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This study aims to explore how employment of people with intellectual disabili-
ties has grown from only a few participants in the 1960 to be a statutory right. The 
aim is further to describe the progress and how theories about disability, normali-
zation and social integration relate to the activity. Particular attention is given to 
the conditions of the labour market and how it influences the activity. Does the 
ambition to get activity closer the labour market changes and if there are chang-
ing, in what way? Is it important that employment resemble or can lead to a com-
mon work? The method is to study and analysis periodicals and newspapers arti-
cles and make interviews. The main result of the study is: theories about disabil-
ity, normalization and social integration has nearly connection with the employ-
ment, the ambition to get activity closer the labour market changes between dif-
ferent periods, the conditions to the labour market make sense and for some peo-
ple with intellectual disabilities it is important that the employment resemble or 
can lead to a common work but for many the important is that employment offers 
in  situation and a environment that they enjoy.  
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Förord 
En höst övergick till vinter, det blev vår och sommaren närmar sig. Några lösa 
tankar, som från början mest var en lek med ord, har utvecklats till att bli en 
magisteruppsats. Det har varit en stimulerande och lärorik tid. Det händer något 
med tankar som blir till text och det är nästan magiskt med en text som har vilat 
en tid. En del text visar sig vara onödig och kan kasseras medan annan leder till 
nya tankar som blir till ny text. Det är min förhoppning att texten i denna uppsats 
ska väcka en del frågor, inspirera till fortsatta samtal och dessutom bidra till något 
klarläggande.   

Det är flera personer som genom sitt deltagande har gjort det möjligt att genom-
föra undersökningen och jag är skyldig dem alla ett stort TACK!  

Först och främst de personer som bidragit med egna upplevelser i samband med 
de intervjuer som jag har genomfört. Deltagare inom daglig verksamhet: Ingela, 
Stefan, Rut och Ulf (som alla egentligen heter något annat). Det är ni, tillsammans 
med övriga deltagare, som i vår dagliga verksamhet påminner mig om att livet blir 
särskilt innehållsrikt när människor vågar vara olika. Som experter inom detta 
område gav ni mig kunskaper som jag inte kan läsa mig till i böcker. Tack Bo 
Engvall och Sven Åkesson som båda har en speciell klokhet i och med lång erfa-
renhet av att vara personal inom daglig verksamhet. Det var behagligt att få sam-
tala i lugn och ro om frågor som omger oss i vardagen men som vi inte alltid hin-
ner tala färdigt om. Era erfarenheter är väl värda att dokumentera! Tack Helene 
Wirandi, som arbetar vid Socialstyrelsens handikappenhet, mina tankar tog ny fart 
efter det givande samtal jag hade med dig. Jag ser fram mot fortsatt samarbete! 

Tack medarbetare på Opus: Anki, Bitte, Eva, Inger, Lena, Lennart och Yvonne. 
Ni är också delaktiga i denna uppsats i och med alla erfarenheter och samtal vi har 
i vårt arbete. Ibland fick ni mer arbete när jag försvann till Halmstad för att delta 
på seminarium. 

Ett stort tack till Cecilia Kjellman för god handledning, stöd, uppmuntran och 
kloka råd. Jag såg alltid fram mot handledningstillfällena och jag reste hem fylld 
av inspiration. 

Tack kära medstuderande på distanskursen Handikappvetenskap magisterprogram 
med ämnesbredd. Ni fick mig att inse att studier på distans inte behöver betyda 
distans i vänskap och omtanke.  

Åsa och Alva, det är så underbart att ni alltid finns i min närhet och tack för att ni 
har delat mina tankar under denna tid! Tack Åsa för hjälp med datorsupport och 
korrekturläsning. Nu Alva, ska jag bygga den där hyllan. 

Timjan, du fick mig ibland att lämna skrivandet och gå ut på hundpromenad. Det 
var bra för ofta var det ute i skogen och inte framför datorn som tankarna föll på 
plats. 

Kristianstad i maj 2006 

Martin Kronkvist
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Kapitel 1 – Bakgrund 
Inledning 
Denna uppsats handlar om sysselsättning för vuxna med utvecklingsstörning och 
hur sysselsättning kan innebära en möjlighet att få del av normala villkor i ett 
samhälle. 

