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Title: ”People like me are hard to get hold of” - What factors are important to people with 

intellectual disabilities to obtain employment in the open labor market? 

 

Abstract 

The purpose of this study was to examine important factors during support for people with 

intellectual disability to obtain employment. Five professionals who are supporting people 

with intellectual disabilities in the process towards work and four individuals that have 

received employment support have been interviewed. An empowerment perspective and 

inductive thematic method has been used to analyze the material. The results showed the 

importance to adjust support and evaluation individually. Client inclusive support, the work 

with motivation and advocating for people with disability are all important factors. To support 

development of skills and self awareness, to accustom society to people with disability and 

contribute to positive expectations are also central aspects. The conclusion has shown that 

empowerment-based support is a successful way of helping people with intellectual disability 

to receive employment. Also when needed, be able to offer continued support when 

employment has been established to help people retain employment. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer som är betydelsefulla för att stödja 

personer med intellektuell funktionsnedsättning i att erhålla anställning. Fem personal som 

stödjer personer med intellektuell funktionsnedsättning i processen att erhålla anställning samt 

fyra personer som tar emot stöd avseende detta har intervjuats. Materialet har bearbetats 

utifrån en induktiv tematisk analysmetod med empowerment som teoretisk ansats. 

Huvudresultatet visade att det var viktigt att genomföra individuellt anpassad kartläggning 

samt stödja utifrån motivation. Handledaren bör arbeta med inkludering, ta parti för personer 

med intellektuell funktionsnedsättning, utveckla personens förmågor och självmedvetenhet. 

Att vänja samhället vid dessa personer samt att bidra med positiva förväntningar framkom 

också som viktigt. Slutsatsen är att ett empowermentarbete är framgångsrikt för att hjälpa 

personer med intellektuell funktionsnedsättning att erhålla arbete samt vid behov erbjuda 

fortsatt handledningsstöd för att hjälpa intellektuellt funktionsnedsatta att också behålla 

arbetet. 
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1. INLEDNING 

År 2008 var arbetskraftsdeltagandet 66 procent inom gruppen funktionsnedsatta motsvarande 

81 procent för de utan funktionsnedsättning (SCB 2009:29). En väsentlig skillnad, som 

kanske ändå inte förvånar eftersom personer med funktionsnedsättning inte förväntas ha ett 

arbete. Man kan dock fråga sig om inte arbete i dagens samhälle ses som både en rättighet och 

skyldighet men också ett kvitto på att man är en bidragande medborgare. Har alla personer 

samma möjligheter att leva upp till skyldigheten att skaffa sig de resurser som krävs för att 

komma in på arbetsmarknaden? Att propagera för att människor skall ha samma rätt till arbete 

oavsett förutsättningar kan vara svårt. Däremot känns det självklart att personer med 

funktionsnedsättning ska ha rätt att vara medborgare i ordets rätta bemärkelse. Olika insatser 

har därför utformats för att stödja denna exkluderade grupp i deras arbetssökande. Det är dock 

osäkert om dessa insatser leder till anställning (Sjöberg 2002:110). Därför är det av intresse 

att studera vilka faktorer i olika typer av insatser som verkligen leder till arbete. Den här 

studien har för avsikt att studera gynnsamma faktorer i sådana insatser i två olika 

verksamheter, en kommunal och en privat. Studien kommer att centreras kring gruppen 

personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. 

 

Daglig verksamhet i kommunal regi, har som målsättning att personer med 

funktionsnedsättning så småningom ska ha ett förvärvsarbete (Socialstyrelsen 2010:12). 

Daglig verksamhet utgår från tre olika ”steg” i verksamheten, som vi i det här arbetet kommer 

att kalla grundgrupper, verksamhetsgrupper och individuell placering. Kort beskrivet leder de 

olika stegen från skyddad verksamhet till arbetspraktik (prova på att arbeta på en arbetsplats). 

Grundgrupperna kan exempelvis vara handikappteater, medan verksamhetsgrupper och 

individuell placering är olika former av arbetspraktik med mer eller mindre omfattande 

handledning. Man arbetar efter en modell där kartläggning, handledning och erbjudande av 

placering ingår.  

 

På den privata verksamheten för stöd arbetar man på liknande sätt, men med utgångspunkten 

att man söker arbete så tidigt som möjligt i processen och det förekommer ingen skyddad 

verksamhet på det sätt som daglig verksamhet har. Även den privata verksamheten för stöd 

arbetar utifrån en kartläggningsperiod och en praktikperiod där handledning och stöd finns 
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med under hela processen.  

 

Området är intressant att studera utifrån inkluderings- och delaktighetsperspektiv för en utsatt 

grupp i samhället (Larsson 2002:141). En stor del av det sociala arbetets praktik handlar enligt 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) om att främja människors jämlikhet i levnadsvillkor samt 

aktiva deltagande i samhällslivet och bygga på respekt för människornas 

självbestämmanderätt och integritet (SoL 1 §). I SoL framkommer människors rätt till 

jämlikhet och att få vara aktiv i samhällslivet, bland annat genom arbete. Man gör alltså inte 

någon egentlig skillnad på människor utifrån deras startpunkt. Däremot bör stödet anpassas 

efter denna startpunkt eftersom vi har en samhällsstruktur där funktionsnedsatta systematiskt 

exkluderas.   

 

1.1 Syfte och Frågeställningar 

Syftet är att studera vilka faktorer som är betydelsefulla för att stödja personer med 

intellektuell funktionsnedsättning i att erhålla en anställning. Avsikten är att undersöka vilka 

faktorer som upplevs som viktiga utifrån både personalens perspektiv och personerna själva. 

Följande frågeställningar kommer att behandlas i studien: 

 

- Vilken betydelse har kartläggning, träning inför arbetslivet och individuell anpassning i 

verksamheterna för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska få ett arbete? 

- Vilken betydelse har handledning och stöd för att  personer med intellektuell 

funktionsnedsättning ska få ett arbete?  

- Vilka övriga faktorer är viktiga för att personer med intellektuell  funktionsnedsättning ska 

få en anställning på den öppna arbetsmarknaden? 

 

1.2 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sex kapitel. Kapitel 1 påbörjas med inledning, syfte och 

frågeställningar, disposition och begreppsförklaringar. Kapitel 2 redovisar kunskapsområde 

och tidigare forskning och kapitel 3 redogör för vald teori. I kapitel 4 redogörs för metod och 

forskningsdesign, förförståelse, tillvägagångssätt och analysmetod, studiens trovärdighet samt 
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etiska ställningstaganden. I kapitel 5 presenteras intervjupersonerna samt resultat och analys 

utifrån de tre huvudtemana som framkom i analysen. Kapitel 6 avslutar med 

resultatdiskussion, metoddiskussion samt slutsatser och förslag till fortsatt forskning. Därefter 

återfinns referenslista, lista på förkortningar samt bilagor. 

 

1.3 Begreppsförklaringar 

Det finns många begrepp för personer med olika slags funktionsnedsättningar. I 

inledningsskedet av litteratursökningen användes begrepp som funktionshinder, disability, 

utvecklingsstörning och funktionsnedsättning. En del av begreppen, exempelvis 

funktionshinder, funktionsnedsättning och disability visade sig vara allt för vida. Begreppet 

utvecklingsstörning gav å andra sidan ett allt för snävt sökresultat. Så småningom dök ordet 

intellektuell funktionsnedsättning upp i engelska artiklar (intellectual disability) och det visade 

sig handla om just den grupp som avses att studera i detta examensarbete och är också det 

begrepp som kommer att användas genomgående. Studien kommer dock begränsa sig till 

personer med lindriga intellektuella svårigheter eftersom dessa kommer vara lättare att 

intervjua och troligen också har lättare att få en anställning än personer med grava 

funktionsnedsättningar. För att beskriva de professionella som arbetar nära och stödjer dessa 

personer (exempelvis handledare, arbetskonsulent) kommer ordet handledare användas. Den 

som anställer en person med intellektuell funktionsnedsättning eller tar emot en person på 

praktikplats kommer vi benämna som arbetsgivare. Med begreppet anställning menas 

trygghetsanställning eller anställning på den reguljära arbetsmarknaden. Den kommunala 

verksamheten benämner personerna som mottar stödet för brukare medan den privata 

verksamheten kallar dem för deltagare. Här kommer båda begreppen att användas i 

förhållande till vilken verksamhet som diskuteras och i de fall då begreppet används generellt 

kommer sammanslagningen brukare/deltagare användas. Den kommunala stödverksamhet 

som vi studerat kommer att benämnas som DV (daglig verksamhet). Den privata kommer att 

kallas PVS (Privat verksamhet för stöd). Intervjupersonerna har fått fingerade namn men även 

en beteckning före namnet som visar om personen tillhör kommunal eller privat verksamhet 

samt om personen är personal, brukare eller deltagare. Exempelvis KP1 för kommunal 

personal, intervjuperson 1. En lista på samtliga förkortningar bifogas i slutet av arbetet. 
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2. KUNSKAPSOMRÅDE 

2.1 Historik och kunskapsfält 

Vanliga frågeställningar i tidigare forskning kretsar kring hur det blir för funktionsnedsatta att 

å ena sidan ha rätt till ordnad, bidragsgrundad aktivitet och å andra sidan förväntas sträva mot 

att finnas tillgänglig på den reguljära arbetsmarknaden (utifrån förmåga). Det handlar också 

om förklaringar utifrån samhällsstruktur, samt brukarnas egna tolkningar och upplevelser 

utifrån stigmaperspektiv och hur detta formar deras identitet och självkänsla. Frågeställningar 

kring processer och strategier, exempelvis vilka faktorer som leder till arbete förekommer. 

 

Man studerar i flera artiklar samspel mellan arbetsplats och personen med 

funktionsnedsättning i anslutning till frågor kring psykosocial arbetsmiljö. Frågor som rör 

empowerment är mycket vanliga, hur man som handledare kan arbeta empowermentinriktat 

och vilka färdigheter hos handledaren som är viktiga. Man har även undersökt om personer 

med funktionsnedsättning som har ett arbete uppger en högre livskvalitet än personer som 

ingår i skyddade sysselsättningar. Ett intersektionalistiskt perspektiv är också vanligt i 

artiklarna, där man tittar på genus, etnicitet, hushållsinkomst samt vilken typ och 

svårighetsgrad av intellektuell funktionsnedsättning personerna i fråga har. Integrering och 

inkludering genomsyrar ofta problemformuleringarna. 

 

2.2 Presenterade resultat på kunskapsfältet 

2.2.1 Kartläggning 

I tidigare forskning har man funnit flertalet relevanta faktorer som leder till arbete om man har 

en intellektuell funktionsnedsättning. En av dem är att man har arbetslivserfarenhet, gärna 

redan under skoltiden (Gold, Fabian & Luecking 2013:32; Lindstrom, Kahn, & Lindsey 

2013:1). Hur väl man presterar i arbetet har också ett signifikant samband med grad av 

självförtroende (Verdugo, Jordán de Urríes, Jenaro, Caballo & Crespo 2006:312). Även 

motivation och optimistisk inställning framkom i flera artiklar som viktiga beståndsdelar. Det 

lyftes fram att lång väntan på att komma ut i arbete ledde till sänkt motivation (Rose, 

Saunders, Hensel, & Kroese, 2005:20). Backenroth (2001:27) poängterar å andra sidan att 
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stöd i utveckling av yrkesmässiga och sociala färdigheter och s.k. “self-advocacy”, det vill 

säga att man kan företräda sig själv, är mycket centrala för att erhålla och behålla ett arbete. 

En övergångsperiod mellan skola och arbete där dessa färdigheter tränas framhålls av 

Backenroth som mycket betydelsefullt, vilket står i kontrast till många andra studier som 

påvisar tidig tillgång till arbete som den främsta framgångsfaktorn. Resultat har visat att det 

kan vara klokt att redan i arbetssökandets inledningsskede kartlägga en persons motivation 

eller färdigheter för att på så sätt klargöra på vilken nivå man bör lägga stödet för 

arbetssökandet (Rose m.fl. 2005:21). För mycket stöd har ett samband med lägre självkänsla 

och produktivitet, varför det anses viktigt att kartlägga stödbehovet utförligt redan från start 

(Verdugo m.fl. 2006:312). 

 

2.2.2 Stöd och handledning 

Forskningen lyfter även fram hindrande faktorer, bland annat negativa förväntningar från 

omgivningen (Gold m.fl. 2013:32). Negativa förväntningar från familj, lärare och andra 

professionella har också en negativ inverkan på självkänslan (Lindstrom m.fl. 2013:3). Vikten 

av att arbeta med självkänsla, självkännedom och självförtroende i empowermentarbete för 

dessa personer framhålls som essentiella i flera av artiklarna (Backenroth 2001:25; Lindstrom 

m.fl. 2013:5), Ett flertal studier visar att stöd behövs och ger effekt, om den är rätt riktad och i 

rätt omfattning. Vilken typ och grad av funktionsnedsättning personen i fråga har påverkar 

hur väl det går på arbetsplatsen, men välriktade sociala insatser hjälper personer med 

intellektuella funktionsnedsättningar att övervinna sina svårigheter (Lindstrom m.fl. 2013:7; 

Martorell, Gutierrez-Recacha, Pereda & Ayuso-Mateos 2008:1097),    

 

2.2.3 Sociala faktorer 

Det kan vara en riskfaktor att inte passa in på en arbetsplats och därmed avgörande för den 

psykosociala arbetsmiljön och om denna inte är tillfredsställande finns risken att inte få 

behålla jobbet (Backenroth 1996:288). Diskriminering av intellektuellt funktionsnedsatta på 

arbetsplatsen är ett problem och för att människor som har en funktionsnedsättning skall 

kunna få och behålla arbete så finns det flertalet omkringliggande omständigheter som kan 

vara avgörande (Lindstrom m.fl. 2013:1,9). 
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3. TEORETISKA PERSPEKTIV FÖR STUDIEN 

Många av artiklarna som studerats har poängterat flera aspekter som viktiga faktorer för att få 

ett arbete. Dessa är advocacy, self-advocacy, träning i yrkesmässiga och sociala färdigheter, 

självmedvetenhet, självförtroende och självkänsla hos personen i fråga samt  etablering av 

kontaktnät och tidig ingång på arbetsmarknaden. Utifrån detta och aktuella frågeställningar 

kan ett empowermentperspektiv vara användbart i denna studie. 

