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Abstrakt 

Enligt socialtjänstlagen är syftet med daglig verksamhet att hjälpa 

personer med intellektuell funktionsnedsättning mot ett avlönat arbete 

på en vanlig arbetsplats, vilket dock är ett mål som mycket sällan 

infrias. Daglig verksamhet skall även bidra med en meningsfull 

sysselsättning. Syftet i uppsatsen är att granska daglig verksamhet 

utifrån teorier om meningsfullhet, samt utifrån upplevelsen av 

meningsfullhet i sysselsättningen hos personer som har daglig 

verksamhet. I teoridelen resonerar vi att meningsfullhet kan förstås 

genom behov, varpå vi granskar behovsteoretiska resonemang. Vi 

finner en lucka gällande uppkomsten av behov kopplade till identitet, 

vilket vi löser genom att framföra en egen teori som kombinerar en 

behavioristisk förståelse av drivkrafter med en socialkonstruktionistisk 

syn på identitet. Därefter utför vi en intervjustudie där vi undersöker 

upplevelsen av meningsfullhet hos brukare inom daglig verksamhet. 

Resultatet analyseras mot tidigare forskning och behovsteorierna från 

teoridelen, och utgör sedan det underlag som vi använder för att 

granska daglig verksamhet. Vi kommer fram till att idén med daglig 

verksamhet verkar vara baserad på antaganden om meningsfullhet som 

inte går att generalisera till hela målgruppen. Detta resulterar i att 

daglig verksamhet, förutom att misslyckas med att leda individerna till 

anställning, även i stort misslyckas med att bidra med meningsfull 

sysselsättning. 

 

Nyckelbegrepp: Daglig verksamhet, meningsfullhet, meningsfull 

sysselsättning, intellektuell funktionsnedsättning, behov, motivation, 

identitet.  
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1. INLEDNING 
Daglig verksamhet är en form av sysselsättning som erbjuds personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. Daglig verksamhet har framförallt två övergripande syften. Det 

ena handlar om att träna utövarna, eller de s.k. brukarna, i syfte att de ska kunna utföra 

ett vanligt arbete. Det har emellertid visat sig att försvinnande få av dem som har daglig 

verksamhet någonsin når en tjänst på en vanlig arbetsplats. Av denna anledning kan man 

resonera att fokus i daglig verksamhet bör ligga på det andra syftet, vilket är att bidra 

med en för brukarna ”meningsfull sysselsättning”. Det är också detta vi intresserar oss 

av i den här uppsatsen; för vad innebär egentligen en meningsfull sysselsättning?  

 Inte ens meningen i, eller kanske snarare betydelsen av, begreppet mening är helt 

entydig. Enligt Csikszentmihalyi (1990, s. 216) finns det tre sätt att tala om mening på. 

Dels kan det handla om att ordna information, varpå mening kan innebära t.ex. 

betydelsen av ett ord eller en fras. Dels kan det syfta till en persons intentioner och 

handlar då om målet eller syftet med personens handlingar, som i ”jag menade inget 

illa”. Det kan även handla om att något har ett syfte eller ett mål som t.ex. i ”Vad är 

meningen med livet?”, vilket i sig skulle åsyfta något slags ultimat mål.  

 Med all sannolikhet är det den sist nämnda betydelsen som åsyftas i stadgarna för 

daglig verksamhet. En meningsfull sysselsättning skulle kunna tänkas vara en 

sysselsättning med ett ultimat mål, eller kanske en sysselsättning fylld av flera 

eftersträvansvärda mål. Vad gör ett mål eftersträvansvärt? Vad gör ett mål till ett mål? 

Finns det några objektivt definierade mål som människan är predestinerad att 

eftersträva? Dessa är stora filosofiska frågor som i århundraden intresserat tänkare. Om 

vi för en stund ägnar oss åt den övergripande frågan ”Vad är meningen med livet?” så 

kan man säga att det finns tre typer av svar. Det finns teistiska svar, icke-teistiska svar – 

vilka i regel förnekar att någon mening skulle finnas, samt svar som handlar om att 

frågan är orimlig och bör omformuleras (Klemke, 2008, s. 3). Till den sista kategorin 

sällar sig Susan Wolf (2008, s. 232-234) som istället intresserar sig för frågan ”Vad är 

meningen i livet?”. Hon menar att de flesta av oss faktiskt har en bild av vilka liv som 

kan ses som meningsfulla; få skulle t.ex. ifrågasätta meningsfullheten i Einsteins eller 

Ghandis liv. Även om just dessa är väldigt speciella så menar Wolf att kriterierna för 

meningsfulla liv kan sammanfattas i att handla om ”active engagemant in projects of 

worth” (Wolf, 2008, s.234). Detta antyder förekomsten av objektiva värden, men vad 
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dessa specifikt skulle bestå i säger sig Wolf inte ha någon fullgod teori om. 

 För att kunna avgöra om daglig verksamhet uppfyller syftet att bidra med 

meningsfull sysselsättning behöver vi förmodligen ha en sådan teori om värden som 

Wolf inte kan ge oss. Vi tror att beteendevetenskapen, och inte minst socialpsykologin, 

har något att bidra med för lösningen av problemet. I denna studie ämnar vi därför att 

undersöka beteendevetenskapliga teorier som kan tänkas bidra till en teori om 

meningsfullhet. Dessutom kommer vi att undersöka vad brukarna själva har att säga om 

vad som är eftersträvansvärt och hur de tycker att deras respektive daglig verksamhet 

bidrar till upplevd meningsfullhet.  

 

1.1 Bakgrund 
Kommuner är enligt Socialtjänstlagen skyldiga att erbjuda meningsfull sysselsättning åt 

personer med funktionshinder (Socialtjänstlag, 2001:453, 5 kap 7 §). Detta kan ske i 

form av oavlönad daglig verksamhet som innebär enkla sysslor i form av t.ex. 

legoarbete (sortering och montering), trädgårdsarbete eller hantverk (Socialstyrelsen, 

2008). Med funktionsnedsättning menas en ”nedsättning av fysisk, psykisk eller 

intellektuell funktionsförmåga” (Socialstyrelsens termbank a) och med funktionshinder 

en ”begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till 

omgivningen” (Socialstyrelsens termbank b). Enligt Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS, 1993:387)) är definitionen på daglig verksamhet ”insats i form 

av sysselsättning för personer med funktionsnedsättning som är i yrkesverksam ålder, 

saknar förvärvsarbete och inte är under utbildning” (Socialstyrelsens termbank c). 

 Rätten till daglig verksamhet gäller primärt personer som fyllt 16 år och som 

tillhör personkrets 1 och 2 enligt LSS (1993:387). Personkrets 1 är personer ”med 

utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd och personkrets 2 är personer 

med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i 

vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom” (LSS, 1993:387). 

 Lagen trädde i kraft 1994 och har som mål att ge berörda individer med 

funktionsnedsättningar den hjälp de behöver för att kunna vara delaktiga i samhället och 

kunna leva som andra. Insatser individen har rätt att få prövade är exempelvis personlig 

assistans, korttidsboende, samt ledsagarservice. Individen måste dock själv begära och 

söka behovsprövning om insatserna, vilket oftast görs via en LSS-handläggare på 
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kommunen (LSS, 1993:387). Närmare 60 000 personer i Sverige hade år 2009 beviljats 

stöd i någon form från LSS. Det var ungefär hälften av dessa, 29 000 personer, som var 

beviljade insatsen daglig verksamhet, vilket gör den till den vanligaste LSS-insatsen 

(Socialstyrelsen, 2011). Daglig verksamhet är även den insats som ökat mest genom 

åren. En möjlig förklaring är att arbetsmarknaden är tuffare och därmed får färre 

funktionsnedsatta jobb och deltar därför i daglig verksamhet istället (Socialstyrelsen, 

2008). Det är vanligast förekommande att kommunen själv bedriver daglig verksamhet, 

men framförallt i större kommuner så drivs någon tiondel av ställena av en enskild 

verksamhet. En möjlighet inom daglig verksamhet är att få en enskild placering, vilket 

sker på en vanlig arbetsplats. Under år 2009 hade 4300 personer i hela Sverige en sådan 

placering (Socialstyrelsen, 2010). 

 Verksamheten utformas vanligen likt en arbetsplats, just för att främja individens 

gång mot ett lönearbete och en framtida anställning på den öppna arbetsmarknaden. Det 

övergripande målet med daglig verksamhet är nämligen att det ska kunna leda till ett 

arbete och en möjlighet för individen att försörja sig själv. Syftet i sin tur är att 

verksamheten ska bidra till personlig utveckling samt öka individens delaktighet i 

samhället. Sysselsättningen anpassas oftast efter individens funktionsförmåga och kan 

kombineras med habiliteringsaktiviteter (Socialstyrelsen, 2008). Socialstyrelsen har på 

senare år riktat kritik gentemot daglig verksamhet för att målet med den framtida 

anställningen i princip aldrig uppfylls. För en del individer är det väldigt långt borta och 

för andra är det rent av orealistiskt att uppnå (Socialstyrelsen, 2010).  

 2009 gav Regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att i samråd med 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan se hur man kunde ge goda råd till dagliga 

verksamheter, så att individerna fick lättare att ta sig ut på den öppna arbetsmarknaden. 

Detta kan ses som ett svar på kritiken att väldigt få personer från daglig verksamhet tog 

sig ut på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har ett särskilt ansvar att se till att 

gruppen med funktionsnedsättning har ungefär samma sysselsättningsgrad som övrig 

befolkning. Därför har de ett krav på sig att samarbeta med skolor och dagliga 

verksamheter för att få ut personer i arbetslivet. Försäkringskassan i sin tur har det 

övergripande ansvaret för att bedöma individens rehabiliteringsbehov samt samordna 

dess försörjning, då de flesta som går på daglig verksamhet behöver ekonomiskt stöd. 

Med rapporten ville de ge goda exempel på daglig verksamhet och hur man kan främja 
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samarbetet med lokala företag och organisationer (Socialstyrelsen, 2010). 

 Även Terje Olsen (2009) riktar i sin avhandling kritik gentemot hur daglig 

verksamhet är utformad, då det oftast rör sig om tillrättalagda sysselsättningar på fysiskt 

avskilda arbetsplatser eller dagcenter. Och av de få som arbetar på en vanlig arbetsplats 

är det i princip ingen som har normala arbets- och lönevillkor. Olsen (2009) menar även 

att det är ett något paradoxalt läge som individer med funktionshinder hamnar i. De är å 

ena sidan stämplade som funktionsnedsatta och är garanterade en omsorg under hela sitt 

liv, just för att de inte anses kunna försörja sig själva. Å andra sidan, sett från ett 

politiskt håll, bör de aktiveras och vara en del av den jobbmoral som andra människor 

lever efter, där heltidsarbete eftersträvas. De hamnar i ett sorts gränsland, där de ska 

aktiveras genom kommunens ansvar. Vidare ifrågasätter Olsen (2009) varför individer 

med intellektuellt funktionshinder överhuvudtaget ska behöva arbeta. Han menar att då 

dessa individer är tryggade en sjukpension, så är det ingen nödvändighet att de ska 

behöva jobba. Men med de arbetspolitiska mål som finns, där alla ska kunna få ett jobb, 

erbjuds även intellektuellt funktionsnedsatta arbetsliknande sysselsättningar. En möjlig 

förklaring till målet med jobb till alla skulle kunna vara att samhället har en positiv 

inställning till att även intellektuellt funktionsnedsatta ska kunna jobba. Men enligt 

Olsen (2009) är det än mer troligt att det är de berörda individerna själva som vill ha ett 

lönearbete, men istället så hänvisas de flesta till olika former av daglig verksamhet.  

 

1.2 Syfte 
Syftet är att granska utformningen av daglig verksamhet utifrån teorier om 

meningsfullhet, samt utifrån upplevelsen av meningsfullhet i sysselsättningen för 

personer som har daglig verksamhet.  

 

1.2.1 Frågeställningar 

Hur kan beteendevetenskapliga teorier bidra till en bättre förståelse för människans 

värden och mål? Vilken roll spelar identitetsrelaterade behov för upplevelsen av 

meningsfullhet? Innebär de skillnader i förutsättningar som personer inom LSS kan 

tänkas ha i jämförelse med allmänheten också skillnader i vad som utgör en meningsfull 

sysselsättning? Vad upplever brukarna inom daglig verksamhet som meningsfullt? Vad 
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vill de ägna sig åt på sina respektive dagliga verksamheter? Är daglig verksamhet 

ändamålsenligt utformad i enlighet med socialstyrelsens stadgar, sett till vad som är 

meningsfullt för brukarna? Hur bör daglig verksamhet utformas för att bäst bidra med 

en meningsfull sysselsättning till brukarna? 

 

1.3 Disposition  
Ämnet som vi valt att studera; meningsfullhet; är stort, komplext och framförallt 

filosofiskt – det är praktiskt taget omöjligt att finna några definitiva svar. Att undersöka 

beteendevetenskaplig litteratur som kan bidra till en teori om meningsfullhet är därför 

ett projekt som kräver mycket arbete. Därför har vi gett denna del av uppsatsarbetet lika 

mycket tid och fokus som vi lagt på intervjustudien. Teoridelen följs av en redovisning 

av tidigare forskning på området daglig verksamhet, vilket följs upp med en 

presentation av vår egen undersökning. Denna består av en intervjustudie med syftet att 

fånga brukarnas egna upplevelser av vad som är meningsfullt, och då främst i relation 

till daglig verksamhet. Resultatet har vi analyserat mot tidigare forskning samt teorierna 

kring meningsfullhet. Detta utgör ett underlag som vi sedan använder för att granska 

utformningen av daglig verksamhet.  

 

1.4 Teoretiska antaganden 
Ett teoretiskt antagande som vi haft med oss inför detta examensarbete är att behov styr 

vad människan upplever som meningsfullt. Dessutom antar vi att identiteten, och mer 

specifikt behov kopplade till den, är underskattade för förståelsen av meningsfullhet. Vi 

utgår ifrån en socialkonstruktionistisk syn på identitetsbegreppet som betraktar 

identiteten som en social konstruktion med relativistiska egenskaper.  

 För att inte missa viktiga aspekter av fenomenet meningsfullhet tror vi att man 

behöver beakta olika nivåer som sträcker sig från fysiska grundläggande behov, till 

samspelet mellan människor och uppkomsten av identiteten, vidare upp till aktiva 

reflektioner kring personliga mål med livet. Av denna anledning kommer vi att beröra 

såväl psykologiska individfokuserade teorier som socialpsykologiska och sociologiska 

teorier på relationsnivå.  
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2. TEORI 
Det finns redan kompletta teorier om hur man finner mening i livet. En av dem står 

socialpsykologen Jonathan Haidt (2006) för, som i boken The Happiness Hypothesis 

utforskar ett begrepp som kan tänkas vara nära besläktat med upplevelsen av 

meningsfullhet, nämligen lycka. Genom att blanda gammal filosofi med modern 

psykologisk forskning kommer Haidt slutligen fram till att ”happiness comes from in 

between”. Lycka är inte något konkret som någon bara kan hitta och ta till sig på 

direkten, man måste se till att få de avgörande faktorerna rätt, som t.ex. 

kärleksrelationer och arbete, och sedan är det egentligen bara att vänta.  