Men vad är egentligen normalt? Är det normalt att gå till jobbet och få 39 kronor 
för en arbetsdag? Är det normalt att själv bestämma när arbetsdagen är slut eller 
hur lång semestern ska vara? Det är lätt att svara nej på ovanstående frågor. Ändå 
är det verklighet för deltagare som ingår i en verksamhet vars syfte är att bidra till 
en mer normal tillvaro. 

Begreppet normalisering är kontroversiellt. För om det finns någon som kan defi-
niera vad som är normalt finns det också någon som kan definiera vad som är 
onormalt. Det ligger nära till hands att tänka att det onormala är något som är 
önskvärt att förändra. 

Å ena sidan vill vi som arbetar för normalisering arbeta för jämlikhet och full del-
aktighet. Å andra sidan kan vi se ett värde i det avvikande och rätten att få vara 
den man är. Går det att förena dessa målsättningar?    

Uppsatsen kommer att kretsa kring ämnen som har med normalisering, integrering 
och förändring att göra.     

Uppsatsens berättigande 
Organiserad sysselsättning för vuxna personer med utvecklingstörning har vuxit 
från att bara vara några enstaka förunnat till att bli en lagstadgad rättighet. När 
rätten till sysselsättningshem skrevs in i omsorgslagen 1968 hade ca 100 personer 
sysselsättning. (Grunewald 2002) Idag har ca 25000 personer insatsen daglig 
verksamhet enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Det 
är den insats i lagen som omfattar flest personer och antalet deltagare fortsätter att 
öka. (Socialstyrelsen 2006) Många deltagare inom daglig verksamhet tillbringar 
en stor del av sin vakna tid i verksamheten. Mycket av senare års forskning kring 
personer med utvecklingstörning har handlat om, eller har sin utgångspunkt från, 
frågor som rör utbildning och boende medan relativt lite handlar om syssel-
sättning (Mallander 1999, Ringsby Jansson 2002, Tideman 2000 m fl).    

Med tanke på omfattningen av insatserna och de frågor insatserna väcker anser jag 
att sysselsättning för personer med utvecklingsstörning är väl värd att undersöka. 

En historisk beskrivning 
Omsorger om personer med utvecklingsstörning verkar vara under en ständig ut-
veckling. Texter som bara är några decennier gamla kan vara fascinerande att läsa 
eftersom de känns ålderdomliga och visar på ett främmande synsätt. Men delta-
gare som började med sysselsättning under sextiotalet kan vara verksamma i en 
sysselsättning än idag liksom en del av personal inom verksamheter. Det gör den 
historiska kopplingen än mer intressant eftersom det troligen finns direkta orsaker 
till varför personal arbetar, planerar och tänker som de gör idag. 



Martin Kronkvist, Sysselsättning för vuxna med utvecklingsstörning 

 - 8 - 

Att vara medveten om och dra lärdom av den historiska utvecklingen kan vara 
viktigt vid handikappstudier. Det är inte säkert att historien ger tydliga svar på de 
frågor som ställs och historien upprepar sig inte exakt. Det går dock med hjälp av 
historisk kunskap att lära sig av de värsta misstagen. Om den historiska kunska-
pen förenas med erfarenheter från dagens samhälle blir möjligheten till en djupare 
förståelse större. (Borsay 2002) 

Av denna anledning väljer jag att göra en historisk beskrivning; jag vill få en dju-
pare förståelse för att kunna beskriva och analysera frågor som rör sysselsättning 
för vuxna med utvecklingsstörning. Jag kommer att ta del av tidningsartiklar från 
1960-talet och jag kommer att intervjua personal och deltagare med lång erfaren-
het. 

Kent Ericsson, verksam vid pedagogiska institutionen Uppsala universitet, redo-
gör i en rapport hur dagliga verksamheter för personer med utvecklingsstörning 
har utvecklats från externatundervisning, till sysselsättningshem där de senare ofta 
var på initiativ av föräldrarörelsen. Sysselsättningshemmen kom att kallas dag-
center när Socialstyrelsen senare gav direktiv om hur de skulle utformas.  

