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ABSTRAKT 

 

Omfattande studier pekar på att arbete är bra för den psykiska hälsan. Detta 

genom att det ger tillgång till gemenskap och socialt stöd. Parallellt med detta har 

arbetsledaren en viktig roll för hur klimatet är på arbetsplatsen. Det finns 

forskning som tyder på att personer med funktionshinder ibland upplever ett 

utanförskap, att ha tillgång till arbete och arbetskamrater är därför viktigt för dem. 

Personer med funktionshinder som saknar förvärvsarbete kan via lagar ha rätt till 

insatsen daglig verksamhet. Genom den dagliga verksamheten får personen 

möjlighet till de hälsofrämjande faktorer som ett arbete kan utgöra. Denna 

kvalitativa studie har via fyra semistrukturerade intervjuer undersökt hur personer 

i daglig verksamhet upplever gemenskap och arbetsledarskap på sina 

arbetsplatser. Resultatet visade på att det fanns en upplevelse av samvaro, 

delaktighet och glädje med arbetskamrater. Samt att arbetsledarskapet var 

stödjande, ärligt och rakt i sin kommunikation. 

 

 

Nyckelord: funktionshinder, arbetsledarskap, gemenskap, hälsa, KASAM, 

arbetsliv, daglig verksamhet. 
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1. INLEDNING 

Att ha ett arbete fyller långt fler funktioner än att bara generera en inkomst. 

Forskning visar att ett arbete är mycket betydelsefullt för den psykiska hälsan, på 

flera sätt. Självbestämmandet växer, man kan skapa nya kontakter samt få ett ökat 

socialt stöd (Blustein, 2008). Det är på samma gång väl dokumenterat att 

arbetslöshet har ogynnsamma effekter på såväl den psykiska som den sociala 

hälsan (McGilloway & Donnely, 2000). För personer med funktionshinder som 

inte har ett förvärvsarbete kan en daglig sysselsättning i form av daglig 

verksamhet fylla de viktiga hälsosamma funktionerna av att ha ett arbete att gå 

till. Denna sysselsättning kan man få som insats via lagrummen LSS (Lag om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (1993:387) eller SoL (Socialtjänstlag 

(2001:453). LSS är en rättighetslag för en viss grupp människor som lever med 

varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder. I denna lag står det att den 

dagliga verksamhetens mål och allmänna inriktning skall främja jämlikhet i 

levnadsvillkor, och full delaktighet i samhällslivet. I SoL står det bland annat att 

socialnämnden ska medverka till att den enskilde, som av fysiska, psykiska eller 

andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring, ska få en meningsfull 

sysselsättning (www.notisum.se). Daglig verksamhet kan vara organiserad på 

flera sätt. Den bör dock innehålla både habiliterande aktiviteter samt mer 

produktionsinriktade uppgifter. Den dagliga verksamhetens omfattning bör följa 

riktlinjer som i arbetslivet, men måste anpassas efter individernas egna behov och 

önskemål. Dess övergripande mål bör vara att utveckla den enskildes möjligheter 

till arbete (www.socialstyrelsen.se). Björkman (2005) antyder att denna 

integrering av människor med funktionshinder på vanliga arbetsplatser med andra 

människor, är ett lyckat och bra sätt att komma samhället närmare sin förståelse 

för dessa människor. Detta är viktigt då personer med funktionshinder ibland kan 

uppleva ett utanförskap (Brunt & Hansson, 2005). Andra studier visar samtidigt 

att personer med funktionshinder, som får rätt stöd upplevs som lojala, produktiva 

och samarbetsvilliga att arbeta tillsammans med (SOU 1998:16). Det är dock 

viktigt att komma ihåg i sammanhanget att personer med funktionshinder inte är 

någon homogen grupp (SOU 2009:93). Till syvende och sist är vi alla människor, 

med olika förutsättningar och med olika förmågor. 
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2. BAKGRUND 

Detta kapitel redogör för de olika områden som är aktuella för studien. Dessa är 

hälsa, gemenskap och ledarskap på arbetsplatsen samt studiens kontextuella miljö. 

 

2.1 Hälsa, gemenskap och ledarskap på arbetsplatsen. 

Forskning om hälsa inom arbetsmiljö och arbetsliv har de senaste decennierna 

förändrats. Längre tillbaka var arbetsmiljöstudier mer inriktad mot att studera 

risker, vad som orsakar ohälsa, och då framför allt inom den fysiska arbetsmiljön. 

I dagens forskning har man börjat titta mer och mer på de psykosociala faktorerna 

och vad som kan anses främja hälsa (SOU 2009:47). Begreppet hälsa varierar 

utifrån olika vetenskaper, men beskrivs ofta som ett tillstånd eller en process 

(Medin & Alexandersson, 2000).  

 

Antonovsky (2005) beskriver hälsan ur ett salutogent perspektiv, vad som leder 

till hälsa istället för vad som orsakar ohälsa. Antonovsky menar att hälsa 

uppkommer när människan har en balans mellan komponenterna begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Komponenten begriplighet betyder att man ser 

framtida händelser och krav som strukturerade, förutsägbara och begripliga (Ibid). 