 Ett uppenbart problem med Haidts recept på lycka är att det verkar skräddarsytt 

för dem med rimliga möjligheter att ordna ett okej jobb och en stabil umgängeskrets, 

vilket inte är en självklarhet för alla människor. Det vore en oangenäm och förhastad 

slutsats att då härleda att dessa personer inte har någon chans att hitta mening och lycka 

i sina liv. Intresset i den här uppsatsen kretsar kring personer som berörs av 

lagstiftningen i LSS. Som nämnts har dessa människor olika diagnoser och olika grader 

av funktionsnedsättningar. Det handlar med andra ord om människor med olika 

förutsättningar, och som kanske framförallt har annorlunda förutsättningar än 

allmänheten. Av denna anledning kan vi inte nöja oss med Haidts lösning, utan måste 

leta efter en djupare förståelse för de värden som kan tänkas utgöra grunden för en 

meningsfull tillvaro.  

 Ett sätt att se på meningsfulla fenomen är i termer av behov. Allt man vill och allt 

som är meningsfullt kan sägas implicera minst ett behov. Man kan vara i behov av en 

bil, som i sin tur behövs för att kunna ta sig till jobbet. Jobbet behövs för att tjäna 

pengar, som behövs för att betala hyran, köpa mat och hänga i baren på 

fredagskvällarna. Även om man bara vill något lite så kan man säga att det finns 

åtminstone ett litet behov. Behov är som incitament till handling; utan behov, inga 

handlingar. Förvisso kan man hävda att vi även gör saker som vi inte vill, men det är 

egentligen bara för att det finns ett annat behov i situationen som är dominant, 

alternativt att vi gör något av misstag. Men vi gör även saker som är meningslösa. 

Meningslösa är de egentligen dock bara i relation till sådant som är mer meningsfullt; i 

relation till något som är än mer meningslöst kan handlingarna framstå som 

meningsfulla.  
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 Behov styr enligt detta synsätt både viljan och meningsfullheten. Förmodligen 

skulle man kunna definiera meningsfullhet i relation till behov, vilket skulle bli något i 

stil med att ”meningsfullt är det som tillfredsställer viktiga behov”. Genom att förstå 

behov kan man således förstå meningsfullhet. Skulle man inte lika gärna kunna se det 

som att det är vad som är meningsfullt som avgör vilka behov människor har? Senare i 

detta teoriavsnitt kommer vi att komma in på fenomen som vetenskapsmän tänkt sig 

vara meningsfulla i sig själva. Dessa förhållanden visar sig dock ha bristfälliga 

empiriska bevis. Ståndpunktens problematik kan även belysas genom ett enkelt 

exempel; när människan är i behov av föda är ett mål mat meningsfullt för henne, men 

när hon är mätt kan maten bli meningslös för henne. Det tyder på att det är behovet som 

styr meningsfullheten snarare än tvärtom. Därför är vi för det första intresserade av 

vilka behov som är medfödda och som finns naturligt inom människan, i kontrast till de 

behov som uppstår genom påverkan utifrån (t.ex. socialt konstruerade behov). Genom 

sådan kunskap skulle det bli lättare att avgöra vad som är universellt meningsfullt, och 

som t.ex. daglig verksamhet behöver kunna bidra med. Det blir även intressant att förstå 

hur nya behov skapas och fungerar; utifrån det skulle slutsatser kunna dras angående 

hur människors annorlunda förutsättningar påverkar deras behov, och därmed vad som 

blir meningsfullt för dem.  

 Ett teoretiskt antagande som vi haft med oss inför den här uppsatsen är att behov 

kopplade till identiteten är underskattade för förståelsen av meningsfullhet. Vi inleder 

därför teoridelen med att belysa detta fenomen som sedan sätts sedan i kontrast till 

andra behovsteorier.  

 

2.1 Identitetsrelaterade behov 
Varför har människor ett behov av en identitet? Hur fungerar behovet? Är det medfött? 

Vetenskapsmän använder en rad olika begrepp, t.ex. behov av positiv självkänsla, 

positivt självkoncept och positiv självvärdering, vilka i princip verkar handla om samma 

fenomen. I artikeln Is there a universal need for positive self-regard? granskar Heine, 

Lehman, Rose Markus och Kitayama (1999, s. 766-767) dessa sammanlänkande 

begrepp som handlar om människors bedömning av sig själva, samt känslorna som det 

ger upphov till. Inom fältet är vetenskapsmän eniga om att människor har ett behov av 

att betrakta sig själva positivt och vilken enorm betydelse detta har; människor värderar 
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sig själva högt, de strävar efter att förstärka sin självbild, och söker aktivt information 

som bekräftar den. Inom fältet verkar man likställa denna positiva självvärdering med 

att värdera sig själv högre än andra, och detta är något som Heine m.fl. reagerar på. En 

brist i forskningen är att det mesta av den har utförts i Nordamerika och till viss del 

även i Europa och Australien. I Asien har dock fascinationen för ämnet inte alls samma 

omfattning. I Japan finns det en helt annan mentalitet kring självhävdelse. Bland annat 

strävar man där istället efter att betona sina egna brister för att på så sätt bli medveten 

om vad man behöver förbättra, medan att känna sig nöjd med sig själv kan signalera till 

gruppen att man är nöjd med vad man åstadkommit och därmed inte kommer att 

fortsätta göra sitt yttersta för gruppens bästa. En av flera andra saker som också skiljer 

sig är att västerlänningar fokuserar på att vara bättre än andra, medan det för japaner är 

viktigare att inte vara sämre än andra eller att hamna efter. 

 Poängen som Heine m.fl. (1999, s. 768-769) vill förmedla är att självet inte kan 

behandlas som om det helt existerade oberoende av en social kontext. Inom cultural 

psychology ses självet och kulturen som sammanflätade; en biologisk kärna 

kommunicerar med den kulturella omvärlden varpå ett själv skapas. Denna process 

fortsätter sedan att skapa och omskapa självet såväl som kulturen. Genom att kulturer är 

en såpass stor del i skapandet av självet så borde olikheter mellan kulturer leda till 

annorlunda psykologiska processer som har med självet att göra. För att förstå den 

nordamerikanska självkänslan måste man känna till vissa avgörande kulturella faktorer 

och ideal, vilka Heine m.fl. menar handlar om självständighet, frihet, val, förmåga, 

individuell kontroll, individuellt ansvar, personligt uttryck, framgång samt lycka. Just 

att värdera sig själv högre än andra, och att aktivt sträva efter att bevara denna självbild, 

är sådana egenskaper hos den nordamerikanska självkänslan som Heine m.fl. (1999, s. 

770) menar formas av dessa ideal. Detta står i stark kontrast till den japanska kulturen 

som snarare idealiserar grupptillhörighet och beroende mellan gruppdeltagarna, vilket 

gör att det inte blir särskilt relevant att inneha och bevara en positiv identitet som är 

frånskild de sociala relationer som man ingår i.  

 Olika ideal råder uppenbarligen inom olika kulturer. Men frågan är om det 

verkligen är rätt att dra slutsatsen att t.ex. då japaner inte har ett behov av positiv 

självvärdering. Det är troligtvis lämpligare att härleda att en positiv, högt värderad 

identitet ser annorlunda ut inom deras kultur. Heine m.fl. nämner själva att japaner bryr 
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sig minst lika mycket, om inte mer, om hur andra betraktar dem. Så precis som inom 

andra kulturer finns det ett behov av att värdera sig själv högt i relation till de ideal som 

existerar i den sociala kontexten.  

 

2.1.1 Självkoncept och motivation 

Att identitetsrelaterade behov skulle vara beroende av sociala kontexter ligger nära en 

socialkonstruktionistisk syn på identitet. Inom symbolisk interaktionism är definitionen 

av hur det mänskliga medvetandet, och kanske främst självmedvetandet, uppstår något 

av det allra mest grundläggande. Att ha ett själv handlar om att se sig själv som ett 

objekt. Detta är inget människor föds med, utan det skapas i interaktionen med andra; 

aktörer blir objekt för sig själva tack vare andras handlingar som är riktade mot dem. 

Det innebär att självet konstant definieras och omdefinieras i samspel med andra. Med 

tiden utvecklas ett relativt bestående självkoncept, vilket är beroende av hur man 

bedömer sig själv (Charon, 2004, s. 72-73; Hewitt & Shulman, 2011, s. 45).  

 Benämningen av detta självkoncept är det som kallas identitet och processen för 

identitetsskapandet tar fart redan i tidig ålder. Det lilla barnet lär sig associera ett ljud 

med sig själv, att upprepa det, och att uppskatta reaktionerna som detta får hos andra. 

Förr eller senare lär sig barnet att se sig själv som ett objekt som andra refererar till 

genom namnet, samt att den själv kan använda detta namn. Detta leder i sin tur till att 

barnet lär sig att se sig själv ur andras perspektiv; att gå utanför sitt eget ”Jag” och att 

kunna betrakta sig som ett ”Mig” (Hewitt & Shulman, 2011, s. 62).  

 Enligt synsättet är alltså identiteten inte något medfött, vilket i så fall får antas 

gälla även för behov kopplade till identiteten. Det är också lätt att notera hur små barn 

verkar sakna identitetsrelaterade behov; de tycker t.ex. inte att det är pinsamt när de ger 

bort sig och de bryr sig sällan om sitt utseende.  

 Så hur uppstår då de motivationella konsekvenserna av att ha ett självmedvetande? 

Varför får människor ett behov av att hålla självkonceptet positivt? Symbolisk 

interaktionism förnekar förvisso inte att en sådan motivation existerar, samtidigt som 

man inte lägger någon större vikt vid det. Varken motivation eller drivkrafter är särskilt 

centralt inom perspektivet (Charon, 2004; Hewitt & Shulman, 2011).  
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2.1.2 Uppkomsten av identitetsrelaterade behov 

Vi har inte hittat någon ordentlig redogörelse för hur identitetsrelaterade behov uppstår, 

och därför framför vi här en egen teori. För att överbrygga motsättningarna mellan en 

socialkonstruktionistisk syn på identitet och ett teoretiskt perspektiv som fokuserar på 

människans inre drivkrafter, vänder vi oss till behavioristiska teorier. I kontrast till 

symbolisk interaktionism så rör behaviorismen motivationella aspekter av beteende. 

Behaviorismen influerade en gång i tiden Mead, vars resonemang symbolisk 

interaktionism bygger på. Mead kallade även sin filosofi för socialbehaviorism. Det är 

med andra ord inte helt långsökt att blanda dessa teoretiska perspektiv.  

 Ett av de mest grundläggande bidragen i behaviorismen är Thorndikes the law of 

effect. Innebörden av denna är att en handling som följs av tillfredsställelse har större 

chans att upprepas, medan en handling som följs av obehag har mindre chans att 

upprepas. Tillfredsställelse och obehag är beroende av det som inom behaviorismen 

kallas drifter, vilka förstärker, orienterar och väljer ut beteenden. Miller och Dollard har 

visat att vilka stimuli som helst kan utgöra drifter, om de bara görs starka nog. De har 

även bevisat att nya drifter kan förvärvas genom förhållandet som beskrivs av the law of 

effect. I ett experiment skapade Miller med hjälp av elektriska stötar en drift hos råttor 

att undvika ett vitt rum till förmån för ett svart; en effekt som fortsatte verka efter att 

stötarna tagits bort. När en vägg som kunde öppnas genom att skruva på ett hjul sedan 

implementerades mellan rummen, lärde sig råttorna denna process för att undvika det 

vita rummet, och det fortfarande i frånvaron av stötar (McClelland, 1990, s. 70-77). 

Wolfe har visat att belöningar också har denna driftskapande effekt. Han lärde 

schimpanser att associera pokermarker med mat; genom att använda markerna i 

automater kunde schimpanserna få ut olika mängder mat beroende på färg på den 

använda markern. Schimpanserna var sedan beredda att arbeta nästan lika hårt för att få 

marker som för att få mat. Hur hårt de var villiga att anstränga sig berodde på färgen på 

markern såväl som på hur många marker de redan hade (McClelland, 1990, s. 82). 

 Vår egen teori bygger på att självkonceptet på samma sätt kan associeras till 

positiva och negativa stimuli, och därmed bli värdeladdat. Självkonceptet är ett ganska 

abstrakt fenomen och ett sådant resonemang bygger på att det är individens koncept av 

verkligheten, snarare än verkligheten i sig, som värdeladdas genom association. Något 

som talar för detta är ett experiment utfört av Estes (McClelland, 1990, s. 82), vari han 
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visade att ljud som betingats till att få något att dricka även har en förstärkande effekt på 

råttor som är hungriga men inte törstiga. Råttorna förknippar uppenbarligen inte ljudet 

med enbart dryck, vilket tyder på att det är upplevelsen, d.v.s. konceptualiseringen, av 

situationen som räknas. Det verkar alltså också medföra att erfarenheter blir överförbara 

till andra fysiska situationer som liknar den eller de situationer i vilka betingningen ägt 

rum. Om det är koncept som blir associerade till negativa och positiva stimuli så bör det 

rimligtvis kunna gälla även självkonceptet och andra mer abstrakta koncept, som olika 

idémässiga fenomen.  

 Enligt symbolisk interaktionism är inte självkonceptet medfött, utan det utvecklas 

i tidig ålder med hjälp av kommunikation. Vilka positiva och negativa stimuli kan 

tänkas vara tillgängliga för skapandet av nya drivkrafter vid det här laget? De mest 

uppenbara är stimuli kopplade till biologiska behov som t.ex. hunger. Det bör även 

finnas mängder av fenomen som redan blivit värdeladdade, och som därför skulle kunna 

fungera som stimuli i associationsprocesser om de bara är starka nog. Exempelvis skulle 

det kunna röra sig om olika typer av fysisk kontakt, en specifik persons uppmärksamhet, 

tonlägen i röst, ord, etc. Problemet blir nu hur dessa stimuli kan komma att associeras 

med självkonceptet. Då behov kopplade till identiteten ännu inte är utvecklade kommer 

erfarenheten från en ”enkel” situation, vilken inneburit positiva eller negativa stimuli, 

troligtvis att handla om själva situationen eller det aktuella fenomenet. Situationen eller 

fenomenet sätts på detta vis i relation till andra företeelser och blir vägledande i 

framtida strävan efter att undvika negativt och tillgodogöra sig positivt, vilket är det 

som skett i nämnda experiment. Det som krävs för att individen ska associera stimuli till 

sitt själv, sett som ett objekt, är att dessa stimuli är beroende av andra jämförbara objekt. 

I situationer där individen är ställd mot en eller flera andra som är ute efter t.ex. samma 

positiva stimuli, eller som hindrar individen från att nå ett positivt stimuli, blir den egna 

personen meningsfull i förhållande till andra personer. Detta leder troligtvis med större 

chans till att erfarenheten från situationen används för bedömning av självet. 