Verksamhet i form av dagcenter har enligt författaren präglats av att landstinget 
har haft ansvaret. Ett dagcenter var en plats dit personer kom, ibland från andra 
kommuner. Personal och deltagare sökte lösningar inom denna byggnad istället 
för att arbeta utåt. I och med kommunalisering och lagstiftning som markerar ett 
nytt synsätt har utflyttade verksamheter vuxit fram och möjligheten för deltagare 
att påverka valet av sysselsättning har ökat. 

Ericsson konstaterar att daglig verksamhet är en omsorgsform eftersom den regle-
ras av omsorgslagar. Att det är en frivillig verksamhet är en viktig förutsättning. 
Uppdraget är att erbjuda meningsfulla verksamheter för en person. Eftersom det är 
olika från person till person vad som uppfattas som meningsfullt går det inte att 
säga att en viss verksamhet är meningsfull eller ej. Detta måste prövas utifrån per-
sonens förhållanden vilket kräver stor variation på verksamheter och en utmaning 
för de som erbjuder daglig verksamhet. (Ericsson 2003) 

Betydelsefulla begrepp 
Det finns olika synsätt på handikapp och det får konsekvenser för den enskilda 
och för samhället beroende på vilket av synsätten som väljs vid arbete med frågor 
som rör personer med funktionshinder. Det känns därför angeläget att i denna 
uppsats beskriva olika synsätt på handikapp.  

Under de senaste decennierna har teorier om integrering och normalisering haft 
stor betydelse för utvecklingen av landets handikappolitik och dessa begrepp ak-
tualiseras när jag undersöker utvecklingen av sysselsättning för personer med 
utvecklingsstörning. 

Även om det är ofta använda begrepp är innebörden inte alltid tydlig. De behöver 
därför en särskild granskning i denna studie. Jag kommer i uppsatsens teoridel att 
fördjupa mig i dessa begrepp och återkomma till dem i samband med analys och 
diskussion av det emiriska materialet. Under rubriken Begreppsbeskrivning i detta 
kapitel kommer jag mer kortfattat redogöra för en del andra begrepp som har 
betydelse för uppsatsen.  
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Likhet med arbete och kopplingen till arbetsmarknaden 
Daglig verksamhet påminner om ett arbete men är ändå inte ett lönearbete. Det 
kan finnas målsättningar att arbetet ska likna vanligt arbete och att deltagare ska 
närma sig öppna arbetsmarknaden. Samtidigt är det en omsorgsform som för 
många deltagare varar hela deras yrkesverksamma tid. 

Dessa omständigheter intresserar mig och väcker spännande frågor. 

Finns det kopplingar mellan läget på öppna arbetsmarknaden och förändringar av 
sysselsättningen för personer med utvecklingsstörning? Undersökningen kommer 
att studera verksamhetens förhållande till den öppna arbetsmarknaden. Hur ser 
deltagare och personal på förhållandet till öppna arbetsmarknaden? Anser delta-
gare att de har ett riktigt arbete och vad menas egentligen med riktigt arbete?  

Syfte och frågeställningar 
I ovanstående inledning har jag redogjort för varför jag väljer en historisk be-
skrivning, varför jag finner ämnet angeläget att undersöka, några betydelsefulla 
begrepp, olika perspektiv och varför jag vill undersöka kopplingen till arbets-
marknaden. I kommande stycke förenas ovanstående tankar när jag formulerar 
uppsatsens övergripande syfte och frågeområden. 

Övergripande syfte 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att beskriva hur sysselsättning för vuxna 
personer med utvecklingsstörning har förändrats från 1960-talet fram till idag. Jag 
vill beskriva hur teorier om handikapp, normalisering och integrering anknyter till 
sysselsättning för vuxna personer med utvecklingsstörning. Särskilt fokus kom-
mer att riktas mot förändringar som bidragit till mer eller mindre utåtriktad verk-
samhet och förhållandet till öppna arbetsmarknaden.  