På arbetsplatsen drar vi paralleller mellan begriplighet och struktur. Arbetsledaren 

har stora möjligheter att främja känslan av begriplighet genom att strukturera och 

organisera arbetet på ett tydligt sätt (Thylefors, 2008). Komponenten hanterbarhet 

betyder att man har resurser för att kunna möta de händelser och krav som 

uppkommer i sin livssituation. Dessa resurser kan vara både personliga 

egenskaper, men även yttre faktorer som till exempel socialt stöd (Antonovsky, 

2005). Det sociala stödet nämns frekvent som viktigt för hälsan på arbetsplatsen. I 

svensk forskning har man till exempel funnit att god gemenskap stärker 

arbetshälsan hos individen, och att alla former av social kontakt på arbetsplatsen 

bidrar till en känsla av trygghet och gemenskap (SOU 2009:47). Enligt studier, 

tydliggör personer med psykiska funktionshinder, att det är viktigt med tillgång 

till gemenskap och socialt stöd (SOU 2009:93). Antonovsky menar även att om 

arbetsuppgifter är väl anpassade efter en persons förmåga, med lagom utmaning 

och möjlighet att dra sig tillbaka, kan detta stärka känslan av hanterbarhet. 

Komponenten meningsfullhet är slutligen, att man upplever en känslomässig 
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mening med att investera energi i de problem och motgångar man stöter på genom 

livet. Att det finns en mening med det man gör. Med koppling till 

arbetsmiljöforskning har man sett att ett meningsfullt arbete, med uppskattning 

och återkoppling, är relaterat till varaktig arbetshälsa (Vinberg, 2008). Att få 

uppleva meningsfullhet på sitt arbete kan till stor del bero på arbetsledaren. Denne 

har stora möjligheter att påverka känslan av meningsfullhet genom att visa 

uppskattning och ge positiv återkoppling (Thylefors, 2008). När det finns balans 

mellan de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

uppnår man slutligen, enligt Antonovsky, en känsla av sammanhang - KASAM. 

Att känna KASAM, på arbetsplatsen blir utifrån ovanstående utgångspunkt 

således, att känna begriplighet genom struktur, hanterbarhet genom stöd och 

slutligen meningsfullhet genom uppskattning. När alla dessa komponenter är 

införlivade på en arbetsplats råder det, ur ett salutogent perspektiv, ett hälsosamt 

arbetsklimat.   

 

2.2 Studiens kontextuella miljö 

De deltagare som ingår i denna studie kommer från Östersund eller Krokoms 

kommun och är beviljade daglig verksamhet genom LSS eller SoL i. I Östersunds 

kommun erbjuds daglig verksamhet genom MICA som betyder "Människan i 

centrum - arbete”. Idag har de cirka 80 anställda och cirka 400 personer i daglig 

verksamhet. Informationen om verksamheten kommer från en av de anställda 

arbetskonsulterna. MICA arbetar efter en trestegsmetod, som har sitt ursprung i 

Östersund och är unik för landet. Steg 1 är en introduktion i arbetslivet där man, i 

MICAs egna lokaler, utvecklar personens önskemål genom arbetsträning. Steg 2 

är grupper integrerade på olika företag i kommunen. Steg 1 och 2 har alltid ett 

dagligt stöd av arbetshandledare. Steg 3, som är aktuell för studien, innebär att 

personen arbetar själv ute på en arbetsplats. Det ger personliga 

utvecklingsmöjligheter och ökar möjligheten till gemenskap med andra. En 

arbetskonsult finns alltid tillgänglig om behov uppstår för personen eller företaget. 

Ett mål inom MICA är att ”släppa taget”, att individen ska få möjlighet att 

utvecklas till en självständig person och delta i samhället på egna villkor. Ca 100 

personer är idag i steg 3. I Krokoms kommun finns det ungefär 40 till 50 personer 

som har daglig verksamhet. De har en anställd arbetskonsulent vilken bidragit 
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med information om deras dagliga verksamhet. Inom Krokom finns 12 

arbetshandledare anställda, dessa arbetar enbart med handledning direkt på 

arbetsplatsen. Den dagliga verksamheten i Krokom förekommer i olika former. 

 Förutom möjligheten att arbeta ute på en extern arbetsplats, som förnärvarande 

sju personer gör, så finns det organiserade verksamheter där man kan delta och 

arbeta. Dessa är bland annat ett företagscafé, snickeriverksamhet och en 

vaktmästargrupp. 

 

Att ha ett arbete att gå till minskar utanförskap. Det kan ge människor mening, 

mål, självkänsla, identitet och kamrater. Att ha ett arbete att gå till kan ge struktur 

och innehåll i såväl vardag, som i livet (SOU 2009:93). Utifrån denna kunskap har 

studiens syfte formulerats: 

 

 

3. SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka hur personer i daglig verksamhet upplever 

gemenskap och arbetsledarskap på arbetsplatsen. 

 

 

4. METOD 

Detta kapitel beskriver val av metod, urval och avgränsningar, procedur, 

bearbetning av material från intervjuerna samt forskningsetiska överväganden. 

