kapitel presenteras studiens resultat utifrån valda teman och där tidigare 

forskning jämförs med vårt empiriska material.  

 

5.1 Presentation av kommuner och intervjupersoner som ingår i studien 
Här presenteras intervjupersonerna i kommun A och B där vi beskriver deras 

befattning, vad som ingår i deras arbetsuppgift, hur länge de haft sin tjänst och 

slutligen utbildningsbakgrund. 

5.1.1 Kommun A 

Kommun A är en medelstor svensk kommun. Där finns en verksamhetschef och fyra 

enhetschefer varav en är enhetschef för daglig verksamhet. Personer inskrivna på 

daglig verksamhet kallas för arbetsdeltagare. I dagsläget är 65 inskrivna på daglig 

verksamhet och 20 personer av dem har individuella placeringar i näringslivet eller 

inom kommunal verksamhet. 

Intervjupersoner  

Enhetschefen: Utbildningsbakgrund är tvåårig vårdlinje samt enstaka högskolekurser 

inom äldreomsorgen. Har tidigare arbetat som chef inom äldreomsorgen. Är även 

biträdande verksamhetschef och har haft sin befattning sedan 2002. I 

arbetsuppgifterna ingår verksamhetsledning, personal, budgetansvar samt totalansvar 

för verksamheten.   

Samordnaren: Utbildningsbakgrund är sjuksköterska och arbetsterapeut. Har varit 

verksam som arbetsterapeut inom kommun och landsting i drygt 20 år och är ny på 

sin tjänst sedan några månader. I arbetsuppgifterna ingår kartläggning och inplacering 

i grupper för de nya arbetstagare som blivit beviljad daglig verksamhet. Besöka de 

egna grupperna inom daglig verksamhet. Mycket tid tar uppföljningar av arbetsplaner 

som ska revideras en gång om året.  

Arbetshandledaren: Utbildningsbakgrund är fritidsledare och har arbetat i femton år 

inom verksamheten. Arbetshandledaren arbetar mycket med kartläggning av 

arbetstagarens intresse och resurser. Arbetshandledaren försöker sedan tillsammans 

med arbetstagaren hitta en bra placering på ett företag eller annan verksamhet. 

Arbetshandledaren är den som har kontakt med arbetstagaren och arbetsgivaren ute på 

praktikplatsen och stöttar om det finns behov.  
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5.1.2 Kommun B 

Kommun B är också en medelstor kommun i Sverige. Här finns en verksamhetschef 

över förvaltningen samt fyra enhetschefer, en är ansvarig för daglig verksamhet. De 

personer som är inskrivna på daglig verksamhet kallas för kunder. I dagsläget finns 

det 100 inskrivna på daglig verksamhet och 19 av dem har individuella placeringar i 

näringslivet eller inom kommunala verksamheter. 

Intervjupersoner 

Enhetschef: Utbildningsbakgrund är högskoleutbildning inom sociala 

omsorgsprogrammet och har haft sin befattning i snart ett år. I arbetsuppgifterna ingår 

personal- och budgetansvar samt ansvar för verksamheten. Tillsammans med 

samordnaren/ arbetshandledare ingår det att ha det första mötet med kunden som har 

blivit beviljad daglig verksamhet.  

 

Samordnare/ arbetshandledare: Utbildningsbakgrund är tvåårig vårdlinje och har 

haft sin befattning sedan 1994. Arbetshandledaren som tillika är samordnare arbetar 

50 procent inom daglig verksamhet och 50 procent i ett gemensamt projekt med 

Arbetsförmedlingen. Samordnaren/ arbetshandledaren har som uppgift att kartlägga 

och placera in i grupper de som har blivit beviljad daglig verksamhet och har 

dessutom ansvar för de arbetsintegrerade individuella placeringar där det ingår att 

kartlägga och stötta kunden på arbetsplatsen och göra uppföljningar. Vidare kallas 

samordnare/arbetshandledare för arbetshandledare i texten. 

 

Arbetskonsulent: Utbildningsbakgrund från näringslivet. Har arbetat som 

arbetskonsulent i fem år. Anställd på 50 procent av Arbetsförmedlingen och 50 

procent av annan kommunal förvaltning. Arbetskonsulenten samarbetar mycket med 

arbetshandledaren vilket beror på projektet mellan kommun och Arbetsförmedlingen 

som pågår fram till juni 2013. Arbetskonsulentens uppgift är att hitta företagsplatser 

där kunderna kan ha sina placeringar. Vidare är arbetskonsulenten den som har den 

yttre kontakten med arbetsgivare och företag och kan gå in och stötta och motivera 

kunden vid behov.   

 

5.2 Tema Individuell placering 
Här presenterar vi våra resultat av hur två kommuner genomför arbetsintegrering av 

individuella placeringar inom daglig verksamhet samt jämför med den tidigare 

forskning som vi redovisat i tidigare avsnitt.  

I de två kommunerna finns totalt trettionio individuella placeringar. Som tidigare 

nämnts har tjugo personer en individuell placering i kommun A och i kommun B har 

nitton personer en individuell placering. I kommun A har ca 85 procent av 

arbetstagarna och i kommun B har 60 procent av kunderna som har en individuell 

placering en praktikplats inom privata näringslivet. I kommun A har 15 procent och i 

kommun B 40 procent en individuell placering inom kommunala verksamheter. De 

vanligaste platserna i de individuella placeringarna är inom kommun A; vaktmästare 

inom små företag, i församlingar och föreningar och inom storkök.  I kommun B är de 
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vanligaste placeringarna inom stall, affär och fastighetsskötare. Socialstyrelsen (2008) 

fann i sin kartläggning att de vanligaste platserna för individuella placeringar förekom 

i storkök, daghem och simhallar men också inom handel och andra privata företag. I 

denna empiriska undersökning skiljer sig de individuella placeringarna något från 

Socialstyrelsens kartläggning då flertalet placeringar i kommun A är som vaktmästare 

medan kommun B har mer likartade placeringar som Socialstyrelsens kartläggning.  

I kommun B försöker man ordna praktikplats åt kunden inom tre månader. I kommun 

A kan tiden variera då arbetstagaren får en praktikplats och det kan bero på att 

arbetstagaren behöver arbetsträna innan placering samt att få till en bra kartläggning 

runt arbetstagaren. Arbetshandledare i A berättar; 

   

Kartläggningen kan vara princip alltifrån ingenting till att de har allting klart och till 

och med ordnat en plats ute företag själva också, tills att jag jobbar ett par månader 

med kartläggning så det är väldigt olika.(Arbetshandledare i A)  

 

Vid första mötet med arbetstagaren försöker samordnaren att ta reda på arbetstagarens 

intressen och med vad och var arbetstagaren kan tänka sig ha sin praktikplats. Detta 

överensstämmer med Socialstyrelsens vägledning (2010 b) där några kommuner 

undersöker deltagarens intresse och resurser för att tillsammans kunna göra en god 

placering ute i näringslivet. Arbetshandledaren i kommun A tar sedan emot 

arbetstagaren som fått en individuell placering inom kommunens dagliga verksamhet. 

Därefter fortsätter arbetet med kartläggning av arbetstagarens intressen och resurser. 

Arbetshandledaren försöker sedan tillsammans med arbetstagaren hitta en bra 

placering på ett företag som de tillsammans besöker innan placering. I kommun A 

utför arbetshandledaren en arbetsplatsanalys tillsammans med arbetstagaren på 

arbetsplatsen för genomgång av arbetsplatsens regler och normer;  

 

Där har vi vissa frågor som vi ställer hur det funkar och vad det finns för regler och 

vilken stol man ska sätta sig på fika och på vissa arbetsplatser är det viktigt. 

(Arbetshandledare i A) 

 

I båda kommunerna upprättas ett kontrakt på en månad. Den följs av en uppföljning 

och om allt fungerar bra på arbetsplatsen skrivs ett kontrakt på ett år. Arbetstagarna 

har möjlighet att avbryta praktiken när de själva vill.  Arbetshandledaren gör varje 

vecka ett besök hos arbetstagarna för att undersöka om allt fungerar som det ska på 

arbetsplatsen. Varje arbetstagare har en handledare, en fast stödperson, på 

arbetsplatsen som stöttar och hjälper arbetstagaren och informerar arbetshandledaren 

om det är något problem. Detta överensstämmer med Socialstyrelsens vägledning 

(2010 b) där bland annat Gävle kommuns arbetsplatsförlagda dagliga verksamhet 

omnämns. Där skrivs ett kontrakt och deltagarna får tillgång till en stödperson på 

företaget men även kontakt med daglig verksamhets personal som kan hjälpa till med 

arbetstagarens privata problem. Arbetshandledare i A beskriver detta enligt följande; 
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stödet är ju att jag är med från första början /.../ i den utsträckning det behövs och sen 

återkommande besök för att checka av hur det har gått och sen finns det alltid telefon 

och de hör av sig om det är något som dyker upp. ( Arbetshandledare i A) 

 

I kommun B är enhetschefen och arbetshandledaren med på första mötet med kunden 

som har blivit beviljad daglig verksamhet. Arbetshandledaren har som uppgift att 

gruppindela samtliga kunder. Arbetshandledaren har dessutom ansvar för de 

individuella placeringarna där det ingår att kartlägga och stötta kunden på 

arbetsplatsen och göra uppföljningar. Arbetshandledaren är den som i första hand ger 

stöd till kunden och kan vid behov följa med första gången till arbetsplatsen. 

Arbetshandledaren erbjuder alltid handledning i början av praktiken men många av 

företagen vill sköta handledningen internt. I kommun B skrivs kontrakt på en månad. 

Sedan görs en uppföljning och om allt fungerar bra sker en förlängning. Vid nästa 

uppföljning kan det skrivas ett tillsvidarekontrakt om bägge parter är nöjda.  Det är 

fritt att bryta kontraktet. Likheten mellan kommunerna är att arbetstagarna får stöd av 

någon eller några medarbetare på arbetsplatsen. Skillnaden är att i kommun A ger 

arbetshandledaren stöd både åt arbetstagare och åt arbetsgivare medan i kommun B 

ges stödet till arbetsgivaren av arbetskonsulenten. Arbetskonsulentens uppgift är att 

hitta företagsplatser åt kunderna. Vidare är arbetskonsulenten den som har den yttre 

kontakten med arbetsgivare och företag och kan gå in och stötta och motivera kunden 

vid behov. Den tidigare forskningen ligger i linje med detta där Socialstyrelsens 

vägledning (2010 b) visar att bland annat Gävle kommun använder sig av en 

arbetskonsulent vars uppgift är att utveckla samarbetet mellan kommunen och det 

lokala näringslivet.  