 

3.1 Empowerment 

Empowerment handlar om att stödja utsatta grupper eller individer att övervinna både sociala 

och personliga begränsningar för att få mer makt och handlingsutrymme (Payne 2008:416). 

Teorin har sin grund i strömningar som växte fram i USA under 1960- och 70-talet om hjälp 

till självhjälp för marginaliserade grupper (Larsson 2002:137-143). I empowermentinriktat 

socialt arbete lägger man stort ansvar på individen och har som utgångspunkt att stödet inte 

ska vara “top-down”, dvs. med den professionella som expert. Tanken är att fokusera på 

individers unika livssammanhang, se dem som aktiva subjekt samt utgå ifrån dennes vilja och 

önskemål. Personer med funktionsnedsättning har genom historien varit beroende av sin 

omgivning och varit objekt för vården, vilket både motverkat utveckling av en god självkänsla 

och möjlighet att ha makt över sitt eget liv (ibid.). Payne (2008:417, 422ff) framhåller 

personliga resurser som kärnfullt att arbeta med i empowermentarbete som självförtroende 

och självkänsla, advocacy, self-advocacy, kunskaper och färdigheter samt att sträva efter att 

påverka förväntningar från olika håll. Advocacy beskrivs av Payne (2008:416) som ett slags 

företrädarskap då det avser att personal kan ta parti för personer och se till deras intressen då 

de själva kan ha svårt att hävda sig själva mot vissa instanser. Self- advocacy handlar enligt 

Payne (2008:422) om att personer kan få stöd i att lära sig föra sin egen talan. Uttrycket 

används ofta i samband med stöd till personer som har en intellektuell funktionsnedsättning 

och som kan ha svårt att hävda egna intressen (ibid.). Inom området personer med 

funktionsnedsättning och arbetsmarknad är särskilt de faktorer som leder till arbete samt 

vägarna dit aktuella inom ramen för empowerment (Larsson 2002:137-143). Med ett 
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empowermentperspektiv kan man analysera ett fält utifrån en individuell, organisatorisk samt 

samhällelig nivå enligt Larsson. Den individuella fångar upplevelser hos individen stödet 

gäller, den organisatoriska ringar in insatser utifrån empowermentarbete och samhällelig nivå 

fokuserar på hur strukturer skapar exkludering (ibid.). Den här studien har för avsikt att 

genom empowerment som teori samt val av intervjupersoner fånga in dessa tre nämnda 

nivåer. 

 

4. METOD 

4.1 Förförståelse 

Förförståelsen i denna studie omfattande ingen djupgående kunskap om personer med 

intellektuell funktionsnedsättning och deras relation till arbete utan enbart en övergripande 

kunskap om att verksamheter för stöd kring detta finns i både kommunal och privat regi. Ett 

intresse avseende personer med funktionsnedsättning och deras möjligheter till arbete väcktes 

dock långt tidigare i diskussioner då en av oss har en nära anhörig som går på daglig 

verksamhet. 

 

4.2 Forskningsdesign 

Studien utgår från kvalitativ metod eftersom syftet är att få en djupare snarare än bred 

förståelse för intervjupersonernas egna uppfattningar, vilket är utmärkande för kvalitativ 

metod (Larsson 2005:92; Patton 2002:227). Därför är rika citat och meningsbärande 

beskrivningar av intresse för den kvalitativa studien (Larsson 2005:102). På detta sätt kan 

man upptäcka vad intervjupersonerna själva upplever som framgångsrika faktorer för att få en 

anställning.  
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4.3 Tillvägagångssätt 

4.3.1 Sökprocess 

De databaser som har använts är Web of Science, Socialvetenskaplig tidskrift, ProQuest, 

LIBRIS, SwePub, Ulrisch Web och Discovery med sökorden; arbete AND funktions*, Work 

AND disab*, "intellectual disab*" AND labour, delaktighet AND utanförskap, funktions* 

AND upplevelse, funktions* AND egna, funktions* inklusion.  

 

4.3.2 Urval och insamlingsmetod  

Urvalet har grundat sig i två valda verksamheter som på olika sätt arbetar för att få personer 

med intellektuell funktionsnedsättning in i arbetslivet. Individuella halvstrukturerade 

intervjuer genomfördes med brukare/deltagare som har individuella perspektiv samt personal 

som belyser den professionella synvinkeln. Denna metod innebär enligt Hayes (2000:121) att 

intervjuaren ställer frågor och följdfrågor på ett flexibelt sätt för att kunna följa 

intervjupersonen i olika resonemang. Intervjuguiden (se bilaga 1) har i det här fallet 

konstruerats med frågor i punktform med utgångspunkt i ämnen för att besvara syftet 

samtidigt som de möjliggjorde flexibilitet under intervjun. Valet föll på denna intervjumetod 

eftersom den sammanfaller väl med vårt val av induktiv tematisk analys, då teman formuleras 

med datainsamlingen som utgångspunkt. En friare form av intervju är en förutsättning för att 

intervjupersonernas egna uppfattningar framkommer, eftersom man då inte är låst till 

frågeställningarna. Samtliga intervjuer har spelats in enligt Larssons (2005:100) 

rekommendation för att säkerställa att citat återges på korrekt sätt och därmed säkerställa 

reliabilitet. 

 

Avseende urvalskriterier så fordrades för det första intervjupersoner med intellektuell 

funktionsnedsättning som har eller har haft anställning och som genom LSS beviljats insatsen 

daglig verksamhet. Ett kriterium var även att personerna skulle vara relativt talföra (Esaiasson 

m.fl. 2012:258f; Larsson 2005:102). Urvalskriterier för personalintervjuerna var att det var 

personal som arbetat med handledning eller kartläggning samt en person med en mer 

övergripande bild av verksamheten. Valet föll på att kontakta en kommunal verksamhet (DV) 
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och en privat (PVS). De kontaktpersoner vi fick förbindelse med där, tog i sin tur kontakt med 

de brukare/deltagare och den personal som kunde tänkas ställa upp i en intervju.  

Sekretessregler uteslöt att vi kontaktade brukarna/deltagarna själva. Därför lät vi 

kontaktpersonerna fråga brukare/deltagare om de ville medverka. De hade även möjlighet att 

välja ut relevant personal utifrån urvalskriterierna och därför överlät vi även detta till dem.  

 

För att identifiera framgångsfaktorer intervjuades två personer med intellektuell 

funktionsnedsättning från respektive verksamhet. För att komplettera denna bild har även en 

handledare och en verksamhetsansvarig respektive samordnare från varje verksamhet 

intervjuats. Då de olika verksamheterna hade olika organisation vad det gällde uppdelning av 

handledningen och kartläggningsskedet var det nödvändigt att intervjua två olika handledare 

inom DV. Sammantaget blev detta nio intervjupersoner, fyra från PVS och fem från DV. Ett 

argument för just detta val av intervjupersoner är just att försöka täcka både individuell och 

organisatorisk nivå utifrån ett empowermentperspektiv för att kunna analysera olika faktorer 

både utifrån stödinsatser och generella upplevelser hos personen med intellektuell 

funktionsnedsättning samt att få med faktorer gällande både kartläggning och 

handledningsstöd. För att få en samlad bild kring vilka faktorer som kan vara viktiga avseende 

att erhålla anställning för dessa personer föll valet på att föra en intervju med personal och 

brukare/deltagare från både kommunal och privat stödverksamhet.  

 

4.3.3 Analysverktyg 

En viktig aspekt för genomförandet av analysen är att man på ett enkelt sätt ska kunna 

orientera sig i och återgå till datamaterialet flera gånger (Hayes 2000:174). Materialet har 

transkriberats så tillvida, att intressanta citat skrivits ned ordagrant med en tidsangivelse för 

att snabbt kunna återgå till olika ämnen i de inspelade intervjuerna. En induktiv tematisk 

analysmetod har använts med utgångspunkt i Hayes’ (2000:176ff) förslag på 

tillvägagångssätt, för att efter datainsamlingen urskilja och tematisera de mönster som dykt 

upp i materialet. Samtliga transkriberingar skrevs ut, och olika citat och anteckningar delades 

upp enligt olika ämnen och teman som kunde skönjas ur materialet. Därefter har materialet 

lästs igenom ännu en gång, med varje ämne eller tema som utgångspunkt. Citat och 

anteckningar som hade större relevans inom ett annat tema än där det placerats, flyttades. På 
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detta sätt växte tre olika teman fram, som definierades och namngavs med utgångspunkt i 

datamaterialet. Dessa teman omarbetades och anpassades ytterligare under analysen tills några 

huvudsakliga mönster framträdde ur hela materialet. 

 

4.4. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

Hög validitet innebär att studien belyser de frågor man avsett besvara (Elofsson 2005:66). I 

denna studie har avsikten varit att redogöra för alla steg i processen tydligt, för att möjliggöra 

kritisk granskning och diskussion utifrån Larssons (2005:99) resonemang. Argumentation har 

förts för de tolkningar som gjorts och andra tolkningar har i förekommande fall prövats. 

Enligt Larsson (2005:116) kan man säkerställa validitet i kvalitativa studier genom utförliga 

beskrivningar och genom att kontinuerligt noga redogöra för insamlad data vilket vi förhållit 

oss till i denna studie. Ett sätt att arbeta reliabelt i intervjuer är att ställa frågor som 

kontrollerar intervjupersonens svar på ett systematiskt sätt (Kvale & Brinkmann 2009:258). I 

och med den friare intervjuform som valts, har möjligheten funnits att följa intervjupersonens 

utsagor genom följdfrågor och bekräftande frågor för att säkerställa att tolkningen varit 

korrekt. För att säkerställa reliabiliteten har uppsatsparet också gjort alla transkriberingar 

tillsammans, för att undvika lyssningsfel, så kallad undersökartriangulering enligt Larsson 

(2005:112). Kvale och Brinkmann (2009:261) talar om praktisk validitet, alltså resultatets 

trovärdighet, vilken man bygger upp genom att “vända och vrida” på tolkningen under 

processen genom korrekt användning av teorier i analysen. Uppsatsparet har även 

genomgående i processen mot det färdiga arbetet fört många och långa diskussioner för att på 

så sätt tydliggöra varandras uppfattningar. Avsikten har varit att ha en medvetenhet och 

genomskinlighet genom den löpande texten och i citaten och att i varje led av processen 

återgå till frågeställningen. Målet har också varit att frågorna som ställts under intervjun 

skulle ligga så nära frågeställningarnas kärna som möjligt även om det funnits utrymme för 

intervjupersonerna att göra vissa utsvävningar inom ramen för frågorna.  

 

Generaliserbarhet är viktigt i forskning och ett vanligt argument är att man inte kan göra 

generaliseringar i kvalitativ forskning eftersom urvalet är litet (Wallén 1996:64). Man gör 

dock inte samma anspråk på generaliserbarhet i kvalitativa studier som i kvantitativa eftersom 

förutsättningarna i varje studie är unik i kvalitativ forskning (Wallén 1996:64). Att studera ett 
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fall på djupet skapar möjlighet att finna mönster för ett särskilt förhållande (Kvale & 

Brinkmann 2009:98f). Under analysen har citat plockats ut i denna uppsats, som belyser 

samma tema i olika intervjuer och som även kan relateras till tidigare studier.   

 

4.5 Etiska ställningstaganden 

I god tid innan intervjuerna skickades ett informationsbrev (se bilaga 2) till våra 

kontaktpersoner på respektive verksamhet för att sändas vidare till medverkande personer. 

Intervjupersonerna fick också läsa informationsbrevet eller fick det uppläst av intervjuaren 

precis innan intervjun. I brevet framkom hur arbetet skulle läggas upp rent praktiskt och 

vilken nytta studien kan bringa. Konfidentialitet utlovades genom att vi förklarade att 

fingerade namn skulle användas. Intervjupersonerna informerades om att de kunde stoppa 

intervjun om det inte kändes bra, utan att behöva tala om anledningen till avbrottet. 

Ovanstående kallas för ett informerat samtycke (Larsson 2005:119). Inga namn angavs i det 

färdiga resultatet och om personen hade uttryckssätt eller specifika berättelser som skulle 

kunnat kännas igen av läsare så har dessa bytts ut till likvärdiga sådana utan att meningen med 

det som den enskilde förmedlat har förändras. Eftersom personer med intellektuell 

funktionsnedsättning är en särskilt utsatt och exkluderad grupp i arbetslivet är det av största 

vikt att föra ett etiskt resonemang och göra ställningstaganden innan intervjuer görs samt om 

nyttan med studien överväger eventuell skada (Larsson 2002:119,141). Intervjupersonerna 

kan exempelvis ha oupptäckta känslor i bagaget. Kontaktuppgifter har därför lämnats till 

personer som intervjuats för att på så sätt möjliggöra för personer att kontakta oss efter 

intervjun för eventuella funderingar och samtal (Larsson 2005:121). Vi har även kontaktat 

vissa intervjupersoner i efterhand för att säkerställa att etiska övertramp inte skett. Vi har även 

gjort en återkoppling till de som önskat få vetskap om vilka citat som återgivits i det färdiga 

resultatet. Dalen (2007:16) menar att det finns en fara i hur man framställer en specifik grupp 

i en undersökning. Medvetenhet krävs om att det man skriver internaliseras av andra 

människor och kan leda till stämpling. Det ligger en paradox i det etiska resonemanget enligt 

Dalen (2007:16) då det heller inte är vetenskapligt rätt att censurera obekväma delar av data 

man insamlat. Det gäller således att ha sådana tankar med sig genom hela processen i ett 

examensarbete som berör en liten grupp funktionsnedsatta.  
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

I resultat- och analysdelen presenteras först intervjupersonerna. Resultatet med tillhörande 

analys består av tre huvudteman med tillhörande underteman (se tabell nedan). Varje 

huvudtema föregås av en kort sammanfattning för att sammanbinda huvudtema med 

underteman. Dessa underteman har utmynnats ur analys av råmaterialet från intervjuerna. Vi 

har valt att först redogöra för resultatet av hela Tema 1- Kartläggning. Därefter följer analysen 

för tema 1. Sedan presenteras resultat och analys för Tema 2 - Stöd och handledning och 

Tema 3 - Sociala faktorer på samma vis som för tema 1. 