 

4.1 Val av metod 

Eftersom studiens syfte vara att undersöka hur personer i daglig verksamhet 

upplever gemenskap och arbetsledarskap på sin arbetsplats valdes en kvalitativ 

metod. En kvalitativ metod är särskilt lämpad när man vill få en djupare förståelse 

för det som undersöks (Olsson & Sörensson, 2011), men också för att fånga in 

eventuella mönster och beskrivningar av upplevelser (Bryman, 2001). Studien har 

på samma gång en induktiv ansats, eftersom det utifrån ett empiriskt material har 

sökts efter en förståelse för människors känslor och upplevelser (Olsson & 

Sörensson, 2011). Datainsamlingen har bestått av fyra semistrukturerade 
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intervjuer med personer som är beviljade daglig verksamhet i två 

kommuner. Dessa intervjupersoner kommer fortsättningsvis att benämnas såsom 

deltagare. Med semistrukturerade intervjuer menar man att deltagarna får samma 

öppna frågor där det inte finns något givet ja eller nej svar. Metoden används för 

att ge varje deltagare samma möjlighet att besvara frågorna utifrån den egna 

situationen. Vid denna typ av intervju är det brukligt att göra en intervjuguide, 

med de områden som samtalet ska beröra. Det har visat sig vara ett bra verktyg då 

man kan gå tillbaka till guiden för att se om det är något mer som skall belysas 

under intervjutillfället (Bryman, 2001).  

 

4.2 Urval och avgränsningar 

Deltagarna har valts ut utifrån ett bekvämlighetsurval eftersom tidsramen var 

snäv. Bryman (2001) tydliggör att ett bekvämlighetsurval är när man väljer 

deltagare som är lättast för forskaren att nå vid tiden för studien. Urvalet har 

begränsats till att gälla deltagare i daglig verksamhet som arbetar självständigt ute 

på sin arbetsplats. De deltagare som slutligen kom att delta i studien var fyra 

kvinnor i åldern 20 - 45 år med beviljad daglig verksamhet via LSS. 

 

4.3 Procedur 

Första steget i proceduren var att kontakta ansvarig enhetschef för daglig 

verksamhet i Östersunds kommun. Frågan ställdes om de kunde bistå med register 

för urvalsgruppen. När de inte hade möjlighet med detta blev nästa steg att arbeta 

fram en förfrågan till andra kommuner (bilaga 1). En intresseförfrågan till 

urvalsgruppen (bilaga 2) samt en intervjuguide (bilaga 3) arbetades samtidigt 

fram. Förfrågan skickades via mail till kommunerna Berg, Bräcke, Krokom, 

Strömsund, Sundsvall, Ånge samt Östersund. Frågan ställdes om det fanns 

möjlighet att sända ut en intresseförfrågan till målgruppen. Anledningen till att 

intresseförfrågan skulle sändas direkt till målgruppen, var att deltagarna själva 

skulle ta initiativet till kontakt. Detta för att stärka känslan av frivilligt deltagande. 

De deltagare som slutligen ingick i studien kom från Östersund och Krokoms 

kommun. Intresseförfrågan till målgruppen kom inte att användas av varken 

Östersund eller Krokom, utan Östersund utgav en lista med fyra frivilliga 

deltagare, som de bedömt skulle kunna vara med på intervju. De tre första på 
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listan ringdes upp, och nummer ett och tre tackade ja. Deltagarna i Östersund fick 

vara med och välja plats för intervju. Enligt Jacobsen (2007) är valet av plats 

viktigt, då miljön för intervjun kan påverka innehållet. Krokoms kommun ordnade 

lokal, tidpunkt och två deltagare för intervju. I detta skede fanns nu de fyra 

deltagare som behövdes för studien. Det vill säga två från varje kommun. Innan 

intervjuerna gjordes vissa litteraturstudier. Om intervjuteknik, konsten att lyssna 

och fråga etcetera. Förberedelserna innebar även att intervjuerna delades upp oss 

mellan, att vara intervjuare och observatör i två vardera. Observatören förde 

skriftliga anteckningar under intervjun och ställde sedan någon extra fråga om det 

uppkom någon ovisshet under intervjun (Thomsson, 2002). Intervju startade med 

samma fråga till alla, om det gick bra att vi var två stycken som intervjuade. 

Frågan ställdes för att deltagaren själv skulle känna sig bekväm med situationen. 

Under varje intervju har svaren återkopplats med deltagaren för att förstärka att 

det har förståtts rätt, även så kallad respondentvalidering (Bryman, 2001). 

Intervjuerna spelades in med bandspelare, och innan varje intervju fick deltagaren 

godkänna detta. Valet att använda bandspelare vid intervjuerna var för att ingen 

information skulle utelämnas (Ibid). Efter intervjuerna har banden, som endast vi 

har lyssnat på, förvarats inlåsta i skåp fram till att transkriberingen varit klar, 

därefter har innehållet raderats.   

 

4.4 Bearbetning av material från intervjuer. 

Efter att det inspelade materialet transkriberats börjades den kvalitativa 

innehållsanalysen enligt Graneheim & Lundmans (2012) analysprocess. Det 

transkriberade materialet lästes först igenom, detta för att skapa en helhetsbild av 

innehållet. Utifrån helhetsbilden sorterades meningsenheter in under de två, 

utifrån syftet givna domänerna, upplevelser av- arbetsledarskap samt gemenskap. 