 

Ett syfte med LSS är enligt 5§ LSS att den bland annat skall främja delaktighet i 

samhällslivet och att den enskilde får möjlighet att leva som andra. 7 § andra stycket 

LSS betonar det individuella perspektivet där insatserna ska vara anpassade till 

mottagarens individuella behov och stärka mottagarens möjlighet att leva ett 

självständigt liv. Det innebär att daglig verksamhet ska utformas efter individens 

behov och förmåga samt att delaktighet är en rättighet. I båda kommunerna utgår man 

först och främst från individens önskemål och intresse och detta styr valet av 

arbetsplats. Sedan kanske arbetstagaren inte kan få drömjobbet på en gång på grund 

av att det inte finns i kommunen eller av andra skäl. Kommun A arbetar mycket med 

arbetstagarens delaktighet i utförandeplanen där det gäller att få in mycket 

information runt arbetstagaren och vad den vill och kan. Sedan används 

uppföljningarna för att regelbundet stämma av hur det går. Vidare har arbetstagarna 

möjlighet till arbetsplatsträffar var sjätte vecka. I bägge kommunerna är det svårt att 

helt kunna tillgodose arbetstagarnas önskemål och därmed fullt ut följa LSS-

lagstiftningens intention i 7 § 2 stycket vilket enhetschef i kommun B beskriver; 

 

Vi utgår alltid från önskemålen sen så får vi ju titta /.../så här ser det ut i de här 

grupperna. De kanske inte kan börja på kontoret just nu för det är fullt /... /men du 

kanske kan ta och jobba någon annanstans. Det är ju ge och ta hela tiden. Önskemålen 

ska ju styra.(Enhetchef  i B) 
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Den yttersta målsättningen eller intentionen med daglig verksamhet enligt 

propositionen till LSS (1992/93:159) är att det ska leda till ett lönearbete. I studien 

finner vi olika uppfattningar bland arbetsledarna vad som är målsättningen med 

individuella placeringar. Arbetshandledare i B och samordnare i A menar att det 

viktigaste är att arbetstagarna ska känna samhörighet på arbetsplatsen och ha en 

meningsfull sysselsättning. Arbetshandledare i A och arbetskonsulent i B menar att 

målsättningen för de som har individuell placering ska vara att få ett lönearbete men 

att det försvåras av den tuffa arbetsmarknaden. Enhetschefernas inställning till 

målsättningen med individuell placering är ambivalent. Även om de uttrycker att 

lönearbete är målsättningen, så finns uttalanden som antyder att man ibland blir 

tvungen att acceptera att det bara blir en meningsfull sysselsättning. Socialstyrelsens 

(2008) kartläggning visar att kommunerna inte uppfyllde intentionen med 

lagstiftningen. Svårigheten att lämna daglig verksamhet och få ett lönearbete visas i 

kartläggningen. Mer än hälften av landets kommuner har inte hade haft någon som 

fått ett lönearbete under den senaste femårsperioden, varken osubventionerat eller 

subventionerat (Socialstyrelsen, 2008). Det empiriska materialet visar däremot att tre 

personer övergått till ett lönearbete från daglig verksamhet under de tre sista åren i 

kommun A. I kommun B är det två personer som övergått till lönearbete under 

samma tidsperiod vilket i jämförelse med riket i övrigt är betydligt bättre. 

Målsättningen med den individuella placeringen beskrivs av arbetshandledare i 

kommun A: 

 

Egentligen /…/ så är målet givetvis att få ut de på en vanlig anställning, givetvis är det. 

Men det är ju inte så lätt. Det är ju så mycket som styr det, det är ju, ofta dagens 

arbetsmarknad som styr det mesta och det finns ju oftast inga pengar så att de inte kan 

anställa.(Arbetshandledare i A) 

 

5.3 Tema Verktyg för arbetsintegrering 
Under detta tema framkommer om kommunerna och arbetsledarna använder sig av 

någon utarbetad arbetsmetod för arbetsintegrering av de individuella placeringarna 

inom daglig verksamhet samt vad de tror att en evidensbaserad arbetsmetod kan 

tillföra arbetsintegreringen vid individuella placeringar. Det framgår även vilka 

problem och framgångsfaktorer som arbetsledarna upplever vid arbetsintegreringen. 

Det empiriska materialet jämförs med både internationell forskning och nationella 

forskning inom området. 

 

Det empiriska materialet visar att bägge kommunerna använder en förenklad ISA 

metod för att integrera den grupp som är placerade ute på en arbetsplats. Vidare råder 

det delade meningar kring vad en evidensbaserad metod kan tillföra verksamheten. I 

studien framkommer att kommun A i högre utsträckning än kommun B arbetar med 

steg ett och två; före arbetstillträdet samt under arbete med inslag av träning. I 

kommun B arbetar de mer under steg två; under arbete med inslag av träning. Här 
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skiljer sig bägge kommunerna från Antonssons studie (2003) där kartläggningen i steg 

1 prioriteras.   

 

I Socialstyrelsens vägledning (2010 b) ges exempel på dagliga verksamheter i några 

svenska kommuner och hur de arbetar med att integrera människor i samhället. Tre 

verksamheter har inspirerats av arbetsmetoden supported employment, Gävle, 

Uppsala och stiftelsen Activa. Likheterna mellan dessa till synes olika organisationer 

är att de använder arbetsledare som tillsammans med arbetstagaren kartlägger 

arbetstagarens resurser och önskningar. De har även arbetskonsulenter eller andra 

rekryterare som värvar företag och som har nära kontakt med näringslivet 

(Socialstyrelsen, 2010). Arbetshandledarna/konsulenten i bägge kommunerna har gått 

grundutbildningen i ISA som utvecklats från supported employment av Misa och 

samordnaren i kommun A ska snart gå utbildningen. Resultatet visar att ingen av de 

båda kommunerna använder hela ISA-metoden. I kommun A använder man en 

förenklad ISA-metod, till exempel kartläggning, arbetsplatsanalyser och 

utvärderingar. I kommun B informerar arbetshandledaren att man inte följde ISA till 

punkt och pricka men att grunderna från ISA finns i deras arbete till exempel 

kartläggning och uppföljningar. I studien framkommer att de verksamheter som 

presenteras i Socialstyrelsen (2010 b) utgår från supported employment, där 

kartläggning runt arbetstagarens resurser och önskningar ingår. Vidare är  

arbetshandledarens/konsulentens nära kontakt med näringslivet betydelsefulla vilket 

överensstämmer med arbetshandledarens/konsulentens goda kontakter med 

näringslivet. Arbetskonsulent i kommun B säger att hans långa arbetslivserfarenhet är 

det bästa verktyget och att ekonomin i kommunerna är ett hinder för att helt använda 

ISA-modellen vilket uttrycks enligt följande;  

 

och att använda sig av ISA:s metoder fullt ut inte gick att genomföra 

ekonomiskt för kommunen (Arbetskonsulent i B) 

 

I artikeln Implementation of Job Development Practices av Alberto Migliore et al 

(2012) studeras hur olika arbetskonsulenter genomför olika övningar i jobbutveckling 

när de hjälper jobbsökande med intellektuella funktionsnedsättningar att få ett 

lönearbete. I studien fann de att arbetskonsulenter behöver lägga ner mer tid vid 

kartläggningen av arbetstagaren och använda arbetstagarens sociala nätverk mer. Den 

här modellen är en utveckling av supported employment som kallas customized 

employment där arbetstagaren tränas i vilka behov företaget har och dess kultur. Vid 

kartläggningen utgår man i bägge kommunerna från en delaktig arbetstagare där 

individen står i centrum för att få en lyckad placering. Chefen i kommun A anser även 

att det var bra när arbetstagaren hade anhöriga med sig vid kartläggningen. Kommun 

A genomför en arbetsplatsanalys vilket ger arbetstagaren en ökad förståelse om 

företagets verksamhet och organisationskultur vilket betonas som en framgångsfaktor 

i arbetsintegreringen i forskningen ovan. 
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På frågan vad en evidensbaserad arbetsmetod kan tillföra verksamheten varierar 

svaren något bland intervjupersonerna. I bägge kommunerna anser en majoritet att det 

inte är aktuellt att arbeta helt utifrån ISA modell. För att arbetsintegreringen praktiskt 

ska fungera tillämpas valda delar från modellen; kartläggning, arbetsplatsanalys 

(kommun A), uppföljning och utvärdering. Valet av olika delar från ISA modellen vid 

arbetsintegrering beskrivs av chefen i kommun B;  

 

Man plockar ju ut godbitarna o sen är det alltid svårt att applicera en metod på hur det 

ser ut i verkligheten. (Enhetschef i B) 

 

Det finns dock ett visst intresse kring arbetet med evidensbaserad metod vilket 

samordnaren i kommun A visar;  

 

en strävan att arbeta efter en evidensbaserad metod så att deras arbete med 

arbetstagarna blir rättsäkert och verksamheten utvecklande och att man utgår från 

dagen forskning. Det man gör ska det finns ett syfte bakom.(Samordnare i A) 

 

Samordnaren menar även att det behövs mer än en person som utför och använder sig 

av ISA:s metod för att implementera den i verksamheten. Chefen i kommun A ser 

användandet av den förenklade ISA-modellen som en bekräftelse hur man ska arbeta 

med individuella placeringar; som ett stöd för organisationen och att arbetsledarna 

arbetar på rätt sätt. I kommun B uppger de mer att en utarbetad arbetsmetod inte 

skulle tillföra verksamheten så mycket mer och inte vara ekonomiskt försvarbart. För 

att kunna använda hela ISA-modellen behövs det mer personal och därtill finns det 

inte ekonomiska resurser enligt flera intervjupersoner.  

 

I studien tillfrågas arbetsledarna i de två kommunerna vilka problem de upplever vid 

arbetsintegreringen av arbetstagarna. Några svar är att individen brister i 

arbetsdisciplin och att sociala problem vid sidan av arbetsplatsen påverkar. Detta 

ligger i linje med Molins forskning (2008) där vissa formella stödgivare uttrycker att 

problem i det sociala livet inverkar på personernas arbetsförmåga vilket beskrivs av 

arbetskonsulent och enhetschef i kommun B nedan; 

 

Det är ju så där att den här målgruppen, de här är personer som kan vara på externa. De 

har så mycket sociala problem. Att man kommer inte i tid, man ringer inte om man inte 

kommer. De klarar inte det och då ledsnar ju liksom företagen eller var de är. Då blir 

det lätt att de inte vill ha dem sen. Det blir så mycket jobb. (Enhetschef i B) 

 

Svårigheterna är ju motpolen att man kräver för mycket handledning så att 

arbetsgivaren och de handledarna som finns på arbetsplatsen inte orkar med eller att 

man inte kommer i tid på morgnar och visar upp en ovilja och attityd och struntar att 

ringa när man är sjuk och det gäller ju hela arbetsmarknaden och det är inga konstiga 

saker och inget som bara gäller de som har funktionsnedsättning heller. 