Frågeställningar 
Jag redogör här för de frågeställningar jag ställer inför arbetet med studien. Med 
sysselsättning avser jag sysselsättning för vuxna personer med utvecklings-
störning.  

• Hur förhåller sig teorier om handikapp, integrering och normalisering till 
sysselsättningen?  

• Har ambitionen att sysselsättningen ska likna ett vanligt arbete eller leda 
till ett arbete på öppna arbetsmarknaden förändrats? 

• Hur påverkar förhållanden på öppna arbetsmarknaden utvecklingen av 
sysselsättningen?  

• Är det viktigt att sysselsättningen liknar ett vanligt arbete eller kan leda till 
ett vanligt arbete? 

Begreppsbeskrivning 
Jag vill här förklara en del återkommande begrepp som jag använder i uppsatsen.  

Det är inte helt enkelt att kort redogöra för dessa begrepp. Uppsatsen beskriver en 
utveckling som har skett under flera decennier. Till exempel är dagcenter en insats 



Martin Kronkvist, Sysselsättning för vuxna med utvecklingsstörning 

 - 10 - 

enligt 1986 års omsorgslag. När omsorgslagen ersätts av LSS heter insatsen daglig 
verksamhet och dagcenter är en plats där daglig verksamhet kan bedrivas. Be-
greppen kan till viss del ha olika innebörd under olika perioder. 

Skyddad verkstad är mer vanligt fram till 1990-talet vilket kan bero på att Sam-
halls verksamhet till stor del var inriktat mot industriell verksamhet. Därefter har 
Samhalls verksamhet mer fått karaktären av servicearbeten.   

Utvecklingsstörning är egentligen ett komplicerat begrepp och skulle kunna ha en 
betydligt mer omfattande förklaring än vad jag redogör för här nedanför. Jag åter-
kommer dock till olika synsätt på handikapp i teoriavsnittet och det ger en be-
skrivning av olika synsätt som även gäller personer med utvecklingsstörning. 

 

Dagcenter Dagcenter kan vara en plats där det bedrivs daglig verk-
samhet. Ofta är dagcenter en lokal eller byggnad där den 
dagliga verksamheten sker. Efterhand som mer utflyt-
tade och integrerade former av daglig verksamhet har 
börjat komma används begreppet dagcenter mer för de 
traditionella verksamheterna som fortfarande finns kvar. 

Daglig verksamhet Insats enligt LSS i form av sysselsättning för person 
med funktionsnedsättning som i huvudsak är i yrkes-
verksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte utbildar 
sig.  

Individuellt behovsprövad insats som ges med stöd av 9 
§ 10 LSS. Rätten till daglig verksamhet gäller endast 
personer som tillhör personkrets 1 och 2 (personer med 
utvecklingsstörning, autism eller autismliknande till-
stånd samt personer med betydande och bestående be-
gåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i 
vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjuk-
dom).  

Deltagare Deltagare är det begrepp som används om personer som 
deltar i daglig verksamhet i Kristianstad. Det är det be-
grepp som jag är mest van att använda och jag väljer 
därför att använda det i uppsatsen när jag allmänt skriver 
om personer med utvecklingsstörning som deltar i någon 
verksamhet. Dock förekommer det att jag använder 
andra begrepp, som i redovisningen av artikelmaterialet, 
där jag använder det begrepp som står i den artikel som 
jag refererar till (t ex omsorgstagare eller arbetstagare). 

Habiliteringsersättning Flertalet kommuner betalar en mindre ersättning för att 
den enskilde deltar i daglig verksamhet, en så kallad 
habiliteringsersättning.  

LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade (för en mer utförlig beskrivning av LSS, se 
kapitel 3) . 

Skyddad verkstad På en skyddad verkstad arbetar personer med olika for-
mer av funktionshinder som har svårt att få eller behålla 
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arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. Till skillnad 
från daglig verksamhet utbetalas avtalsenlig lön. Skyd-
dade verkstäder drivs av Samhall vilket är ett aktiebolag 
som ägs av staten.    