 

 

KARTLÄGGNING STÖD OCH HANDLEDNING SOCIALA FAKTORER 

Utvärdering, startsträcka och träning 

Matchning 

Förväntningar 

Stödrelationen 

Att klara sig själv 

Medvetenhet 

Sociala egenskaper 

Arbetskamraterna 

 

5.1 Presentation av intervjupersoner 

Förutom att namn har bytts ut har varje intervjuperson fått en egen beteckning före namnet. 

Denna beteckning visar huruvida personen kommer från den kommunala eller privata 

verksamheten. Den visar även om personen är personal, brukare eller deltagare. KB1 står 

exempelvis för kommunal brukare, intervjuperson 1 och PD2 är privat deltagare, 

intervjuperson 2 och så vidare. Samtliga förkortningar återfinns i slutet av arbetet. 

 

KB1 Fredrik är snart 30 år och har en trygghetsanställning som han har fått stöd att erhålla 

genom daglig verksamhet. Före anställningen har han inte sökt några arbeten på egen hand. 

Fredrik fick till en början ingå i en verksamhetsgrupp på ett företag där handledare alltid fanns 

till hands. Han hade dessutom en extern handledare från daglig verksamhet. Fredrik var där 

emellan i kontakt med arbetsförmedlingen, där han gick så kallad ”jobbsökarkurs” men ville 

ganska omgående komma tillbaka till daglig verksamhet då han tyckte att de på 
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arbetsförmedlingen var dåliga på att hitta arbete så han återvände till företaget. På det 

företaget fick han så småningom gå tillsammans med en vaktmästare och hade under denna 

tid fortsatt stöd från handledaren. När den anställde sedan gick i pension hade Fredrik lärt sig 

dennes arbetsuppgifter och fick då genom egna påtryckningar trygghetsanställning. Fredrik 

beskriver att han har haft svårigheter med stress, osäkerhet och negativa tankar när han stött 

på nya arbetsuppgifter. Han kan ibland ha svårt att ta emot instruktioner, och har behövt stöd i 

att ta en sak i taget. 

 

KB2 Ulrika är i 30-årsåldern och har en reguljär anställning som värdinna på ett företag där 

hon från början hade en praktikplats genom daglig verksamhet. Hon har inte varit i någon 

verksamhetsgrupp utan kom direkt ut på praktik och har varit på flera praktikplatser före 

denna. Hon har även sökt jobb på egen hand före tiden på daglig verksamhet men inte erhållit 

arbete den vägen. Under praktiktiden hade Ulrika en handledarkontakt via daglig verksamhet 

och efter anställningen begärde Ulrika att få behålla det stödet vilket hon också fick och 

fortfarande har idag. Ulrika har i perioder mått väldigt dåligt och hon beskriver detta som 

hennes främsta svårighet och att hon därför behövt det här stödet. 

 

KP1 Helene arbetar som samordnare inom daglig verksamhet. Hon har läst sociala 

omsorgsprogrammet och tidigare arbetat som verksamhetschef i samma företag. Hon har en 

övergripande bild av enheterna inom daglig verksamhet och är oftast den första person som 

brukarna träffar när de har beviljats insatsen. Helene har ett nära samarbete med en 

arbetskonsulent och tillsammans med handledare från enheten Passagen samt arbetsterapeut 

görs kartläggning för att bedöma vidare aktivitet eller praktikplats. 

 

KP2 Gunilla är handledare på Passagen. Hon är utbildad förskollärare i grunden, med diverse 

påbyggnadskurser, bland annat inom neuropsykiatri. Hon arbetar med utvärdering av 

brukarna som en viktig del i kartläggningen. Tanken är att de personer som söker praktik 

genom daglig verksamhet ska vara på Passagen i tre veckor då man tittar på styrkor och 

svagheter. Genom Passagen finns det möjlighet att prova på att arbeta på ett särskilt företag 

där två handledare arbetar som också ingår i kartläggningsteamet. 
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KP3 Pär är arbetshandledare inom daglig verksamhet. Han gick en samhällsvetenskaplig 

inriktning på gymnasiet och har därtill gått en GPU/PPU-utbildning med inriktning mot 

utvecklingsstörning.  Pär arbetar i nära kontakt med brukarna. Han får uppdrag från 

arbetskonsulenten och besöker även möjliga praktikplatser tillsammans med honom för att på 

så vis matcha arbete och arbetsuppgifter med person. Pär är med mycket under 

inledningsskedet och introduktionen, i samarbete med utvald kontaktperson på praktikplatsen. 

Han verkar sedan som en stödperson under praktiktiden och vid eventuell anställning. 

 

PD1 Mattias är i 30-årsåldern och har en anställning på en lokalvårdsfirma där han gör 

diverse arbetsuppgifter. Han har tidigare haft praktikplatser via kommunen och varit arbetslös 

en period. På PVS har man inte verksamhetsgrupper på samma sätt som inom daglig 

verksamhet och därför har Mattias inte deltagit i någon sådan utan fick praktikplats direkt 

efter kartläggningen. Han har haft en stödkontakt med arbetskonsulent på PVS och kände 

efter anställningen att han behövde fortsatt stöd vilket beviljades. Mattias har på sina tidigare 

praktikplatser haft vissa svårigheter med minne, stress och lokalsinne. Han beskriver även 

svårigheter i att göra flera saker samtidigt varför PVS varit till stor hjälp för honom i hans 

process in i arbetslivet. 

 

PD2 Leo är drygt 30 år och har varit anställd för diverse arbetsuppgifter på en 

människovårdande arbetsplats, som började som praktik, anordnat via PVS. Leo har inte varit 

i verksamhetsgrupp eller annan träningsverksamhet innan praktiktiden men har 

praktikerfarenheter sedan tidigare via kommunal daglig verksamhet. Han har haft stödkontakt 

med en arbetskonsulent på PVS under praktiktiden på företaget han så småningom blev 

anställd på. Efter anställningen arbetade han utan extern handledning. Leo arbetar dock inte 

kvar på företaget idag, på grund av arbetsbrist. Hans praktikplats har anpassats utifrån de 

svårigheter han beskriver så som stress och matematik. 

 

PP1 Kim är enhetschef på PVS och är utbildad socionom i grunden med flertalet 

vidareutbildningar. Kim handleder framför allt personalen men har även lite kontakt med 

deltagarna, dock ingen direkt inblandning i kartläggningsarbetet. Som enhetschef på PVS har 

man det övergripande ansvaret för verksamheten och en bred översikt. Kim arbetar nära 

arbetskonsulenter och arbetshandledare och arbetslaget beskrivs som en sammansatt grupp. 
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PP2 David arbetar som arbetskonsulent på PVS och har gått sociala omsorgsprogrammet 

innehållande ett fjärde forskningsförberedande år. Han är med deltagaren från start, i 

kartläggningen, utvärderingen och hela vägen fram till anställning. Han matchar personen mot 

praktikplats, tar kontakter och gör besök på arbetsplatserna samt stödjer deltagaren 

individuellt i processen. David arbetar i nära samarbete med deltagaren. 

 

5.2 Resultat - Tema 1, Kartläggning 

Under detta temaområde framkom två underteman i analysen; Utvärdering, startsträcka och 

träning samt Matchning. För att erhålla ett arbete visar vetenskapliga artiklar som vi studerat 

att det kan vara bra för motivationen att komma ut i arbete snabbt (Gold m.fl. 2013:42; Rose 

m.fl. 2005:20). Samtidigt visar en del resultat att det kan vara en fördel vara väl förberedd och 

tränad i arbetssituationer (Backenroth 2001:27; Lindstrom m.fl. 2013:9). Därför har frågor 

ställts kring utvärdering och matchning eftersom det kan vara viktigt för att kunna avgöra 

behov av träning.  

 

5.2.3 Utvärdering, startsträcka och träning 

Flera intervjupersoner poängterar att alla brukare/deltagare har olika startsträckor. En del 

behöver längre kartläggningstid eller träningsperiod innan de kommer ut på en praktikplats 

medan andra behöver få komma ut fort eftersom det är viktigt för motivationen. Personal på 

både PVS och DV belyser behovet av att utvärdera personer i en arbetssituation. Daglig 

verksamhet har en enhet avsedd för detta medan PVS har särskilda praktikplatser som 

används till träning och utvärdering. Det äger rum på ett externt företag men är enbart tänkt 

som ett led inför nästa steg då de hamnar på en “riktig” praktikplats som så småningom kan 

komma att leda till anställning. Syftet med detta är att personerna har “råd” att misslyckas på 

dessa särskilda praktikplatser. Samtidigt genomgår de nödvändig träning och  utvärdering så 

att matchningen inför den “riktiga” praktikplatsen blir utifrån vad personen klarar av. 

 

PP1 Kim pratade om att daglig verksamhet inte passar för alla. För de personer som vill ut i 

arbete fort så kan man behöva anpassa insatserna, vilket PP2 David också poängterade. Kim 
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påpekade att det är viktigt att stödpersonen hjälper deltagaren direkt när det finns motivation, 

eftersom motivationen är drivande för att personen ska ta klivet ut i arbetslivet. Även KP1 

Helene påpekade att personer som ligger på olika nivå i begåvning kan ha olika behov och att 

det därför är viktigt att det finns en flexibilitet i organisationen så att inte alla behöver gå 

samma väg. 

 

Det kan ju va nån som jag ser när jag läser uppdraget från handläggaren, jag kanske 

har träffat personen också av olika skäl… Att jag gör bedömningen att det här behöver 

inte gå via Passagen, den här personen skulle aldrig gå till Passagen, förstår ni? För 

då kan man också känna, har man varit ute i ett arbetsliv eller ligger på en 

begåvningsnivå [syftar på hög] så kan man tycka Passagen är lite töntigt, man 

förväntar sig att komma ut i ett jobb /…/ Det finns skäl som gör att …Ta ut honom på 

jobb motiverar mer än att gå på Passagen. 

 

KB1 Fredrik uppskattade att få komma ut i praktik fort eftersom han upplevde det som 

positivt att få rutiner och bygga upp sitt självförtroende, istället för att vara sysslolös och 

“förstöra sig själv”. 

 

Fredrik: Nä, jag fick komma ut ganska fort… Så det uppskattar man jättemycket. 

Sara [intervjuare]: Mm inte sitta hemma… 

Fredrik: Nej precis, det är värdelöst… Förstör man ju sig själv bara… 

Sara: Man blir ju så lätt passiv liksom… 

Fredrik: Mm 

Sara: Var det nån, några praktiska liksom grejer som du lärde dig där då som du har 

haft användning av nu? 

Fredrik: Ja självförtroende… Alltså man vet att man får stöd å vågar göra saker å sånt 

där, blir det fel så har jag nån att vända mig till, och det är jätteviktigt… Å känna 

trygghet på det… Å våga… Få rutin och komma på morgonen och det. 

 

Ibland kan det vara så att personen behöver öva upp vissa förmågor under en period. Att ingå 

i en verksamhetsgrupp kan då vara en bra aktivitet, menade KP1 Helene. Hon beskrev att 

personer då kan göra stora framsteg.  
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5.2.4 Matchning 

Motivation understryks i personalintervjuerna som viktigt eftersom det möjliggör för 

brukaren/deltagaren att våga prova på arbete. En aspekt som enligt en del personal har stark 

inverkan på motivationen är att bli matchad mot praktikplats utifrån vad man är intresserad 

av. Samtidigt är detta inte alltid så lätt att ordna och flera av intervjupersonerna menar att det 

viktigaste för att bli motiverad är att brukaren/deltagaren klarar av arbetsuppgifterna på ett bra 

sätt. Att de lyckas är viktigt och därför är det detta som måste vara i fokus under matchningen. 

Samtliga av brukarna/deltagarna upplever praktiktiden och att få prova olika saker som 

värdefullt då man både kan hitta genres som passar personligheten men också få nödvändiga 

erfarenheter som man kan ha nytta av i ett senare skede. Det innebär också en chans att se vad 

som kanske passar mindre bra. 

 

PP1 Kim påpekade att det är viktigt att matcha utifrån intresse eftersom motivationen är 

drivande för att personen ska ta våga ta sig ut i arbetslivet. KP2 Gunilla påtalade dock att det 

är viktigt att inte utsätta brukare för utmaningar som hon redan från början tror blir för svårt. 

Hon menade att det viktigaste är att personen ska lyckas i första hand och därför bör man 

matcha praktikplatsen utifrån vad personen klarar av. 

 

Gunilla: Ser jag att det här kommer inte personen att klara av för tillfället. Då… 

Försöker jag att inte personen ska dit… /---/ Det kan göra stora skador att liksom 

känna sig dum på arbetsplatsen, inte klara av vad dom andra runt om klarar av då. Jag 

får för mig att det är värre än att jag försöker leda in dom på nån aktivitet. 

Sara: Känslan av att lyckas är ganska viktigt då? 

Gunilla: Ja det, det, så ser jag det! 

 

KB1 Fredrik berättade om hur centralt det är att få prova på olika branscher för att finna var 

man passar in. Han beskrev att han inte kunnat tänka sig att han skulle bli just vaktmästare. 

 

Jaaa… Det är så svårt å matcha för man måste ju prova vid arbetsplatsen, det kan bli, 

jag trodde aldrig jag skulle bli vaktmästare här… Direkt. 
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5.3 Analys, Tema 1 - Kartläggning 

5.3.1 Utvärdering, startsträcka och träning 

Vikten av att anpassa kartläggningstiden lyfts fram av personal. Rose m.fl. (2005:20) har i sin 

forskning visat att lång väntan på att komma ut i arbete leder till sänkt motivation. Man såg 

också att motivationen falnade efter att ha varit inskriven på en förmedling en längre tid utan 

att ha fått något arbete (ibid.). PP1 Kim berättade att det kan vara negativt för vissa personer 

att gå länge på daglig verksamhet och att man behöver fånga upp personer när man märker att 

motivationen är hög. Då gäller det att handla snabbt eftersom detta kan vara den enda chansen 

att hjälpa den här personen. Även KP1 Helene berättade att hon har kunnat se att vissa 

individer inte bör gå via Passagen utan istället direkt ut i arbete. Hon menar att dessa inte 

skulle gynnas av att träna utan kanske snarare förlora motivationen. PP2 David berättar att 

han i sitt arbete förkortar kartläggningstiden till färre veckor om personen vill komma ut i 

arbete snabbt. KB1 Fredrik fick omgående komma ut i arbete och berättade att detta var 

viktigt för honom. Han höll enligt egen utsaga på att falla i passivitet, och tror inte att det är 

bra att vänta för länge med att ta det steget. Han ville snabbt få rutiner och pekar på att det var 

viktigt för hans självkänsla. 