Efter kondensering av meningsenheterna sorterades dessa in i underkategorier och 

kategorier med åtföljande gemensamma teman. Dessa teman är en sorts 

beskrivning av helheten i texten, eller som Graneheim & Lundman föreskriver, de 

utgör en röd tråd genom hela analysprocessen.  
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4.5 Forskningsetiska överväganden 

Att göra en intervju är något som kräver mycket eftertanke för dem som gör en 

studie. I en intervju handlar det om hur samspelet inverkar på intervjupersonen, 

samt om vilken kunskap som kommer fram under intervjun, som i sig inverkar på 

vår förståelse på personens situation (Kvale, 1997). Etiska ställningstaganden har 

gjorts under hela processen. Under dessa ställningstaganden har de fyra 

forskningsetiska kraven som Bryman (2001) föreskriver följts. 

Informationskravet, där information om undersökningens syfte, roll och olika 

moment i studien har redovisats. Deltagarna har fått information om att intervjun 

är frivillig och att den går att avbryta när som helst. Även samtyckeskravet har 

beaktats, vilket innebär att deltagarna själva bestämmer över sin medverkan. 

Därefter informerades deltagarna om att alla uppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt och förvaras på en säker plats till dess att det raderats. Det har 

informerats om att svaren inte kommer att kunna knytas till person eller 

arbetsplats, det så kallade konfidentialitetskravet. Slutligen förhölls det till 

nyttjandekravet, vilket innebar att deltagarna informerades om att uppgifterna 

endast skulle användas till undersökningen och att informationen inte kommer att 

lånas ut och användas av någon annan.  

Under intervjuerna har vi tagit hänsyn till den så kallade maktaspekten, att det ska 

kännas jämlikt mellan intervjuare och deltagare, det för att denne inte ska känna 

någon form av underlägsenhet under intervjun (Thorsen, 2010). Som ytterligar 

förberedelse inför intervju situationerna studerades Hilmarsson (2010) föreskriver 

om de tre villkoren i samtal som ger balans i olika möten. Han menar att man ska 

lyssna inkännande till andra människors känslor och behov, att man ska anstränga 

sig för att vara äkta ärlig och öppen med sina egna känslor, samt att man ska ha en 

positiv attityd. Detta har eftersträvats under intervjutillfällena. 
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5. RESULTAT 

Nedanstående tabell (tabell 1) illustrerar vilka underkategorier och kategorier som 

skapades under respektive domän, och i vilka teman som analysen slutligen 

utmynnade i. Dessa teman kommer att beskrivas i detta avsnitt och belysas med 

citat. För att ytterligare värna om anonymiteten har namn och yrkesbefattningar 

som nämns i citaten, byts ut till ospårbara begrepp till exempel “min 

arbetsledare”. 

 

Tabell 1. 

Domäner Underkategorier Kategorier Tema 

Upplevelser av 
arbetsledarskap 

Rak kommunikation Ärlighet 
Att få stöd och 

bemötas med ärlighet 

  Tillgång till vägledning Stöd   

Upplevelser av 
gemenskap  

Att vara delaktig Inkluderad 
Att vara en del i ett 

sammanhang 

  
Uppskattade 

arbetskamrater 
Samvaro   

 

 

5.1 Att få stöd och bemötas med ärlighet  

Domänen ”Upplevelser av arbetsledarskap” kom genom den kvalitativa 

analysprocessen att utmynna i temat “Att få stöd och bemötas med ärlighet”. 

Underkategorin ”Rak kommunikation”, växte fram under analysprocessen, när det 

påträffades vara en faktor som deltagarna upplevde som en viktig egenskap hos 

arbetsledaren. Dels att arbetsledaren uttryckte sig tydligt och rakt, som en av 

deltagarna beskrev: 

Vi kommunicerar på samma sätt, raka rör, vilket jag är väldigt bunden av. 

Men även att man kände att det var ett ömsesidigt förhållande, att det fanns 

utrymme för att uttrycka sina önskemål och behov utan omsvep. Och att det i sin 
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tur blev respekterat av arbetsledaren. En annan deltagare uttryckte detta på 

följande sätt: 

Jag får inte lyfta tungt, jag har ryggbesvär, och det lyssnar han på. 

Uttalande av ovanstående karaktär pekade på en upplevelse av att det fanns en 

lyhördhet och tydlighet ifrån arbetsledarna, och att detta uppskattades och kändes 

viktigt. En av deltagarna beskrev att det bästa med dennes arbetsledare var att 

kunna prata. En annan deltagare berättade att när arbetsuppgifterna var klara för 

dagen var det bara att säga det rakt ut till arbetsledaren. Tolkningen utifrån dessa 

uttalanden pekade på att den ömsesidiga och raka kommunikationen var en viktig 

del i relationen med arbetsledaren. En annan aspekt som framkom i analysen, var 

att det var viktigt att känna att det fanns tillgång till vägledning, vid problem eller 

oklarheter i arbetet. Det visade sig att fler av deltagarna upplevde att de hade god 

tillgång till vägledning i dessa avseenden. En deltagare menade till exempel att 

denne har sina huvudsakliga uppgifter, men ibland, om det var något annat som 

skulle göras så informerade arbetsledaren om det redan på morgonen. Samma 

deltagare beskrev även att det inte är några som helst problem att få instruktioner 

och vägledning vid oklarheter. Deltagaren uttryckte det på följande vis 

Hon säger ofta fråga hellre 12 gånger för mycket än en gång för lite. 