(Arbetskonsulent i B) 

 

 



26 

  

I forskning av Spjelkavik, et al (2004) är flertalet av arbetsgivarna nöjda med AB-

deltagarna och deras arbete. Några problem som presenteras i studien är att 

arbetsgivarna upplever att vissa arbetstagare är ojämna i arbetet, saknar flexibilitet i 

arbetet samt att deltagarna har svårigheter att hålla arbetstiderna. I Trembaths et al 

(2010) artikel Employment and Volunteering for Adults With Intellectual Disability 

finner de att hinder för arbetsintegrering är arbetstagarnas bristande självförtroende, 

otillräcklig arbetslivserfarenhet, läs- och skrivsvårigheter och problem att förstå 

oskrivna spelregler på arbetsplatsen. Det empiriska materialet överensstämmer med 

både Spjelkaviks, et al (2004) och Trembaths et al (2010) forskning där problem 

baseras på brister i ansvarstagande och förståelse för arbetsplatsens regler och 

organisation. Ett annat problem för en lyckad arbetsintegrering och i förlängningen 

möjlighet till ett lönearbete är arbetsgivarens ansvar. I forskningen av Spjelkavik, et 

al (2004) förmedlar de norska arbetsgivarna att en av orsakerna till att man inte ger 

tillsvidareanställning till deltagarna är av ekonomisk art och att det saknas 

anställningsavtal som var anpassade för personer med funktionsnedsättning. Däremot 

upplever arbetsgivarna att jobbcoacherna minskar osäkerhetsfaktorn att anställa AB-

deltagare. Intervjupersonerna förmedlar att gapet mellan Arbetsförmedling och daglig 

verksamhet är stort och att individerna får för lite stöd av Arbetsförmedlingen. När 

det blev tal om anställning vill inte arbetsgivarna ta ansvaret även om de fick 

lönebidrag för arbetstagaren vilket illustreras nedan; 

 

då ligger Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen på istället och hetsar och är det så 

att man har påvisat någon liten form av arbetsförmåga hos oss /.../det är ju det vi jobbar 

utifrån och det måste vi vara ärliga till att de faktiskt har utvecklats /.../då skrivs de ju 

in i  xxxx på Arbetsförmedling och Försäkringskassan och ska ju då prövas emot ett 

lönearbete och där är det ju väldigt begränsat med resurser /.../ coacherna  /.../ kommer 

/.../ ut en gång i månaden på företag /.../att när Arbetsförmedlingen börjar prata med 

företagaren om en anställning även om lönebidragen är stora  /.../ att företaget kanske 

får en kostnad på en tusenlapp ofta är det ju inte större än så /.../ men då ... börjar man 

dra öronen åt sig för då får man ju hela ansvaret på sig /.../ nej då..har jag inte utrymme 

för det här inte. Det kommer nog inte att kunna gå inte. (Enhetschef i A) 

 

sen kan det bli lite abrupt också för vi har ju ändå stöd och nätverk den möjligheten har 

ju inte Arbetsförmedlingen. (Arbetshandledare i B) 

 

Arbetsledarna tillfrågas om vad de upplever som framgångsfaktorer för en bra 

arbetsintegrering för dem som har individuell placering inom daglig verksamhet. För 

enhetschefen i kommun A är en ordentlig kartläggning runt arbetstagaren och ute på 

företaget viktiga framgångsfaktorer för en lyckad arbetsintegrering;  

 

Det är just det här med att man gör en ordentlig kartläggning. Det är liksom A och O. 

Kartläggningen både runt arbetstagaren och ute på företaget /.../och introduktionsdelen. 

Det är ju det som är grunderna i alltihopa. (Enhetschef i A) 

 

 I Molins forskning (2008)  förmedlar de formella stödgivarna att personlig mognad, 

personens egna vilja och att omgivningen är positivt inställd är bra förutsättningar för 
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att kunna etablera sig på arbetsmarknaden för unga med intellektuell 

funktionsnedsättning. Detta ligger i linje med vårt empirska material. 

Framgångsfaktorer för en lyckad arbetsintegrering enligt arbetshandledare/konsulent i 

kommun B är att arbetstagarna är motiverade att arbeta, hamnar på ett företag där de 

trivs och att de inte kräver allt för mycket handledning vilket de beskriver enligt 

följande;  

 

 Det är att man blir en i gänget och de får hänga på saker. Det märks ju. 

(Arbetshandledare i B) 

 

som jag sagt tidigare att man hamnar på rätt ställe och att man visar intresse och har  

motivation och arbetsgivaren upptäcker det och tycker att det går bra och plus att man 

på något sätt kan komma upp till en viss självständighet så att man inte kräver 

handledning hela tiden. (Arbetskonsulent i B)  

 

Viktiga framgångsfaktorer vid arbetsintegrering är enligt arbetshandledaren i 

kommun A;  

att det blir den sysselsättning som arbetstagaren vill ha och att det är rätt arbetsgivare. 

Det är fruktansvärt viktigt med arbetsgivaren och för det mesta är det jättebra 

arbetsgivare vi får tag i /.../ de privata alltså, så får kommunen en liten känga där. 

(Arbetshandledaren i A) 

 

I David Trembaths et al (2010) forskning presenteras studier där människor med 

intellektuella funktionsnedsättningar med hjälp av ett volontärjobb arbetstränas till 

nya saker och ett bättre självförtroende vilket i slutänden kan leda till ett avlönat 

arbete. Arbetsträningens betydelse bekräftas av arbetshandledaren i kommun A. 

Själva kartläggningen tar olika lång tid beroende på hur mycket förberedelsearbete 

och information som arbetstagaren behöver för att vara redo att komma ut på en 

arbetsplats. Arbetshandledaren i kommun A berättar att det ibland kan ta mycket tid i 

anspråk för att träna arbetstagaren i vardagssysslor och få en struktur i vardagen vilket 

gör att det till och med kunde ta upp till ett år innan arbetstagaren är ute på en 

arbetsplats.  

 

de är inte riktigt mogna ännu för att komma ut riktigt än och då träffas vi ju på mitt 

kontor en eller två gånger i veckan för att komma upp och passa tider /.../saker man 

kan träna på först och sedan kan det ju hända att vi åker ut på studiebesök på olika 

arbetsplatser. (Arbetshandledare i A) 

 

Forskning från Alberto Migliore et al (2012) visar att arbetskonsulenter behöver lägga 

ner mer tid vid kartläggningen av arbetstagaren och använda arbetstagarens sociala 

nätverk mer vilket vi tidigare presenterat i uppsatsen. Liknande resultat finner 

Antonsson i en studie(2003) av sju personer med intellektuell funktionsnedsättning 

och hur de med hjälp av supported employment metodik, SEM, och deras 

representanter arbetar för att integrera ungdomarna ute på den reguljära 

arbetsmarknaden. Antonsson finner att familjen, sociala nätverket, är ett viktigt stöd 

för ungdomarna att få ett fäste på arbetsmarknaden. Hjälpen kan vara att komma i tid 
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till arbetet, få matlåda med sig och att hålla kontakt med arbetsgivaren. De som har 

litet socialt nätverk har svårare, trots hjälp från SEM-organisationen, att få ett arbete 

(Antonsson, 2003). Resultatet från arbetsledarnas upplevelser överensstämmer till 

viss del med Migliores et al forskning och från Antonssons studie där de anhöriga är 

ett viktigt stöd vid arbetsintegrering. I det empiriska materialet förekommer dock 

sporadiskt att personer ur arbetstagarens sociala nätverk nyttjas till att ordna 

arbetsplats.  

 

En viktig del i supported employment är stödets betydelse för en lyckad integrering på 

arbetsplatsen vilket enhetschefen i kommun B beskriver enligt följande;  

 

 att de får mycket stöd tycker jag. Man ska göra täta uppföljningar och kolla och 

stämma av.(Enhetschefen i B) 

 

Det empirska materialet presenterar även att flera av intervjupersonerna upplever att 

arbetsgivaren är betydelsefull för att den enskilde skulle integreras på arbetsplatsen 

vilket illustreras nedan;  

 

att det ytterst krävs en eldsjäl till arbetsgivare som är villig först och främst för annars 

fungerar det inte. (Arbetshandledaren i A)  

 

Socialstyrelsen visar i sin kartläggning (2008) att chefer, personal och arbetstagare 

påpekar att arbetstagarna är i behov av kontinuerligt stöd på arbetsplatsen något som 

också kan ses i föreliggande studie. Både arbetshandledare och konsulent arbetar 

aktivt med stödet till arbetstagaren men däremot förekommer det inte i kommunerna 

att arbetstagaren får någon träning i företagets behov och dess kultur som presenteras 

i modellen om customized employment. Även Molins forskning (2008) visar att de 

formella stödgivarna påtalar betydelsen av bra stöd från det formella nätverket samt 

att personerna fick personligt stöd av någon på arbetsplatsen för att kunna etablera sig 

i arbetslivet. I studien lyfter arbetsledarna tydligt att rätt arbetsgivare med en "eldsjäl" 

på arbetsplatsen är en förutsättning för en lyckad arbetsintegrering.  

 

5.4 Tema Samverkan 
Under detta tema framkommer hur arbetsledarna upplever samverkan med 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt hur de upplever samarbetet med 

kommunens övriga verksamheter och det kommunala näringslivet. Det empiriska 

materialet jämförs med den tidigare forskning som redovisats under tema samverkan. 

 

Både lagstiftningen, propositionen till LSS betonar att det ska finnas ett ordnat och 

strukturerat samarbete mellan kommun och andra myndigheter. Socialstyrelsens 

kartläggning (2008) visar att det saknas ett ordnat samarbete mellan kommunen och 

Arbetsförmedlingen. Därtill skriver Socialstyrelsen att kommunerna är ansvariga för 

den enskildes sysselsättning och att staten är ansvarig för arbetsmarknadsåtgärder. Det 

tillhör dock kommunens uppgift att vara drivande så att den enskilde som har beviljad 
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insats utifrån LSS får tillträde till ett lönearbete på den reguljära arbetsmarknaden. 

Därför är det viktigt att kommunerna har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan och olika handikapporganisationer. Socialstyrelsens kartläggning 

visar att kommunen i första hand samarbetade med boendeverksamhet och 

gymnasiesärskolan och därefter kommer samverkan med Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan och näringslivet (Socialstyrelsen, 2008). I intervjuer med 

arbetsledarna framgår att i kommun A finns ett dåligt samarbete med framför allt 

Arbetsförmedlingen och det resultatet är i linje med Socialstyrelsens undersökning. 

Däremot upplever arbetshandledare/konsulent att samarbetet är bra med 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen men att alla parter arbetar för sin 

verksamhet. Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och daglig verksamhet har 

intensifierats tack vare det gemensamma projektet som pågår mellan kommunen och 

Arbetsförmedlingen. I kommun A har man försökt bjuda in till samverkan med 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen men intresset har varit svagt från bägge 

parter. I kommun A vill samtliga tre intervjupersoner få ett förbättrat samarbete 

mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassan och daglig verksamhet vilket 

åskådliggörs nedan; 

 

Jag skulle vilja att när det finns någon som har insatser och ofta har de från kommun, 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan /.../ skulle jag vilja träffas gemensamt 

allihop runt varje person och att inte Arbetsförmedlingen körde sitt och jag körde mitt 

och Försäkringskassan sitt utan vi hade ett gemensamt. (Arbetshandledare i A)  

 

Arbetsledare i kommunerna upplever att det är lättare att få praktikplatser inom det 

privata näringslivet än i kommunala verksamheter. Däremot upplever 

arbetskonsulenten i kommun B att det blivit lättare under senare år att få 

praktikplatser inom kommunen. Spjelkavik, et al (2004) visar ett liknande resultat 

som det empiriska materialet där deltagarna i AB-projektet lättare fick anställning 

inom privat sektor än inom den offentliga sektorn vilket beskrivs enligt följande;  

 

Det första jag upptäckte när jag började jobba för fyra och halvt år sedan /.../och utav 

de jag fick ut i praktik var 80 procent till näringslivet och 20 procent till kommunen. 