 

Det är dock inte alla som är hjälpta av en snabb process ut i arbete. Backenroth (2001:27) 

poängterar att stöd till personer med funktionsnedsättning för att få tid att utveckla 

yrkesmässiga och sociala färdigheter är mycket centrala för att erhålla och behålla ett arbete. 

Detta talar för att daglig verksamhet med stegvisa aktiviteter, bland annat genom passagen, 

verksamhetsgrupper och individuell placering där man slutligen slussar personer mot målet i 

form av en anställning, är bra för vissa personer. KP1 Helene beskriver detta då hon berättar 

att det efter en tid på någon av aktiviteterna inom DV, går att se stora framsteg och utveckling 

hos personer. Även Lindstrom m.fl. (2013:9) betonar att personer med funktionsnedsättning 

kan behöva få tillfälle att träna sina egenskaper och få erfarenhet innan de kan erhålla arbete. 

Rose m.fl. (2005:21) har uppvisat resultat som belyser att det kan vara klokt att redan i 

arbetssökandets inledningsskede kartlägga en persons motivation eller färdigheter för att på så 

sätt klargöra på vilken nivå man bör lägga stödet för arbetssökandet. En del brukare/deltagare 
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kan också behöva få sina färdigheter utredda i verkliga arbetssituationer då allt inte 

framkommer vid samtal. Då kan en längre utredningsperiod vara att föredra. PP2 David 

berättar att det finns risk att man felbedömer en persons färdigheter om man bara pratar med 

personen och att man ofta behöver se personen “in action”. Det är viktigt att utvärderingen 

blir bra för att kunna bedöma hur lång startsträcka personen behöver, samt i ett senare skede 

matcha personen mot praktikplats. 

 

I ett projekt som beskrivs av Askheim och Starrin (2007:104-106) kallat SAVIS-projektet 

som handlade om att få färre bidragstagare och flera ut i arbete, var tanken att identifiera 

faktorer som var framgångsrika för att erhålla en tillsvidareanställning. Där fanns personer 

med funktionsnedsättning som en kategori av flera med, då de ansågs vara en grupp som hade 

svårt att få anställning (Askheim & Starrin 2007:105). I detta projekt startade man upp med 

att använda sig av kartläggning och motivation i arbetet för att senare låta detta mynna ut i en 

handlingsplan för individen, vilket var målet med denna första del av projektet. Här 

utvärderades personernas egna behövligheter och önskningar (Askheim & Starrin 2007:106f). 

Det hela visar på att man även i detta projekt valt att kartlägga, utvärdera samt anpassa 

insatser individuellt efter önskemål och personers egna resurser. Att få bestämma själv och att 

vara direkt involverad i det som berör en (bland annat avseende om man behöver träna eller 

komma ut i arbete snabbt) är därför centralt inom empowermentinriktat arbete. Det visar 

också att man även i projektet SAVIS troligen hade tanken att man motiveras av olika saker 

och att motivationen hänger ihop med en eventuell anställning. 

 

5.3.2 Matchning 

Som tidigare nämnts tycks motivation vara en viktig faktor för att ta klivet ut i arbetslivet och 

flera av intervjupersonerna menar att man bör ha detta i åtanke vid matchning mot 

praktikplats. Rose m.fl. (2005:9) visar i sin studie att ju högre motivationsnivån är hos 

personer med intellektuell funktionsnedsättning desto större är sannolikheten att de får en 

anställning. En del av intervjupersonerna poängterar vikten av att matcha personen utifrån vad 

denne är intresserad av, eftersom det har en positiv inverkan på motivationen. Empowerment 

handlar om att stödja personer att utveckla resurser att kunna ta beslut gällande sin egen 

situation (Larsson 2002:140). Enligt Larsson innebär det att man ser de hjälpsökande som 
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aktiva subjekt som förväntas delta i de förändringsprocesser som rör dem själva. Detta 

innebär ökade valfriheter och rättigheter men också ett ökat ansvar. Självbestämmande har i 

tidigare forskning visat sig vara en väldigt viktig faktor för att få arbete eftersom det ökar 

chansen att personen i fråga handlar för egen räkning och kan ta beslut (Martorell m.fl. 

1097f). Utifrån detta resonemang menar Martorell m.fl. att individens önskningar och 

framtidsplaner är viktigt att utgå ifrån och uppmuntra under hela processen mot arbete. Det är 

alltså viktigt att brukaren/deltagaren får ha något att säga till om under matchningen. 

Andra menar att det viktigaste är att personen klarar av arbetsuppgifterna och får en förbättrad 

självkänsla och att det därför är detta som måste vara i fokus under matchningen. KP2 Gunilla 

upplever att allt för stora utmaningar kan riskera ännu ett misslyckande, vilket kan vara 

förödande för självkänslan. Hur väl personen presterar i en arbetssituation har enligt Verdugo 

m.fl. (2006:312) ett tydligt samband med grad av självförtroende. Askheim och Starrin 

(2007:164f) menar att människor behöver känna sig säkra på sig själva för att våga förändras 

och därför är god självkänsla och gott självförtroende något att sträva efter i 

empowermentarbete. Göransson (2002:72) visar i sin studie att arbetsförmåga har betydelse 

för att personer med funktionsnedsättning ska få arbete och att arbetsförmågan i sin tur 

påverkas av typen av arbetsuppgifter. Arbetsförmågan blir högre om arbetsuppgifter matchas 

utifrån var persons individuella förmåga. Alltså är det viktigt för handledaren att inte sätta för 

hög press. Om praktikperioden blir lyckad och arbetsuppgifterna passar personen så ökar 

också möjligheten att man får vara kvar på platsen och därmed chansen till en anställning. 

 

Att veta vad man är bra på har visat sig vara en viktig faktor för att få en anställning. Det har 

också tät anknytning till förstärkt självkänsla (Lindstrom m.fl. 2013:5f). Lindstrom m.fl. 

poängterar här att det är viktigt att få prova olika karriärmöjligheter för att få en uppfattning 

om vad man är bra på då en sådan insikt visat sig vara essentiellt för att få arbete. Att matcha 

mot praktikplats kan ibland vara en process i sig och alltså kräva att man provar “i 

verkligheten” för att få grepp om vad man är bra på och intresserad av. En möjlighet att prova 

olika saker kan enligt Askheim och Starrin (2007:164f) också vara ett bra sätt att skaffa sig 

resurser inför arbetslivet. Detta är något som samtliga brukare nämnt som ännu en fördel med 

att få prova på, då det bidragit till färdigheter på flera plan. 
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5.4 Resultat, Tema 2 - Stöd och handledning 

Detta tema kommer att beröra fyra underteman; Förväntningar, Stödrelationen, Att klara sig 

själv samt Medvetenhet. Anledningen till att vissa personer får hjälp och stöd via DV och PVS 

är att de haft svårt att erhålla arbete på traditionellt sätt, exempelvis genom 

arbetsförmedlingen. Därför kom frågor i intervjun att handla om vilken typ av stöd som är 

framgångsrikt avseende att få personer med intellektuell funktionsnedsättning ut i arbete. I de 

vetenskapliga artiklar vi tagit del av kunde utläsas att förväntningar, att få stöd i att föra sin 

talan samt att kunna stå upp för sig själv var viktiga faktorer för att erhålla arbete (Lindstrom 

m.fl. 2013:5-9; Rose m.fl. 2005:20f). Även medvetenhet och självkännedom rörande 

funktionsnedsättningen framkom som viktiga aspekter (Lindstrom m.fl. 2013:5f). Både 

personal och brukare/deltagare diskuterade kring dessa teman. 

 

5.4.1 Förväntningar 

När personal fick frågan om på vilket sätt de trodde att deras förväntningar kunde påverka 

brukare/deltagare i processen mot arbete, så behövde samtliga intervjupersoner en paus innan 

de svarade, utom PP1 Kim. Det framkom emellertid att alla trodde att deras förväntningar på 

brukare/deltagare var viktigt eftersom detta visar att man tror på dem. Med förväntningarna 

kommer också känslan av press hos brukare/deltagare eller att man som personal behöver 

ställa vissa krav. PP1 Kim uttryckte att detta är personer som precis som alla andra ska ta 

ansvar för sina liv. Det påtalades dock här av samtlig personal som viktigt att det finns en 

balans då krav oundvikligt måste finnas där, men att för hög press kan ge motsatt effekt på 

sköra personer. Även samhällets förväntningar kan enligt personalen ha betydelse för om 

personer med intellektuell funktionsnedsättning får arbete.   

 

Här intog KP1 Helene ett slags samhällsperspektiv då hon berättade att arbetet med personer 

som har intellektuell funktionsnedsättning i mångt och mycket handlar om att vänja 

omgivningen vid att dessa personer finns och att de kan utföra förvärvsarbete. Hon belyser 

också att fördomar och dåligt bemötande kan försvåra för deltagare/brukare i processen mot 

anställning. 
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Det vi jobbar med det är… Att vänja folk i arbetslivet med att de här killarna och 

tjejerna finns och att dom faktiskt har en viss arbetsförmåga /---/ Det finns ju personer 

som varit på ett ställe… Flera år… Och så blir det ny chef, så funkar det inte längre… 

Så får vi avsluta där. Eller att det kommer nån ny anställd eller där man liksom… Ja, 

som inte alls är bekväm med att en person har en funktionsnedsättning. För så är det ju, 

det finns fortfarande i samhället. 

 

Det är enligt PP1 Kim centralt med förväntningar på deltagare i processen ut i arbete. Det 

betyder att man tror på dem vilket även medför vissa krav. 

 

Jag tror inte på människor som inte har förväntningar på sig… Jag tror att vi alla 

behöver det.  Förväntningar är också att… Man kan byta ord, att nån tror på en /…/ 

Och i att tro på nån kommer förväntningar, kommer krav. 

 

För höga förväntningar kan dock innebära för stor press på sköra deltagare, vilket PP2 David 

tycker är viktigt att ha i åtanke, samtidigt som funktionsnedsättningen inte får bli något att 

gömma sig bakom. Därför måste man som handledare ställa rimliga krav. 

 

Man får väl försöka känna in lite grann så man inte sätter för hög press på… På 

deltagarna också. Man får ju… Kanske påminna sig om ibland att, ja det är ju ändå 

personer som, som kan vara sköra rent psykiskt, som kanske har svårigheter i socialt 

samspel, som har jättesvårt och organisera strukturera sitt liv, så man måste ju ändå ha 

det i åtanke… Men samtidigt så får man ju inte gömma sig bakom sin 

funktionsnedsättning eller… Eh, vilket en del kan ha en tendens att göra ju, så att man 

måste ju även vara… Tuff liksom och sätta viss press som man tror att deltagaren kan 

hantera. För gör man aldrig det då händer det aldrig nånting utan då står man ju kvar 

och stampar. 

 

5.4.2 Stödrelationen 

Framför allt personal i den kommunala verksamheten har lyft fram att det ingår som en viktig 

del i arbetsrollen att föra brukarens/deltagarens talan, ha koll på lagar och regler. Det 
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framkom också som viktigt att bekräfta brukaren/deltagaren, att medla, säga ifrån och hävda 

personens behov. Detta belyses även genom brukares/deltagares uppfattning, både inom den 

privata och den kommunala verksamheten. Flera av brukarna beskrev att de använde sig av 

sin handledare som “bollplank” i svåra frågor.  

 

KP3 Pär berättar om två olika händelser där han har fått träda in och ta parti för personer 

genom gränsdragning och bevakning av brukarens intressen.  

 

Det har hänt ibland att, helt plötsligt när vi börjar prata anställning, ”Nä den där 

personen klarar inte av nånting” liksom, då kan det bli lite annat /…/ Men då spelar vi 

hardball och säger ”Ja men då tar vi bort personen därifrån, å den får göra nåt 

annat”, ja då blev det nåt annat ljud i skällan… Så då blev det en anställning. /---/ Ja 

men, nu vill… Har den här personen ont i ryggen, du får tro vad du vill men alltså, han 

orkar inte lyfta den här grönjuicen så att säga, nu tar vi bort den arbetsuppgiften. 

 

PD1 Mattias berättade att han behöver en person att vända sig till för att fråga om exempelvis 

lagar och regler på arbetsplatsen som han själv inte behärskar till fullo. 

 

Jag behöver ju nån att prata med ibland och fråga frågor som jag inte… Till exempel 

regler och lagar som gäller på företag och grejer som vi ska göra, sånt som kanske inte 

jag vet att man inte får göra och så säger dom att man ska göra det eller nånting. 

 

5.4.3 Att klara sig själv 

Något flera av brukarna/deltagarna påtalade var hur de själva fört sin talan, stått upp för sina 

behov och kunnat säga ifrån på arbetsplatsen. En del berättade att detta varit svårt, andra 

beskrev att de genom stöd från bland annat DV och PVS tränat på detta och därmed blivit 

starkare vad det gäller att ta parti för sig själva. 

 

KB2 Ulrika berättade stolt hur hon klarat av att säga ifrån på arbetsplatsen och att hon numera 

törs framhäva sina behov på egen hand, utan handledarens hjälp. 
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Ulrika: Ja, jag har sagt ifrån nån gång, det har jag gjort. Det har väl hänt /…/ 

Carina [intervjuare]: Har du behövt Rita [handledare] då eller? 

Ulrika: Näe! Då har jag kunna liksom sagt ifrån och sen berättar jag för Rita liksom… 

Efteråt sådär… Liksom… Jag har inte behövt liksom i sig så där eller. 

Sara [intervjuare]: Näe, vad har hon sagt då då, när du har berättat det för henne? 

Ulrika: Jaa, jag berätta ju för henne ändå va sådär… Rent spontant berätta ja för 

henne att jag behövde inte henne liksom. 

 

Här visar KB1 Fredrik att han kunde hävda sina intressen på arbetsplatsen då han gick till 

chefen och föreslog att han skulle få börja arbeta på företaget.  

 

Sara [intervjuare]: Hur gjorde du då? Började du snacka med dom , liksom  att… 

Fredrik: Jaa, jag gav förslag till… Ja… Om jag kunde få jobba här. 

Sara: Snacka du med chefen då, eller? 

Fredrik: Ja, lite grann. 

Sara: Jaha, så du har drivit på det här ganska mycket själv då? 