Utöver vägledning så fanns det en upplevelse av att det var viktigt att veta att 

arbetsledaren fanns som stöd. En deltagare upplevde att arbetsledaren stödjer 

dennes åsikter och beslut, eftersom arbetsledaren dagligen vill ha ett utlåtande om 

hur den lagade maten smakade. En annan deltagare beskrev att arbetsledaren 

fanns som backup och stöd ifall man till exempel inte för tillfället ville ha en 

kundkontakt.  

Jag behöver inte prata med dem om jag inte vill, jag kan bara hänvisa dem till 

min arbetsledare om jag inte vill prata med dem. 

Förutom rak kommunikation, tillgång till vägledning och stöd, framkom det en 

upplevelse ibland deltagarna att det var viktigt med en arbetsledare som kändes 

ärlig. Eller som en deltagare resonerade runt om vad det mest positiva var med 

dennes arbetsledare. 

– Det är att hon är ärlig och rakt fram. 
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5.2 Att vara en del i ett sammanhang. 

Domänen ” Upplevelser av gemenskap” kom genom den kvalitativa 

analysprocessen att utmynna i temat “Att vara en del i ett sammanhang”. I det 

transkriberade materialet påträffades olika upplevelser av gemenskap, däribland 

delaktighet. ”Att vara delaktig definieras i denna studie som att vara socialt 

engagerad i olika möten med människor. En deltagare beskrev, som ett exempel 

på delaktighet, att denne kommer att sakna klasserna när terminen är slut, men att 

man ska få vara med och jobba när det blir studentmiddag. En annan deltagare 

upplevde delaktighet i mötet med kunder på arbetet och att dessa människor ingår 

i de dagliga möten som hon hade på sin arbetsplats. 

Jag pratar med alla som dyker upp på gården, det är nästan alltid folk där, 

kunder och sånt. Vi umgås sporadiskt under dagarna när tillfällen finns eftersom 

vi jobbar med olika saker. 

En annan upplevelse av gemenskap var att vara inkluderad i händelser och 

gemensamma aktiviteter. Upplevelsen av att vara inkluderad avspeglade sig 

tydligt i detta uttalande 

Ibland har vi olika middagar, julmiddag, sommarmiddag, brukar vi har. Och 

afterwork! 

Samma deltagare berättade även att man tillsammans med arbetskamraterna hade 

åkt på en resa utomlands för några år sedan. Parallellt med upplevelsen av att vara 

inkluderad och delaktigt, fanns även en upplevelse av samvaro. Detta genom 

uppskattade möten under arbetstid. Några av dessa var sporadiska. En deltagare 

beskrev till exempel att denne träffade arbetskamraterna i korridorerna under 

arbetets gång. Vi hejar på varandra när vi träffas där, uppgav deltagaren. Andra 

upplevelser av gemenskap och samvaro, som uttrycktes ifrån flera av deltagarna 

var gemensamma fika- och lunchratser. 

Vi träffas vid 10 fikat allihop och fikar ihop i en halvtimme. 

Utifrån deltagarnas beskrivningar framkom det slutligen en upplevelse av 

gemenskap genom att man trivdes med sina arbetskamrater. En deltagare angav 

som exempel att en arbetskamrat var sjuk men kom och hälsade på ibland. Detta 

var ett efterlängtat möte eftersom den arbetskamraten var bra att prata och skoja 

med. Samma deltagare uttryckte även att det var arbetskamraterna som gjorde att 

denne inte ville byta jobb. En annan deltagare nämnde en arbetskamrat vid namn, 
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och underströk med glädje i rösten att den arbetskamraten var bra. Upplevelsen 

om uppskattade arbetskamrater beskrivdes av deltagare, på olika sätt. En av 

deltagarna berättade vad denne ansåg om sina arbetskamrater så här:  

De är jätte bra! De är mina bästaste arbetskamrater! 

 

 

6. DISKUSSION 

 

6.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt kommer det resultat som studien mynnade ut i att diskuteras. Det 

kommer även att resoneras huruvida syfte har besvarats, och om resultat har 

likheter med andra studier inom samma område. Slutligen redogörs det om det går 

att dra någon slutsats utifrån studiens resultat, och om nya frågor väckts. 