 Individen får alltså ett värde på sig själv och sin egen förmåga i förhållande till 

andra, som den hädanefter kommer vilja hålla positivt av anledning att det leder till 

andra positiva effekter. Men detta självvärde kommer med all sannolikhet att fungera 

även i frånvaron av externa stimuli. Millers experiment som tidigare nämnts visar att 

råttorna fortsätter att undvika det vita rummet även efter att de elektriska stötarna tagits 
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bort, vilket tyder på att ett helt nytt behov har skapats. På samma sätt blir behov 

kopplade till identiteten självändamål. Så även om det positiva med stärkt 

självvärdering från början handlar om ”kvittot” på att individen kommer att lyckas 

bättre i framtida situationer, gällande andra positiva stimuli, så kan den stärkta 

självvärderingen nu ge en positiv känsla även utan denna följd.  

 En nackdel med de behavioristiska teorierna är att de huvudsakligen är bekräftade 

genom studier på djur och inte människor. Det finns dock ytterligare studier som visar 

att flera motivationella hypoteser även är applicerbara på människor (McClelland, 1990, 

s. 85-94).  

 

2.1.3 Identitetsbehovets implikationer 

Från och med nu kommer vi att benämna behov med direkt koppling till identiteten för 

identitetsbehovet. En sammanfattning av uppkomsten av identitetsbehovet ger följande: 

 

 Identitetsbehovet skapas genom att positiva/negativa stimuli associeras till 

individens självkoncept, vilket även kan innebära stimuli i form av fenomen som 

tidigare blivit värdeladdade på liknande sätt. 

 Identitetsbehovet blir ett ändamål i sig och kan fungera ensamstående i 

frånvaron av andra positiva/negativa stimuli. 

 Identitetsbehovet uppkommer i situationer med andra individer och är 

meningsfullt i relation till andra individer.  

 

 Dessa egenskaper tillsammans med vissa andra förhållanden gör identitetsbehovet 

speciellt i relation till andra behov. De flesta situationer i vilka den egna förmågan eller 

det egna värdet är relevant inbegriper andra människor; ofta konkurrerar individer inte 

bara mot andra, utan även om andra människors uppmärksamhet och uppskattning. 

Identitetsbehovets omfattning och relevans påverkas med andra ord av antalet 

människor i individens sociala kontext, inte minst genom att det är avgörande för hur 

många andra personer som finns tillgängliga att jämföra sig med. Anthony Giddens 

(1999, s. 27) skriver om tömningen av tid och rum; tekniska framsteg gör att världen 

krymper. Individer har möjlighet att samspela med andra mer eller mindre oberoende av 

var de befinner sig, och även oavsett vid vilken tidpunkt de befinner sig där. Samtidigt 
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ökar jordens befolkning och människor lever allt tätare inpå varandra. Sammantaget gör 

det att antalet potentiella och relevanta människor att jämföra sig med nu är väldigt 

stort, sett ur ett historiskt perspektiv. Eftersom det nästan alltid finns människor som 

”värderas högre” inom specifika områden avtar sällan identitetsbehovet att motivera 

under någon längre tid.  

 Identiteten är samtidigt ett väldigt mångfacetterat fenomen (Stier, 2003). 

Teoretiskt sett allt som kan förknippas med en person kan sägas vara del i personens 

identitet, vilket förutom att öka dess omfattning och betydelse även medför en stor 

variation i vad identitetsbehovet kan ge upphov till. Ändå finns det begränsningar i vad 

som utgör en meningsfull identitet. Anledningen till detta är att identitetsbehovet, som 

vi varit inne på, står i relation till andra personer. Det bygger på att det finns en 

gemensam uppfattning om vad som är åtråvärt. Konkurrens mellan individer uppstår 

inte om det inte finns något att konkurrera om. I varje social kontext, finns en mängd 

värderingar och ideal som fungerar som ”gemensamma spelregler” att jämföra sig själv 

och andra efter, och som individer socialiseras in i. Dessa värdemätare utgör sedan ett 

slags ramverk, eller en värdegrund, inom vilken individen har sitt värde. I och med att 

en anpassning sker därefter blir det sedan viktigt att ett sådant ramverk uppehålls, 

eftersom individernas värde blir mer eller mindre beroende av det. 

 

2.1.4 Identitetsbehovets existentiella konsekvenser  

Existentiella frågor är nära relaterade till övergripande känslor och upplevelser av 

meningsfullhet. Som vi argumenterat för hittills har identitetsbehovet potential att till 

stor del avgöra vad som är meningsfullt för människor. Det borde därför möjligtvis även 

utgöra en del i människors existentiella problem.  

 

Terror management theory 

Terror management theory (TMT) är ett experimentellt existentialistiskt perspektiv som 

bygger på Ernest Beckers tvärvetenskapliga filosofi, och som studerar betydelsen av 

behovet av självkänsla och kulturella världsbilder, främst i relation till tankar om döden. 

Liknande vårt socialkonstruktionistiskt influerade resonemang ser man inom TMT 

självkänsla som en kulturellt baserad skapelse, som bygger på individens internaliserade 

uppfattning av de standardiserade värden som råder inom kulturen. Detta implicerar att 
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de egenskaper och beteenden som leder till stärkt självkänsla i hög grad kan variera 

mellan olika kulturer (Solomon, Greenberg & Pyszczynski, 2004, s. 17). Enligt TMT 

består självkänsla av upplevelsen av att vara en person av värde i en meningsfull värld. 

Dess primära funktion är att skydda individen mot ångest, framförallt ångest som 

kommer av medvetenheten om döden. Begäret att värdera sig själv positivt kan liknas 

vid den biologiska dragningen mot självbevarelse som finns hos alla livsformer. Det är 

ett universellt fenomen: överallt i världen har människor ett behov av att känna att livet 

har mening och att de är meningsfulla deltagare i sin kultur. Detta begär tillsammans 

med medvetenheten om att man till slut kommer att gå om intet genom döden, och att 

det faktiskt när som helst kan ske, leder till en potentiellt väldigt tärande skräck. Denna 

skräck utgör ett existentiellt problem som människan hanterar genom skapandet och 

upprätthållandet av kulturella världsbilder. Gemensamt för sådana världsbilder är att de 

ger sina medlemmar en känsla av att de själva är värdefulla och att de lever i en 

meningsfull värld. Detta åstadkoms genom att bidra dels med en förklaring om hur 

världen uppkommit, dels även genom riktlinjer för vad som är lämpligt beteende, med 

tillhörande säkerhetsgarantier för dem som sköter sig. Dessa garantier gäller även efter 

livets slut i form av utlovad odödlighet (som t.ex. fortsatt liv i himlen), alternativt i form 

av symbolisk odödlighet, vilket kan fås genom att individen uppfattar sig själv som del 

av en kultur vilken lever vidare efter ens död, eller genom efterlämnade bevis på ens 

existens som t.ex. rikedomar, barn eller monument. Sinnesro uppnås genom att tro på en 

sådan kulturell världsbild och genom att upplevelsen av att vara en person som når upp 

till eller överträffar det som förväntas av den roll man har i kulturen (Solomon m.fl., 

2004, s. 17-18). 

 Varför leder identitetsbehovet tillsammans med medvetenheten om döden till 

existentiell ångest? Enligt vårt resonemang skulle logiken ligga i att identitetsbehovet 

handlar om det egna värdet, vilket ju i princip helt raseras genom döden. Detta leder till 

skräck eftersom det hotar självvärdet. Samtidigt menar TMT att självkänslans främsta 

funktion är att skydda individen mot ångesten inför döden. Identitetsbehovet ger alltså 

upphov till existentiell ångest som sedan paradoxalt nog stillas genom tillfredsställelse 

av identitetsbehovet. Förhöjt självvärde borde förvisso skydda mot något som hotar 

självvärdet. Förhållandet ger dock upphov till ytterligare en paradox som kommer av att 

döden till synes är ofrånkomlig och helt nullifierar självvärdet. Döden gör på så sätt att 
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identitetsskapandet i slutändan, och i ett större perspektiv, är meningslöst. Här kommer 

de kulturella världsbilderna in. Enligt TMT bidrar de inte enbart med den värdegrund 

eller det ramverk, som vi själva tidigare talat om, inom vilket individen har sitt värde, 

utan även med ett slags odödlighet. Vi anser dock att en skarpare gräns bör dras mellan 

olika typer av kulturella världsbilder. Religioner som utlovar liv efter döden och som 

lagt fram fasta moraliska regler för vad det innebär att vara en ”god människa” kan inte 

likställas vid kulturer där detta avgörs av vad som på en mer ”naturlig” väg kommit att 

utgöra en positiv identitet, och där odödligheten handlar om att lämna efter sig 

statusobjekt som också avgörs av identitetsbehovet. Religioner är troligtvis medvetet 

påhittade och uppdiktade medan den senare kulturtypen inte handlar om ett aktivt val 

för att försvara sig mot existentiell ångest. Enligt vårt resonemang ger identitetsbehovet 

upphov till ”självvärdesstandardiseringen” inom kulturer, vilket inte är ett resultat 

främst av medvetenheten om döden, varför vi tror att man inom TMT har övervärderat 

dödens påverkan på självkänslan och på hur sekulariserade kulturer utvecklas. 

 Det finns ett antal studier som stärker teorierna inom TMT. Man har bekräftat att 

temporärt höjd självkänsla minskar den ångest som uppstår när människor kommer i 

kontakt med obehagliga företeelser, och att påminnelser om döden gör människor mer 

benägna att förbättra självkänslan. Man har även visat att påminnelser om döden ökar 

behovet av koherenta kulturella världsbilder som hjälper till att hantera den ångest som 

uppstår, vilket visas genom ett ökat behov av bekräftelse av den egna världsbilden, samt 

ökat avståndstagande från sådant som hotar den egna världsbilden. Dessutom har man 

även kunnat konstatera att temporärt ökad självkänsla minskar detta behov (Solomon 

m.fl., 2004, s. 24).  

 

Ontologisk trygghet  

I det stora hela har TMT en del likheter med Giddens (1999, s. 47-50) resonemang om 

ontologisk trygghet. Ontologisk trygghet består i en känsla av att saker som händer runt 

omkring en har en ordning och kontinuitet. Vidare skriver Giddens att tilliten är kärnan i 

den ontologiska tryggheten, och att grunden för tilliten skapas i barndomen genom 

kärleken från omsorgspersonerna, vilket gör att självidentiteten kopplas till 

uppskattning. Tilliten fungerar sedan som ”en sorts emotionell vaccinering mot 

existentiell ångest”, och innebär ett skydd mot hot och faror. Att tilliten, som alltså 
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enligt Giddens verkar lägga grunden för självkänslan, också utgör skyddet mot hot och 

faror i det moderna samhället, är ingen överraskning med tanke på det resonemang som 

vi fört hittills. Hot och faror handlar troligtvis i stor grad om risker riktade mot 

människors identitetsbehov, och dessutom verkar alltså till och med ångesten inför 

döden kunna vara rotad i detta.  

 

2.2 Behovsteorier 
I detta avsnitt går vi igenom olika behovsteorier och diskuterar dem i relation till vår 

egen teori om identitetsrelaterade behov.  

 

2.2.1 Maslows behovshierarki 

När Abraham H. Maslow utarbetade sina teorier om behov och motivation var det delvis 

som en reaktion på dåtidens ortodoxa teorier inom området. De senare utgick från den 

darwinska evolutionsteorin och kontentan av dem var att en arts medfödda och 

inneboende motivation endast kan bestå av sådana behov, drivkrafter, impulser och 

begär som bidrar till individens eller artens överlevnad. De primära behoven skulle 

enligt denna lära kunna sammanfattas i självintresse, aggressivitet och sexualitet. Andra 

behov är sekundära och kan förstås som härledda ur de primära, med syfte att underlätta 

tillfredsställelsen av dessa. Dessutom är det enbart de behov som visar sig hos alla 

människor som betraktas som grundläggande och primära, vilket med andra ord 

exkluderar t.ex. kärlek som då snarare kan ses som ett verktyg för att tillfredsställa 

självintresset och sexualiteten. Även när det gäller fenomen som rättvisa och givmildhet 

är det verkliga motivet bakomliggande (Lowry, 1998, s. vii-ix). 

 Maslow gör förvisso också åtskillnad mellan två typer av behov, liknande dem 

som i den ortodoxa motivationsteorin kallats primär och sekundär motivation. Hans 

slutsats är dock annorlunda på det viset att den sekundära motivationen, som Maslow 

kallar growth motivation, är grundläggande och inneboende i den mänskliga naturen. 

Den primära motivationen kallar han för bristmotivation; alla behov som denna 

inbegriper karaktäriseras av att de är behov av något och de leder till motivation som 

aktiveras av bristtillstånd. När bristbehoven är tillfredsställda framträder nästa nivå av 

motivation, som Maslow då tänker sig legat gömd inom personen. Denna högre 
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motivation handlar om självförverkligande (Lowry, 1998, s. x). Maslows omarbetning 

av den ortodoxa motivationsteorin bygger speciellt på två egenskaper hos motivation. 

Dels det faktum att människor nästan aldrig totalt saknar motivation till något alls; så 

fort ett motiv är tillfredsställt så ersätts det av ett annat som plötsligt blir aktuellt, precis 

som om det legat gömt någonstans där bakom hela tiden och bara väntat på sin tur. Den 

andra punkten är att olika motiv inte ersätter varandra slumpmässigt. Ordningen i vilken 

behoven framträder avgörs av att vissa behov av biologiska skäl är mer brådskande och 

starkare än andra, varpå en behovshierarki framträder (Lowry, 1998, s. viii). Maslow 

(1987) delar in människans behov i följande kategorier som kräver tillfredsställelse i en 

hierarkisk turordning: 1. Fysiska behov. 2. Säkerhetsbehov. 3. Tillhörighets- och 

kärleksbehov. 4. Behov av uppskattning. 5. Behovet av självförverkligande. I och med 

dessa två egenskaper har Maslow (Lowry, 1998, s. viii-ix) en tes som inte utesluter att 

vissa behov högre upp i hierarkin, som i den ortodoxa teorin kallats sekundära, är 

universella och grundläggande för den mänskliga naturen, och som trots detta i vissa 

fall endast framträder hos ett fåtal människor. 