Fredrik: Äaa… Själv och själv, jag har fått stöd runtomkring. 

Carina [intervjuare]: Från DV då eller? 

Fredrik: Ja, och sen var det en som skulle ju va en, eh vad heter det… Vaktmästare… 

Här. Och jag fick va hans assistans, för å hjälpa till å sånt där och då behöver dom en 

hantlangare eller vad man säger… Så jag hjälpte honom, men nu har han gått i pension 

ett år bakåt. Så då blev jag själv här och jag gör det här jobbet så gott jag kan. 

 

PD2 Leo upplevde att stödet från handledaren gett honom resurser att kunna söka arbeten på 

egen hand i fortsättningen. 

 

Alltså, jag är glad att jag hade [arbetskonsulenten] som hjälpte mig för det… För nu 

klarar jag själv att gå runt och söka jobb. 
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5.4.4 Medvetenhet 

Flera av intervjupersonerna upplever att det är vanligt att brukarna/deltagarna har dålig insikt i 

sin funktionsnedsättning men också vilken insats de ansökt om och sin situation på 

arbetsmarknaden. I personalintervjuerna framkom öppenhet kring funktionsnedsättningen och 

personens svårigheter som viktigt då det underlättar samarbetet med arbetsplatsen. 

Brukarna/deltagarna själva visade i sina uttalanden att de är relativt medvetna om sina 

svårigheter och att man kan få insikter genom andra. 

 

PP1 Kim tog upp svårigheten kring vems ansvar det är att underrätta en till synes omedveten 

person om dennes svårigheter och att det är de professionellas ansvar att ta den diskussionen 

eftersom de har den kompetensen. PP1 Kim menar också att svårigheterna förr eller senare 

ändå kommer upp till ytan. PP2 David poängterar att öppenhet kring funktionsnedsättningen 

kan vara en positiv faktor i processen mot ett arbete. 

 

Ja det är väl inte alltid av godo att diagnostisera människor men, men jag tycker… 

Eller liksom den erfarenhet som jag har av det här jobbet är att dom gånger man har 

kunnat vara helt raka mot varann och varit helt öppna då har det funkat som bäst. 

 

En medvetenhet om sin egen och andras funktionsnedsättning belyses här av KB1 Fredrik. 

Han såg det som en fördel att arbeta tillsammans då detta kan öka självförtroendet och skapa 

hopp om att själv lyckas när han ser att det går bra för andra. 

 

Man får ju jobba, alltså man får lära sig av varandra… Vad den personen har för 

problem liksom man ökar självförtroendet själv, kan han så kan jag… Litegrann så… 

Själva handikapp och hur mycket olika det finns. Det fick man ju förståelse kopiöst 

mycket. Man har stannat här i ganska många år och sett nya personer komma in och ut 

liksom, hur det varierar. 
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5.5 Analys, Tema 2 - Stöd och handledning 

5.5.1 Förväntningar 

Rose m.fl. (2005:20f) diskuterar att personalens förväntningar på brukare/deltagare kan vara 

en faktor som avgör huruvida personer erhåller en anställning eller ej. PP1 Kim lyfte detta 

under intervjun och berättade att förväntningar och därmed krav är en nödvändighet då detta 

indirekt förmedlar att någon tror på en. Om man inte tror att personen kommer att klara av 

något så har man heller inga förväntningar.  

 

KP1 Helene beskriver under intervjuerna att mycket i stödet kring personer som har en 

intellektuell funktionsnedsättning handlar om att vänja människor i samhället vid att dessa 

personer finns. En svårighet hon belyser är att det finns personer som ser ut som alla andra, 

men som har vissa osynliga svårigheter. Askheim och Starrin (2007:195) beskriver en historia 

av förtryck och undanhållande av personer med funktionsnedsättning. För bara några 

decennier sedan var det relativt ovanligt att man råkade på dessa personer i vardagliga 

situationer i vårt samhälle. Institutionerna var förr fulla av människor som ansågs som 

motsatsen till resurs för samhället (2007:195). Denna period ligger nu mera kvar i 

samhällsstrukturen och diskriminering och fördomar finns därmed kvar i vårt samhälle 

(Sjöberg 2002:233). Lindstrom m.fl. (2013:3) påpekar att omvärldens låga förväntningar har 

ett samband med låg självkänsla hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. Detta 

kan i sin tur försvåra för dem att komma ut i arbete. Samhällets förväntningar på dessa 

personer är således inte alltid positiva, vilket KP1 Helene beskriver som en slags bromskloss i 

deras arbete på DV. Det finns tillfällen berättar hon, där en person fungerat utmärkt på en 

individuell placering, men då det börjat en ny chef eller medarbetare så har stämningen 

förändrats och man har tvingats avsluta personen på platsen. KP1 Helene menar att vissa 

människor har svårt att acceptera personer som avviker från normen. Askheim och Starrin 

(2007:195) beskriver de senaste årens framsteg i och med banbrytande förändringar under 60- 

till 90-tal för personer med funktionsnedsättning. Dessa personer skall numera ha en självklar 

plats i vårt samhälle genom rätten till delaktighet (SOU 1999:21). Dessa historiska framsteg 

har lett till att personer med funktionsnedsättning fått en ny ställning. Denna ställning innebär 

inte enbart att de kan ställa vissa krav. Det innebär också en slags förväntan om att de skall 

göra det (Askheim & Starrin 2007:196). PP1 Kim poängterade att utgångspunkten måste vara 
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att personer med funktionsnedsättning liksom alla andra ska ta ansvar för sina liv. Detta kan 

ses som en motsättning till negativa förväntningar, när man nu för tiden förväntar sig att dessa 

personer skall ta för sig på egen hand. Det gäller dock enligt samtlig personal att hitta en 

balans i detta. För hög press eller förväntningar beskrivs av flera av intervjupersonerna som 

negativt för sköra individer. Höga förväntningar som inte uppfylls kan upplevas som 

smärtsamma misslyckanden av individen vilket berörts innan. PP2 David påtalar också att det 

å andra sidan inte heller är rätt att “gömma sig” bakom sin funktionsnedsättning, utan att 

dessa personer precis som alla andra har ett ansvar över sina liv. 

 

5.5.2 Stödrelationen 

Att ta parti för brukaren/deltagaren, verka för deras intressen, stödja i olika beslut samt 

hantera kontakter ingår som ett arbetssätt inom både DV och PVS, att alltså agera som 

“advokater” för brukares/deltagares räkning. Payne (2008:416) beskriver begreppet advocacy, 

som ingår inom ramen för empowerment och passar väl in på de stödinsatser personalen 

återgivit. Lindstrom m.fl. (2013:9) menar att den som arbetar för personer med 

funktionsnedsättning som ska ut i arbete måste kunna verka för deras intressen, exempelvis 

anpassa arbetsuppgifter utifrån funktionsnedsättningen. Genom att se till att personerna har 

den information de behöver samt stärka positiva individuella egenskaper mynnar stödet så 

småningom ut i att de blir rustade att ta sig an ett arbete på egen hand. Det är då, enligt 

Lindstrom m.fl. (2013:9) viktigt att en god relation mellan handledare och personen i fråga 

etablerats så att handledaren har insikt i vad just den här personen sätter värden på, för att på 

så sätt veta vad personen kan behöva stöd i. Med andra ord är det alltså viktigt för den som 

har i uppgift att föra en brukares/deltagares talan att ha god insikt i dennes agenda eller i 

själva problematiken i fråga, utifrån brukarens/deltagarens synvinkel. 

 

KP3 Pär belyser att det kan finnas en risk att personer med intellektuell funktionsnedsättning 

blir utnyttjade. I sådana fall har det varit viktigt från DV:s sida att sätta ner foten och 

säkerställa personens rättigheter på arbetsplatsen. Det är enligt Lindstrom m.fl. (2013:4) 

vanligt med orättvisa villkor i arbetslivet kring dessa personer och det finns en 

diskrimineringsaspekt som försvårar för dessa personer att avancera på arbetsplatsen. KP3 Pär 

berättar också att man som handledare ibland måste gå in och “sätta ner foten” eftersom 
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brukarna/deltagarna inte alltid blir betrodda och har svårt att få igenom sina krav. Lindstrom 

m.fl. (2013:9) poängterar att personer med intellektuell funktionsnedsättning ofta behöver 

träning i kommunikativa färdigheter. Som tidigare nämnts i avsnittet om förväntningar har 

stora förändringar skett i samhället som gör att man idag lyssnar mer på personer med 

funktionsnedsättning. Det finns emellertid fortfarande en slags underlägsenhet i 

tolkningsföreträde. Sjöberg (2002:233) beskriver att dessa personer ofta känner sig i 

underläge i möten med “normalfungerande”. Utomstående anser sig ofta mer kapabla vad det 

gäller att förstå och tolka den situation personer med funktionsnedsättning befinner sig i än de 

funktionsnedsatta själva (ibid.). Sjöberg menar att det i grunden handlar om att personer med 

funktionsnedsättning har en slags strukturell underordning i samhället och det är tätt 

sammanknutet med de attityder och värderingar som råder kring funktionsnedsättning. Detta 

påverkar alltså möjligheten för brukare/deltagare att uttala sig om sin egen situation och bli 

tagna på allvar, med eller utan “talets förmåga”. Lindstrom m.fl. (2013:4) poängterar också att 

kollegors negativa attityder visat sig vara en riskfaktor på vägen mot anställning genom att det 

skapar osynliga barriärer, exempelvis vad det gäller möjligheten att anpassa arbetssituationen. 

 Med andra ord kan det för dessa personer vara behövligt att ha en “advokat”, i det här fallet 

deras handledare, som står bakom personen i situationer där bemötandet från omgivningen 

blir en barriär på grund av negativa föreställningar. 

 

Askheim och Starrin (2007:201ff) berättar om situationer där personer som har en 

intellektuell funktionsnedsättning upplever problem som de inte har en lösning på. Att då ha 

någon att “bolla” lagar eller regler med, det vill säga vad som är rätt eller fel, upplevs ofta 

som värdefullt utifrån ett brukarperspektiv enligt författarna. Detta beskrev två 

deltagare/brukare under intervjun. Det handlar i viss mening också om svårighet i att tolka 

situationen på arbetsplatsen både utifrån regelverk och sociala sammanhang. Mycket som sker 

är inom ramen för “det sunda förnuftet” som kan vara svårgreppbart. Backenroth (1996:281) 

belyser att om du inte förstår din omgivning kan du heller inte koordinera dina egna 

handlingar utifrån hur du tror det ska mottas. Detta kan vara något brukare/deltagare behöver 

stöd i för att helt enkelt veta hur de ska agera i olika situationer. De problemlösningsstrategier 

handledaren och brukaren/deltagaren kommer fram till, kan senare utmynna i färdigheter som 

de så småningom kan använda sig av på egen hand. 
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Att få kontakt med arbetsplatser beskrivs av KB2 Ulrika som mycket svårt och hon har själv 

gjort många ansträngningar tidigare. Samtliga av brukarna är mycket tacksamma för den hjälp 

de fått att komma till en praktikplats och därigenom få kontakt med arbetsgivare. En stor del i 

stödet för personer med funktionsnedsättningar som söker arbete handlar om att hitta en 

passande arbetsplats och ta den kontakt som behövs (Lindstrom m.fl. 2013:5). 

 

5.5.3 Att klara sig själv 

Flera av intervjupersonerna påpekar att det allra bästa är att kunna föra sin egen talan på 

arbetsplatsen. I empowerment ingår ett begrepp kallat self-advocacy som beskriver förmågan 

att tala för sig själv, i viss mån med stöd från människor runt omkring (Payne 2008:422). 

Detta koncept är enligt Payne (2008:422) förknippat med stöd kring personer som har svårt att 

hävda sig och då exempelvis personer med intellektuell funktionsnedsättning. KB1 Fredrik 

berättade att han själv tagit initiativ för att få ett arbete men påtalar också att han fått ett visst 

stöd från DV. Lindstrom m.fl. (2013:5f) talar också om begreppet self-advocacy och visar på 

att förmågan att kunna bestämma över sitt eget liv är en viktig faktor till att få ett arbete. Det 

skapar en känsla av kontroll. Att ha förmågan att säga ifrån, ta beslut och stå upp för sig själv 

är enligt författarna en del i detta. KB2 Ulrika berättade under intervjun att hon numera törs 

säga ifrån på arbetsplatsen, vilket tidigare varit svårt för henne. Hon berättade under intervjun 

om en situation där hon sagt ifrån på arbetsplatsen och därefter ringt sin handledare Rita för 

att stolt berätta om händelsen. Här framgår att KB2 Ulrika ville visa att hon numera behärskar 

situationer som dessa på egen hand och ville dela denna framgång med Rita som stått henne 

nära under den här processen. KB2 Ulrika tillhör inte längre DV, men har genom förlängd 

beviljad handledarinsats möjlighet att kontakta Rita vid behov. Detta har KB2 Ulrika begärt 

själv berättade hon. Lindstrom m.fl. (2013:7f) betonar just detta, att det ideala är ifall 

handledare kan erbjuda regelbunden kontakt för stöd efter behov. Detta är enligt Lindstrom 

m.fl. en positiv faktor även vad det avser för personer med funktionsnedsättning att få behålla 

ett arbete. Lindstrom m.fl. (2013:5) betonar självbestämmande som sammanknutet med 

självkänsla och självförtroende. Det är något som kan vara svårt för personer med 

funktionsnedsättning och i vissa fall kan bero på tidigare dåliga erfarenheter från 

arbetsplatser. Lindstrom m.fl. menar dock att detta är kvaliteter som går att träna upp 

individuellt eller i grupp så som problemlösning, self-advocacy och färdigheter avseende 
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kommunikation. Även PD2 Leo, sade sig vara glad för det stöd han fått av PVS då han bland 

annat fått möjlighet att lära sig hur man skriver CV samt hur man söker arbete. Han påtalar att 

han numera kan söka arbete på egen hand och att detta känns väldigt bra. Att själv få vara 

med att påverka den egna situationen har samband med ökad förmåga till framtida 

självbestämmande (Lindstrom m.fl. 2013:5). Att utveckla en persons känsla av att kunna stå 

upp för sig själv och få kontroll över sin situation påverkar också förmågan att förhandla i 

pågående och kommande utmaningar avseende arbete. Handledare kan även hjälpa till att 

utveckla de här förmågorna genom att tillåta personer att prova på olika saker (ibid.). 