 

6.1.2 Ledarskap och hälsa 

Arbetsledarens värdegrunder är av stor vikt för arbetsklimatet eftersom denne kan 

influera och implementera sitt tankesätt till andra delar av organisationen. Till 

exempel till de som följer arbetsledarens instruktioner. Arbetsledaren står därför 

som frontfigur för vilken kultur som råder på arbetsplatsen. En god arbetsledare 

kan införliva etiska koder i organisationen, som samtliga medarbetare kan ta stöd 

av och efterfölja. I detta fall har arbetsledaren lagt grunden till en god 

organisationskultur (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Flera av deltagarna nämnde 

att det var viktigt att kunna ha en rak och öppen kommunikation med sin 

arbetsledare. Någon nämner att det är en förutsättning för att kunna fungera på ett 

bra sätt. Att ha en rak och tydlig kommunikation med sin arbetsledare lyfts fram i 

forskning som viktigt för ett friskt företag, att ledningen är personligt närvarande 

och öppen för diskussion och kritik. Ett ledarskap som präglas av respekt, 

omtanke och hänsynfullhet har även direkt koppling till de anställdas hälsa 

(Vinberg, 2008). Hilmarsson (2010 s.169) menar samtidigt att förmågan att kunna 

ge instruktioner är ett av det bästa verktyget för en arbetsledare. Andra studier 

påvisar att en arbetsledares människosyn och värdegrund kan påverka upplevelsen 
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av hälsan på arbetsplatsen. Arbetsledarna i studien beskrivs som raka, ärliga och 

förstående. Kan dessa typer av ledare vara grundbult för att skapa struktur i 

arbetet? Genom tydliga instruktioner och raka besked? Som tidigare nämnts 

fokuserar det salutogena hälsoperspektivet på vilka faktorer som orsakar och 

bevarar hälsa. En grundläggande komponent för att uppnå KASAM, känsla av 

sammanhang, är komponenten begriplighet. Begreppet innebär känslan av att 

kunna förklara, strukturera och förstå livets olika utmaningar (Antonovsky, 2005). 

 Kan ett arbetsledarskap som präglas av ett rakt, ärligt och tydligt bemötande 

främja känslan av begriplighet? 

 

6.1.3 Gemenskap och hälsa 

Som tidigare nämnts så kan gemenskap främja den psykiska hälsan eftersom det 

ger ett ökat socialt stöd. Det sociala stödet återkommer i olika studier, i olika 

sammanhang, som betydelsefullt på ett eller annat vis för hälsa i arbetslivet. Till 

exempel kan det enligt Karasek & Theorells krav/ kontroll/ stöd modell, fungera 

som stressdämpande om arbetskraven är höga i förhållande till vilken kontroll 

man har över utförandet (Thylefors, 2008). Samtidigt menar Crisp (2005) att det 

sociala stödet är en viktig faktor för lyckad arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Antonovsky (2005) menar att ett socialt stöd kan vara en resurs för att kunna 

hantera de krav som uppkommer, det vill säga ge en känsla av hanterbarhet. 

Närbesläktat med begreppet gemenskap är ordet delaktighet. Det finns forskning 

som lyfter fram att hälsosamma företag präglas av hög delaktighet i arbetet 

(Vinberg, 2008). Bejerholm & Eklund (2005 s, 105) understryker samtidigt att det 

är betydelsefullt för den psykiska hälsan att känna sig delaktig på arbetet, 

eftersom känslan av medbestämmande ökar. Ur ett salutogent perspektiv är 

delaktigheten betydelsefull för att känna meningsfullhet, att man är delaktig och 

har känslan av att kunna påverka. Resultatet i studien kan därför slutligen tolkas 

som att deltagarna upplever en känsla av sammanhang på arbetsplatsen. 

Begriplighet genom ledarskapets struktur, hanterbarbarhet genom gemenskapens 

stöd och meningsfullhet genom att känna sig delaktig. 
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6.1.4 Resultatets koppling till syftet 

Syfte med studien var att undersöka hur personer i daglig verksamhet upplever 

gemenskap och arbetsledarskap på arbetsplatsen. Genom intervjuer och analys av 

data har dessa upplevelser belysts. Syftet med studien har därför uppnåtts. 

 

6.1.5 Reflektioner 

Utgångspunkten i de studier som hittats under litteratursökningen till denna studie 

har varit utifrån personal- anhörig- samhällsperspektiv och så vidare. Till exempel 

menar Björkman (2005) att relativt få studier har gjorts där personer med 

funktionshinders egna erfarenheter lyfts fram. Vi har därför istället relaterat till 

studier inom områdena funktionshinder, hälsa, ledarskap, gemenskap och 

arbetsmiljö. Till följd av detta har många diskussioner om funktionshinder i 

arbetslivet väckts. Personer med funktionshinder är utsatta på många olika sätt. 

Som det nämnts tidigare är dock personer med funktionshinder inte en homogen 

grupp. Vi har därför stannat vid att det är en personkrets som har beviljad daglig 

verksamhet via LSS eller SoL. Idag är attityden i samhället att ett funktionshinder 

är ett hinder. När kommer samhället att vara redo för att utgå ifrån en persons 

förmågor? När kommer forskning och studier att börja utgå mer ifrån personens 

perspektiv med inriktning mot en salutogen ansats? Kan det även vara så att vissa 

funktionshinder istället skulle kunna vara funktionstillgångar? Antonson (2003 s. 

15) menar att personer med ett funktionshinder kanske har ett större behov av att 

jobba än personer utan funktionshinder. Detta eftersom arbetet skapar en social 

roll, som ger ett skydd mot stämplingseffekter och segregering i samhället.  
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6.2 Metoddiskussion 

Under detta stycke kommer vi att resonera kring studiens styrkor och 

begränsningar. 