Sysselsättningshem Sysselsättningshem var en nyhet i omsorgslagen som 
kom 1968. Personer med utvecklingsstörning som inte 
kunde arbeta i skyddad verkstad fick enligt lagen rätt att 
delta i verksamhet på sysselsättningshem. Sysselsätt-
ningshem kom senare att ersättas med begreppet dag-
center. (Grunewald 2000) 

Utvecklingsstörning Utvecklingsstörning är ett funktionshinder som rör per-
sonens begåvningsutveckling och faktorer som påverkat 
den under utvecklingsåldern, d.v.s. före 16-18 års ålder.
Utvecklingsstörningen är olika hos olika personer. Vad 
en person med utvecklingsstörning klarar av beror på 
vilket stöd och vilken träning den får. Personer med 
utvecklingsstörning kan behöva längre tid än andra för 
att förstå, lära sig nya saker och uttrycka sina tankar och 
känslor. Utvecklingsstörningen kan vara grav (svår), 
måttlig eller lindrig. (FUB 2006a) 

Avgränsningar 
Studien handlar om utvecklingen av sysselsättning för vuxna personer med 
utvecklingsstörning från 1960-talet och framåt. Orsaken till att jag valt denna 
tidsperiod är att i början av 1960-talet kommer de första artiklarna i tidskrifter och 
lokalpress som beskriver sådan sysselsättning, åtminstone sysselsättning som be-
drevs i organiserad form utanför vårdhem. Förmodligen hade det gått att hitta 
beskrivningar om andra former av sysselsättningar, till exempel de som bedrevs 
på vårdhem, i tidigare artiklar men då hade omfattningen av arbetet blivit orimligt 
stort.  

Jag beskriver den utveckling som har skett i Sverige på lokal nivå (Kristianstads 
kommun) och nationell nivå. Det finns naturliga orsaker till att inte gå utanför 
landets gränser i beskrivningen. Lagar som reglerar insatser gäller för vårt land 
och myndigheter verkar inom landets gränser. Det hade varit intressant med en 
internationell jämförelse men även det hade inneburit att studien blivit alltför om-
fattande.  

Jag har valt att beskriva utvecklingen för personer med utvecklingstörning efter-
som det är denna grupp som omfattas av insatser enligt omsorgslagarna under 
större delen av perioden. Från och med 1986 års omsorgslag vidgas personkretsen 
som kan få rätt till insatser att även gälla personer med förvärvad hjärnskada som 
lett till en betydande och bestående hjärnskada och personer med autism (eller 
barndomspsykos som det heter i lagtexten från 1986). Jag väljer dock att i första 
hand att beskriva utvecklingen för personer med utvecklingsstörning. Dels efter-
som det är den gruppen som får del av insatser från början och dels eftersom det 
är den största gruppen som får denna form av insats. I min redovisning och analys 
kommer jag dock att beröra det faktum att nya grupper tillkommer och något om 
de konsekvenser det för med sig.  
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Etiska ställningstaganden 
I samband med undersökningen har jag genomfört ett antal intervjuer. Jag har dels 
intervjuat fyra deltagare inom daglig verksamhet och dels tre personer som genom 
sin yrkeserfarenhet har kunskap om frågorna. I redovisningen valde jag att an-
vända fingerade namn för deltagarna men personalens riktiga namn. Orsaken till 
detta var att jag ser en skillnad mellan grupperna. Deltagarna är mer föremål för 
studie i min undersökning medan personalen deltar i sin professionella roll.  

Trots att deltagarna medverkar i studien med fingerade namn är det möjligt att 
någon person blir igenkänd av läsaren. Inte minst eftersom det framkommer att 
den lokala studien beskriver verksamheter i Kristianstads kommun. Jag anser dock 
inte att materialet är så känsligt att denna omständighet utgör ett hinder för att 
redovisa vilken kommun det handlar om. 