 

5.5.4 Medvetenhet 

Askheim och Starrin (2007:20) betonar att det är viktigt att vara medveten om sin livssituation 

för att kunna påverka sin belägenhet och för att få till en förändring. De påtalar också att den 

som har till uppgift att hjälpa kan arbeta med att försöka få individen att se förbindelsen 

mellan den egna situationen och samhällets komplexitet (Askheim & Starrin 2007:31). Att 

stärka individen till medvetenhet utan att sänka personen är därför att arbeta 

empowermentinriktat (ibid.). PP1 Kim menade att tydliggörande och medvetande om den 

egna funktionsnedsättningen är en nödvändig och viktig faktor för att erhålla arbete. Här 

betonades att man inte kan skydda brukare/deltagare från detta utan att man då kanske gör 

personer en otjänst som leder till att de får fel anpassat stöd i form av för lite eller för mycket 

hjälp och kanske även arbetsuppgifter eller en praktikplats som inte alls kommer att passa 

dem. Det framkommer också av intervjuer med näst intill samtlig personal att personer som 

inte är medvetna om sina svårigheter eller kanske vill hemlighålla en diagnos, oftare blir 

missförstådda av arbetskamrater eller chefer och riskerar att bli stämplade som konstiga eller 

udda. Askheim och Starrin (2007:154-158) berättar om ett forskningsprojekt, så kallat 

brukarforum där personer med erfarenhet kring brukare gått samman för att utveckla 

medverkan och medbestämmande. Här pratar man om att förstå sina styrkor och brister och 

att ha kännedom om vad man klarar av och vad man vill, som enligt Askheim och Starrin är 

viktigt för att minska fokus på problem (Askheim & Starrin 2007:163f). Det handlar i någon 

mening om att få en stärkt medvetenhet om sig själv och en god självkänsla samt att se 

möjligheter (ibid.). Även Lindstrom m.fl. (2013:5f) poängterar att handledare kan stödja 

utveckling genom att hjälpa personen förstå sin funktionsnedsättning och hur man bör anpassa 
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arbetssituationen efter detta. Vid en av personalintervjuerna betonades att processen mot 

arbete gått som allra bäst då en rak kommunikation har kunnat komma till stånd mellan 

deltagare och handledare. Det förenklar samtalen i kontakten med arbets- eller praktikplatsen 

att ha en öppen kommunikation kring eventuella problem, som kan röra svårigheter som en 

intellektuell funktionsnedsättning kan medföra. Det blir enklare om alla berörda vet vilka 

svårigheter eller vilken diagnoser som ligger till grund för dessa problem. 

 

Att arbeta tillsammans med människor som befinner sig i liknande situationer som en själv är 

något som anses framgångrikt i utvecklingsprocessen eftersom man har nytta av varandras 

erfarenheter. Man kan se lösningar på egna problem eller se andra klara saker, vilket kan 

skapa hopp om att man själv kommer att lyckas (Askheim & Starrin 2007:164f). På samma 

sätt jobbar man med verksamhetsgrupper på DV, då personer träffas och gör arbetsuppgifter 

tillsammans, utbyter erfarenheter och knyter kontakter. KB1 Fredrik talar om detta då han 

beskriver positiva aspekter av att ha varit del av en verksamhetsgrupp. Han talar om att han 

lärt sig av andra och själv bidragit till att lära andra saker. Han har stärkts av att se andras 

funktionsnedsättning då detta fått honom förstå att han inte är ensam och att det finns stora 

variationer hos oss människor. Han har även sett andra få anställning som har större 

svårigheter än han själv. Detta har motiverat honom att själv ta steg som han kanske inte hade 

tagit annars. Att vara medveten om funktionsnedsättningen är enligt tidigare resonemang en 

styrka. Ytterligare en dimension som relaterar till detta är den medvetenhet som gemenskap 

kan medföra. Askheim och Starrin beskriver detta och framhäver gemenskap som källa till att 

frambringa medvetenhet och kraft hos individen och som motverkar vanmakt (Askheim & 

Starrin 2007:209).   

 

5.6 Resultat, Tema 3 - Sociala faktorer 

Detta tema kommer att beröra två underteman; Sociala egenskaper samt Arbetskamraterna. I 

frågeställningarna har avsikten varit att även belysa övriga faktorer som kan vara viktiga för 

att erhålla en anställning om man har en intellektuell funktionsnedsättning. Frågorna har bland 

annat kretsat kring personliga egenskaper och faktorer på arbetsplatsen och då uppkom just 

sociala färdigheter och arbetskamraterna som centrala delar. 
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5.6.1 Sociala egenskaper 

Här svarar intervjupersonerna på frågan om vilka personliga egenskaper som är viktigast 

avseende att erhålla ett arbete. Sociala egenskaper lyfts fram som centralt av både personal 

och brukare/deltagare. Ett tema som dök upp under personalintervjuerna var uppfattningen 

om att vissa personer med intellektuell funktionsnedsättning inte har behov av att socialisera 

eller till och med tycker att det är väldigt jobbigt. Sociala egenskaper framhålls i 

personalintervjuerna som essentiellt för att bli accepterad i arbetsgruppen. En del 

intervjupersoner menar att toleransen för misstag som brukaren/deltagaren gör också ökar om 

denne är accepterad och omtyckt i gruppen. Dock kan hög kvalitet på utfört arbete 

kompensera för brister i sociala förmågor. 

 

En del i personalgrupperna har uppfattningen att man måste öva upp den sociala förmågan 

eller åtminstone vänja sig vid att interagera med andra. KP3 Pär pratade om att vissa personer 

har svårigheter med den sociala interaktionen på arbetsplatsen och att man därför kan behöva 

anpassa denna så att de slipper ha så mycket kontakt med andra människor. Han sade också 

att vissa personer inte har behov av social kontakt och att man bör acceptera detta. 

 

Ja, men ibland så är det så här också att inte personen kan… Göra det, då kanske vi 

måste anpassa sysselsättningen /.../ Så då, men visst är det en viktig del att kunna 

fungera socialt men det finns ju människor som inte kan… Eller vill göra det, socialt, 

dom har inget behov av det. Det är vi, mer andra människor som har behov av det. 

 

KB2 Ulrika framhävde att hon är social och glad. Men hon har också en annan egenskap, en 

förmåga utföra icke varierat arbete, något som hon tror de flesta tröttnar på lätt. 

 

Nae, det är för att jag e ju liksom social, glad å eh… Flexibel och allt det här, det tror 

jag… Jag tror det är det som gör det. För jag liksom… Trivs med det jag gör ja… Jag 

klagar aldrig… På att jag gör samma sak då… Andra liksom kan ju börja klaga till slut 

att dom… Tycker det är liksom tjat det dära, men jag trivs i det. Och det vet jag, då sa 

jag det till min chef att ”såna som mig får inte du tag på”. 
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PP1 Kim påpekar att en del personer som inte har sociala förmågor kan vara uppskattade 

ändå, om de utför arbetet med hög kvalitet. 

 

Satt dom ser honom [deltagare] som en jätteresurs i dag, han är kanske inte så kul 

arbetskompis liksom, men han gör ett bra jobb. 

 

5.6.2 Arbetskamraterna 

Kontakten med arbetskamraterna upplevs av flera intervjupersoner som viktigt för att trivas 

på arbetsplatsen. Tre av brukarna/deltagarna berättar att de har haft negativa erfarenheter från 

arbetssituationer där kollegor utnyttjat eller behandlat dem illa på olika sätt och att det då varit 

till hjälp att ha närmare kontakt med andra kollegor för att hantera situationen. 

 

PD1 Mattias tror inte att det är arbetskamraterna som gjort att han fått jobbet utan snarare att 

han varit framåt och duktig på arbetet. Däremot är arbetskamraterna viktiga för att hålla ut när 

det känns jobbigt på arbetsplatsen. Han betonade att han själv har haft ganska lite kontakt med 

de flesta av sina arbetskamrater men att han har några få närmare kollegor. 

 

Sara [intervjuare]: Tror du att dina arbetskamrater och hur du funkar med dina 

arbetskamrater har hjälpt dig att få ett jobb, att få en anställning? 

Mattias: Nä, alltså jag… Dom är ute mest på fältet och dom är inte så jättenära och så 

utan det kanske är en-två personer bara som jag lärt känna men nä… 

Sara: Nä, det har varit andra saker kanske som gjort att du fått jobb, tror du det? 

Mattias: Ja, jag tror att jag har visat mig framåt och duktig och visat vad jag går för, 

det är det som har gett mig jobbet annars hade jag väl inte fått det. Men 

arbetskamraterna verkar det som ah, jag vet inte, dom, jag vet inte vad jag ska säga 

men dom, dom känner väl mig inte lika bra som när man jobbar tillsammans ute på 

fältet, det är väl det kanske. 

Sara: Men så det var några som du jobbade lite närmare då? 

Mattias: Ja, det är en eller två personer som jag, inte jobbar med närmare utan, men 

eftersom han, vi har väl umgåtts utanför jobbet så… 

Sara: Mmm, har dom varit viktiga för dig då? 
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Mattias: Ja annars hade jag väl blivit tokig på jobbet. 

 

Här fick KB2 Ulrika frågan om hur det fungerar med arbetskamraterna, och hon berättade att 

hon blir bemött som en vuxen människa vilket skapar trygghet. 

 

Det är bra det… Vi pratar mer liksom som vuxet sätt å så där… Å det känner jag 

skillnad att det är liksom bättre å… Man vågar mer å… Å det tycker jag, är trygg i mig 

själv å… Att jag vågar säga ifrån. 

 

PD2 Leo, fick stöd av en kollega när en av medarbetarna på arbetsplatsen fick honom att 

känna sig illa till mods. Han lärde sig att låta irrelevant kritik rinna av honom och inte lägga 

för mycket energi på det. 

 

Jag försökte på alla sätt att, eh… Förklara för henne hur jag känner… Men det var ju 

omöjligt. Men i alla fall, jag fick ju lära mig av städerskan, bara de ord som hon… 

Släpper ut så går det bara genom mitt öra… Och så är det bara att skratta och gå. 

 

5.7 Analys, Tema 3 - Sociala faktorer 

5.7.1 Sociala egenskaper 

Cramm m.fl. (2009:517f) kunde i sin studie se två utkristalliserade grupperingar, då man 

frågade personer med intellektuell funktionsnedsättning om vad som var viktigt för att känna 

tillfredställelse i arbetssituationen. Den ena gruppen såg arbete som deltagande, alltså att de 

viktigaste delarna för att trivas på en arbetsplats var delaktighet och uppskattning. Den andra 

gruppen såg arbete som struktur, att främsta syftet var att skapa ordning i vardagen. Viktiga 

värden i strukturgruppen var att kunna arbeta självständigt, ha tydliga ramar samt att ha 

kollegor som inte var hotfulla. Däremot sågs social integration som mindre viktigt i den här 

gruppen.  

 

Två av handledarna menade att man kan behöva anpassa stödet utifrån olika behov. Att hitta 

en plats där social kontakt med många människor inte är ett allt för omfattande inslag i arbetet 
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kan vara önskvärt för vissa. KP1 Helene påpekar att det kan vara svårt att hitta en sådan plats, 

men inte omöjligt. Utifrån ett empowermentperspektiv är det den hjälpsökande som ska sätta 

agendan och därför kan en logisk slutsats vara att anpassa insatserna utifrån detta om det är 

möjligt (Sjöberg 2002:139; Larsson 2002:137f). Man ser människan som en rationell varelse 

med förmåga att ta beslut över sitt eget liv och därmed ska den professionelle bidra med sitt 

stöd utifrån personens vilja och behov (Askheim & Starrin 2007:29). Då skulle alltså 

exempelvis träning i sociala förmågor enbart ges i de fall brukaren/deltagaren själv anser detta 

vara viktigt. Att stödja brukare/deltagare i att utveckla sociala färdigheter kanske inte alltid är 

i linje med vad brukarna själva önskar. 

 

Det finns överliggande normer om vad en adekvat medborgare förväntas kunna eller göra för 

att anses som “normal” (Askheim & Starrin 2007:29f). Personer som tillhör utsatta grupper 

tenderar att ta till sig och acceptera allmänt accepterade normer som fakta eller realiteter 

(ibid.). I resonemang från brukarna/deltagarna framkommer olika sociala egenskaper de anser 

sig besitta som att vara snäll, trevlig, glad, flexibel och punktlig i arbetssituationer. Dessa 

egenskaper framkommer också i personalintervjuerna som viktiga och kan tänkas stämma 

överens med samhällets övergripande normer. Detta belyser hur normaliserade många av 

dessa värderingar är och gör det också komplicerat för handledaren att utläsa vad 

brukarna/deltagarna själva egentligen anser som viktigt. Ulrika tror att hennes sociala 

egenskaper varit viktiga för att få en anställning men lyfter också att hon har en förmåga att 

trivas med ovarierat arbete, vilket hon tror att många har svårt för. Om den förmågan är en del 

av hennes funktionsnedsättning kan vara svårt att uttala sig om, men det är ändå en lite udda 

kvalitet som kanske inte ingår som en av samhällets accepterade normer om värdefulla 

egenskaper att ha på en arbetsplats. Denna udda förmåga kan vara till nytta i många arbeten 

och skulle kanske även kunna vara en kompensator om man inte besitter sociala förmågor 

(även om just Ulrika tycks ha dessa förmågor också). Utifrån ett empowerperspektiv, där man 

låter brukaren styra riktningen utifrån sina egna individuella behov finns kanske mer utrymme 

för att låta just det udda vara en styrka. Även Kim poängterar att det finns sätt att kompensera 

för en nedsatt social förmåga, exempelvis genom att vara riktigt duktig på arbetet. 