(Arbetskonsulent i B) 

 

Det är så fruktansvärt viktigt med arbetsgivaren. För det mesta är det jättebra 

arbetsgivare vi får tag i /.../ om vi får tag i de privata och där får kommunen en liten 

känga. (Arbetshandledare i A) 

 

Jag upplever att det blir bara sämre och sämre. Oftast är det ju så att de privata 

arbetsgivarna ser fördelarna. De gör ett jättebra jobb och kostar inte en krona medan 

kommunen ser problem att de ska handledas och det tar tid från personalen. Ser inte 

fördelarna och det är ingen som har sagt det men så känner jag, så känns det.( 

Arbetshandledare i A) 
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De som har funktionsnedsättning försöker jag till 100 procent att få ut i näringslivet 

annars finns det ingen chans för de att få jobb inom kommunala verksamheter och då 

måste man inom näringslivet. Jag har hela tiden målet framför mig att det ska finnas en 

möjlighet till en anställning.(Arbetskonsulenten i B). 

 

I kommun A upplever arbetshandledaren att det var lättare att få praktikplatser inom 

små företag medan kommun B upplever ingen större skillnad på små eller större 

företag. Däremot uttryckte arbetshandledare i kommun B att det börjar märkas med 

lågkonjunkturen då företagen inte vill ta emot praktikanter. Per Olovs Larssons 

avhandling (2004) förmedlar att det är lättare för den här gruppen med 

arbetsintegrering på små företag och Socialstyrelsen kartläggning (2008) visar att det 

var lättare att få plats på små företag än stora. Det ligger i linje med vad kommun A 

beskriver. Däremot skiljer det sig något från vad kommun B uppger där arbetstagarna 

även får plats på större företag. Arbetshandledare i kommun A beskriver 

valmöjligheten av praktikplats enligt följande; 

 

och sen har vi ju inte så mycket större företag i A. Det är ofta de små som de kommer 

in på och som är lättast. (Arbetshandledare i A) 

 

 

 

5.5 Tema Professionellas betydelse 
Under detta tema framkommer vad arbetsledarna, de professionella, har för betydelse 

för arbetsintegreringen inom de individuella placeringarna. Nedan jämförs studiens 

empiri med den tidigare forskningens som redovisats i tidigare avsnitt. 

 

Spjelkavik, et al (2004) visar i forskningen att jobbcoacherna använder sitt sociala 

nätverk för att hitta arbetsplatser vilket också antyds i studien där arbetsledarna 

använder sitt sociala kontaktnät för att hitta arbetsplatser vilket beskrivs nedan;  

 

Jag går handlar på en affär i en butik exempel och då börjar man att prata och börjar 

man se sig om och brukar du ta emot praktikanter och det är kanske en söndag när som 

helst och det sitter i bakhuvudet /.../ det är klart man utnyttjar sitt sociala nätverk om 

man har det. Nu har ju jag ändå en lång lista på uppemot 250 företag som har tagit 

emot praktikanter under åren som jag har jobbat så har ju en del att plocka där 

också.(Arbetskonsulenten i B) 

 

Uppfattningen vi fick är dock att det sociala nätverket runt arbetstagaren inte så ofta 

är med vid kartläggningen vilket enligt Migliore et al (2012) är en bidragande orsak 

till en lyckad praktikplats.   

 

I studien upplever de professionella arbetsledarna att de hann göra uppföljningar, 

antingen via kundbesök eller via mail och telefon. Vid diskussion med cheferna för 

daglig verksamhet i kommunerna kring LSS-lagstiftningen om att verksamheten 

enligt § 6 ska ha god kvalitet och behovet av samverkan med berörda myndigheter till 
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exempel Arbetsförmedlingen framkommer att bägge cheferna upplever att de ha god 

kunskap kring intentionen att verksamheten fortlöpande ska utvecklas och säkras. 

Chefen i kommun B använder kundenkäter som ett sätt att se hur kunderna upplever 

verksamheten och i kommun A används både utvärderingsprogram och kundenkäter 

en gång om året för att erhålla kunskap. Båda cheferna påpekar att för att utveckla och 

säkra kvaliteten i verksamheten skulle mer tid behövas i kvalitetsarbetet vilket 

beskrivs nedan; 

 

på det sätt som vi följer upp verksamheterna det är ju utifrån den enskilde och hur den 

upplever insatsen och också då intressenter men för den enskilde så använder vi ett  

utvärderingsprogram som heter "Pictostat" och idag så använder vi ju bara en årlig 

enkät som man får svara på och den kan man ju också utveckla /.../(Enhetschef  i A) 

 

I forskning av Devlin (2008) påvisas behovet av arbetsträning för att stärka 

arbetstagarna till ett självständigt beteende. Att stärka och motivera arbetstagaren är 

ett viktigt inslag i arbetsintegreringen. I båda kommunerna upplever arbetsledarna att 

de arbetar med att "peppa" och "pusha" arbetstagaren för att stärka viljan att komma 

ut i arbetslivet och viljan att vara ute på praktik; 

 

det är ju att peppa, och så försöka att finna hjälp som gör att man kan klara av det man 

är på. Det är ju mycket peppning. Det är vad vi kan göra. Det är klart att de funderar 

varför de ska gå och jobba för 36 kronor om dagen, då får man försöka ju du får ju 

vara här och du är ju social och en i gänget(Arbetshandledare i B) 

 

5.6 Resultatsammanfattning 
 

Tabell 1 - Kommunernas genomförande av individuella placeringar  

 

Verktyg för 

arbets- 

integrering 

Kartlägg-

ning 

Arbets-

träning 

Place-

ring 

Arbetsplats-

analys 

Stöd Uppföljning Utvärdering 

Kommun A X X X X X X X 

Kommun B X  X  X X X 

 
Tabellen ovan illustrerar det empiriska resultatet om hur kommunerna har genomfört 

de individuella placeringarna utifrån ISA-modellen. Skillnaderna mellan kommunerna 

är inte stora. Både kommunerna tillämpade en förenklad ISA-modell för de 

individuella placeringarna. Det empiriska materialet överensstämmer med 

Socialstyrelsens vägledning (2010 b) där några verksamheter närmade sig den 

reguljära arbetsmarknaden genom att tillämpa supported employment och ha 

individen i fokus, använda det naturliga stödet på arbetsplatsen och ha goda kontakter 

med näringslivet i kommunerna. I bägge kommunerna försökte de ytterst tillmötesgå 

arbetstagarens önskemål av arbetsplats och göromål vilket är en viktig princip i 

supported employment. I kommun A hade de mer av arbetsträning och utförde en 
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arbetsplatsanalys. Kommun B satsade på en snabbare kartläggning och placering på 

arbetsplatsen, vilket är i linje med supported employment som betonar arbetstagarens 

behov av en snabb placering på arbetsplatsen för sin arbetsträning. I kommun B ville 

arbetsgivarna sköta arbetsträningen själva trots erbjudande om handledning från 

daglig verksamhet. Arbetsledarna i båda kommunerna upplevde att de hade tid för att 

kunna ge stöd och följa upp arbetstagarna på arbetsplatserna. Båda kommunerna 

använde kundenkäter som en del i utvärderingsarbetet, medan kommun A även hade 

ett utvärderingsprogram. 

 

Tabell 2 - problem och framgångsfaktorer vid arbetsintegreringen  

  

Framgångsfaktorer för 

arbetsintegrering 

Problem vid arbetsintegrering 

Ordentlig kartläggning Brister i arbetsdisciplin 

Motivation hos arbetstagaren Sociala problem hos den enskilde 

Att arbetstagaren hamnar på rätt plats Den enskilde kräver för mycket 

handledning 

Att arbetstagaren får rätt sysselsättning Arbetsgivaren vill inte ha 

arbetsgivaransvaret 

 
Vilka problem och framgångsfaktorer som arbetsledarna upplevde vid 

arbetsintegreringen för personer som blivit beviljade individuella placeringarna inom 

daglig verksamhet, beskrivs ovan i tabell 2.  

 

Författarna kan konstatera att de flesta problemen som arbetsledarna upplevde är 

individbaserade d.v.s arbetstagaren har sociala problem som inverkade negativt, för 

dåliga förkunskaper eller krävde för mycket handledning. Ett annat problem var 

arbetsgivaransvaret som företagen inte ville ha även om det blev tal om lönebidrag 

och liten kostnad för arbetsgivaren. Det empiriska materialet visade liknande resultat 

som forskning från bland annat Spjelkavik et al (2004) och Molin (2008) där 

problemen med arbetsintegreringen baserades på arbetstagarnas sociala problem och 

svårigheter med exempelvis arbetsdisciplin. Framgångsfaktorer som arbetsledarna 

upplevde grundar sig på vikten av bra arbetsplats och sysselsättning, rätt arbetsgivare 

och stöd från daglig verksamhet. Andra framgångsfaktorer var motivation hos 

arbetstagaren och ordentlig kartläggning. Detta överensstämmer med Molins (2008) 

forskning där de formella stödgivarna upplevde att det var viktigt med personens 

vilja. 

I kommunen A upplevde arbetsledarna dålig samverkan med Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan vilket delvis överensstämmer med forskningen från 

Socialstyrelsens kartläggning (2008) som beskriver att kommunerna ofta har sämre 

samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. I kommun B däremot 

upplevde arbetsledarna ett gott samarbete med Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan men upplevde att alla parter verkade och strävade efter olika mål. 
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Det empiriska resultatet visade att det bara var en arbetsledare som ansåg att 

användandet av en evidensbaserad metod som supported employment skulle tillföra 

verksamheten något positivt. Arbetsledaren betonade att det krävs en implentering av 

metoden i hela organisationen om det ska vara verkningsfullt. Övriga arbetsledare 

upplevde att de naturligt valt ut användbara delar av ISA-modellen som passade 

ekonomin och verksamheten och att det inte skulle tillföra något mer att använda en 

hel modell.   

 

6 Analys 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ett urval av arbetsledare i två medelstora 

kommuner genomför och upplever arbetsintegreringen av personer med intellektuell 

funktionsnedsättning som blivit beviljade individuell placering inom daglig 

verksamhet. I följande avsnitt kommer författarna att analysera studiens teman och 

därefter tolkas dessa teman i en helhetsanalys efter inspiration av den hermeneutiska 

cirkeln. Utifrån analysen av studiens teman och i helhetsanalysen önskar författarna få 

en ökad kunskap och förståelse hur arbetsledarna genomför och upplever 

arbetsintegreringen av personer som blivit beviljade individuell placering. 