Samtliga intervjupersoner informerades om syftet med intervjun och att det var 
frivilligt att vara med. De fick information om att de hade möjlighet att när som 
helst avbryta sitt deltagande i undersökningen. Intervjupersonerna informerades 
om att intervjun spelades in på MP3-spelare och att det bara var jag som skulle 
lyssna på inspelningen. De tillfrågades muntligt om de ville medverka och fick 
även skriva under en blankett där de gav sitt medgivande till att delta i under-
sökningen (bilaga 1 och 3). Ovanstående innebär att det var ett så kallat informe-
rat samtycke till att delta i studien (Denscombe 2000). 

Uppsatsens disposition 
Uppsatsen består av sex kapitel. I kapitel 1 har jag beskrivit bakgrund, uppsatsens 
syfte och presenterat frågeställningar. Viktiga begrepp och etiska frågeställningar 
har klarlagts. Övriga kapitel disponeras på följande sätt: 

Kapitel 2 Här redovisar jag de metoder som har använts i arbetet med upp-
satsen. 

Kapitel 3 I detta kapitel redovisas den teoretiska litteratur som jag har stude-
rat. Fakta och teori om lagstiftning och arbetsmarknad, handikapp-
begrepp, teorier om normalisering. 

Kapitel 4 I detta kapitel redovisas material från tidskrifter och lokaltidningar. 
Kapitlet avlutas med en analys av artikelmaterialet. 

Kapitel 5 Här redovisas intervjuer med deltagare och personal vilket följs av 
analys av intervjumaterialet. 

Kapitel 6 I detta kapitlet diskuteras dels möjligheter och svårigheter med den 
metod jag använde för uppsatsen dels knyter jag samman resultat 
från studier av artiklar och intervjuer med den teoretiska delen av 
uppsatsen och diskuterar det resultat som studien har givit.   

Kapitel 7 I det avslutande kapitlet redovisas uppsatsens slutsatser i punktform 
och en sammanfattning av resultatet.  
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Kapitel 2 - Metod 
Lokalt och nationellt perspektiv 
Det har under årens lopp varit en kraftig utbyggnad av verksamheter för personer 
med utvecklingsstörning. Jag kan se att detta har varit en process både lokalt och 
nationellt. Lokalt genom deltagare och anhöriga som har uttryckt behov samt 
politiker och personal som har varit drivande och tagit initiativ. Nationellt genom 
att lagstiftning har skrivits och direktiv har kommit från myndigheter. Föreningen 
för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna (FUB) har funnits med både på 
lokal och nationell nivå. 

Jag väljer att studera utvecklingen från bägge dessa perspektiv för att spegla den 
process som påverkat utvecklingen. Studien på lokal nivå beskriver utvecklingen i 
Kristianstads kommun. 

Teknik för att studera utvecklingen på lokal nivå: 

• Studera och analysera lokaltidningars artiklar som handlar om syssel-
sättning för personer med utvecklingsstörning i Kristianstad. 

• Genomföra intervjuer med fyra deltagare och två personal inom daglig 
verksamhet i Kristianstads kommun. 

Teknik för att studera utvecklingen på nationell nivå: 

• Studera och analysera artiklar om verksamheten i tre tidskrifter: 
Arbetsterapeuten, FUB:s medlemstidning och tidningen Intra. 

• Studera lagstiftningen som reglerar verksamheten. 

• Intervjua en person vid Socialstyrelsen med ansvar för frågor som handlar 
om sysselsättning för personer med utvecklingsstörda. 

Inifrån och utifrånperspektiv 
Jag är själv en del av daglig verksamhet i Kristianstad eftersom jag har ansvar för 
en snickerigrupp med åtta deltagare som finns på Opus. Jag fungerar även som 
platsledare för övrig verksamhet på Opus. I och med min anställning har jag ett 
inifrånperspektiv.  

Jämfört med flera medarbetare och deltagare i Kristianstad är jag dock relativt ny i 
verksamheten. Jag var LSS-handläggaren som började arbeta med daglig verk-
samhet. Jag har arbetat på Opus de senaste sex åren medan flera av mina medar-
betare har arbetat i verksamheten 20-25 år. Flera av deltagarna på Opus har varit 
med sedan sextiotalet.  

Det händer att mina medarbetare förutsätter att jag vet hur utvecklingen har varit 
och jag får ibland be dem förklara hur det var förr. När det handlar om att se till-
baka har jag därför ett utifrånperspektiv jämfört med vissa deltagare och arbets-
kamrater. 