 

Det framkommer i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) att det sociala arbetet ska främja 

människors jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet och bygga på 
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respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet (SoL 1 §). I socialtjänstlagen 

betonas alltså att människor har rätt till att integreras i samhället men också att de har rätt att 

bestämma själva. Det blir i det här sammanhanget en paradox vilket Askheim och Starrin 

(2007:45) belyser som en aspekt av empowermentbegreppet, att själva praktiken ibland kan 

bli paternalistisk för att nå vissa värden som i det här fallet delaktighet. Att “pusha” 

människor in i umgänge för att de ska bli deltagande i arbetsgruppen är kanske att inte 

respektera människors självbestämmanderätt om de själva inte vill ha social kontakt med 

kollegorna. Delaktighet, gemenskap och normalisering är dock viktiga beståndsdelar inom 

empowerment för att stärka individers möjligheter (Payne 2008:417). Askheim och Starrin 

(2007:65) talar om emotionell energi, som är något människor får när de är deltagande i 

sociala sammanhang. Den bidrar bland annat till självtillit och handlingskraft, vilket kan vara 

viktiga faktorer för att få och behålla ett arbete. Samtidigt poängterar författarna (2007:65) att 

personer med låg självkänsla snarare kan känna att möten tömmer dem på energi och att de 

har svårt att känna samhörighet med andra. Backenroth (1996:280) talar om vikten av att 

kunna “assimileras” på arbetsplatsen, vilket förutom att klara av arbetsuppgifterna även 

innebär att ha kapacitet att relatera till andra människor. Att inte lyckas med detta kan enligt 

Backenroth (1996:288) vara en riskfaktor i vägen mot arbete. Ett begrepp som nämns inom 

empowerment är att ha så kallat socialt kapital, alltså förmågor och resurser inom det sociala 

fältet, däribland förmåga att förhålla sig till sociala normer och delta i sociala nätverk 

(Askheim & Starrin 2007:14, 58). Författarna påpekar att man inom välfärdssektorn både kan 

och bör ge personer möjlighet till social gemenskap för att ha chansen att bygga upp ett 

socialt kapital (ibid.). Även Payne (2008:416) belyser ett synsätt inom empowerment som 

handlar om att skaffa sig personliga färdigheter och utvecklas för att nå en förändring. PP1 

Kim menar att man kan ha social träning som ett inslag på arbetspraktiken genom att se till att 

det ingår att vistas bland kollegorna. Att sitta med 10 minuter i fikarummet varje dag kan ge 

mycket övning och vara ett sätt att stärka socialt kapital även om man känner ångest eller 

ovilja till sociala sammanhang. 

5.7.2 Arbetskamraterna 

Deltagande kräver att man blir mottagen av kollegorna. Brukarna/deltagarna är således både 

givande och mottagande aktörer i arbetssammanhang (Backenroth 1996:278). Kollegors 

negativa attityder till funktionsnedsättningar kan därför vara en barriär för att bli mottagen på 
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arbetsplatsen, menar Backenroth (1996:278). I flera av intervjuerna berättar brukare/deltagare 

om vikten av att ha goda relationer till arbetskamraterna för att trivas på jobbet. De har också 

negativa erfarenheter, som att ha blivit utnyttjade eller illa behandlade av kollegor. KB2 

Ulrika som blivit väldigt väl mottagen på arbetsplatsen upplever sig nu starkare i sig själv. 

PD1 Mattias tror att han fått arbetet på grund av andra faktorer än just delaktighet med 

kollegorna. Han har utfört arbetet på ett väldigt bra sätt vilket tycks vara en kompenserande 

faktor. Ändå menar PD1 Mattias att man åtminstone behöver någon kollega som man har en 

bättre relation med, för att inte “bli tokig på jobbet”. Backenroth (1996:282) menar att 

arbetsplatser bygger på att sociala underförstådda koder ska få arbetet att “flyta på”. Hon 

poängterar att det finns många sociala färdigheter man kan behöva redan innan man äntrar en 

arbetsplats vilket nämnts ovan i utvärderings- och träningsavsnittet. Men Backenroth 

(1996:279) menar också att negativa attityder hos kollegor påverkar viljan att ha 

arbetskamrater med funktionsnedsättning. Därför är även arbetskamraternas inställning en 

faktor som stödverksamheter bör beakta. En faktor som tycks leda till positiva attityder till 

personer med funktionsnedsättning, är att man har haft mycket kontakt med personer från 

denna grupp tidigare (Backenroth 1996:279). Som KP1 Helene påpekat i ett tidigare avsnitt 

om förväntningar i den här studien, behöver man vänja olika arbetsplatser vid personer med 

funktionsnedsättningar. Det finns ett ömsesidigt behov av exponering och träning för både 

brukare/deltagare och för de personer som arbetar på den arbetsplats som tar emot personerna. 

 

6. DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Sammanfattning av resultat med koppling till syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen har varit att studera vilka faktorer som är betydelsefulla för att 

stödja personer med intellektuell funktionsnedsättning i att erhålla en anställning. Avsikten 

har varit att undersöka vilka faktorer som upplevs som viktiga utifrån både personalens 

perspektiv och personerna själva.  
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De två olika stödverksamheter vi har studerat skiljer sig i vissa avseenden åt även om båda 

har som målsättning att få personer med intellektuell funktionsnedsättning i arbete. Det är 

svårt att generellt uttala sig om skillnader mellan stödverksamheterna eftersom kartläggning 

främst handlar om att anpassa stöd individuellt både hos DV och PVS. Ingen person har exakt 

samma behov som en annan och detta framgår i vårt resultat som en av de viktigaste 

aspekterna av själva kartläggningsförfarandet. En annan viktig aspekt under 

kartläggningstiden är brukares/deltagares motivation som man på olika sätt tar hänsyn till i 

matchningen. Centrala aspekter kopplat till motivation är vikten av att lyckas, matcha mot 

intresse samt att komma ut snabbt på en praktikplats. 

 

Viktiga stödfaktorer som framkom är att som handledare kunna agera som “advokat” för 

personer med intellektuell funktionsnedsättning, med målsättningen att så småningom göra 

sig själv överflödig. Tanken är att stödja personer till att utveckla egna färdigheter i att föra 

sin talan, ta egna beslut, och stå upp för sig själv då dessa förmågor visat sig vara positiva 

faktorer för att få och behålla ett arbete. Även att vara medveten om sina svårigheter och sin 

situation framkom i resultatet som viktigt för att på så sätt kunna påverka den. Att stödja 

personer med intellektuell funktionsnedsättning har enligt resultat även visat sig handla om att 

vänja samhället vid dessa personer och att motarbeta fördomar och negativa attityder.  

 

En annan viktig faktor som vi kunnat se i resultatet var egenskapen att fungera 

tillfredsställande i sociala sammanhang. Olika behov av social samvaro uppdagades, vilket 

kan kräva en viss anpassning av förhållanden på praktikplatsen samtidigt som delaktighet kan 

kräva “pushning” till social kontakt i lagom doser. Kollegornas inställning och attityder 

visade sig också vara viktigt i detta avseende.  

 

I resultatet framkom också att utveckling av sociala och praktiska färdigheter är viktiga 

faktorer för att få och behålla en anställning. Dessa kan man utveckla genom att prova olika 

branscher eller att på olika sätt tränas innan man kommer ut på praktik.  
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6.1.2 Koppling till tidigare forskning och empowerment 

Rose m.fl. (2005:20) fann i sin studie att det var viktigt för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning att komma ut snabbt på arbetsmarknaden då detta hade positiv inverkan 

på motivationen. Backenroth (2001:27) såg till skillnad från Rose m.fl. att det var viktigt att 

träna upp både praktiska och sociala färdigheter innan man kom ut i arbete på riktigt. I våra 

resultat fann vi att det för vissa personer var viktigt att få en praktikplats fort för 

motivationens skull. Men vi såg även att det för andra personer är essentiellt att få träna 

grundläggande sociala och praktiska färdigheter innan praktiktiden. De praktiska 

färdigheterna visade sig vara viktiga för att klara av arbetsuppgifterna på praktikplatsen. Detta 

är ett viktigt skede under processen eftersom personerna behöver erfarenheter av att lyckas då 

detta också är en central aspekt för motivationen. Vi har även i resultatet precis som Verdugo 

m.fl. (2006:312) funnit att självförtroende och arbetsprestation hänger ihop. Sociala 

färdigheter visade sig vara viktiga för att samspela på arbetsplatsen och klara av att hantera 

problem på egen hand i linje med Backenroths (1996:288) resultat. Delaktighet och att verka i 

en grupp ger många resurser, vilket behandlats i avsnittet om sociala egenskaper. Att inte ha 

sociala förmågor kan då bli ett väldigt stort handikapp.  

 

Vi såg i vårt resultat att det fanns olika behov av träning och att man därför måste anpassa 

stödet individuellt. Man kan således se att personer motiveras av olika saker och att 

motivation genomsyrar båda arbetsätten. En rimlig förklaring till dessa ovan nämnda 

skillnader i resultat är att Rose m.fl. (2005) kanske studerat personer som ligger på en högre 

funktionsnivå än de Backenroth (1996) undersökt. De flesta av intervjupersonerna i denna 

studie som uppgav träning innan praktiken som viktigt var personal från DV, där man har ett 

bredare spann avseende funktionsnivå än på PVS där deltagarna generellt ligger på en relativt 

hög nivå. Detta är något som framkommer i resultatet genom att den aktivitet som kallas 

individuell placering inom DV:s verksamhet är något som endast personer med hög 

funktionsnivå klarar av. Individuell placering är detsamma som PVS’ praktikplatser, och som 

är deras enda aktivitet. DV har även aktiviteter som är mindre avancerade och därmed 

anpassade för personer med lägre funktionsnivå. 

 

I resultatet framträdde att vissa individer inte vill eller har behov av att socialt interagera på 

arbetsplatsen och att det hos personalen fanns olika tankesätt kring detta. Det finns här en 



 

 

Sida 45 av 53 

 

 

motsättning i själva empowermentbegreppet i sig. Man ska både arbeta utifrån 

brukares/deltagares vilja och önskemål samtidigt som andra värden inom empowerment som 

inkludering och deltagande kan kräva arbetssätt som går emot brukarens/deltagarens vilja och 

på det sättet kan tolkas som paternalistiskt. Askheim och Starrin (2007:45) lyfter fram denna 

aspekt av empowermentinriktat arbete som en paradox som professionella behöver förhålla 

sig till och vara medvetna om. Vår slutsats är att det kan finnas fog för viss pushning till att 

socialisera, för att på det viset stödja personer till att övervinna hinder. Att som personal 

exempelvis enbart respektera personens ovilja till samvaro är enligt vår mening att förenkla 

situationen. I specifika fall kanske personen, även om denne inte tydligt visar detta, önskar 

vara en del av den sociala miljön på en arbetsplats. Det blir ett sådant enormt personligt 

projekt och känns så jobbigt, att personen inte orkar med en sådan utmaning. Att därför hitta 

en balans i att dels respektera personens vilja men också våga ställa vissa krav i lagom 

omfattning är för handledare en utmaning. Det framkommer i personalens uttalanden att detta 

är något att ständigt förhålla sig till.  

 

Lindstrom m.fl. (2013:3) men även Gold m.fl. (2013:32) har funnit att negativa förväntningar 

från omgivningen har negativ inverkan på självkänslan och kan vara en hindrande faktor, 

vilket vi också fann i vårt resultat. I vårt resultat uppdagades dock också att för höga 

förväntningar kan ha negativ inverkan på självkänslan, och därmed påverkar chansen till att 

erhålla arbete. En hypotetisk förklaring till att vi även fann en koppling mellan för höga 

förväntningar och sänkt självkänsla är att vårt resultat baseras på personer som ligger på en 

hög funktionsnivå och på många sätt har en osynlig funktionsnedsättning. Om det inte syns att 

man har en intellektuell funktionsnedsättning så kan förväntningarna ligga för högt i det 

samhälle personerna möter.  

 

Flera av resultaten i tidigare studier visar på att välriktat stöd och insatser som ges i rätt 

utsträckning hjälper personer med intellektuell funktionsnedsättning att bemästra sina 

svårigheter (Lindstrom m.fl. 2013:7; Martorell m.fl. 2008:1097). I resultatet framkom att 

samtliga brukare/deltagare såg handledningsstödet som en central faktor till att de fått en 

anställning. Det framkom också att stödet behövdes både före, under och efter praktiktiden, 

alltså då praktiken övergått till en anställning. Tre brukare/deltagare hade under tiden för 

intervjuerna fortfarande handledning trots att de inte längre tillhörde stödverksamheten, vilket 
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de framhöll att de uppskattade mycket och var i behov av.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Personal kan utifrån urvalskriteriet om talförhet ha valt ut brukare som är följsamma att prata 

med, eller särskilt positivt inställda till stödinsatsen de fått från verksamheterna. Men förutom 

att sekretess hindrade oss såg vi en svårighet i att själva välja intervjupersoner utan närmare 

kännedom om dem. Vi antog att personal som arbetat med dessa personer skulle ha lättare att 

bedöma vilka som passade in på urvalskriterierna, särskilt vad det avsåg talförhet och vilja att 

berätta om sin situation. Personal valdes även de ut av kontaktpersonerna i verksamheterna, 

och det kan inte uteslutas att dessa kan ha valts ut efter specifika åsikter eller förhållningssätt. 

Det finns därför i enlighet med Kvale och Brinkmanns (2009:98) resonemang en viss risk för 

snedvridning kring valet av intervjupersoner, då dessa inte valts slumpmässigt eller av 

utomstående. 

 

Vid användandet av halvstrukturerade intervjuer och så växte i vissa fall nya ämnen och 

därmed följdfrågor fram under själva intervjuerna. Det visade sig vid transkriberingen att 

vissa intervjufrågor kan tänkas ha blivit ledande, varför vi i vissa delar av resultatavsnittet valt 

att behålla hela konversationer i citat för att på så sätt så genomskinligt som möjligt visa för 

läsaren hur svar framkommit. Vi anser att detta arbetssätt resulterade i uttömmande svar som 

vi inte hade kunnat få om vi inte “nappat” och frågat vidare på vissa svar. Tyvärr kan det nog 

också ha resulterat i vissa inskränkningar avseende reliabiliteten i studien.  

 

När vi under intervjuerna ställde frågor till personal angående deras förväntningar på 

brukare/deltagare så kom inte svaren direkt och i vissa fall fick vi svar på annat än vad frågan 

avsåg och fick ställa samma fråga igen. När personal väl svarat på frågan så framkom att 

samtliga trodde att förväntningarna på brukare/deltagare hade betydelse. Vi började 

sinsemellan diskutera om frågan var rätt formulerad, om begreppet förväntningar kanske inte 

används på vardaglig basis i de här verksamheterna eller om man inte använder begreppet på 

samma sätt som vi tänkt oss. Dock framkom under transkriberingarna att intervjupersonerna 

använde begreppet i flera andra sammanhang där vi kunde utläsa att de förstod begreppet. En 

spekulation blir därför om förväntningar inte är något man är van att prata om i 
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arbetsgrupperna även om det undermedvetet ingår i arbetssättet. Att medvetandegöra detta 

skulle kunna vara främjande i stödarbetet utifrån de positiva aspekter av förväntningar som 

framkom i analysen. Endast en av alla tillfrågade inom personalgrupperna svarade ganska 

omgående på frågan om förväntningar på brukare/deltagare var viktigt och menade då att det 

hade stark anknytning till att tro på någon.  En förklaring till detta skulle kunna vara att denne 

person också är den som har mest omfattande utbildning inom det sociala och psykologiska 

fältet av samtlig personal, och kanske därför är van att resonera kring detta.  