 

6.1 Analys utifrån valda tema 

6.1.1 Individuell placering  

De individuella placeringarna inom daglig verksamhet ger arbetstagarna möjlighet till 

ökad delaktighet i samhällslivet. Socialstyrelsen (2008) visar i kartläggning att 

kommunerna inte uppfyller intentionen med propositionen till LSS-lagstiftningen där 

målsättningen är ett lönearbete. Studiens resultat visar bilden av att arbetsledarna har 

ett ambivalent förhållningssätt över vilken målsättningen är med individuella 

placeringar. I resultatet framkommer att flera av arbetsledarna anser att målsättningen 

med den individuella placeringen att en meningsfull sysselsättning. Payne (2008) tar 

upp att ändamålet med empowerment är att hjälpa människor att få makt över sina liv 

för att de ska kunna uppnå sina mål. Detta kan analyseras som att arbetstagarna inte 

ges goda förutsättningar till att lämna daglig verksamhet och att empowerment saknas 

i detta avseende att p g a otydlig målsättning med daglig verksamhet.  

 

Socialstyrelsen (2008) påvisar en ökning av individuella placeringar inom daglig 

verksamhet. Delaktigheten i samhällslivet och möjligheten att få leva som andra 

betonas i LSS 5 § där delaktigheten är en grundsten inom arbetet i empowerment. 

Croft & Beresford (1994) visar att ett participativt perspektiv är viktigt inom socialt 

arbete (Payne, 2008). Utifrån studien finner man att det participativa arbetssättet 

tillämpas vid kartläggningen där arbetstagarna får definiera sina behov och 

önskningar runt beslutet om praktikplats. Från det empiriska materialet upplever 

författarna att arbetsledarna i högsta grad arbetar med empowerment vid kartläggning 

och placering där arbetstagaren ges möjlighet att vara aktiv och delaktig i beslutet av 

den individuella placeringen. För att kunna möjliggöra att individen eller gruppen ska 
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lämna maktlösheten måste aktiviteter inledas för att ge dem ökat självförtroende och 

ökade kunskaper (Askheim, 2009). I den individuella placeringen visar studien att 

både samordnare och arbetshandledare/konsulent använder både stöd och "peppning" 

för dem som lider brist på socialt kapital för att förstärka arbetstagarnas självkänsla 

och deras kunskaper innan de kommer ut på en arbetsplats. I kommun A kunde den 

här träningen för vissa arbetstagare till och med ta upp till ett år innan de kunde 

komma ut på sin praktikplats. Kapitalformerna bonding och bridging, Putnam (2000), 

är användbara hjälpmedel vid analys av socialt kapital (Piuva et al, 2011). Via 

Bonding skapas ofta kraftfulla relationer inom arbetsgruppen, vilket utvecklar 

individers sociala kapital. Genom att ha ett arbete kan individen få bridging, d v s en 

möjlighet till starkare kontakter i samhället och lättare integreras i samhället (Piuva et 

al, 2011). Då kommunerna har individuella placeringar ges arbetstagaren möjlighet 

till bonding och bridging och får på så sätt social gemenskap och blir inkluderad i 

arbetsgruppen.  

6.1.2  Verktyg för arbetsintegrering 

I avsnittet tidigare forskning konstaterade vi att användandet av någon typ av 

evidensbaserad arbetsmetod för att arbetsintegrera människor med intellektuella 

funktionsnedsättningar har blivit allt vanligare runt om i västvärlden.  Målet med en 

evidensbaserad praktik är att reducera riskerna för skada på människor och göra bästa 

möjliga nytta (Jergeby & Sundell, 2008). Bägge kommunerna använder ISA modellen 

utarbetad från supported employment. Intresset för att använda hela ISA-modellen var 

lågt i kommunerna och skulle enligt arbetshandledare/konsulent bli för kostsam för 

verksamheten. Tidigare forskning visar att någon form av supported employment 

metod ger förbättrat resultat när det gäller arbetsintegrering. Payne  (2008) skriver att 

ändamålet med empowerment är att hjälpa människor att få mer makt över sina liv 

och utöka deras handlingsutrymme för att de ska kunna uppnå sina mål. För att kunna 

möjliggöra att individen eller gruppen ska lämna maktlösheten måste processer eller 

aktiviteter inledas så att de får ökat självförtroende och ökade kunskaper (Askheim, 

2009). Den förenklade ISA-modellen som används av kommunerna anser vi vara en 

bidragande framgångsfaktor till att bägge kommunerna får ut några personer till ett 

lönearbete.  

 

Empowerment sker genom att individen eller gruppen förses med socialt kapital 

(Rønning, 2011). Valet av teorier, empowerment och socialt kapital känns väl valda i 

evidensbaserad praktik där supported employment i sina steg betonar arbetstagarens 

delaktighet, stödets betydelse, stärkt självkänsla och makten runt sitt eget liv, 

empowerment, och ett utökat socialt kapital. Forskningen av Grant (2008) visar på 

samhällsdeltagande som ett nytt tillvägagångssätt att bryta de olika stödmodeller som 

leder till ökad segregation och istället arbeta mot ett integrerat synsätt. Det empiriska 

materialet visar att båda kommunerna gav stöd till arbetstagarna genom personliga 

besök och ”peppning” för att stärka arbetstagarens självförtroende. I kommun A 

används även en arbetsplatsanalys där arbetshandledaren och arbetstagaren bland 

annat gick igenom viktiga normer och regler på arbetsplatsen för att förbereda och 
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stärka arbetstagaren inför den nya arbetsplatsen. Vid analysen får arbetstagaren ett 

kontinuerligt stöd från arbetshandledaren för att stärka sina resurser innan 

arbetstagaren börjar på den individuella placeringen. Det är ett sätt att öka både 

empowerment och det sociala kapitalet då arbetstagaren får träning i sociala koder och 

spelregler på arbetsplatsen. I bägge kommunerna är det kontinuerliga stödet från 

arbetshandledare/konsulent viktigt för att introduktionen ska bli rätt. Det empiriska 

materialet visar att bägge kommunerna ägnar mycket tid att besöka arbetstagaren ute 

på arbetsplatsen. Vid dessa besök från arbetshandledare/konsulent ges möjlighet att 

stärka klienternas personliga resurser och öka deras sociala kapital. Båda 

kommunerna informerar att de använder kundenkäter där arbetstagaren får uttrycka 

sina åsikter om insatsen. Kundenkäten ger möjlighet åt arbetstagaren att uttrycka sina 

åsikter vilket är betydelsefullt för att förbättra arbetsintegreringen för arbetstagarna.  

 

En skillnad mellan kommunerna är att i kommun A får arbetstagarna ute på 

praktikplatserna möjlighet att träffas gemensamt var sjätte vecka och ha 

personalmöte. Även om personalmötet kan ses som exkluderande, att åka iväg från 

den vanliga praktikplatsen till daglig verksamhet, uppskattas det av arbetstagarna. Det 

tar tid att bygga upp det sociala kapitalet och krävs insatser för att bevara dessa 

varaktiga relationer (Rønning & Starrin, 2011). Här kan personalmötet ses som ett 

kontinuerligt led att stärka det sociala kapitalet. I olika studier av Kittelsaa (2008) och 

Kollstad (2008) ser yngre med intellektuell funktionsnedsättning sig som vanliga 

personer men de väljer också vänskapen i de segregerade miljöerna för trygghet och 

gemenskap (Askheim, 2011). Detta stämmer med handledarens berättelse att 

arbetstagarna uppskattar personalmötet och ser dem som viktiga. Vid personalmötet 

är den sociala gemenskapen inom gruppen betydelsefull. Personalmötet förstärker 

bonding inom gruppen samtidigt som de får dela med sig av sina arbetserfarenheter. 

På praktikplatsen ges möjlighet till bridging genom företagets kunskaper och det nya 

sociala kontaktnätet som etableras för arbetstagaren.   

 

6.1.3 Samverkan 

Både LSS-lagstiftningen 6 § och propositionen till LSS (1992/93:159) påvisar 

behovet av samverkan mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassan och 

handikapporganisationer kring personer som har LSS-insatser för att bättre lyckas 

med arbetsintegrering. En bred definition av socialt kapital innefattar formellt nätverk 

kring samarbete inom en grupp i arbetet mot ett ömsesidigt mål (Askheim, 2011). I 

det empiriska materialet finner författarna att kommun A saknar strukturerat 

samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Resultatet ligger i linje 

med tidigare forskning (Socialstyrelsen, 2008). Bristande samverkan stärker inte 

arbetstagarnas sociala kapital och empowerment. Arbetstagarna ges därmed sämre 

förutsättningar att erhålla makt, stöd och möjlighet att komma närmare ett lönearbete. 

I kommun B finns ett samordnat projekt mellan kommun och Arbetsförmedling vilket 

möjliggjort bättre samverkan än i kommun A. I tidigare forskning av Spjelkavik et al 

(2004) och Socialstyrelsen visas att deltagarna lättare fick arbete inom små, privata 
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företag där de var positivt inställda till målgruppen och svårare att erhålla praktikplats 

inom offentlig sektor. Liknande förhållanden kan ses i de två kommunerna.   

 

Intervjupersoner från båda kommunerna uttrycker att arbetstagarna ses som en resurs 

inom den privata sektorn medan verksamheter inom kommunen är mindre benägna att 

ta emot denna grupp. Författarnas analys av detta är att de privata företagen ser 

möjligheterna i den enskilde och därför bjuder in till delaktighet i arbetslivet vilket är 

en viktig faktor i arbetet i empowerment där gruppen blir delaktig i samhällslivet 

vilket även betonas i LSS-lagstiftningen. En slutsats blir därmed att om de 

kommunala verksamheterna såg denna målgrupp som en resurs skulle en positiv 

förstärkning kunna äga rum inom exempelvis äldreomsorgen.  

6.1.4 Professionellas betydelse  

Skau (2008) tar i sin bok ”Mellan makt och hjälp” upp maktaspekten mellan klient 

och hjälpare där hon betonar att professionsutövaren måste vara respektfull mot de 

som söker hjälp och se dem som en resurs som ska stärkas till självständighet.  

Maktaspekten mellan klient och hjälpare tar även Solheim (2007) upp där många som 

får hjälp av myndigheter upplever mötet med myndigheter som kränkande och 

förödmjukande. Vid användandet av empowerment är det av vikt att de professionella 

beaktar att det lätt kan uppfattas nedlåtande. De goda intentionerna med 

empowerment kan istället för att hjälpa och stärka personen göra större skada och 

försämra mottagarens självkänsla (Fook, 2002). Det empiriska materialet från de två 

kommunerna visar att de professionella använder empowerment på ett mer 

partipatcivt sätt där de låter arbetstagaren vara delaktig och där önskemålen om 

praktikplats är i fokus. De stöttar, motiverar och gör uppföljningar för att stärka 

arbetstagarens självkänsla för att klara av ett lönearbete. Utifrån det 

intervjupersonerna beskriver uppfattar vi inte att arbetstagarna feltolkade 

arbetshandledarnas stöd utan att de blev motiverade och stärkta att delta i arbetslivet. 