Som personal har jag dock ett annat perspektiv än deltagarna i verksamheten. Jag 
kan som personal ana vilka frågor som är viktiga för dem men jag kan inte helt 
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opartiskt föra deras talan. Genom att intervjua deltagare får jag möjlighet att ställa 
frågor till personer som verkligen har ett inifrånperspektiv.  

Arbetsmetod för studier av artiklar 
För att välja tidskrifter sökte jag i databasen Artikelsök med sökorden daglig verk-
samhet, dagcenter och utvecklingstörning. Jag fick då många träffar med rubriker 
på artiklar. De tre tidskrifter som hade övervägande flest träffar var FUB:s med-
lemstidning FUB-kontakt (tidskriften bytte namn till UNIK 2002), tidskriften 
Arbetsterapeuten och tidskriften Inta.    

Jag sökte tidskrifterna på bibliotek och fann att det fanns betydligt fler artiklar 
som handlade om sysselsättning för utvecklingsstörda än vad jag fann i databasen. 
Därför valde jag att gå igenom samtliga tidskrifter, årgång för årgång, och kopiera 
alla artiklar som handlade om det jag sökte. På kopiorna har jag angett tidskrift, 
årgång och nummer om det inte framgått på annat sätt. 

De lokala tidningarnas artiklar, som beskriver utvecklingen i Kristitanstad, är inte 
sökbara i Artikelsök. Därför har jag sökt artikelmaterial som olika kolleger har 
sparat under årens lopp. Framför allt är de hämtade från en pärm som finns på mitt 
arbete. Det kompletterades med ytterligare artiklar som kollegor på andra verk-
samheter i Kristianstad kunde bidra med. 

Innehållsanalys 
Jag har granskat och analyserat artikelmaterialet genom att genomföra en form av 
innehållsanalys. Det är en metod som hjälper forskaren att finna och kategorisera 
olika teman i texter. (Denscombe 2000) 

När jag granskade innehållet gjorde jag det med uppsatsens syfte och fråge-
ställningar i bakhuvudet. Jag sökte efter text som handlade om strävan att erbjuda 
deltagare arbete på öppna arbetsmarknaden, flytta ut verksamheter och få verk-
samheter att likna en vanlig arbetsplats. Vidare intresserade jag mig för texter som 
säger något om synsätt på utvecklingsstörning och om förhållandet på öppna 
arbetsmarknaden. 

Jag markerade text som stämde med ovanstående syfte och frågeställningar. Dessa 
markerade avsnitt utgjorde teman som sedan låg som grund för den redovisning 
och analys som finns i kapitel 4. Jag kommer i det kapitlet mer ingående redogöra 
för omfattningen av artikelmaterialet och säga något om de olika tidningarna och 
tidskrifterna. 

Tidningsartiklarna har fördelen att de inte är efterkonstruktioner. Det tryckta ordet 
kan visa det tidstypiska utan att lägga in värderingar som påverkats av hur det 
blev. Det är särskilt värdefullt i detta arbete, när jag vill studera hur sysselsättning 
för vuxna personer med utvecklingsstörning har förändrats från 1960-talet fram 
till idag. Men tidningsartiklarna utgör ett begränsat material och jag har inte möj-
lighet att påverka frågorna. Jag måste även vara medveten om att journalister inte 
alltid är objektiva och att det material som jag har tillgång till är ett urval.  

Arbetsmetod för intervjuer 
När jag intervjuade deltagare och personal genomförde jag så kallade halvstruk-
turerade intervjuer på det sätt som beskrivs i Steinar Kvales Den kvalitativa forsk-
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ningsintervjun (1997).  Kvale beskriver den kvalitativa intervjun som en kraftfull 
metod för att fånga erfarenheter från personernas vardagliga liv. Jag hade i förväg 
gjort upp frågeområden som jag hade framför mig under intervjun. Frågorna var 
dels inspirerade av syfte och frågeställningar för uppsatsen dels av resultatet från 
artikelstudien som jag då hade genomfört. 