 

Självförverkligande 

Maslow (1998, s. 30-31) uppmärksammade att det fanns ett behov av ett nytt begrepp 

som handlade om personlig utveckling, eller kanske snarare viljan till det. Dels på grund 

av ett missnöje med dåvarande teorier om t.ex. drifter, vilka handlar om 

spänningsreduktion, som helt enkelt inte täcker personlig utveckling. Dels på grund av 

ett behov av teorier och koncept som kunde tjäna det nya humanistiska perspektiv som 

på senare tid hade växt fram inom psykologin. Samtidigt konstaterade Maslow att man 

fortfarande inte visste tillräckligt mycket om growth (ungefär personlig utveckling) för 

att kunna definiera det på ett bra sätt. Detta fält som handlar om det friska i människan, 

och som man traditionellt inte hade lagt särskilt stor vikt, anser Maslow att man bäst 

studerar genom att titta på just friska människor, vilket också skiljde sig från den vid 

tidpunkten annars så patologiskt intresserade psykologin. Han tror bland annat att det 

kan leda till en bättre förståelse för mänskliga värden. Enligt Maslow talar också de 

egna studierna på friska människor sitt tydliga språk; genom att de har tillfredsställt sina 

grundläggande behov av säkerhet, tillhörighet, kärlek, respekt och självkänsla motiveras 

de istället primärt av sådant som leder till självförverkligande.  
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 Maslow (1998, s. 32-33) föreslår att growth kan definieras som alla de processer 

som leder till det ultimata målet av självförverkligande. Därmed innefattar begreppet 

även tillfredsställelsen av de lägre grundläggande behoven, förutom då de högre 

motiven som inbegriper bl.a. talanger, prestationsförmåga, kreativitet och medfödd 

potential.  

 Men varför utvecklas barn, frågar sig Maslow (1998, s. 53): Hur vet de i vilken 

riktning de ska utvecklas? Målet för självförverkligande är långsiktigt, och barn lever 

varken för mål eller för något som kommer att inträffa långt in i framtiden; ”they are too 

busy enjoying themselves and spontaneously living for the moment.” (Maslow, 1998, s. 

53). Maslows svar är att det sker för att det är subjektivt tillfredsställande; det är helt 

enkelt trevligare i sig självt än den tidigare tillfredsställelsen som barnet vant sig vid 

eller tröttnat på. Det nya beteendet validerar sig självt: det är del i varandet som är av 

värde i sig. 

 

Diskussion – Maslow 

Maslow (1987) skriver om självkänsla som ett behov. Han menar att det är ett 

bristbehov som, liksom de andra behoven som ryms i behovshierarkin, är medfött och 

inneboende i den mänskliga naturen. Behovet av självkänsla är som vi nämnt 

förmodligen beroende av att ett självkoncept existerar, och självkonceptet är enligt vårt 

socialkonstruktionistiskt influerade resonemang något som skapas med hjälp av 

kommunikation. Det implicerar att behovet av självkänsla inte är något medfött, vilket 

står i direkt motsats till Maslows teori. Frågan är till hur stor del behovshierarkin utgörs 

av behov kopplade till identiteten, och som därmed inte bör betraktas som medfödd. 

Den första nivån som består av fysiska behov går det inte att säga mycket om. Den 

andra nivån handlar om säkerhetsbehov. Tidigare har vi varit inne på begreppet 

ontologisk trygghet som onekligen rör identitet i hög grad och som enligt Giddens är 

fundamentalt för välbefinnandet. Beroende på vad säkerhet definieras innehålla blir 

behovet av det medfött i olika grad, men ett sätt att betrakta det på är att människor har 

ett medfött behov av säkerhet gällande tillgodogörandet av positiva stimuli respektive 

undvikande av negativa stimuli. Den tredje nivån gäller tillhörighet och kärlek. Social 

identity theory (Augoustinos, Walker & Donaghue, 2006, s. 26-28) påminner om att 

grupptillhörighet är en betydande del av identiteten. Kärlek som behov är komplext 
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eftersom det finns många olika typer av kärlek och för att det troligtvis består av flera 

olika komponenter. Till viss del handlar kärlek om bekräftelse och uppskattning. 

Identitetsbehovet uppkommer och är meningsfullt i relation till andra individer. Självets 

bästa värdemätare kommer därför ganska naturligt i form av andra personers reaktioner, 

vilket skapar behov av bekräftelse genom andras tecken på uppskattning. 

Identitetsbehovet spelar därför sannolikt en stor roll för de typer av kärlek där sådant är 

viktigt. Den fjärde nivån handlar om just behovet av uppskattning och bör helt och 

hållet kunna förklaras med identitetsbehovet.  

 Den femte nivån rör behovet av självförverkligande. Enligt Maslow sker 

handlingar som handlar om detta för att de är tillfredsställande i sig själva, och kan inte 

förklaras som härledda ur något annat motiv. Enligt vår egen teori, med uppbackning av 

behavioristiska studier, kan teoretiskt sett alla fenomen bli ändamål i sig själva genom 

att de kan komma att bli associerade till positiva stimuli, vilket dock implicerar att 

fenomenens värdeladdning skapats p.g.a. andra behov och därmed inte heller är att 

betrakta som medfödda. Att ”förverkliga sig själv” och att ”bli så bra som man kan bli”, 

som Maslow menar att behovet av självförverkligande handlar om, låter dessutom 

otvivelaktigt som ett identitetsrelaterat behov. Det liknar också det som inom TMT 

nämns i relation till självkänsla, nämligen betydelsen av att uppleva sig som en person 

som lever upp till vad som förväntas av den roll man har i sin kultur. Då både den fjärde 

och femte nivån förmodligen uteslutande handlar om identitetsbehovet ligger skillnaden 

i långsiktighet. Medan uppskattning bidrar med snabb, kortsiktig tillfredsställelse så ger 

inte personlig utveckling en lika direkt tillfredsställelse, men i gengäld får det mer 

betydande effekter på sikt. Detta förklarar också varför bara det ena ter sig som ett 

bristbehov.  

 Vidare skriver Maslow om growth motivation i förhållande till barn. Barn tänker 

varken långsiktigt eller strävar medvetet efter den här typen av mål. Eftersom 

självförverkligande och growth motivation förmodligen handlar om identitetsrelaterade 

behov ligger förklaringen i att dessa behov inte är fullt utvecklade hos barn, vilket också 

lett till att barn inte har lika mycket förväntningar på sig från andra gällande identitet.  

 Maslow är inne på att friska människor i större utsträckning motiveras av behovet 

av självförverkligande eftersom de har lättare att tillfredsställa de lägre bristbehoven. 

Denna aspekt blir speciellt intressant i förhållande till individer som har daglig 
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verksamhet. Personer med intellektuell funktionsnedsättning har förmodligen generellt 

sämre förutsättningar att tillfredsställa grundläggande behov, varför de enligt Maslows 

teori i sådana fall inte motiveras av självförverkligande i lika hög grad. Detta borde ta 

sig uttryck i att individer på daglig verksamhet i regel strävar efter kortsiktiga mål som 

motiveras av bristtillstånd, snarare än långsiktiga mål som handlar om personlig 

utveckling. 

 Identitetsbehovet verkas alltså utgöra en ganska stor del av Maslows 

behovshierarki, och framförallt när det gäller de högre nivåerna. I samhällen där 

levnadsstandarden är hög behöver ganska lite tid läggas på att tillfredsställa de lägre 

nivåerna i hierarkin, vilket leder till att större del av människors motivation kommer att 

handla om identitetsrelaterade behov. Detta förhållande är också ganska lätt att 

observera vid en jämförelse mellan vad människor ägnar sig åt i nutidens fattiga och 

rika länder.  

 

2.2.2 Intrinsic motivation  

Om det, som Maslow är inne på, finns medfödda dolda behov inom människan som 

saknar direkta kopplingar till biologiska behov och som sker i frånvaron av yttre 

anledningar, så skulle det ha konsekvenser för vad som kan ses som universellt 

meningsfullt, och som daglig verksamhet därför behöver ta hänsyn till. Maslow är inte 

ensam om att tänka i dessa banor. Redan i antikens Grekland delade Aristoteles upp 

olika motiv i kategorierna slutmål och medel (som även kallas instrumentella motiv). 

Slutmål rör handlingar som sker utan någon uppenbar anledning mer än att individen 

känner för att utföra dem, medan instrumentella motiv inbegriper handlingar som kan 

ses som verktyg för att få något annat, som t.ex. att jobba för att få pengar till mat 

(Reiss, 2004, s. 179). Reiss (2004, s. 179-180) menar att det teoretiskt sett skulle kunna 

finnas ett oändligt antal instrumentella motiv, medan antalet slutmål begränsas av 

människans natur, varför dessa blir intressanta att utforska.  

 Två olika teoretiska perspektiv har kommit långt i utforskandet av dessa slutmål. 

Multifaceted theories menar att det finns ett antal grundläggande slutmål som är 

inbördes orelaterade, medan unitary theories (även kallade global theories) hävdar att 

slutmål kan reduceras till några få kategorier, varpå det istället blir relevant att förstå de 

underliggande psykologiska principerna bakom beteende. Till den senare gruppen hör 
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de socialpsykologer som delar in slutmål i drifter och intrinsic motives. Denna 

uppdelning var ursprungligen en utveckling av behaviorismen. Thorndikes the law of 

effect sågs som ett cirkelresonemang, eller en tautologi, dvs. ett påstående som är sant 

per definition: belöningar stärker beteende, och allt som stärker beteende är belöningar. 

För att komma undan detta så myntades begreppet drift, vilket snarare handlade om att 

minska bristtillstånd. För att komplettera driftteorin, vilken man ansåg inte förklarade 

alla motiv, så utvecklades teorin om intrinsic motivation (Reiss, 2004, s. 179-181). 

White, som var en av pionjärerna inom området, antog att aktiviteter som handlar om 

utforskande, manipulation och lek inte är härledda ur bristtillstånd och heller inte 

kopplade till fysiska behov. Gemensamt för dem är att de rör ”effektiv interaktion med 

omgivningen” och att de handlar om ett övergripande behov av kompetens (Reiss, 2004, 

s. 181).  

 Reiss (2004, s. 181-182) konstaterar dock att dessa antaganden om intrinsic 

motivation i stort mest bygger på anekdotiska observationer och egentligen saknar 

uppbackning från vetenskapliga bevis. Ingen har heller på vetenskaplig väg testat 

hypotesen att behovet av kompetens, som finns vid födseln, senare mynnar ut i de andra 

typerna av motiv. Ett ytterligare problem är att Whites definition av 

kompetensmotivation är så bred att den i princip skulle kunna inbegripa alla motiv som 

finns: 

 

”One could argue, for example, that drives also express a desire to 

interact effectively with the environment. In hunger, for example, 

people want to become effective hunters to find food.” (Reiss, 2004, s. 

182) 

 

 En annan egenskap hos intrinsic motivation är enligt dem som förespråkar unitary 

theories det som benämns som intrinsic pleasure. Enligt denna teori motiveras individer 

av sådant som de tror kommer att leda till välbehag. När välbehaget är inneboende i 

aktiviteten så handlar det om intrinsic motivation, men om välbehaget är rotat i något 

utanför aktiviteten så handlar det motsatsvis om extrinsic motivation (Reiss, 2004, s. 

182). 

 Reiss (2004, s. 182-183) ställer motfrågan gällande om intrinsic motives verkligen 
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är behagliga. Han menar att förespråkarna för unitary theories kan ha förvirrat sig in i 

hedonistiska tankegångar. Exempelvis har man haft utgångspunkten att alla människor 

föds med potentialen att tycka om lärande, utan att presentera särskilt mycket 

vetenskapliga bevis som stöder denna tes. Reiss noterar att det också finns människor 

som visar tecken på att ogilla intellektuella aktiviteter. Detta skulle därför lika väl kunna 

tala för att handlingar som rör intrinsic motives är naturligt obehagliga under många 

omständigheter och om de utförs under en längre tid, varpå tesen om att de är 

sammanlänkade med välbehag faller. Vi vill dock uppmärksamma att Reiss här 

möjligtvis kan ha gjort en något snedvriden tolkning av unitary theories. Reiss verkar 

vara inne på att det finns ett antal intrinsic motives som människor aldrig kan vara 

instrumentellt motiverade till. Det är en ståndpunkt som troligtvis inte delas av 

förespråkare av unitary theories. Reeve bygger på ett flertal referenser i följande citat: 

”Any activity, in fact, can be approached with either an intrinsic or an extrinsic 

motivational orientation.” (Reeve, 2009, s. 111). Det unitary theories säger är alltså att 

intrinsic motivation bygger på välbehag, men inte att alla potentiella sådana motiv alltid 

är intrinsically motivated, varpå de inte heller alltid behöver innebära välbehag. I de fall 

då intellektuella aktiviteter inte leder till välbehag behöver de alltså inte vara motiverade 

av ett slutmål, utan är förmodligen instrumentellt motiverade. Alternativt finns det 

krockande motiv i situationen, vilket skulle kunna göra att en handling tillfredsställer ett 

behov men inte ett annat som är i bristtillstånd, och detta kan då göra att individen 

känner både behag och obehag. Slutsatsen är att tesen om intrinsic pleasure fortfarande 

inte kan förkastas. Slutligen menar dock Reiss (2004, s. 184) att det ändå inte finns 

någon signifikant poäng med att argumentera för att välbehag är det som är 

motiverande.  

 

The theory of 16 basic desires 

Reiss är istället förespråkare av multifaceted theories gällande slutmål. Han har skapat 

en teori bestående av 16 olika grundläggande begär som inte verkar ha vare sig någon 

direkt eller särskilt stark koppling till varandra, och som dessutom tros gälla djur såväl 

som människor. Begären är makt, nyfikenhet, självständighet, status, social kontakt, 

hämnd, heder, idealism, fysisk aktivitet, romans, familj, ordning, ätande, acceptans, ro, 

samt sparande (Reiss, 2004, s. 184-187). Reiss (2004, s. 186-188) har även formulerat 
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ett antal hypoteser kopplade till teorin. Bland annat tror han att begären är genetiskt 

distinkta med olika evolutionär bakgrund. Tillfredsställelsen av begären tros leda till ”an 

instrinsically valued feeling of joy, a different joy for each basic desire” (Reiss, 2004, s. 

186), och människor beter sig generellt sett som om de försökte maximera sina 

upplevelser av glädjen som kommer ur tillfredsställelsen av de 16 begären. Vidare 

skriver Reiss (2004, s. 187-188) att människor enligt teorin strävar efter en lagom 

mängd tillfredsställelse av ett visst begär; om en person t.ex. varit social en längre tid så 

kommer den att vilja dra sig undan, medan en person som ägnat längre tid i ensamhet 

kommer vara social. Det som motiverar är skillnader mellan vad en person önskar och 

vad den nyss upplevt. Slutligen finns det ett flertal studier av människors 

självrapporterade motiv som stöder flera av teserna som lagts fram, och teorin har även 

visats kunna förutspå människors beteenden på ett framgångsrikt sätt. 

 

Diskussion – intrinsic motivation 

Det finns uppenbarligen likheter mellan Reiss hypotes om att begären i hans teori leder 

till glädje, och begreppet intrinsic pleasure, vilket han också är medveten om (Reiss, 

2004, s. 191). Reiss är inne på att det är meningslöst att poängtera att motivation bygger 

på välbehag. Vår åsikt är att det är av yttersta vikt att förstå detta samband för att förstå 

hur behov och motivation skapas och fungerar. Enligt vår egen teori och i enlighet med 

behaviorismen skapas nya behov med hjälp av positiva och negativa stimuli, vilket är 

möjligt på grund av att människan har en dragning mot välbehag, samt att hon strävar 

efter att undvika dess motsats. 