Författarna anser dock att det är viktigt att arbetsledarna inser att de har makt i sin 

profession och att de använder makten klokt i arbetet med att stärka arbetstagarna att 

erhålla ett lönearbete.  

 

Kommun B har färre medarbetare som arbetar med arbetsintegreringen vilket kan 

anses ge sämre med tid för stöd och motivationsarbete i jämförelse med kommun A. 

Detta kan medföra att arbetstagarna får mindre empowerment och socialt kapital för 

att kunna få ett lönearbete. I studien framgår att de professionella använder sitt sociala 

nätverk för att hitta arbetsplatser åt arbetstagarna i bägge kommunerna. Detta utökar 

arbetstagarens sociala nätverk, s.k. bridging, att komma ut på arbetsplatser och träffa 

nya arbetskamrater. I kommun A förekommer det men inte ofta att arbetstagarens 

egna sociala kontaktnät används vid val av praktikplats vilket forskningen av Migliore 

et al (2012) visar att arbetsintegreringen fungerar bättre om arbetstagarens sociala 

nätverk nyttjas.  
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Bägge kommunerna använder en förenklad ISA-modell som utgår från supported 

employment. En tolkning av supported employment är att teorierna om empowerment 

och socialt kapital är viktiga faktorer i denna arbetsmetod för att integrera människor 

till ett lönearbete. Med hjälp av ISA-modellen ger arbetsledarna stöd, arbetsträning 

och motivation för att stärka arbetstagarens självkänsla att klara ett lönearbete. Detta 

visar även tidigare forskning, exempelvis Devlins (2008) nyttjande av modellen 

SDCDM, och Grant (2008) med Community participation, som påvisar hur man med 

olika arbetsmetoder som utgår från supported employment kan stärka klientens 

självbestämmande i arbetsrelaterade frågor och hjälpa individen att få ett riktigt 

arbete.  Dock visar det sig att båda kommunerna har anpassat ISA-modellen utifrån 

kommunernas ekonomiska förutsättningar samt arbetsledarnas intresse för att arbeta 

evidensbaserat i verksamheten vilket försvårar arbetsintegreringen. Det var bara en 

intervjuperson som ansåg det värdefullt att arbeta evidensbaserat i verksamheten. Med 

valda teorier och det empiriska materialet blir tolkningen att de professionella är en 

bidragande faktor för att hjälpa målgruppen att erhålla ett lönearbete.  

 

6.2 Helhetsanalys 
Här presenteras en sammanfattande helhetsanalys av det empiriska materialet utifrån 

empowerment och socialt kapital. Tidigare har påpekats att det bara är någon procent 

som lämnar daglig verksamhet för ett lönearbete. Målet med daglig verksamhet är 

dock att det ska kunna resultera i ett förvärvsarbete. Eftersom båda kommunerna har 

individuella placeringar ute på företag ges arbetstagaren möjlighet till utökat socialt 

kapital och empowerment för att öka delaktigheten i samhället och öka chanserna till 

ett lönearbete. Det empiriska materialet åskådliggör att det bland arbetsledarna råder 

oenighet kring målsättningen med individuella placeringar. Detta medför att det blir 

en otydlighet i kommunikationen med arbetstagarna. Arbetstagarna kan uppfatta den 

individuella placeringen som en permanent verksamhet snarare än en strävan mot ett 

reguljärt lönearbete. Payne (2008) skriver att ändamålet med empowerment är att 

hjälpa människor att få mer makt över sina liv och utöka deras handlingsutrymme för 

att de ska kunna uppnå sina mål. Kommunerna försöker stärka och åstadkomma bra 

villkor för arbetstagaren kring placeringen på praktikplatsen men de tillämpar inte 

empowerment till fullo, eftersom arbetstagaren inte ges tydliga förutsättningar kring 

målsättningen med praktikplatsen. 

 

Den redovisade internationella forskningen i uppsatsen påvisar att supported 

employment är betydelsefullt för arbetsintegrering. Forskningen visar dock på behovet 

av en utveckling av supported employment där en helhetsyn är grunden i arbetet runt 

arbetstagaren.  En helhetssyn inkluderar inte bara arbetstagarens förmågor på 

arbetsplatsen utan individens hela nätverk och fritidsintressen är betydelsefulla för 

integrering i samhället i stort. I bägge kommunerna framgår att tillämpa ISA-metoden 

i sin helhet vid individuell placering är för resurskrävande vilket det inte finns 

ekonomiskt utrymme för. Genom att tillämpa en hel ISA-metod ökas förutsättningarna 

vid arbetsintegreringen för denna målgrupp. Om arbetsledarna dessutom samordnar 
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och anpassar insatserna runt arbetstagaren och använder arbetstagarens sociala 

nätverk anser författarna att arbetstagarna får ökade möjligheter till ett lönearbete. 

Därmed ges även bättre förutsättningar att använda empowerment och socialt kapital i 

arbetsintegreringen för målgruppen.  

 

En annan faktor som behöver stärkas i arbetet med empowerment och socialt kapital 

kring arbetsintegreringen är att få till en bra samverkan runt arbetstagaren där 

förutsättningar ges till arbetstagaren att vara aktiv i allt som rör arbetsintegreringen ut 

till den reguljära arbetsmarknaden. I studien finner man dock att det finns en bristande 

samverkan mellan kommun, Arbetsförmedling, Försäkringskassan och 

Handikapporganisationer vilket inte stärker arbetstagarnas sociala kapital och 

självkänsla och försvårar därmed deras möjligheter till ett lönearbete vilket 

Socialstyrelsen (2008) också påvisar.  

 

Det empiriska materialet konstaterar att de professionella använder sitt sociala nätverk 

och ibland även arbetstagarens sociala nätverk för att hitta praktikplatser åt 

arbetstagarna. Detta utökar arbetstagarens möjlighet att berika sitt eget sociala kapital, 

s.k bridging, att komma ut på arbetsplatser som kanske inte annars är möjligt. Vidare 

ökar arbetstagarens sociala kapital genom att delta i det privata näringslivet och inte 

begränsas till den dagliga verksamhetens traditionella aktiviteter.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att tillämpandet av supported employement vid de 

individuella placeringarna är ett led i integreringen i samhället och ett sätt för 

arbetsledarna att öka det sociala kapitalet och ge empowerment till arbetstagaren. I 

studien kan påvisas att arbetsledarna med en otydlig målsättning om vad den 

individuella placeringen ska leda till gör det bästa efter de förutsättningar som finns. 

Arbetsledarna är engagerade och vill det bästa för arbetstagaren. När en tydlig 

målsättning saknas blir arbetet för arbetsledarna otydligare vilket försvårar 

arbetsintegreringen för människor med intellektuell funktionsnedsättning. Att 

kommunerna saknar ett tydligt mål för de individuella placeringarna är ett problem 

och därmed saknas den kanske viktigaste faktorn för att ge empowerment till denna 

målgrupp.  

 

7 Diskussion  
 

7.1 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt redovisas de fyra frågeställningarna kortfattat och resultatet diskuteras 

och tolkas. Därefter förs en diskussion om studiens metodologiska begränsningar och 

vad det kan ha inneburit för studiens resultat. Slutligen redogör vi för våra slutsatser 

samt ger förslag till vidare forskning.  

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur ett urval av arbetsledare i två medelstora 

kommuner genomför och upplever arbetsintegreringen av personer med intellektuell 
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funktionsnedsättning som blivit beviljade individuell placering inom daglig 

verksamhet. 

De frågeställningar vi utgick ifrån var följande: 

 

-Hur genomförs arbetsintegreringen med individuella placeringar av personer med 

intellektuell funktionsnedsättning i två medelstora kommuner?  

-Vilka problem respektive framgångsfaktorer upplever arbetsledarna vid 

arbetsintegreringen för denna grupp? 

-Hur upplever arbetsledarna samverkan mellan Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan och det lokala näringslivet?  

-Vad har en evidensbaserad arbetsmetod, t.ex. supported employment, för betydelse 

för arbetsintegreringen?  

 

 I de bägge kommunerna utfördes arbetsintegreringen på liknande sätt dock skiljer sig 

kommunernas arbetsätt något från varandra.  I kommun A tillämpades en lång 

kartläggning medan kommun B satsade på en snabbare kartläggning och placering på 

arbetsplatsen. I bägge kommunerna försökte de ytterst tillmötesgå arbetstagarens 

önskemål om arbetsplats och arbetsuppgifter vilket är en viktig princip i supported 

employment.  Detta kan illustreras med att de bägge kommunerna värnade om att 

arbetstagaren ska få ökad empowerment genom att arbetstagaren är delaktig i 

beslutprocessen. I kommun A fick arbetstagarna mer arbetsträning och utförde även 

en arbetsplatsanalys än i kommun B, vilket kan ses som att arbetstagarna förbättrar 

sitt sociala kapital och får ökade förutsättningar att läsa de sociala koderna som 

förekommer på arbetsplatsen vilket ger empowerment till arbetstagarna. I kommun B 

ville arbetsgivarna sköta arbetsträningen själva trots erbjudande om handledning från 

daglig verksamhet. Arbetsledarna i båda kommunerna upplevde att de hade tid för att 

kunna ge stöd samt följa upp arbetstagarna på arbetsplatserna. Båda kommunerna 

använde kundenkäter som en del i utvärderingsarbetet, medan kommun A även hade 

ett utvärderingsprogram. Det empiriska materialet överensstämmer med 

Socialstyrelsens vägledning (2010 b) där några verksamheter närmade sig den 

reguljära arbetsmarknaden genom att tillämpa supported employment genom att ha 

individen i fokus, använda det naturligt stöd på arbetsplatsen och ha goda kontakter 

med näringslivet i kommunerna. Ett annat viktigt resultat som påverkade 

genomförandet av de individuella placeringarna i kommunerna var att det bland 

arbetsledarna samt verksamheterna i sig saknades en tydlig målsättning med de 

individuella placeringarna. Följden av en otydlig målsättning kan resultera i att 

kommunerna inte fullt ut uppnår den yttersta intentionen med daglig verksamhet. 

Socialstyrelsens kartläggning (2008) visade att ett flertal kommuner inte uppnådde 

den yttersta intentionen med daglig verksamhet, d.v.s. att försöka få ut människor i 

reguljärt arbete. Även om de bägge kommunerna under de senaste åren fått ut några 

individer i reguljärt arbete kan detta resultat i teori och i praktik förbättras med en 

tydligare målsättning med de individuella placeringarna.  
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Arbetsledarna upplevde att de flesta problemen var individbaserade d.v.s. 

arbetstagaren har sociala problem som inverkade negativt, för dåliga förkunskaper 

eller krävde för mycket handledning. Utöver det så upplevde en del av arbetsledarna 

brister med arbetsdisciplinen. Ett annat problem var arbetsgivaransvaret som 

företagen inte ville ha även om det blev tal om lönebidrag och liten kostnad för 

arbetsgivaren. Det empiriska materialet visade liknande resultat som forskning från 

bland annat Spjelkavik et al (2004) och Molin (2008) där problemen med 

arbetsintegreringen baserades på arbetstagarnas sociala problem och svårigheter med 

exempelvis arbetsdisciplin. Framgångsfaktorer som arbetsledarna upplevde grundar 

sig på vikten av en bra arbetsplats och sysselsättning, rätt arbetsgivare och stöd från 

daglig verksamhet. Andra framgångsfaktorer var motivation hos arbetstagaren och 

ordentlig kartläggning. Detta överensstämmer med Molins (2008) forskning där de 

formella stödgivarna upplevde att det var viktigt med bra stöd från både arbetsgivare 

och daglig verksamhet samt personens motivation.  