 

6.2.1 Styrkor. 

Genom semistrukturerade intervjuer, och en intervjuguide möjliggjordes en 

relativt fri diskussion runt de frågeställningar som skulle beröras. Det var även bra 

att spela in intervjuerna för att få med all information. Enligt Bryman (2001) så är 

det fördelaktigt att spela in intervjuer och lyssna på för att stärka minnesbilden av 

samtalets underförstådda budskap. Under intervjuerna använde vi oss till en viss 

del av respondentvalidering, genom att återkoppla samtalet med deltagaren för att 

säkerställa att vi uppfattat saker och ting rätt. 

 

6.2.2 Begränsningar 

Den ursprungliga urvalsprocessen innebar att deltagarna själva skulle ta kontakt 

för att främja känslan av frivilligt deltagande. Eftersom deltagarna valdes ut av 

andra aktörer än oss, kan resultatet ha påverkats. Ännu en sak som kan ha 

påverkat resultatet är att vid intervjuerna hade två av fyra deltagare med sig ett 

stöd. Slutligen är det värt att nämnas att det var en ny och främmande situation för 

oss att intervjua. Detta i kombination med vår oerfarenhet att ställa öppna frågor 

kan ha gjort att vi inte fick all den uttömmande information som kan ha funnits 

runt frågeområdena. 

 

6.2.3 Förslag på fortsatt forskning 

Eftersom det är ett intressant och tämligen outforskat område hur personer med 

funktionshinder själva upplever sina arbetsförhållanden, skulle detta behövas 

belysas ur olika perspektiv och frågeställningar. Tillexempel med utgångspunkt ur 

faktorer som anses påverka såväl den fysiska som psykiska arbetsmiljön. 

Utgångspunkten skulle även kunna vara olika typer av målgrupper. Den här 

studien skulle kunna utvecklas och genomföras med en kvantitativ metod för att 

försöka fånga en mer generell uppfattning bland fler deltagare. 

 

 



 

 

20 
 

7. REFERENSER 

Antonson, S. (2003). Stödets betydelse: supported employment: i kampen för 

arbete och att bryta utsatthet. 2. bearb., uppl. Örebro: Örebro Universitet 

 

Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. 2. utg. Stockholm: Natur och kultur 

 

Blustein, D- L. (2008). The Role of Work in Psychological Health and Well-

Being. A Conceptual, Historical, and Public Policy Perspective. American 

Psychologist, 63, (4), 228–240. 

 

Bejerholm, U., & Eklund, M. (2005). Vardagslivet I: Brunt, D., & Hansson, L. 

(Red.). Att leva med psykiska funktionshinder: livssituation och effektiva vård- 

och stödinsatser. (s. 103-122). Lund: Studentlitteratur 

 

Björkman, T. (2005). Stigma I: Brunt, D., & Hansson, L. (Red.). Att leva med 

psykiska funktionshinder: livssituation och effektiva vård- och stödinsatser. (s. 57-

71). Lund: Studentlitteratur 

 

Brunt, D. (2005). Socialt nätverk I: Brunt, D., & Hansson, L. (Red.). Att leva med 

psykiska funktionshinder: livssituation och effektiva vård- och stödinsatser. (s. 

157 – 171). Lund: Studentlitteratur 

 

Brunt, D., & Hansson, L. (Red.). Att leva med psykiska funktionshinder: 

livssituation och effektiva vård- och stödinsatser. Lund: Studentlitteratur 

 

Brusén, P., & Hydén, L-C. (red.) (2000). Ett liv som andra: livsvillkor för 

personer med funktionshinder. Lund: Studentlitteratur 

 

Bryman, A. (2001). Samhällsvetenskapliga metoder. 1. uppl. Malmö: Liber 

ekonomi 

 

Crisp, R. (2005). Key Factors Related to Vocational Outcome: Trends for Six 

Disability Groups. Journal of Rehabilitation, 71, (4), 30-37. 

 



 

 

21 
 

Graneheim, U.H., & Lundman, B. (2012). Kvalitativ innehållsanalys I: Granskär, 

M., & Höglund-Nielsen, B (Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och 

sjukvård (s.187-201). Lund: Studentlitteratur 

 

Hilmarsson, H- T. (2010). Samtalet med känslomässig intelligens: [en 

handledning i konsten att samtala]. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Jacobsen, D- I. (2007). Förståelse, beskrivning och förklaring: introduktion till 

samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och socialt arbete. Lund: 

Studentlitteratur  

 

Kaufmann, G. & Kaufmann, A. (2005). Psykologi i organisation och 

ledning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

 

McGilloway S, Donnely M. (2000). Work, rehabilitation and mental health. 

Journal of mental health, 9, (2), 199-210. 

 

Medin, J., & Alexanderson, K. (2000). Begreppen hälsa och hälsofrämjande: en 

litteraturstudie. Lund: Studentlitteratur 

 

Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och 

kvantitativa perspektiv. 3. uppl. Stockholm: Liber 

 

Thomsson, H. (2002). Reflexiva intervjuer. Lund: Studentlitteratur 

 

Thorsén, H. (2010). Människosyn och etik. Stockholm: Remus 

 

Thylefors, I. (2008). Psykosocial och organisatorisk miljö. Psykosocial 

arbetsmiljö. I M. Bohgard., S. Karlsson., E. Lovén., L-Å. Mikaelsson., L. 