 Att människan enligt Reiss strävar efter ”lagom” och att hon motiveras av 

skillnader mellan önskan och upplevelse kan tas för ganska svaga påståenden som 

egentligen skulle kunna appliceras på vad som helst, och även kunna definieras som 

tautologier. Vid en vidare granskning av vart och ett av motiven i teorin om de 16 

grundläggande begären går det även att hitta vissa tveksamheter. Bland annat menar 

Reiss (2004, s. 188) att hämndlystna människor motiveras av att uppleva höga grader av 

rättfärdigande, tävling, stridslystnad, konflikt och aggression. På samma grund som 

Reiss tidigare ifrågasatt korrelationen och kopplingen mellan motiv som är ihoplänkade 

i unitary theories kan hans egen teori ifrågasättas. Varför skulle inte en person t.ex. 

kunna vara hämndlysten men ändå ogilla tävlingar?  
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 Enligt unitary theories kan människans slutmål härledas ur några få naturliga 

psykologiska behov. Denna tes saknar i stort empirisk uppbackning och verkar alltså 

handla om ogrundade spekulationer. Behavioristiska experiment hade redan tidigare 

visat hur behov uppstår genom att nya fenomen blir värdeladdade med hjälp av positiva 

och negativa stimuli, och att dessa sedan kan bli självändamål. Varför byggde man inom 

ämnet inte vidare på dessa resultat? Både Maslows teori om självförverkligande och 

teorierna om intrinsic motivation verkar delvis vara resultat av en humanistisk rörelse 

inom beteendevetenskapen som troligen grundades i ett ogillande av hur dåtidens teorier 

framställde människan. Teorierna kan alltså vara resultat av en strävan efter att betrakta 

människan som ett högre väsen i relation till andra djur (vilket givetvis kan förklaras 

genom identitetsbehovet). Samtidigt är det troligtvis få beteendevetare som inte tar 

Darwins evolutionsteori för sanning, enligt vilken människan bara är ett av alla djur och 

delar släktskap med många andra arter. Själva ser vi inget som hindrar de 

behavioristiska fynden från att vara applicerbara på mer abstrakta koncept; abstrakta för 

att de bygger på användandet av symboler. En alternativ grundläggande uppdelning av 

motiven skulle kunna vara i 1. motiv som inte är beroende av någon slags 

konceptualiseringsförmåga (strikt biologiska behov som hunger och undvikande av 

smärta), 2. motiv som är beroende av enkla koncept (t.ex. grundläggande syn-

/hörselintryck: råttan som drivs att undvika ett vitt rum i Millers experiment), samt 3. 

motiv som uppstått genom associering till symboliska koncept. Vid en granskning av de 

uppdelningar som gjorts inom unitary theories så verkar de i regel kretsa kring den 

tredje kategorin. Reeve (2009, s. 112) tar upp en modell för instrinsic motivation som 

innehåller de tre behoven av självständighet, kompetens och tillhörighet, vilka alla 

benämns som psykologiska behov. Dessa har traditionellt även kallats ego-motiv (Reiss, 

2004, s. 181). De är alla motiv som kretsar kring självet och kan troligtvis uteslutande 

förklaras med vår egen teori om identitetsrelaterade behov. Medan uppdelningarna som 

gjorts i unitary theories angående själva rotmotiven verkar vara, som Reiss påpekar, 

baserade på rena spekulationer, undviker vår teori sådan kritik i och med att den är 

baserad på empiriska fynd.  

 Reiss har förmodligen rätt i att slutmål är mångfacetterade. Enligt vår teori finns 

det dock inga direkta gränser för hur många fenomen som skulle kunna bli 

självändamål. Det verkar även, som vi varit inne på, finnas många andra problem med 



26 

Reiss teori. För att nämna ytterligare ett exempel så är status ett av hans 16 

grundläggande begär. Som tidigare nämnts ska alla begär i teorin ha en genetisk, 

evolutionär bakgrund. Social status som ett ändamål i sig är direkt kopplat till 

identiteten, vilken uppstår genom social interaktion. Det är alltså inget som går att finna 

i generna. Dock är det självklart beroende av förmågor som är genetiskt betingade, men 

med ett sådant resonemang finns det inga motiv som inte är genetiska.  

 

2.2.3 Social responsivitet 

För att bredda vårt perspektiv har vi valt att presentera en teori inom den sociologiskt 

inriktade socialpsykologin. Johan Asplund (1987) är anhängare av den symboliska 

interaktionismen och har myntat begreppet social responsivitet, vilket delar vissa 

grundläggande egenskaper med framförallt intrinsic motivation och även Maslows 

growth motivation. Social responsivitet handlar om en slags elementär benägenhet att 

interagera med omgivningen; som tidigare nämnts menar White att intrinsic motives rör 

effektiv interaktion med omgivningen. Dessutom innebär social responsivitet i sin 

renaste form beteende som sker utan någon yttre belöningskälla och enbart för att det är 

värdefullt i sig självt, vilket stämmer överens med både intrinsic motivation och growth 

motivation.  

 Social responsivitet innebär att svara på sociala stimuli. Två personer som 

samspelar med varandra är socialt responsiva; de svarar på varandras handlingar genom 

nya handlingar baserade på de tidigare. Det är en kommunikation och kan betraktas som 

”ett primitivt språk”. Asplund menar att den sociala responsiviteten är elementär; den är 

inneboende i den mänskliga naturen. Den varar dock inte för evigt, med tiden avtar den 

och ersätts av dess motsats som han kallar asocial responslöshet, vilket innebär en 

obenägenhet att svara. Social responsivitet har även en tendens att växla fokus mellan 

olika fenomen, varpå den sociala responsiviteten i förhållande till ett objekt övergår i 

asocial responslöshet, för att istället centreras kring ett annat (Asplund, 1987, s. 11-15).  

 Social responsivitet sker inte bara mellan människor utan även mellan människor 

och föremål. Asplund exemplifierar bl.a. bilkörning som sker för nöjes skull som ren 

social responsivitet; människan handlar och bilen responderar genom att bete sig på ett 

sätt, vilket människan svarar på med en ny handling, o.s.v. ”Med det här slaget av 

elementär konversation kan man hålla på länge – men inte hur länge som helst utan bara 
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så länge det är roligt.” (Asplund, 1987, s. 14). Samtidigt är alltså det socialt responsiva 

beteendet elementärt och med andra ord något som inte kan förklaras på något annat sätt 

än att det bara inträffar (Asplund, 1987, s. 210). Asplund (1987, s. 19) är också noga 

med att påpeka att den sociala responsiviteten inte finns inom individen, den är inte en 

produkt av egot. Den sociala responsiviteten finns utanför individen, varpå det snarare 

är egot som är en produkt av den sociala responsiviteten.   

 

Diskussion – social responsivitet  

Frågan är varför den sociala responsiviteten väljer ut vissa objekt att interagera med och 

inte andra. Det är en fråga som aldrig kan ges ett svar eftersom den sociala 

responsiviteten är elementär, vilket alltså innebär att den inte går att förklara djupare. 

Kan det verkligen stämma? Asplund (1987, s. 199-210) berättar om en studie som 

utfördes vid Western Electric Company i Chicago i slutet av 1920-talet: det s.k. 

Hawthorne-experimentet. Man var ute efter att undersöka vilken effekt förbättrad 

belysning i lokalerna hade på produktionen. Planenligt ökade också produktionen med 

bättre ljus att arbeta i. Vad forskarna på plats inte hade väntat sig var dock att 

produktionen även ökade i kontrollgrupperna som hade dels oförändrad belysning, och 

även i den som hade försämrad belysning. Men förutom förändrad belysning konstaterar 

Asplund att det finns en ytterligare faktor som ändrats i situationen, nämligen det ökade 

intresset utifrån. Situationens ”socialitet” har förstärkts och förnyats, och förklaringen 

till den ökade produktionen ligger alltså enligt Asplund uteslutande i människans 

elementära benägenhet att respondera socialt. Men varför gör det ökade intresset utifrån 

att arbetarna ökar sin responsivitet till just de monotona arbetssysslorna? Varför gör det 

inte att de börjar respondera med varandra eller med något annat i omgivningen, vilket i 

sin tur skulle sänka produktionen? Detta är inget Asplund problematiserar. Nackdelen 

med begreppet social responsivitet är att det inte säger något som handlingars riktning, 

mer än att människan har en benägenhet att ägna sig åt fenomen som ger henne ett svar 

tillbaka. Asplunds definition av gensvar är dock så bred att det knappast finns något 

existerande ting som inte kan avge ett sådant. Vårt förslag är att den ökade produktionen 

istället bör förklaras som rotad i identitetsbehovet. Som nämnts uppstår detta behov i 

relation till andra människor och är meningsfullt främst i förhållande till dem. Genom 

det ökade intresset utifrån ökar de positiva effekterna av att framställa sig själv positivt, 
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vilket arbetarna gör genom att visa sin arbetsduglighet. Att göra något annat än att 

arbeta hårdare skulle med denna förklaring troligtvis bli kontraproduktivt; det skulle 

sänka värdet på den del av identiteten som är relevant i situationen. Vad som innebär en 

relevant identitet avgörs av den värdegrund som existerar i den sociala kontexten, vilket 

alltså förmodligen i detta fall är att vara en god arbetare. För att förklara arbetarnas 

övergripande beteende krävs alltså dels kännedom om rådande gemensamma 

värderingar, samt en förståelse för identitetsbehovet. Liksom social responsivitet är 

identitetsbehovet belönande i sig självt, men även om det i hög grad är grundläggande 

så är det inte elementärt i samma bemärkelse eftersom dess uppkomst kan förklaras ha 

sina rötter i positiva och negativa stimuli associerade till ett självkoncept, vars 

uppkomst i sig kräver ytterligare förklaring.  

 

2.3 Sammanfattning – meningsfullhetens fundament 
Få fenomen verkar vara universellt värdefulla, de enda som vetenskapsmän är ense om 

är medfödda är de värden som handlar om tillfredsställelsen av människans biologiska 

drifter. Såvitt vi vet har de teorier som utvidgat antalet behov, motiv eller värden som är 

inneboende i den mänskliga karaktären stött på kritik som inte gått att motbevisa på 

vetenskapliga grunder. Den egna teori som vi presenterat gör inga antaganden som 

innebär en expansion av människans innersta behov, till att handla om fler än dem som 

återfinns hos många djur. Istället blandar vi en symbolisk interaktionistisk teori kring 

uppkomsten av självkonceptet med behavioristiska teorier kring uppkomsten av 

drivkrafter, för att kunna förklara hur nya behov skapas. Människans unikt 

välutvecklade kommunikationsförmåga möjliggör uppkomsten av individers 

självkoncept, varpå de blir förmögna att betrakta sig själva som objekt i relation till 

andra individer. I situationer där detta självkoncept upplevs avgörande för framgång 

respektive motgång, blir självkonceptet värdeladdat genom association till välbehag 

respektive obehag, vilket leder till utvecklingen av behov relaterade till identiteten. 

Dessa behov blir sedan självändamål och kan i sin tur ge upphov till nya behov. 

 Identitetsrelaterade behov innebär att individen får ett värde på sig själv i 

förhållande till andra, vilket därför är beroende av att det inom den sociala kontexten 

finns en delad uppfattning om vad som utgör ett sådant värde. I och med att 

indentitetsbehovet verkar i förhållande till andra ökar dess omfattning parrallellt med 
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omfattningen av relevanta människor att jämföra sig med. Eftersom identitetsbehovet 

också är sekundärt i förhållande till biologiska behov ökar dess omfattning även desto 

lättare individen har att tillfredsställa sådana. Människor i dagens moderna länder lever 

både nära varandra och i välstånd, vilket lett till att identitetsbehovets betydelse är större 

än någonsin. Vad som är meningsfullt är alltså därför till stor del beroende av var 

individs sociala sammanhang. Detta ger en flexibel värdegrund som gör att 

meningsfullhet kan skilja sig mellan personer, sociala kontexter och över tid.  

 Till följd av att människors värde och meningsfullhet existerar inom deras 

värdegrund blir de måna om att bevara och sprida denna. Detta skulle kunna vara en 

orsak till att man med daglig verksamhet bestämt att det är meningsfullt att ha ett jobb. 

Syftet med daglig verksamhet är därför att träna individer mot ett avlönat arbete, vilket 

då antas innebära en meningsfull sysselsättning. Det innebär att individerna socialiseras 

in en värdegrund som i hög grad betonar vikten av ett jobb, samtidigt som de i realiteten 

har ytterst liten chans att nå ett sådant. Detta riskerar att ge upphov till existentiella 

problem eftersom individerna då inte kan leva upp till vad som förväntas av dem. 

Frågan är om det inte bara bygger på dessa människors eventuella 

mindervärdeskomplex, som kommer till följd av deras sämre förmåga i förhållande till 

allmänheten. Det leder i sin tur till att deras identitetsbehov riskerar att bli bristfälligt 

tillfredsställt, vilket gör att en sysselsättning som handlar om långsiktiga mål genom att 

betona lärande och utveckling knappast kommer att upplevas meningsfull. Eftersom 

meningsfullhet är så pass beroende av individers situation och förutsättningar bör även 

heterogeniteten i daglig verksamhets målgrupp utgöra ett svåröverkomligt hinder i att 

bidra med meningsfull sysselsättning till alla berörda.  

 

2.4 Förslag på framtida teoretiserande och alternativa   
tillämpningsområden 
Det skulle vara intressant att validera vår teori genom att på experimentell väg försöka 

testa dess grundpremisser. Framförallt då huruvida abstrakta koncept, som självkoncept 

och symboliska fenomen, kan värdeladdas genom association till positiva och negativa 

stimuli.  

 Ett område som medvetet uteslutits ur uppsatsen men som kort kanske borde 

nämnas här är känslor och emotioner. Man kan ana att Reiss är inne på att känslor bör 
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ges en framträdande roll i avgörandet av de grundläggande behoven genom hans 

hypotes om att vart och ett av de 16 begären är sammankopplade med olika känslor av 

glädje. En annan vetenskapsman som går ytterligare ett steg i betoningen av känslor är 

sociologen Thomas J. Scheff (2008). Han vill nämligen i en utarbetning av Maslows 

behovstrappa lägga till ytterligare ett trappsteg som i korthet handlar om förmågan att 

uppleva ”hela registret av lämpliga emotioner”. Vi tycker dock för det första att det är 

en miss att blanda in förmågor i behovshierarkin. Människan är självklart i behov av 

mängder av verktyg och förmågor för att tillfredsställa de grundläggande behov som 

Maslow listar. Men per definition är de ju då inte slutmål, utan istället instrumentella, 

varför de inte hör hemma bland de grundläggande behoven. För det andra bör känslor 

förmodligen betraktas som resultat av behov, snarare än orsaker till behov. En sådan syn 

på behov skulle kunna formuleras i en tautologi likt ”alla behov implicerar känslor, och 

bakom alla känslor finns behov”. Det innebär förvisso att känslor är av stor betydelse, 

men också samtidigt att de är underkastade behov. Detta skulle dock kunna ses som en 

rent språklig definitionsfråga som egentligen avgörs beroende på hur man definierar 

behov, snarare än att vara en saklig fråga.  