 

I kommunen A upplevde arbetsledarna dålig samverkan främst med 

Arbetsförmedlingen vilket överensstämmer med forskningen från Socialstyrelsens 

kartläggning (2008) som beskriver att kommunerna ofta har sämre samarbete med 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. I kommun B däremot upplevde 

arbetsledarna ett gott samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan men 

upplevde att alla parter verkade och strävade efter olika mål. Från det empiriska 

materialet framträdde både likheter med den tidigare forskningen från Socialstyrelsen 

och skillnader hur arbetsledarna i de bägge kommunerna upplevde samverkan med 

Arbetsförmedlingen. I båda kommunerna upplevde arbetsledarna att de privata 

företagen var mer villiga att ta emot praktikanter medan det var svårare att ordna 

praktikplats inom kommunala verksamheter. Detta ligger i linje med Spjelkaviks 

forskning (2004)  där det framträdde att arbetstagarna lättare fick anställning inom 

privata sektorn än inom den offentliga.  

 

Det empiriska resultatet visade att det bara var en arbetsledare som upplevde att 

användandet av en evidensbaserad metod som supported employment skulle tillföra 

verksamheten något positivt. Övriga arbetsledare upplevde att de naturligt valt ut 

användbara delar av ISA-modellen som passade ekonomin och verksamheten och att 

det inte skulle tillföra något mer att använda en hel modell. Den internationella 

forskningen som tidigare har redovisats i uppsatsen visade dock att en utveckling av 

supported employment har skett i västvärlden. Utvecklingen av supported employment 

visade att det krävs mer än bara supported employment för att lyckas med 

integreringen i arbetslivet. Detta kan tolkas som att arbetsintegrering förutsätter även 

en helhetssyn runt arbetstagaren där sociala nätverket och empowerment används 

även på fritiden vilket kan ge ökade förutsättningar för en mångfacetterad 

arbetsmarknad. Detta illusterades i forskningen av Delvin (2008) där arbetstagaren får 

hjälp med att utveckla ett självständigt beteende för att uppnå sina mål. Migliores et al 

(2012) forskning visade på betydelsen av att arbetskonsulentens spenderade mer tid 

att studera den arbetsökande i olika situationer och använde arbetstagarens nätverk för 
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att få ökade kunskaper om arbetstagarens arbetskunskaper och sociala förmågor. 

Detta resulterade i bättre förutsättningar för en lyckad integrering för arbetstagaren. 

  

 

7.2 Metoddiskussion  
Metodvalet för denna studie var kvalitativ med intervjuer med sex arbetsledare. Valet 

av en kvalitativ metod framstod som relevant då författarna ville ha utförliga och täta 

beskrivningar av arbetsledarnas genomförande och upplevelse av arbetsintegrering av 

personer som blivit beviljade individuell placering. Författarna är dock medvetna om 

att vårt empiriska underlag från sex kvalitativa intervjuer av arbetsledare inte är 

representativ gällande hur andra arbetsledare upplever arbetet med individuella 

placeringar. Varje intervjuperson och situation är unik vilket gör det svårare att göra 

generaliseringar från kvalitativa intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009). Att göra ett 

subjektivt urval gör att studien inte kan anses ge ett statistiskt underlag och att 

generaliseringar av resultatet därför är svåra att göra. Avsikten var från början att 

utföra en kvantitativ studie men svårigheten att få tag i tillräckligt många arbetsledare 

för att kunna genomföra en sådan studie var orealistisk under givna förutsättningar.  

En kvantitativ studie inom ämnet hade dock kunna ge ett ökat statistiskt underlag och 

därmed ges större möjligheter att göra generaliseringar från studien. Det bör också 

framhållas att både val av teorier, teman, intervjufrågor och sökord kan ha påverkat 

resultatet i studien. 

 

För att försöka uppnå reliabilitet i studien har en undersökartriangulering utförts där  

data analyserats av författarna oberoende av varandra. Teoritriangulering har använts i 

uppsatsen då valda teorier var empowerment och socialt kapital. Då teorierna 

påminner om varandra erhölls inte varierande analyser av materialet. Dock anser 

författarna att empowerment och socialt kapital behöver samverka för att uppnå 

resultat vid arbetsintegrering av vald målgrupp. I studien har teorierna empowerment 

och socialt kapital använts vilket litteraturen visar är viktiga beståndsdelar i socialt 

arbete. En tänkbar teori hade varit social konstruktionismen eftersom författarna 

upplever att daglig verksamhet är en socialt konstruerad verksamhet. Utifrån denna 

teori hade vi då lyft fram andra frågeställningar inom ramen för uppsatsen.  

 

Vi har inte haft några problem att hitta internationell forskning inom området men 

däremot har det varit svårigheter att hitta svensk forskning inom supported 

employment och daglig verksamhet. Forskningen i Sverige har främst 

uppmärksammat personer med psykiska funktionsnedsättningar. Svårigheterna att 

använda den internationella forskningen är skillnaderna mellan den skandinaviska och 

de liberala välfärdsregimerna och sättet man har behandlat sociala problem vilket 

begränsat vår möjlighet att jämföra resultatet. Vi har dock ändå valt att ha med den 

internationella forskningen för trots olikheter är det av intresse och utvecklande att 

rikta blickar utomlands och ta till sig likheter och olikheter. Avgränsningarna av 

ämnet där endast arbetsledarnas perspektiv beaktas gör att andra betydelsefulla 
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aktörer vid arbetsintegrering inte studerats. I studien kunde till exempel 

Arbetsförmedlingen och olika Handikapporganisationer ha berikat arbetsintegreringen 

av de individuella placeringarna inom daglig verksamhet.  

 

7.3 Slutsats  
Huruvida den dagliga verksamheten och de individuella placeringarna är "hjälp eller 

stjälp" för ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden kan diskuteras. Det finns 

mycket kvar att önska av kommunerna och av daglig verksamhet då det saknas en 

tydlig målsättning med de individuella placeringarna. Vilket i sig kan försvåra 

arbetsintegreringen för arbetsledarna och ge en otydlig information till arbetstagaren. 

Målsättningen blir därmed även oklar för arbetstagaren och chanserna till ett 

lönearbete försämras. Utgångspunkten i supported employment är att arbetstagaren 

ska få ett reguljärt arbete. När inte denna målsättning är tydlig inom kommunerna ger 

daglig verksamhet en inlåsningseffekt fast arbetstagarna har en individuell placering 

på en arbetsplats. I Blomberg (2006) visar Eriksson att de utvecklingsstörda befinner 

sig mellan två perspektiv, ett omsorgsperspektiv och medborgarperspektiv där de ska 

omhändertas och vårdas till det andra synsättet där gruppen ska anses som fullvärdiga 

samhällsmedborgare med fri vilja. Författarna upplever att människor med 

intellektuell funktionsnedsättning fortfarande är fångade mellan dessa två perspektiv 

som begränsar deras möjlighet att etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden.  

 

7.4 Förslag till vidare forskning  
Denna studies syfte var inte att belysa arbetstagarens perspektiv eller de företag som 

tar emot arbetstagarna. För att lyckas med arbetsintegrering är dock arbetsgivarens 

engagemang och stöd oumbärlig. Antonsson (2011) betonar att arbetskonsultens roll 

är att hjälpa till att hitta det naturliga stödet på arbetsplatsen t ex att arbetskonsulenten 

kan bistå personen så att den kan berätta om sin funktionsnedsättning för 

arbetsgivaren. En viktig fråga att studera vidare är att ta reda på vad som 

kännetecknar arbetskonsuletens arbete ytterligare för att hitta och kunna använda sig 

av det naturliga stödet på arbetsplatserna. En annan viktig fråga att studera är att 

undersöka vad som kännetecknar de företag, de ”eldsjälar” som tar emot praktikanter 

och belysa deras funktion och betydelse inom individuella placeringar på daglig 

verksamhet. Det är angeläget att studera och beskriva vad som kännetecknar 

praktikplatser som faktiskt har resulterat i ett lönearbete. De erfarenheterna skulle 

kunna testas i skapande av praktikplatser och på sikt få ut fler i målgruppen i 

lönearbete. 
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Appendix 
 

 

Bilaga 1 
Enligt Antonsson (2011) är Supported employment en metod för att hjälpa personer 

med funktionsnedsättning att komma närmare ett arbete, få ett arbete och även få 

behålla arbetet.  Supported employment utvecklades i USA och Kanada på 1970-talet. 

Det berodde bland annat på påtryckningar från handikapporganisationer, arbetsgivare 

och myndigheter som menade att det var viktigt att personer med 

funktionsnedsättning skulle få tillträde på arbetsmarknaden. Inledningsvis fokuserade 

supported employment på personer med grava funktionsnedsättningar och deras 

inkludering på arbetsmarknaden (Antonsson, 2011). Antonsson (2011) skriver att det 

berodde på en önskan om att förändra förhållningsättet till personer med grav 

funktionsnedsättning och att man skulle se de som människor med resurser och 

arbetsförmåga.  

 

Norge var först ut i Norden med supported employment i projektet Arbeit med 

Bistand, AB. Därefter kom Sverige med Särskilt introduktions och uppföljningsstöd 

för funktionshindrade i arbetslivet (SIUS)  som 1998 blev en riksomfattande 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd i Arbetsförmedlingens regi (Antonsson, 2003).  

Antonsson (2003) skriver att med hjälp av supported employment strategi och stöd 

från SIUS-konsulenter skulle arbetslösa personer med funktionsnedsättning etablera 

sig på den reguljära arbetsmarknaden. SIUS och SIUS-konsulenter finns fortfarande 

inom Arbetsförmedlingens regi och ges till arbetssökande som har en nedsatt 

arbetsförmåga. Introduktionsstödet kan ges i sex månader och därefter kan man få ett 

uppföljningsstöd i minst ett år (Arbetsförmedlingen, 2012).  

 

Antonsson (2011) skriver att det finns både offentliga och privata organisationer i 

Sverige som utgår från supported employment men att metoden har utvecklats och 

ändrats och skiljer sig lite inom varje organisation. Antonsson (2011) nämner bland 

annat Activa i Örebro och Misa i Järfälla som användare av supported employment 

metod.   