Mårtensson., A-L. Osvalder., L. Rose., P. Ulfvengren (Red.), Arbete och teknik på 

människans villkor (s. 19-70). Prevent 

 



 

 

22 
 

Vinberg, S. (2008). Ledarskap för ett hälsosamt arbetsliv – reflektioner utifrån tre 

jämtländska projekt I Nordenmark, M., Rashid, S. (Red.), Arbete, hälsa och 

kön.(s.93-101) Östersund: Mittuniversitetet. 

 

7.1 Statliga utredningar 

SOU 1998:16 När åsikter blir handling - En kunskapsöversikt om bemötande av 

personer med funktionshinder. Socialdepartementet; Betänkande av utredningen 

för att kartlägga och analysera frågan om bemötande av personer med 

funktionshinder  

 

SOU 2009:47. God arbetsmiljö- en framgångsfaktor? Stockholm: Fritze. 

 

SOU 2009:93. Inkluderande arbetsliv. Stockholm: Fritze. 

 

 

7.2 Elektroniska referenser: 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930387.HTM Hämtad 2013-05-27; kl.9:53 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm Hämtad 2013-05-27; kl.9:54 

 

http://www.socialstyrelsen.se/tillstand/tillstand-daglig-verksamhet Hämtad 2013-

05-27; kl.08:12 

 

 

 

 

 

 



 

 

23 
 

BILAGA 1. 

 

Hej! 

Vi är två studenter som läser Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet 

180hp på Mittuniversitetet. Vi läser nu vår sjätte och sista termin och ska nu till 

med vår c-uppsats. Vår c-uppsats handlar om hur personer i dagligverksamhet 

trivs på arbetsplatsen med avseende på arbetsgemenskap och arbetsledare. Detta 

är intressant att undersöka eftersom personer med funktionshinder ofta upplever 

sig stigmatiserade (bl.a. Brusen & Hyden 2000) samtidigt som arbetsplatsen kan 

vara en arena för gemenskap (bl.a. Thylefors 2008). 

 

Vi söker nu, för intervju, ett antal personer som är beviljade dagligverksamhet 

(enligt LSS eller SoL) och arbetar själv ute på externa arbetsplatser, integrerade i 

den på platsen befintliga personalstyrkan. Vår fråga är om det finns möjlighet för 

oss att skicka ut en intresseförfrågan via er, till de personer i dagligverkamhet som 

arbetar själva ute på arbetsplatser? Poängen med en intresseförfrågan är att 

säkerställa ett frivilligt deltagande. Vi kommer att använda oss av ett 

bekvämlighetsurval och kontakta de fyra första personerna som svarar på vår 

förfrågan. Vi kommer därefter göra en semistrukturerad intervju vilket innebär att 

vi samtalar relativt öppet runt frågeställningarna gemenskap och ledarskap. OBS! 

Deltagandet kommer att vara fullständigt anonymt och varken arbetsplats eller 

deltagarens identitet kommer att röjas. Syftet med studien är att se om vi kan hitta 

några gemensamma faktorer som är viktiga för målgruppen med avseende på 

arbetsgemenskap och arbetsledarskap. Om intresse finns från er kommun att delta 

i studien och bidra med att skicka ut en intresseförfrågan till målgruppen önskar vi 

använda Ditt namn som referens i vår c-uppsats. Vi kommer även att presentera 

Er kommuns dagliga verksamhet i stora drag. Är ni intresserade av att delta, eller 

om ni önskar ytterligare information? Kontakta oss gärna på denna mailadress 

eller: 

Sara Tornbäck 070 - XXX XX XX 

Annica Åsved 070 - XXX XX XX  

Tack på förhand! 
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BILAGA 2. 

 

Intresseförfrågan för intervju. 

Hej! 

Vi är två tjejer som läser på Mittuniversitetet i Östersund/ Sundsvall. Till 

sommaren är vi klara med vår utbildning och då kan vi kallas för Rehabvetare. 

Just nu gör vi en undersökning om hur man trivs på sin arbetsplats. Därför söker 

vi personer att intervjua, om hur ni trivs med era arbetskompisar och arbetsledare. 

Om du vill vara med och bli intervjuad, då kan du smsa, ringa eller maila till oss. 

Då bestämmer vi tillsammans tid och plats för intervjun. Undersökningen är 

anonym så vi kommer varken att skriva någons namn eller arbetsplats i vår 

undersökning. Hoppas att du vill vara med! 

 

Med vänliga hälsningar/Annica & Sara 

 

Mail: annicaosara@gmail.com 

Telefon: 072 – XXX XX XX (måndag - fredag 09.00 - 15.00) 
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BILAGA 3. 

 

1. Arbetsplats 

a. Antal år i arbete? 

b. Hur länge på denna arbetsplats? 

 

2. Hur trivs man med sina arbetskompisar? 

a. Vad är det bästa? 

b. Något som skulle kunna vara bättre? 

c. Hur umgås och pratar man med varandra? 

d. Finns det andra än dina arbetskompisar/arbetsledare att prata med? 

 

3. Trivs man med sin arbetsledare? 

a. Att prata med? 

b. Kan man vända sig till arbetsledaren vid problem? 

 

 

 

 

 

 

 