 Denna teoridel handlar om något av det allra mest grundläggande i den mänskliga 

naturen, sett ur ett beteendevetenskapligt perspektiv. Som vi redan gett exempel på kan 

vår teori användas för att revidera andra teorier inom olika områden, och i viss mån 

även fördjupa förståelsen för dem. Det finns många områden som skulle kunna vara 

aktuella: Välbefinnande i största allmänhet ligger uppenbart ganska nära. Det är också 

intressant att tillämpa filosofin på många samhälleliga frågor, inte minst kring personer 

med funktionsnedsättningar, men även andra utsatta grupper. Området är relevant även 

utanför beteendevetenskapens gränser, i t.ex. filosofins värdeteori, och då även i moral 

och etik. Motivation och behov är också i regel av visst intresse inom ekonomi. 

 Emotionssociologerna Turner och Stets (2006, s. 48-49) kritiserar bristen på 

helhetssyn och betonar behovet av teorier som är mer kumulativa, vilket man föreslår 

skulle kunna lösas genom att utveckla en mer generell teori om de bakomliggande 

krafter som ökar vissa positiva känslor. En sådan teori skulle möjligtvis kunna rotas i ett 

resonemang kring behov, likt det vi fört. Turner och Stets (2006, s. 47) kritiserar 

dessutom sociologer för att lägga för liten vikt vid motivation. Även Scheff (2008, s. 

33) passar på att kritisera socialkonstruktionister genom att påstå att även de ”bär på 
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outtalade antaganden om den mänskliga naturen”, vilket innefattar föreställningar om 

behov. Han menar att alla diskussioner om beteenden faktiskt innehåller sådana 

antaganden, vilka sällan är uttalade. Som vi varit inne på lägger symbolisk 

interaktionism föga vikt vid motivation och behov, d.v.s. de krafter som startar 

beteenden och som får människor att göra något alls. Det är möjligtvis en olycklig 

ståndpunkt som skulle kunna illustreras med en enkel metafor. Tänk på en fotboll som 

flyger genom luften, och som svänger i en bana åt vänster. Hur ska man kunna avgöra 

vad som gör att bollen svänger om man inte vet hur den sköts iväg? Är det på grund av 

vind eller skruv? Vet man i vilken grad bollen skruvades iväg så blir det enkelt att 

avgöra även vindens påverkan. Vet man det däremot inte så måste man ta stora omvägar 

för att förklara bollens beteende. Vad symbolisk interaktionism gör är att praktiskt taget 

förneka relevansen i att förstå hur bollen sköts iväg. Då människans beteende oftast 

påverkas av många fler faktorer blir det troligtvis ännu viktigare att känna till den 

bakomliggande kraften.  

 Vill man ta detta resonemang till sin spets kan man ifrågasätta det faktum att både 

kognitivism och socialkonstruktionism är baserade på metateorier om hur mening 

uppstår, men då snarare med innebörden av hur fenomen får sin språkliga betydelse 

(Still, 1998, s. 85). Vore det inte mer pedagogiskt, om syftet är att förklara beteende, 

med en metateori om vad som gör fenomen meningsfulla? Med en utarbetad teori kring 

vad som startar beteende borde det bli lättare att sedan avgöra vad som påverkar det. 
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3. TIDIGARE FORSKNING 
Vad säger tidigare forskningsresultat angående meningsfullhet, intellektuella 

funktionsnedsättningar och daglig verksamhet? Genom sökningar på internet och i olika 

databaser fann vi relevant forskning som rör framförallt arbete och sysselsättning, men 

även utbildning och vardag.  

 

Ökad segregering 

Olsen (2009) har i sin avhandling genomfört deltagande observationer samt intervjuer 

med utvecklingsstörda. Han menar att utvecklingsstörda hamnar lite i en påhittad värld, 

mitt emellan socialpolitiken och arbetsmarknaden. I samhället råder ett ideal om att man 

ska vara heltidsarbetande och göra rätt för sig. Ambitionerna är att den dagliga 

verksamheten ska vara utvecklande och leda till ett arbete, men enligt Olsen är fallet 

precis tvärtom. Individerna har snarare svårt att komma vidare och hänvisas under större 

delen av sitt liv till denna typ av verksamhet. Olsen menar att de sysselsättningar som 

erbjuds till utvecklingsstörda gör dem än mer segregerade från samhället. Istället för att 

integreras på vanliga arbetsplatser så blir dagliga verksamheter och dagcenter 

standardlösningar. Där omges de av personal samt individer som har mer eller mindre 

liknande funktionsnedsättningar som dem själva. Verksamheterna kan ge en betydande 

social samvaro som skapar sammanhang för individen, samtidigt som de kan bidra till 

utanförskap från övriga samhället.  

 Larsson (2006) pekar dock på att ett lönearbete inte alltid räcker för att integrera 

människor med intellektuella funktionshinder. Hans studie om hur dessa personer har 

det på sina arbetsplatser visar att det förekommer olika typer av utanförskap. Den 

ofullständiga integreringen, bl.a. genom andra arbetsvillkor än för övriga på 

arbetsplatsen, leder till att individerna kan känna utanförskap. Samtidigt tyder resultatet 

på att ett arbete kan innebära att individen känner att den är som alla andra, vilket 

minskar utanförskapet från samhället. Intervjupersonerna vill helst inte förknippas med 

det som är avvikande utan vill gärna tillhöra det ”normala”. De ansåg att det var skillnad 

på om man går på daglig verksamhet eller om man har lönebidragsanställning. Daglig 

verksamhet förknippades med utvecklingsstörning, medan lönebidragsanställning var 

lite mer som ett riktigt arbete. 
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En fråga om identitet 

Larssons studie visar alltså på att daglig verksamhet kan ha en stigmatiserande effekt. 

Detta bekräftas av Olsen (2009) som berättar att en del personer i hans undersökning, 

vilka eftersträvade ett vanligt lönearbete, skämdes för att deras sysselsättning bestod av 

daglig verksamhet, varpå de undvek att berätta om vad de jobbade med. Dock menar 

Olsen att de dagcenter och arbetsplatser som finns för utvecklingsstörda möjligtvis 

också kan leda till att personerna får en bild av sig själva som arbetande individer och 

att arbetsrollen kan leda till att man känner stolthet och prestige. Även Eklund, Hansson 

och Ahlqvist (2004) pekar på att ett arbete kan innebära att individerna får en bättre 

självbild genom att se sig själva som kapabla, istället för att fokusera på sin 

funktionsnedsättning.  

 Olsen (2009) skriver vidare att deltagarna i hans studie verkar vara präglade av 

samhällets syn på vad lön och arbete är och vad det bör vara. Detta visar sig tydligt 

genom att de själva valt traditionella yrken som är typiskt könsrollsbundna. Kvinnorna 

har exempelvis valt att arbeta i matbespisningar och inom vården, medan männen hellre 

valt snickeri eller industri. Detta kan enligt Olsen ses som ett uttryck för att individerna 

vill befästa sin roll som vanliga samhällsmedborgare som har en fast yrkesidentitet, men 

alternativt även att individerna jobbar med det som samhället förväntar att de ska jobba 

med. 

 

Effekten av daglig verksamhet 

Att det finns fördelar med att ha ett betalt jobb i jämförelse med daglig verksamhet visar 

sig tydligt i en studie utförd av Eklund m.fl. (2004). I deras undersökning delades 

deltagarna in i tre olika grupper beroende på sysselsättningsgrad. Grupp ett bestod av 

individer som hade ett arbete eller som studerade, grupp två bestod av individer som 

hade sysselsättning i form av daglig verksamhet och grupp tre bestod av individer som 

inte hade någon sysselsättning överhuvudtaget. Enkätundersökningen visar att de med 

jobb är mest nöjda med tillvaron. Än intressantare och möjligtvis förvånande är att det 

inte föreligger någon skillnad i nöjdhet mellan dem som har daglig verksamhet och dem 

som inte har någon sysselsättning alls. Enligt Eklund m.fl. visar alltså studien på att de 

som går på daglig verksamhet spenderar en hel del tid på en aktivitet som inte 

garanterar dem en mer meningsfull tillvaro.  



34 

 

Att leva i en skyddad miljö 

Kittelsaa (2008) har intervjuat individer med intellektuellt funktionshinder om hur de 

uppfattar sin vardag. Resultatet visar att respondenterna, vilka hon följt i två år, 

uppfattade sig själva som vanliga människor och ansåg att de bara behövde lite stöd för 

att leva som andra. De var nöjda med sin livssituation och reflekterade inte över de 

tillrättalagda miljöerna de hänvisades till i vardagen. Kittelsaa menar att de kanske inte 

förstår hur andra vuxna lever eller att de faktiskt inte jämför sig med dessa. 

Intervjupersonerna gav en positiv bild av sig själva och fokuserade på vad de kunde och 

tyckte om att göra, samt vilka de helst umgicks med. De talade inte om sin 

utvecklingsstörning, men Kittelsaa anser att detta inte behöver betyda att de inte är 

medvetna om den, vilket stärks av att de öppet pratade om sitt behov av stöd, att de går 

på daglig verksamhet och liknande. Hon menar att det antagligen berodde på att de inte 

enbart identifierade sig som utvecklingsstörda, utan detta var bara ett av många sätt de 

kunde identifiera sig på.  

   I fråga om självbestämmande uttryckte respondenterna att de inte kunde påverka 

sin framtid i någon längre utsträckning, de blev kvar på de dagliga verksamheterna och 

fick därmed begränsade möjligheter till ett vidare socialt liv. Dessutom möttes 

respondenterna ibland av låga förväntningar från sin omgivning. De sågs då enbart som 

utvecklingsstörda som behövde extra stöd. Men oftast upplevde individerna sin vardag 

som positiv, vilket Kittelsaa tolkar som att de själva har tagit in och lever efter den 

gängse uppfattningen om hur vardagslivet för utvecklingsstörda ska te sig (Kittelsaa 

2008). 

 En studie utförd av Frithiof (2007) visar också på hur personer kan anpassa sig till 

att leva under avskiljda förhållanden. Vid upprepade tillfällen intervjuades två personer 

med utvecklingsstörning om hur de ser på sig själva samt vilken möjlighet de har att 

påverka sin egen vardag. Intervjupersonerna tycks acceptera att både arbetsuppgifter 

och omgivningen är anpassade efter dem, samt att de inte tillåts jobba själva utan har 

handledare som stöd. De tycks nöjda med sina jobb och även med lönen, men hade nog 

kunnat tänka sig att tjäna lite mer. 

 Segregationen kan dock leda till problem enligt Kittelsaa (2008). Personerna i 

hennes studie blev bemötta från samhället både som människor med samma värde som 
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alla andra, men samtidigt som individer som inte kan ta hand om sig själva. Detta 

signalerade dubbla budskap, vilket enligt Kittelsaa kunde skapa förvirring hos 

individerna.  

 

Socialt utbyte 

Olsen (2009) nämner social gemenskap som en viktig positiv effekt som sysselsättning 

kan bidra med. Även personerna i Frithiofs (2007) studie ansåg att det viktiga med sina 

arbeten var att få vara en del i en social samvaro. Erdner (2006) har gjort en studie om 

vad funktionshindrade vill få ut av sin sysselsättning. Resultatet visar att det upplevdes 

som meningsfullt att ha ett jobb för att individerna då fick en chans att träffa andra 

människor. Att vara social kunde ge mening till livet enligt respondenterna. Flertalet såg 

sig själva som annorlunda i förhållande till andra människor och upplevde en social 

isolering i vardagen. Många hade svårt för att knyta och behålla kontakter, vilket då 

blev ett hinder för att kunna leva ett socialt liv. Samtidigt uttryckte en del att de inte var 

intresserade av att ha kontakt med andra, framför allt att de inte ville påbörja nya 

relationer. Intervjupersonerna hade ofta en negativ självbild, vilket gjorde dem osäkra 

och avvaktande i relationen med andra människor. 

 

Övriga meningsfullhetsaspekter 

Forskningen vi gått igenom på området intellektuellt funktionshindrade i relation till 

sysselsättning belyser framförallt meningsfullhetsaspekter angående det sociala utbytet, 

samt den övergripande självbilden som en kapabel och normal vuxen människa. Erdners 

(2006) studie visar även att vardagsrutiner och ett arbete med egen inkomst innebär att 

individen kan få kontroll över sitt eget liv, vilket anses betydelsefullt. Enligt (Eklund 

m.fl., 2004) är det endast ett fåtal som har drivkraften att tjäna pengar, men å andra 

sidan så är det ett önskemål hos många. Enligt Olsen (2009) kan sysselsättning även 

fungera som ett rent tidsfördriv. Andra positiva effekter kan vara att lära sig saker och 

att utvecklas. Respondenterna i Frithiofs (2007) liksom i Eklunds m.fl.(2004) studie, 

tycker om att få lära sig saker som är lagom utmanande. 
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4. METOD 
Då vår studie handlar om att förstå och hitta mönster i människors upplevelser av 

meningsfullhet fann vi det, i enlighet med föreskrifter, lämpligt att använda en kvalitativ 

metod (Hartman, 2004; Trost, 1993). Ett möjligt tillvägagångssätt skulle kunna vara att 

göra någon form av observationer, detta alternativ har vi dock uteslutit eftersom vi tror 

att det skulle bli svårt att genomföra p.g.a. begränsningar i tid och resurser. Istället 

bestämde vi oss tidigt för att använda antingen intervjuer eller enkäter. Enligt Frithiof 

(2007, s. 233) är en del forskare skeptiska till att personer med intellektuell 

funktionsnedsättning har förmågan att uttrycka sig, varför man istället väljer att vända 

sig till personer i individens omgivning. Enligt behovsteorin i teoridelen är dock 

meningsfullhet subjektivt, och i hög grad beroende av individens situation och 

förutsättningar. Människor har dessutom en benägenhet att försvara och bekräfta den 

egna värdegrunden, vilken till stor del är avgörande för vad som är meningsfullt. Detta 

leder oss att tro att det finns risk att en eventuell förespråkare skulle kunna vara färgad 

av egna föreställningar, varför vi trots allt har valt att vända oss direkt till personerna 

vars upplevelser vi vill undersöka. 

 Ett annat problem är att personer inte alltid är medvetna om motiven bakom sina 

handlingar (Reiss, 2004, s. 179), och vanligtvis består uttalanden om dem av diskursiva 

tolkningar (Giddens, 1991, s. 47). Detta tillsammans med att personerna vi ämnar 

undersöka eventuellt har svårt att uttrycka sig gör att vi har vi valt intervjuer som metod 

istället för enkäter, då detta ger oss möjlighet att förtydliga resonemang genom att ställa 

följdfrågor. Är målet att ”förstå teman i den levda vardagsvärlden ur 

undersökningspersoners eget perspektiv” så menar Kvale och Brinkmann (2009, s. 43) 

att man bör göra en halvstrukturerad livsvärldsintervju.  