 

Antonsson (2011) visar  att det finns fyra gemensamma principer inom 

verksamheterna och dessa är; 1) Det är den enskildes val och önskemål som är basen 

och utgångsläget. Det innebär att personen ska uttrycka sin vilja och själv kunna 

bestämma vad den vill göra. 2) Arbetsträningen ska ske på en riktig arbetsplats och 

det betyder att den enskilde ska lära sig arbetsuppgifterna på en arbetsplats som den 

enskilde valt och intresserad av. Med supported employment är det viktigt att man 

utgår från personens behov och att det skapas goda villkor för utveckling av 

personens förmågor och förbättrat självförtroende. 3) Det ska vara ett riktigt arbete 

med riktiga arbetsuppgifter. Antonsson (2011) menar att eftersom grundtanken i 

supported employment är att personerna ska närma sig ett arbete och få ett arbete och 
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även behålla det har forskningen visat att det är lättare att behålla arbetet om 

arbetsuppgiften är specifik och att uppgiften är betydelsefull för arbetsplatsen. 4) Det 

naturliga stödet ska komma från medarbetare på arbetsplatsen. Supported employment 

betonar att det är viktigt att personen får stöd på arbetsplatsen och deras medarbetare. 

Det blir ett naturligt stöd i jämförelse med det konstruerade stödet från exempelvis 

daglig verksamhet som kan resultera att personen skiljs ut från mängden. 

Arbetskonsultens roll ska vara att hjälpa till att hitta det naturliga stödet och hur det 

fungerar på arbetsplatsen. Det är av betydelse att arbetskonsulenten håller en låg 

profil och låter personen träda fram på arbetsplatsen. Det är dessutom viktigt att 

arbetsgivaren är med från början och får information om personens 

funktionsnedsättning. Arbetskonsulenten kan bistå personen så att den kan berätta om 

sin funktionsnedsättning för arbetsgivaren vilket är fördelaktigt (Antonsson, 2011).  
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    Bilaga 2 
 

Till Enhetschef/Samordnare/Arbetshandledare 

Vi är två studenter, Maria Bohlin Smed och Anna Jansson, som skriver vår C-uppsats 

på Socionomprogrammet vid Gävle Högskola under ht 2012. Det område som vi valt 

att studera handlar om hur arbetsledare i två medelstora kommuner arbetar med 

individuella placeringar för personer med intellektuell funktionsnedsättning som har 

beviljats daglig verksamhet enligt LSS 9:10. Syftet med studien är att undersöka hur 

ett urval av arbetsledare i två medelstora kommuner genomför och upplever 

arbetsintegreringen av personer med intellektuell funktionsnedsättning, som blivit 

beviljade individuell placering inom daglig verksamhet enligt LSS, i det reguljära 

arbetslivet. 

 

För att nå vårt syfte har vi som metod valt att använda oss av kvalitativ intervju där vi 

gör sex intervjuer med arbetsledare inom daglig verksamhet. Metodvalet är 

användbart eftersom vi vill erhålla rika beskrivningar från arbetsledarna om hur 

arbetsintegreringen av de individuella placeringarna ser ut, hinder och 

framgångsfaktorer vid arbetsintegreringen samt om de använder någon 

evidensbaserad arbetsmetod.  

 

För att vi ska ges möjlighet att vara närvarande vid intervjun önskar vi spela in 

intervjun. Resultatet av intervjuerna kommer att transkriberas och därefter 

sammanställas i vår uppsats. Intervjun beräknas ta ca en timme och du behöver inte 

förbereda dig. Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan när som helst och 

utan motivering avbryta ditt deltagande i studien. Slutprodukten kommer att 

publiceras på Högskolan i Gävle och materialet kommer endast att användas i denna 

studie. Ljudupptagningen och det material vi har till uppsatsen kommer att förvaras så 

att bara vi, eventuellt handledare eller examinator, har tillgång till det.  

 

Vi skickar även med en blankett om samtycke som vi vill att du fyller i och som du 

kan lämna till oss innan intervjun. 

 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 

Vår handledare är lektor Mats Sundin, Akademin för hälsa och arbetsliv, Gävle 

Högskola.  

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Maria Bohlin Smed  Anna Jansson 

 

Tele xxx-xxxxxxx   Tele xxx-xxxxxxx 
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Bilaga 3 
INTERVJUGUIDE 1 

 

Vilken befattning har du? 

Hur länge har du haft din befattning? 

Vilken utbildningsbakgrund har du? 

Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 

 

Tema 1: Individuell placering 

 

Hur många har en individuell placering ute på en arbetsplats i kommunen?  

 

Kan du beskriva er form av individuell placering? 

Hur lång tid brukar kartläggningen ta? Används något utarbetat dokument vid 

kartläggningen? 

 

Vilken målsättning har ni med individuell placering?  

 

Hur arbetar ni med att få fram arbetstagarnas intressen och framtidsplaner för att 

kunna göra en individuell placering? 

 

Hur delaktig är arbetstagarna i valet av arbetsplats?  

 

Hur lång tid kan det ta som längst respektive kortast innan arbetstagarna har en 

arbetsplats?  

 

Har du något övrigt att tillägga? 

 

Tema 2: Verktyg för arbetsintegrering 

 

Använder ni någon arbetsmetod för att integrera arbetstagarna och i så fall vilken?  

 

Vad skulle en utarbetad arbetsmetod, t.ex supported employment, kunna tillföra er 

verksamhet?  

 

Hur ger ni stöd till arbetstagarna och arbetsgivarna som ni samarbetar med?  

 

Har ni någon form av arbetsträning innan arbetstagaren kommer ut på arbetsplatsen?  

 

Hur går själva introduktionen på arbetsplatsen tillväga? 

 

Hur upplever ni era möjligheter att hålla kontakten med arbetstagarna, arbetsgivarna 

samt göra uppföljningar ?  
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Hur många arbetstagare har övergått från aktivitets/sjukersättning till lönearbete? 

 

Vad upplever ni som viktiga framgångsfaktorer för att det ska bli en lyckad 

arbetsintegrering? 

 

Vilka hinder upplever du vid arbetsintegreringen på arbetsplatsen? 

Har du något övrigt att tillägga? 

 

Tema 3: Samverkan. 

Hur ser samarbetet ut med de olika aktörerna, LSS-handläggaren, arbetsförmedlingen 

och försäkringskassan?  

 

Hur fungerar kontakterna med näringslivet i kommunen och vem tar initiativet?  

 

Vilka är möjligheterna respektive svårigheterna med de aktörer som ni samverkar 

med? 

 

Hur skulle ni vilja att samarbetet såg ut? 

 

Har du något övrigt att tillägga? 

 

Tema 4: Professionellas betydelse.  

Hur upplever ni professionella era möjligheter att uppfylla verksamhetsmålet med 

individuella placeringar? 

 

På vilka sätt kan ni professionella stärka arbetstagarens förmågor, delaktighet och 

motivation? 

 

Använder ni ert egna sociala nätverk för att hitta företag och platser till arbetstagarna? 

I så fall hur? 

 

Finns det ett behov av fler professionella i arbetsintegreringen med arbetstagarna? 

 

 

Vad gör de för att följa LSS 6, använder ni några metoder för uppföljning och 

utvärdering av verksamhetens planering, genomförande, resultat o utveckling? 

 

Har du något övrigt att tillägga? 
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Bilaga 4 
 

INTERVJUGUIDE 2 

 

Vilken befattning har du? 

Hur länge har du haft din befattning? 

Vilken utbildningsbakgrund har du? 

Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 

 

 

Tema 1: Individuell placering 

Vad har ni benämning på de som blir beviljad DV? 

 

Vilken förvaltning tillhör den kommunala DV?  

 

Vilken tidsgräns har ni på er att verkställa beslutet? 

 

Finns verksamhetsmål 2012/13 för den individuella och utflyttade DV? 

 

Vilken målsättning har verksamheten med individuell placering?  

 

Hur försöker DV att ta tillvara arbetstagarens egna resurser och sociala kontaktnät att 

hitta arbetsplatser?  

 

På vilket sätt arbetar förvaltningen DV med att öka arbetstagarens delaktighet i beslut 

gällande deras sysselsättning?  

  

Har du något övrigt att tillägga? 

 

 

Tema 2: Verktyg för arbetsintegrering  

 

Har verksamheten en instiftad och organiserad arbetsmetod som medarbetarna ska 

använda i utförandet av arbetsintegrering vid individuella placeringar, om ja i så fall 

vilken? 

 

 

Vad skulle en utarbetad arbetsmetod, te x supported employment, kunna tillföra er 

verksamhet? 

 

Har verksamheten eller du som chef en vision för hur ni skulle vilja arbeta för att 

förbättra den individuella placeringen på företag inom kommun och näringsliv? Om i 

så fall hur ser den ut? 
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Vad har verksamheten, DV, för resurser i arbetet med arbetsintegreringen av de 

individuella placeringarna? 

 

Hur många arbetstagare har övergått från aktivitets/sjukersättning till lönearbete? 

 

 

Vad upplever ni som viktiga framgångsfaktorer för att det ska bli en lyckad 

arbetsintegrering? 

 

Vilka hinder upplever ni vid arbetsintegreringen på arbetsplatsen? 

 

Har du något övrigt att tillägga? 

 

Tema 3: Samverkan. 

 

Har den övergripande förvaltningen eller daglig verksamhet ett organiserat och 

strukturerat samarbete med exempelvis LSS-handläggare, Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen? 

Om ja hur är den organiserad, hur fungerar samarbetet?  

 

Hur fungerar kontakterna med näringslivet i kommunen?  

 

Har förvaltningen ett väl organiserat och strukturerat arbetsätt för att marknadsföra sin 

verksamhet till näringslivet och kommunens andra verksamheter? 

 

Vilket samarbete har DV med Samhall? 

 

Hur samarbetar ni med handikapporganisationerna? 

 

Vilka är möjligheterna respektive svårigheterna med de aktörer som ni samverkar 

med?  

 

Hur skulle ni vilja att samarbetet såg ut? 

 

Tema 4: Professionellas betydelse.  

 

Hur upplever du som chef era möjligheter att uppfylla verksamhetsmålet med 

individuella placeringar? 

 

På vilka sätt kan ni professionella stärka arbetstagarens förmågor, delaktighet och 

motivation?  

 

Använder ni ert egna sociala nätverk för att hitta företag och platser till arbetstagarna? 

I så fall hur?  
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Finns det ett behov av fler professionella i arbetsintegreringen med arbetstagarna? 

 

Vad efterfrågar medarbetarna för resurser för att kunna göra ett ännu bättre jobb inom 

arbetsintegrering ute på arbetsplatserna? 

 

Vad upplever du att medarbetarna får lägga mycket tid på innan det kan bli en 

arbetsintegrering? 

 

Vad gör ni för att följa lagstiftningen t.ex. LSS 6: Verksamheten enligt denna lag skall 

vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och 

myndigheter. Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas 

och säkras. Använder ni några metoder för uppföljning och utvärdering av 

verksamhetens planering, genomförande, resultat och utveckling? 

 

* Har du något övrigt att tillägga? 

 

 

 