 

6.3 Slutdiskussion  

En slutsats är att ett empowermentinriktat arbetssätt är framgångsrikt för att hjälpa personer 

med funktionsnedsättning att komma ut i arbete. Detta är särskilt tydligt hos KB1 Ulrika, som 

påvisat förmågor till att kunna stå upp för sina behov, utvecklat självständighet och olika 

färdigheter. Hon använder också sin handledare då det behövs och är tydligt integrerad i 

arbetsgruppen. “Såna som mig får inte du tag på”, sa hon till sin chef när framförde att hon 

ville diskutera anställning. Hon har nu varit anställd i många år, vet vad hon behöver och vad 

hon klarar av och att hon är en viktig resurs på sin arbetsplats. En viktig slutsats är alltså även 

att i de fall det finns ett behov av fortsatt handledningsstöd efter att praktiken övergått i en 

anställning måste det kunna fortsätta erbjudas för att hjälpa de här människorna att också 

behålla arbetet.  

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

I denna studie framkom att det kan medföra en del svårigheter i arbetssituationer för personer 

som har en osynlig intellektuell funktionsnedsättning. Ett förslag till vidare forskning är att 

ytterligare undersöka hur denna osynlighet påverkar självkänsla, förväntningar hos 

arbetsgivare och kollegor eller om denna osynlighet innebär en fördel eller nackdel för att få 

en anställning utifrån exempelvis ett stigmaperspektiv. 

 

 

 



 

 

Sida 48 av 53 

 

 

REFERENSER 

 

Vetenskapliga artiklar 

Backenroth, G. A. M. (1996). Disabilities in working life -- A review of Swedish research and some theoretical 

considerations. European Psychologist, 1(4), 278-292. 

doi:http://dx.doi.org.webproxy.student.hig.se:2048/10.1027/1016-9040.1.4.278 

Backenroth, G. A. M. (2001). People with disabilities and the changing labor market: Some challenges for 

counseling practice and research on workplace counseling. International Journal for the Advancement of 

Counselling, 23(1), 21-30. 

Cramm, J. M., Finkenflügel, H., Kuijsten, R., & van Exel, N. J. A. (2009). How employment support and social 

integration programmes are viewed by the intellectually disabled. Journal of Intellectual Disability 

Research,53(6), 512-520. doi:http://dx.doi.org.webproxy.student.hig.se:2048/10.1111/j.1365-

2788.2009.01168.x 

Gold, P. B., Fabian, E. S., & Luecking, R. G. (2013). Job acquisition by urban youth with disabilities 

transitioning from school to work. Rehabilitation Counseling Bulletin, 57(1), 31-45. 

doi:10.1177/0034355213481248 

Lindstrom, L., Kahn, L., G., & Lindsey, H. (2013). Navigating the early career years: Barriers and strategies for 

young adults with disabilities. Journal of Vocational Rehabilitation, 39(1), 1-12. doi:10.3233/JVR-130637 

Martorell, A., Gutierrez-Recacha, P., Pereda, A., & Ayuso-Mateos, J. L. (2008). Identification of personal 

factors that determine work outcome for adults with intellectual disability. Journal of Intellectual Disability 

Research, 52(12), 1091-1101. doi:http://dx.doi.org.webproxy.student.hig.se:2048/10.1111/j.1365-

2788.2008.01098.x 

Rose, J., Saunders, K., Hensel, E., & Kroese, B. S. (2005). Factors affecting the likelihood that people with 

intellectual disabilities will gain employment. Journal of Intellectual Disabilities, 9(1), 9-23. 

doi:http://dx.doi.org.webproxy.student.hig.se:2048/10.1177/1744629505049725 

Verdugo, M. A., Jordán de Urríes, F. B., Jenaro, C., Caballo, C., & Crespo, M. (2006). Quality of life of workers 

with an intellectual disability in supported employment. Journal of Applied Research in Intellectual 

Disabilities, 19(4), 309-316. doi:http://dx.doi.org.webproxy.student.hig.se:2048/10.1111/j.1468-

3148.2006.00277.x 

 

Rapporter 

Socialstyrelsen (2010). På tröskeln. Daglig verksamhet med inriktning på arbete. Artikel nr: 2010-4-1.  

Statistiska Centralbyrån, SCB (2009). Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden – 4:e kvartalet 2008. 

Örebro: SCB-tryck 

 

 

 

http://dx.doi.org.webproxy.student.hig.se:2048/10.1027/1016-9040.1.4.278
http://dx.doi.org.webproxy.student.hig.se:2048/10.1111/j.1365-2788.2009.01168.x
http://dx.doi.org.webproxy.student.hig.se:2048/10.1111/j.1365-2788.2009.01168.x
http://dx.doi.org.webproxy.student.hig.se:2048/10.1111/j.1365-2788.2008.01098.x
http://dx.doi.org.webproxy.student.hig.se:2048/10.1111/j.1365-2788.2008.01098.x
http://dx.doi.org.webproxy.student.hig.se:2048/10.1177/1744629505049725
http://dx.doi.org.webproxy.student.hig.se:2048/10.1111/j.1468-3148.2006.00277.x
http://dx.doi.org.webproxy.student.hig.se:2048/10.1111/j.1468-3148.2006.00277.x


 

 

Sida 49 av 53 

 

 

Lagar och offentliga utredningar 

SFS (2001:453). Socialtjänstlag. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad 131111 från: 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm 

SOU (1999:21). Till statsrådet och chefen för Socialdepartementet Lars Engqvist. Stockholm: 

Socialdepartementet. Hämtad 131111 från: http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/26/14/9a4dd644.pdf  

 

Övrig litteratur 

Askheim, O P & Starrin, B (2007). Empowerment i teori och praktik. Malmö: Gleerups utbildning AB 

Dalen, M (2007). Intervju som metod. Malmö: Gleerups utbildning AB 

Elofsson, S (2005). Kvantitativ metod. I Larsson, S. m.fl. (red.). (2005). Forskningsmetoder i socialt arbete 

(s.59-89). Lund: Studentlitteratur 

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L. (red.) (2012). Metodpraktikan: konsten att studera 

samhälle, individ och marknad. (4., [rev.] uppl.) Stockholm: Norstedts juridik. 

Hayes, N. (2000). Doing psychological research: gathering and analysing data. Buckingham: Open University 

Press. 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Larsson, S (2002). Empowerment och social ekonomi. I Sjöberg, M. (red.). (2005). Arbetsliv och 

funktionshinder. Studentlitteratur, Lund. 

Larsson, S (2005). Kvalitativ metod – en introduktion. I Larsson, S. m.fl. (red.). (2005). Forskningsmetoder i 

socialt arbete (s.91-128). Lund: Studentlitteratur. 

Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods. : 3:e uppl.. London: SAGE 

Payne, M. (2008). Modern teoribildning i socialt arbete. Stockholm: Natur och kultur 

Sjöberg, M (2002). Arbetsförmågan beror på hur samhället utformas. I Sjöberg, M. (red.). (2002). Arbetsliv och 

funktionshinder. Studentlitteratur, Lund. 

Sjöberg, M (2002). Att ha ett arbete är att vara delaktig. I Sjöberg, M. (red.). (2002). Arbetsliv och 

funktionshinder. Studentlitteratur, Lund. 

Wallén, G (1996). Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm
http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/26/14/9a4dd644.pdf


 

 

Sida 50 av 53 

 

 

LISTA PÅ FÖRKORTNINGAR 

 

PVS Privat Verksamhet för Stöd 

DV Daglig Verksamhet 

KB1 Kommunal Brukare 1, Fredrik 

KB2 Kommunal Brukare 2, Ulrika 

KP1 Kommunal Personal 1, Helene 

KP2 Kommunal Personal 2, Gunilla 

KP3 Kommunal Personal 3, Pär 

PD1 Privat Deltagare 1, Mattias 

PD2 Privat Deltagare 2, Leo 

PP1 Privat Personal 1, Kim 

PP2 Privat Personal 2, David 

/…/ Avbrott inom citat, en mening 

/---/ Avbrott inom citat, på flera meningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sida 51 av 53 

 

 

BILAGOR 

1. Intervjuguide  

 

Intervjuguide för brukare/deltagare: 

 

Bakgrundsfrågor, dig och din arbetsplats 
Utbildning 

Ålder 

Arbetsplatsens namn 

Berätta om din arbetsplats, hur ser en vanlig dag ut för dig? 

 

TEMA 1: Kartläggning, träning inför arbetslivet och individuell anpassning 
Kontakt med (DV/PVS) 

Kartläggningstillfället (frågor om, berätta om tillfället) 

-Vilka var med 

-Vilja 

-Intressen 

-Bra på/Svårigheter 

-Känsla vid tillfället (bra/dåligt) 

-Exempel på något ovan 

Individuell anpassning (arbetspraktiken) 

-På vilket sätt?   

-Arbetsuppgifter 

-Svårighetsgrad 

-Intresseanpassat 

Träning inför arbetslivet genom (DV/PVS) 

-Aktivitet (i grupp, själv) 

-Nytta med aktiviteten (samarbete, hur man gör saker, organisera/hålla ordning osv.) 

 

TEMA 2: Stöd och handledning i arbete/praktik 
Förväntningar på handledaren 

Stöd/Handledning  

-Klara ditt arbete (exempel, svårt tillfälle) 

-Stå upp för dig själv (dina behov, viljor, säga ifrån) 

-Självgående (klara sig själv, självbestämmande, oberoende) 

Påverkat chanser till anställning (berätta) 

 

TEMA 3: Viktiga faktorer på (arbetspraktiken) 
Förväntningar på (arbetspraktiken) 

Arbetskamraterna 

Chefen/Arbetsledningen (arbetsplatsen) 

Påverkat chanser till anställning (berätta) 

 

TEMA 4: Övriga faktorer som kan leda till anställning 

Personliga egenskaper (Är som person)  

Svårigheter/problem på arbetsplatsen 

Tidigare arbetserfarenheter/praktik (Positiva/Negativa) 

Egna arbetsansökningar (Försök) 

Omgivningens förväntningar 

 

Öppen fråga: Hur hade du gjort om du var handledare, vad har du saknat/uppskattat särskilt? 
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Intervjuguide för personal: 

 

Bakgrundsfrågor, dig och din arbetssituation 

Utbildning 

Befattning 

Berätta om din arbetsplats, hur ser en vanlig dag ut för dig? 

  

TEMA 1: Kartläggning, träning inför arbetslivet och individuell anpassning 

Kontakt med (DV/PVS) 

Kartläggningstillfället 

-Vilka är med 

-Vilja/Önskemål 

-Intressen 

-Bra på/Svårigheter 

-Pratar man om funktionsnedsättningen? 

-Exempel på situation-något ovan  

Individuell anpassning (arbetspraktiken) 

 -Exempel på hur man kan tänka?  

-Arbetsuppgifter 

-Svårighetsgrad 

-Intresseanpassat 

Träning inför arbetslivet genom (DV/PVS) 

 -Aktivitet (i grupp, själv) 

 -Nytta med aktiviteten (samarbete, hur man gör saker, organisera/hålla ordning osv.) 

  

TEMA 2: Stöd och handledning i arbete/praktik 

Förväntningar på brukaren/deltagaren (början, förändrats, processen) 

Stöd/Handledning 

-Självkänsla (exempel, svårt tillfälle) 

-Stå upp för sig själv (behov, viljor, säga ifrån) 

-Självgående (klara sig själv, självbestämmande, oberoende) 

Påverkat chanser till anställning (berätta) 

 

TEMA 3: Viktiga faktorer på arbetspraktiken 
Förväntningar på arbetsplatsen (personalens) 

Arbetskamraterna (brukarens/deltagarens) 

Chefen/Arbetsledningen (brukarens/deltagarens) 

Påverkat chanser till anställning (berätta) 

 

TEMA 4: Övriga faktorer som kan leda till anställning 

Personliga egenskaper (generellt, brukare/deltagare)  

Svårigheter/problem på arbetsplatsen 

Tidigare arbetserfarenheter/praktik (Fördel/Nackdel) 

Motivation 

Omgivningens förväntningar  

 

Öppen fråga: Beskriv vad du tror är de viktigaste faktorerna för att få en anställning när man har en 

intellektuell funktionsnedsättning. 
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2. Informationsbrev 

 

Hej!  

 

Vi är två studenter från Socionomprogrammet på Högskolan i Gävle som skriver 

examensarbete.  

 

Syftet är att studera hur två olika verksamheter arbetar för att stödja personer med 

funktionsnedsättning i att erhålla en anställning på den öppna arbetsmarknaden. Avsikten är 

också att studera hur personerna själva upplever mottaget stöd, kartläggning, träning inför 

arbetslivet och individuell anpassning från dessa verksamheter. 

 

Det är viktigt att lyfta fram vilka faktorer det är som leder till arbete och vi hoppas att denna 

studie kan öka kunskapen kring ämnet. Därför vill vi intervjua dig, som har kunskap och 

erfarenheter som är värdefulla för oss.  

 

Intervjun kommer att bestå av ett antal frågor under fyra olika teman och den beräknas ta 

mellan 1 - 1,5 timme. Deltagandet är frivilligt och om du skulle vilja så kan du avbryta 

intervjun när som helst och därmed ditt deltagande. Ditt deltagande behandlas konfidentiellt 

vilket betyder att din identitet inte kommer att anges i det färdiga arbetet. Vi tänker använda 

oss av påhittade namn i arbetet och intervjusvaren kommer enbart att användas i 

forskningsändamål.  

 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss för mer information.  

 

Med Vänliga Hälsningar  

Carina Andersson och Sara Östlund 

[Kontaktuppgifter] 

Socionomprogrammet 

Högskolan i Gävle 

 

 