 

4.1 Urval  
På grund av projektets begränsningar, främst gällande resurser, gjordes ett 

bekvämlighetsurval. För att få tag på respondenter tog vi kontakt med föreståndare på 

dagliga verksamheter, som i sin tur frågade personer som de trodde skulle vilja ställa 

upp i studien. Det är uppenbarligen många som av olika anledningar, vilka vi endast kan 

spekulera om, inte vill bli intervjuade. Detta gör att man i än högre grad kan ifrågasätta 
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studiens reliabilitet och urvalets representativitet för målgruppen (personer som har 

daglig verksamhet). Totalt deltog sex personer, tre kvinnor och tre män i åldrarna 24 – 

36 år, från tre olika dagliga verksamheter.  

 

4.2 Empiriskt instrument 
För att ta hänsyn till problemen gällande att ställa frågor dels om motiv, och dels till 

personer med intellektuell funktionsnedsättning, tog vi med frågor med potential att ge 

en uppfattning om personernas situationer, förhållanden och sammanhang. Av etiska 

skäl uteslöt vi dock frågor om personernas funktionsnedsättning och självbild, då vi 

trodde att sådana skulle kunna upplevas negativt, samt att de ändå möjligtvis är svåra att 

prata om inför främlingar. En intervjuguide skapades bestående av ett 30-tal frågor plus 

eventuella följdfrågor. Vid utformningen av frågor utgick vi ifrån vad vi kommit fram 

till i teoridelen, nämligen att det är individuellt vad som uppfattas som meningsfullt. 

Därför valde vi att ta med frågor inom olika områden vilka skulle kunna tänkas beröra 

vad daglig verksamhet tillför en person. Exempel på frågor är ”Vilka är dina 

arbetsuppgifter?” eller ”Berätta om vad du lär dig på jobbet”. Efter en pilotintervju 

reducerades antalet frågor i intervjuguiden till 23 stycken. Pilotintervjun ansågs senare i 

relevanta avseenden jämförbar med de andra intervjuerna varför denna togs med i 

resultat och analys. 

 

4.3 Procedur 
Intervjuerna genomfördes på respektive daglig verksamhet, där föreståndarna hjälpte till 

att finna ett utrymme i vilket intervjun kunde ske ostört. Vid de två första intervjuerna 

var båda författarna med, men sedan bedömdes detta överflödigt varför de resterande 

fyra intervjuerna genomfördes med bara en intervjuare. För att kunna fokusera på 

samtalet bandades intervjuerna. Innan intervjuernas start informerades respondenterna 

om studien i korthet, om hur data kommer att behandlas, om tystnadsplikten och om att 

de när som helst kunde avbryta. Var och en av intervjuerna tog mellan 30 – 45 minuter 

att genomföra. 
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4.4 Bearbetning av empirin 
Varje intervju transkriberades senast ett dygn efter att den genomförts för att inte gå 

miste om intryck utöver det som sades. På så sätt kunde vissa detaljer bifogas till de 

annars ordagranna transkriberingarna.  

 Som nämnts finns det diskursiva element som potentiellt kan påverka resultatet, 

varför vi övervägt att använda oss av någon form av diskursanalys. Inom de olika 

diskursanalytiska perspektiven är man dock främst intresserade av rent språkliga 

aspekter, t.ex. lingvistik eller retorik, och ofta bygger de på att språkbruket används 

inom sin naturliga kontext (Winther Jörgensen & Philip, 2000). Eftersom vi för det 

första gör en intervju, vilket innebär en konstruerad och onaturlig situation, och för det 

andra har så pass strukturerade och slutna frågor, så blir det inte relevant att analysera 

språket på den här nivån. Därför har vi nöjt oss med att endast ha diskursanalytiska 

teorier i åtanke vid analysen, samt även då vi formulerat frågorna för intervjuguiden.  

 För att koda intervjumaterialet användes en innehållsanalys, som är en teknik som 

används för ”systematisk kvantitativ beskrivning av det manifesta innehållet i 

kommunikationen” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 219). Innehållet delades upp i tre 

kategorier som presenteras som rubriker i resultatpresentationen.  

 

4.5 Övriga etiska överväganden  
Förutom att följa Vetenskapsrådets (2002) föreskrifter gällande frågornas innehåll, 

intervjuförfarandet samt behandlingen av empirin var vi lite osäkra på om man måste 

vidta några speciella åtgärder p.g.a. att respondenterna har intellektuella 

funktionsnedsättningar. I själva verket skall de dock behandlas som andra vuxna 

människor i avseenden relevanta för vår undersökning. Det visade sig dock finnas en 

osäkerhet angående detta ute på de dagliga verksamheterna, varför vi i vissa fall blev 

tvungna att vända oss till respektive enhetschef för att först få ett godkännande.  
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5. RESULTAT  
Kodningen av intervjumaterialet ledde till att tre teman kunde urskiljas. 

Arbetsuppgifternas utformning rör vad respondenterna föredrar att göra och om de 

uppfattar sina respektive arbetssysslor som meningsfulla. Instrumentella motiv handlar 

om vad daglig verksamhet medför för respondenterna. Den sista kategorin, behovet av 

en identitet, handlar om hur den dagliga verksamheten eventuellt kan bidra till 

individernas identitet. 

 

Arbetsuppgifternas utformning 

Flertalet av respondenterna föredrar en sysselsättning som är lättsam och enkel. De vill 

gärna behärska sina sysslor, så därför vill de att dessa inte ska vara för utmanande. 

Överlag så finner respondenterna sina uppgifter positiva och en del uppskattar att 

arbetet innebär rutinuppgifter, medan andra gärna vill ha omväxling: 

 

”Jag trivs väldigt bra med mina arbetsuppgifter som jag har här på 

jobbet, det är ju väldigt olika från dag till dag vad som händer och 

sådär och sen är det ju det att vi alla hjälps åt här på jobbet.” 

(Respondent 2). 

 

Det är inte så betydande för respondenterna att göra något som är till nytta eller som 

anses viktigt. En respondent svarar att den helst vill göra något kul när vi frågar vad 

personen helst skulle välja mellan roliga och nyttiga sysslor. En annan respondent gillar 

sina arbetsuppgifter för att möjlighet ges till att kunna utöva fritidsintressen vid sidan 

om sysslorna. Det är även flera som menar att rasten är det bästa med jobbet. Vad gäller 

nackdelar med arbetsuppgifterna är det svårare för respondenterna att ge exempel på 

detta. Några av respondenterna upplever dock att de helst inte vill jobba i stressiga 

förhållanden och därför uppskattar de vissa sysslor mindre: ”Det är jäktigt i köket. Jag 

känner att det är en massa människor, mycket… Det känns lite stressigt.”(Respondent 

5). 

 Vid frågan om vilka arbetsuppgifter som är meningsfulla ger intervjuerna väldigt 

varierade svar. En del av intervjupersonerna menar att det inte är någon arbetsuppgift 

som är meningsfull, medan andra börjar tala om annat, vilket kan bero på att de inte har 
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någon direkt uppfattning om vad meningsfullhet innebär. En intervjuperson berättar om 

vilka uppgifter den tycker om och en annan ger följande svar på vad den anser 

meningsfullt: 

 

”Ja jag tycker det känns meningsfullt för mig att kunna stå i kassan för 

då träffar jag ju folket som jobbar här i huset. Och sen tycker jag 

också att det känns meningsfullt det här med bakningen och lite 

annat.” (Respondent 2). 

 

Enligt respondenterna själva kan de inte påverka sina arbetsuppgifter i någon högre 

grad. De flesta menar att det är handledarna som bestämmer vad som skall göras. Alla 

utom en uttrycker en positiv inställning till att kunna påverka, men samtidigt är det få 

som lägger någon vikt vid det.  

 

Instrumentella motiv 

För samtliga respondenter handlar daglig verksamhet till stor del om att ha något att 

göra på dagarna. På frågan om varför personerna har daglig verksamhet svarar en 

respondent resolut: ”Ha något att göra.” (Respondent 3). 

 Det sociala umgänget som sysselsättningen bidrar med, vilket inbegriper både 

arbetskamrater och handledare, är också något som de flesta gillar. För de flesta av 

intervjupersonerna är det betydande för trivseln på arbetsplatsen. Alla tycker dock inte 

att det är jätteviktigt. Några uppskattar även att vara ensamma emellanåt: ”För det mesta 

är jag för mig själv. För ibland orkar jag inte vara med någon överhuvudtaget.” 

(Respondent 1). ”Det går inte. Jag känner inte att det funkar riktigt. Hon kan inte mig. 

Jag kan inte henne. Hon pratar mycket när jag gör köttbullar.” (Respondent 6). 

 De flesta intervjupersonerna tycker att lön är viktigt, om än knappast avgörande 

för om de skall vilja jobba. Det är flera som inte heller verkar ha funderat särskilt 

mycket över lönen. Det är dock ett par som verkar vara lite bittra, samtidigt som de har 

accepterat läget: ”Nä men det är ju inte roligt att gå till ett jobb och vara gratis kraft och 

inte … men vad ska man typ göra då istället?” (Respondent 2). 
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Behovet av en identitet 

Studien visar på skillnader i vad arbetet bidrar med i fråga om identitet. En av 

respondenterna lägger stor tonvikt vid att han jobbar på en arbetsplats där högt uppsatta 

inom kommunen också jobbar, vilket tyder på att hans yrkesidentitet, som någon som 

gör något viktigt, är betydelsefull. För honom är det viktigt att den dagliga 

verksamheten känns som ett riktigt jobb: 

 

”… sen förstår jag folk som tycker det är roligt att sitta och rita och 

sådär va och rita lite olika tryck och… men jag kände väl det att det 

inte var något riktigt jobb så .. för mig, jag ville komma ut mer och 

träffa lite mera folk och sånt där.” (Respondent 2). 

 

För majoriteten framkommer dock inga tecken på yrkesidentitet, utan arbetet handlar 

egentligen bara om att ha roligt och att ha något att göra. Samtidigt som respondenterna 

ger intryck av att vilja ha lättsamma arbetsuppgifter, vill de ändå känna sig behövda och 

få uppskattning för det som de gör: ”De är så roliga [skratt] Säger att jag är så duktig på 

att sätta på kaffe.” (Respondent 5). 

 Att lära sig något nytt eller att utvecklas som person tycks inte vara primärt hos 

intervjupersonerna. Som nämnts innan föredrar de flesta att arbeta med uppgifter där de 

vet vad som ska göras och vad som förväntas utav dem. Respondenterna menar ändå att 

de lär sig saker, men ger då som exempel de uppgifter som de arbetat med de senaste 

åren: ”Jag lär mig kassan. Lär mig stryka kläder.” (Respondent 4). En av respondenterna 

menar att han lär sig hur han ska bemöta kunder. Denna lärdom har även fått honom att 

fundera kring sitt eget agerande och fått honom att anpassa sitt sätt att tala för att kunna 

bli förstådd: ”Att man ska vara trevlig mot kunder och så. Säga hej och välkommen. Ja 

att prata lugnare med dem. Sakta och fint.”(Respondent 5). 

 Den sista frågan handlar om vad personerna skulle vilja ha för sysselsättning i 

framtiden. Detta är en fråga som de besvarar på lite olika sätt; vissa ger förslag på 

rimliga jobb som de faktiskt skulle kunna ha, andra talar om sina lite mindre jordnära 

drömmar, medan någon inte har en aning. Även om de skulle vilja syssla med annat så 

verkar samtliga dock ändå nöjda med sina respektive dagliga verksamheter.  
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6. ANALYS 
Enligt den hierarkiska ordningen i Maslows (1987) behovstrappa så får människor ett 

behov av självförverkligande först när de primära behoven är tillfredsställda. Som vi 

nämnt i teoridelen tror vi att personer med intellektuella funktionsnedsättningar har 

svårare att tillfredsställa behoven i hierarkins lägre nivåer och därför inte når upp till 

den femte nivån i lika hög grad. Dessutom har vi även nämnt att betoningen på jobb 

som meningsfullt, då ett sådant inte nås, kan leda till ett bristfälligt tillfredsställt 

identitetsbehov, varför individerna snarare kommer att motiveras av sådant som ger 

snabb tillfredsställelse. Vårt resultat ligger i linje med detta, då det för respondenterna 

inte är särskilt viktigt med långsiktiga identitetsaspekter såsom att utveckla sig själv. I 

själva verket tycks det mer viktigt för dem att få uppskattning för det jobb de utför, eller 

för den person de är. Det framkommer även att intervjupersonerna helst ägnar sig åt 

lättsamma uppgifter och att flertalet uppskattar rasterna mest. Detta kan tolkas som att 

de istället motiveras av att få göra saker som tillfredsställer dem i nuet, samt att de har 

fullt upp med att tillfredsställa de grundläggande behoven, varpå behovet av 

självförverkligande blir mer sekundärt.  

 I resultatet framgår även att respondenterna inte har något större behov av att ta till 

sig ny kunskap, vilket även det kan ses som att de inte strävar efter självförverkligande. 

Dock är det enligt flera av studierna i tidigare forskning (Frithiof, 2007; Olsen, 2009; 

Eklund m.fl., 2004) betydande för individer med intellektuell funktionsnedsättning att 

den dagliga sysselsättningen innebär att man lär sig saker. Men respondenterna i vår 

studie menar uttryckligen att den roligaste sysselsättningen är den som är mest lättsam, 

vilket visar att lära sig ny kunskap inte är någon stark drivkraft hos dem.  

 Individerna har enligt vår studie en uppfattning om att de lär sig saker på den 

dagliga verksamheten, men har svårt att ge exempel på vad de faktiskt lär sig. Det kan 

tolkas som att de egentligen inte lär sig något, eller att de har en uppfattning om att man 

bör lära sig saker på sin arbetsplats och då svarar enligt denna uppfattning. Enligt 

Socialstyrelsens rapport (1997) ska den dagliga sysselsättningen vara lagom utmanande 

och inte för enkel för att upplevas som meningsfull. Vårt resultat visar i huvudsak på att 

dessa individer inte alls vill ha en utmaning, utan att de vill göra det som går lättast. De 

flesta ger uttryck för att vilja behärska sina uppgifter självständigt, vilket innebär att 

dessa bör vara relativt enkla för dem. Att välja en enkel utväg med en lätt syssla kan 
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även bero på att de inte uppfattar sina arbetsuppgifter som särskilt givande.  

 Både Larsson (2006) och Olsen (2009) tar upp att daglig verksamhet kan ha en 

negativ inverkan på identiteten genom att det förknippas med oförmåga bland 

individerna, även om Olsen nämner att det även kan associeras positivt. I vår studie är 

det bara en person som verkar få lite av en yrkesidentitet och stolthet genom sin dagliga 

verksamhet, samtidigt som det finns tecken på att samma person inte är helt nöjd. Bland 

annat uttrycker han att han inte gillar att känna sig som gratis arbetskraft. Detta tycker vi 

tyder på att daglig verksamhet i många fall inte klarar av att bidra med en identitet som 

kapabel och normal individ.  

 Istället är förmodligen social identitet ett viktigare bidrag. Socialt utbyte betonas 

mycket i tidigare forskning, och även personerna i vår undersökning tycker i regel att 

gemenskap och att känna att man är del av en meningsfull social samvaro är bland det 

bästa med daglig verksamhet. Som nämnts i teoridelen står identitetsbehovet och det 

egna värdet i relation till andra individer, varför tillfredsställelse av behovet med fördel 

sker i grupp. Samtidigt kan sociala grupper utgöra en viktig del av personers identitet.  

 Ett par av intervjupersonerna uppvisar dock en tvetydighet i denna fråga; till en 

början påstår de att det gillar det sociala utbytet, men allt eftersom framkommer tecken 

på att de faktiskt ofta föredrar ensamhet och att sociala kontakter inte uteslutande är 

positiva. En bidragande orsak till detta skulle kunna vara att detta att vara social och att 

umgås med vänner delvis kan vara ett samhälleligt, kulturellt ideal som pressats på 

individerna av omgivningen. Som vi resonerar i teoridelen är värden och ideal 

avgörande för vad som blir meningsfullt, samtidigt som de till stor del är socialt 

konstruerade och i stor utsträckning orelaterade till människans medfödda behov. 

Mycket av det som människor ser som meningsfullt själva tror de förmodligen är 

allmängiltigt. Dessutom finns det även, som terror management theory antyder, 

existentiella drivkrafter bakom människans benägenhet att se egna värden som 

universellt meningsfulla. 

 Att respondenternas meningsfullhet skiljer sig från allmänhetens finns det fler skäl 

att tro. I vår studie verkar de flesta ha slutat tänka på att de inte kan få en yrkesroll, att 

de aldrig kommer att få en vanlig lön eller att de inte kan påverka sin arbetssituation. 

Även om detta kanske till viss del beror på att de inte har något annat val än att ”gilla 

läget”, så verkade de ändå ha accepterat sin situation och var till synes nöjda med sina 
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sysselsättningar. Detta är också något som gäller respondenterna i Frithiof (2007) och 

Kittelsaas (2008) studier, vilka verkar leva ganska avskiljt från allmänheten. Olsen 

(2009) och Larsson (2006) nämner hur de sysselsättningar som människor med 

funktionsnedsättning erbjuds bidrar till att segregera dem, istället för att, i enlighet med 

syftet, integrera dem. Frågan är om segregeringen måste ses som något negativt. En 

teori skulle kunna vara att avskildhet gör att allmänhetens värden och ideal, vilka dessa 

individer kan tänkas ha svårt att leva upp till, inte blir lika påträngande och betydande. 

Det kanske gör att de slipper att konstant påminnas om vilka de inte är och vad de inte 

har. Både teorier, tidigare forskning och vårt resultat tyder på att det är en rimlig tes att 

segregering skulle kunna vara positivt för vissa individer.  

 När vi kodade empirin från intervjuerna sammanfattade vi även vad som är 

värdefullt, och vad daglig verksamhet i stort innebär för intervjupersonerna var och en 

för sig. Något som är ganska tydligt är hur mycket det skiljer sig personerna emellan. 

För vissa är det sociala viktigt men inte för alla, vissa vill ha rutin medan andra vill ha 

omväxling. Vissa gillar variationen i vardagen som arbetet medför medan det för någon 

snarare är ett rent tidsfördriv och en förlängning av fritiden. Alla har de olika bilder av 

vad ett perfekt arbete skulle bestå i. Dessa skillnader är egentligen föga förvånande med 

tanke på hur få behov det är som enligt vårt teoretiska resonemang är medfödda och 

förutbestämda, tillsammans med det faktum att brukarna inom daglig verksamhet utgör 

en heterogen grupp med väldigt olika förutsättningar.  

 Personerna i vår studie är generellt sett nöjda med sin sysselsättning. Samtidigt 

framkommer det att flera av dem anser att de bästa arbetssysslorna är de som är enkla 

och inte kräver så mycket ansträngning. Dessutom verkar de mest gå och längta efter 

rasterna. Meningsfullheten verkar alltså ligga i de moment som innebär att slippa ifrån 

arbetet. Vidare visar studien utförd av Eklund m.fl. (2004) att personer med daglig 

verksamhet inte är mer nöjda med tillvaron än dem som inte har någon sysselsättning 

alls. Kan det vara som så att samhället lägger in massa egna meningsfullhetsaspekter i 

daglig verksamhet, som t.ex. målen om arbete och personlig utveckling, medan 

brukarna själva mest vill ha kul och fördriva tiden? 
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7. SLUTDISKUSSION – EN MENINGSFULL 
DAGLIG VERKSAMHET   

Det övergripande syftet med daglig verksamhet är att hjälpa individer med 

funktionsnedsättningar till avlönade arbeten på vanliga arbetsplatser. Detta är ett mål 

som mycket sällan nås. Varför görs inget åt detta? Vad är vitsen med att spendera 

skattepengar på en insats som är dömd att misslyckas? Tanken är att daglig verksamhet 

ska innebära en meningsfull sysselsättning för dess målgrupp. Om brukarna hade 

upplevt det meningsfullt att sträva efter ett lönearbete, så skulle detta möjligtvis 

rättfärdiga att daglig verksamhet är utformat för att nå detta mål. Dessvärre verkar så 

inte vara fallet. Vår studie visar att personerna i regel knappt lägger någon fokus alls på 

att ha ett ”riktigt” arbete när de talar om vad som är meningsfullt för dem. De verkar 

snarare ha accepterat sin situation och värdesätter istället andra saker. I vår studie utgör 

personer som fortfarande drömmer om ett vanligt arbete ett undantag, vilka dock verkar 

relativt medvetna om att drömmarna förmodligen aldrig kommer att besannas; de har 

accepterat situationen men ger också intryck av uppgivenhet. Tidigare forskning visar 

också att daglig verksamhet bidrar till mindervärde och stigmatisering för vissa. Som 

nämnts i teoridelen finns det existentiella risker med att inte kunna leva upp till de 

förväntningar som finns på individens roll. Sådana förväntningar bestäms av var 

individs värdegrund, vilken i sin tur är ett resultat av respektive individs sociala 

kontexter. Sådana förväntningar måste med andra ord inte existera. I och med att daglig 

verksamhet strävar efter att hjälpa individerna till ett jobb så tjänar det förmodligen till 

att förstärka idealbilden av att man ska vara en kapabel människa som kan ta hand om 

sig själv. Enligt socialstyrelsens egen rapport (2008) är det en närmast obefintligt del av 

dem som har daglig verksamhet som når en vanlig anställning. Är det verkligen 

meningsfullt att tvinga dessa ideal på människor som uppenbarligen har väldigt liten 

chans att nå dem, och som till följd dessutom riskerar att må dåligt? Frågan är om det 

ens är etiskt korrekt.  

 Alternativet till att förstärka olyckliga ideal genom att fokusera på riktiga arbeten, 

är att skydda individerna från dessa ideal, vilket förmodligen skulle innebära en daglig 

verksamhet som bidrar till att särskilja individerna från allmänheten rent 

värdegrundsmässigt. Olsen (2009) betonar att daglig verksamhet redan idag skiljer ut 

och segregerar dessa människor. Men frågan är om detta verkligen måste ses som något 
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negativt. Som vi resonerat i vår meningsfullhetsteori är de flesta värden sociala 

konstruktioner, och de omskapas konstant i den sociala kontexten. I en miljö som 

varken rekonstruerar, förstärker eller ens värderar vanliga ideal borde meningsfullheten 

tveklöst se annorlunda ut. Liksom vårt resultat så stöder även tidigare forskning denna 

tes genom att visa på att individerna kan vara nöjda med att leva i en relativt skyddad 

miljö där egna begränsningar lättare kan accepteras. De värderar inte heller krävande 

sysslor eller att lära sig saker i lika hög grad som att ha en lättsam och förnöjsam 

sysselsättning. Något annat som värderas klart högre än arbete och yrkesidentitet är det 

sociala utbytet och den identitet som samvaron ger, även om det finns vissa tecken på 

att detta också kan bero på omgivningens ideal.  

 Eftersom daglig verksamhet ändå misslyckas med att integrera människor i 

samhället, varför behålla de negativa konsekvenserna som det innebär att fortsätta sträva 

mot normalitet? Finns det något egenvärde i att alla ska vara likadana? Är det inte bättre 

att då fokusera på välbefinnande och meningsfullhet? Daglig verksamhet lyckas 

uppenbarligen heller inte särskilt bra med att bidra med en meningsfull sysselsättning. 

Tidigare forskning avslöjar att människor med daglig verksamhet inte är mer nöjda med 

tillvaron än dem utan sysselsättning. Förvisso verkar de personer vi intervjuat glada 

över sina sysselsättningar, men samtidigt är ju vårt urval förmodligen inte helt 

representativt för dem som är berättigade till daglig verksamhet, eftersom 

undersökningen uteslutit personer som inte har men som skulle kunna ha daglig 

verksamhet. Resultatet tyder dessutom på att våra respondenter utför sysslor som de inte 

tycker är särskilt meningsfulla. 

 Så frågan är om inte syftet med daglig verksamhet borde ses över. Som det är nu 

menar vi att det hindrar berörda individers upplevelse av meningsfullhet. Vårt förslag 

innebär möjligtvis en ökad värdemässig segregering, men detta är inte på något sätt att 

likna vid ökad fysisk segregering. I praktiken handlar det om att låta dem skapa och leva 

efter sin egen meningsfullhet, istället för att trycka på dem allmänhetens.  

 

7.1 Nyckelpunkter i strävan mot en meningsfull daglig 
sysselsättning 
Följande punkter är baserade på beteendevetenskapliga teorier om meningsfullhet, 

tidigare forskning samt vår egen studie, och fångar i korthet vad vi anser bör vara 
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tongivande i utformningen av en meningsfull daglig verksamhet: 

 

 Variation i typerna av daglig verksamhet  

 Flexibilitet gällande utformningen av respektive sysselsättning  

 Mindre fokus på att lära sig och att utvecklas 

 Större fokus på individuella värderingar  

 Möjlighet till social samvaro utan att det tvingas på individen  

 Möjlighet att utföra lättsamma sysslor 

 

Det viktigaste är egentligen insikterna om att vad som är meningsfullt i hög grad är 

beroende av sociala kontexter och individuella förutsättningar, samt att det inte är 

förutbestämt eller oföränderligt. 

 

7.2 Reflektioner kring metod och förslag på framtida forskning  
Ämnesvalets komplexitet och subjektiva karaktär gjorde att vi valde intervjuer som 

metod, då vi ville skapa oss en bild av vad intervjupersonerna själva ansåg om sin 

sysselsättning. I andra studier har man istället valt att vända sig till personer i de 

berördas närhet, förmodligen på grund av svårigheterna med att vända sig direkt till 

personer med intellektuell funktionsnedsättning. De flesta personer vi intervjuade hade 

en god verbal förmåga, även om de ibland missuppfattade frågorna, eller inte ville 

erkänna att de inte förstod dem.  

 Intervjuguidens utformning påverkades av vår egen uppfattning om 

meningsfullhet, samt vår föreställning om vilka ämnen intellektuellt funktionsnedsatta 

kan ha en uppfattning om. Då ämnet meningsfullhet är mångfasetterat och subjektivt 

upplevde vi det svårt att formulera frågor som skulle ge oss en bra bild av vad som är 

meningsfullt för våra intervjupersoner. Vi lät därför intervjuguiden avspegla en bred bild 

av hur meningsfullhet kan uppfattas. 

 En del av intervjuerna mynnade ut i ganska kortfattade svar, vilket emellanåt 

försvårade analysen. Möjligen hade vi fått andra svar om intervjupersonerna hade känt 

oss sedan tidigare och på så sätt känt sig mer trygga i intervjusituationen. Därför hade 

det kanske varit lämpligt att använda sig av deltagande observationer till en början, dels 
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för att de skulle få chans att vänja sig vid oss och dels att vi skulle kunna lära oss om 

deras arbetssituation. Vi upplevde dock att de flesta respondenterna var bekväma och 

kunde säga vad de tyckte. 

 Något som kan tänkas tala till vår nackdel är det bekvämlighetsurval som vi 

använde oss av. Vi förlitade oss på att personalen kunde hjälpa oss med att välja ut 

intervjupersoner. Möjligen tillfrågades då enbart ett fåtal, som de hade en uppfattning 

om att de ville vara med eller hade möjlighet att vara med. Vi kan inte veta om våra 

respondenter hade en annan upplevelse av sysselsättning än dem som valde att inte vara 

med, eller om resultatet hade blivit annorlunda om även dessa individer varit med i 

studien. Valet av urval hade sitt ursprung i att vi upplevde en praktisk svårighet i att få 

tag på intervjupersoner.  

  

Framtida forskning 

Som vi diskuterat missade vi eventuellt en betydande variation i urvalets målgrupp. 

Framtida studier skulle kunna fokusera på att minska detta bortfall. Ett förslag är att 

först försöka skapa ett förtroende hos personerna, t.ex. genom att besöka de dagliga 

verksamheterna innan, för att på så sätt få fler att ställa upp. Det skulle även kunna leda 

till större förståelse för faktorer i omgivningen som kan tänkas påverka respondenternas 

diskursiva tolkningar av varför fenomen är meningsfulla.  

 Det skulle även vara intressant att inkludera den grupp människor som enligt LSS 

är berättigade till daglig verksamhet men som inte har det. Det är möjligt att många av 

dessa personer väljer bort daglig verksamhet för att det inte upplevs som tillräckligt 

meningsfullt. Av vilka skäl sker i så fall detta? Vad skulle krävas för att de ska få en 

annan uppfattning? 
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Bilaga 1 

BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE 

Berätta om hur det gick till när du fick detta jobb. 

Hur länge har du varit här? 

Berätta vad det är du gör på jobbet. Vilka är dina uppgifter? 

Vad tycker du om dina arbetsuppgifter?  

Vilken arbetsuppgift gillar du mest?  

Vilken arbetsuppgift gillar du minst?  

Vilka arbetsuppgifter känns mest meningsfulla för dig?  

Har du möjlighet att påverka dina arbetsuppgifter? Gör du det? Är det viktigt att kunna 

påverka? 

Berätta om vad du lär dig på arbetsplatsen. 

Får du någon ersättning för att jobba här? 

I så fall, vad betyder lönen för dig?  

Skulle du jobba även om du inte fick lön?  

Vilka arbetar du tillsammans med här?  

Berätta vad du tycker om dem.  

Tycker du bäst om att jobba själv eller tycker du bäst om att jobba med andra?  

Berätta vad du tycker om arbetsplatsen.  

Varför vill du arbeta här?  

Vad tycker du är bra med att ha ett jobb? Vad är det bästa?  

Finns det något dåligt med att ha ett jobb?  

Vad tycker du om att göra på din fritid? 

Om du inte arbetade här vad skulle du göra då?  

Vad skulle du vilja ha för sysselsättning i framtiden? 

Något som du själv skulle vilja tillägga? 

 

 