Intervjuerna kretsade kring dessa frågor men inte alltid i den ordning som stod på 
mitt papper. Samtalet rörde sig fritt kring frågorna och jag kunde återföra det till 
något av frågeområdena om vi kom in på frågor som inte var intressanta för mitt 
arbete med uppsatsen. Intervjuer har den fördelen att jag kan styra vilka frågor 
som ska diskuteras. 

Vid intervjutillfällena försökte jag att inleda med relativt öppna frågor för att få 
intervjupersonen att självständigt berätta. Senare gick jag in med mer detaljerade 
frågor och kommentarer för att komplettera materialet och försäkra mig om att jag 
uppfattat rätt.  

Intervjuerna spelades in på MP3-spelare och skrevs ut ordagrant innan jag sam-
manställde och analyserade materialet. Jag sökte bland svaren efter olika katego-
rier som var intressanta för mitt arbete. När jag analyserade materialet sökte jag 
efter svar och beskrivningar hos intervjupersonerna som liknade respektive skilde 
sig åt. Jag analyserade kring tänkbara orsaker till de olika svaren. 

I kapitlet 4, som redovisar intervjuerna, kommer jag mer ingående berätta om 
genomförandet och förutsättningarna för intervjuerna. Där kommer jag även att 
redovisa hur jag valde ut intervjupersoner. 
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Kapitel 3 – Redovisning av lagstift-
ning och genomgång av teori 
I detta kapitel kommer jag att redovisa den lagstiftning som har reglerat rättigheter 
för personer med utvecklingsstörning. Jag redovisar även aktuell lagstiftning. 
Därefter går jag igenom utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden och viss 
teori kring arbete och arbetsmarknad. Detta följs av teori kring handikapp-
begreppet, begreppen normalisering och integrering. 

Redovisning av lagstiftning 
Det finns och har funnits lagstiftning som reglerar rättigheter för personer med 
utvecklingsstörning och denna styr idag rättigheter som daglig verksamhet. Det 
finns ett samband mellan människosyn och lagstiftning. Hur ett samhälle betraktar 
personer med funktionshinder får betydelse för lagstiftningens utformning. (Pers-
son 2000) 

Tidigare lagstiftning 
1944 kom den första lag som reglerade rättigheter för personer med utvecklings-
störning. Denna ålade landstingen ansvaret för undervisning och vård av bildbara 
sinnesslöa barn och unga. Landstingen skulle även inrätta arbetshem för ytter-
ligare utbildning i praktiskt hänseende av dem som slutat skolundervisning. (Gru-
newald 1986) 

Tio år senare, 1954, kom nästa lag som även gav landstinget skyldighet att ordna 
vård åt de obildbara barnen och de vuxna. Staten fick ansvar för personer med 
utvecklingsstörning som var särskilt svårskötta som personer med asocialitet, 
epilepsi, blinda, dövstumma m fl. Begreppet sinnesslö ersattes av psykisk efter-
blivenhet och möjlighet till mognad och utveckling betonas. (Grunewald 1986, 
Lovén 1994) 

Dessa bägge första lagar hade ett medicinskt synsätt medan kommande lagar mer 
präglades av ett miljörelativt synsätt. 1967 års lag kom att heta Lag om omsorger 
om vissa psykiskt utvecklingsstörda och kallades omsorgslagen. Den stora nyhe-
ten var att alla barn i skolåldern som tidigare inte fått någon undervisning nu fick 
gå i träningsskola. Landstinget fick skyldighet att ta hand om alla med utveck-
lingsstörning. Termen omsorg var en markering att det inte längre handlade om 
vård eller endast undervisning. Någon bestämmelse om skyddad verkstad i lands-
tingsregi infördes inte. 1967 års lag fick stor genomslagskraft och den bidrog till 
några händelserika år med utbyggnad av omsorgerna och personer med utveck-
lingsstörning blev mer synliga i samhället. (Grunewald 1986, Lovén 1994) 

1976 fastställdes direktiv till en ny utredning eftersom verksamhetens innehåll 
hade förändrats så pass mycket sedan omsorgslagens ikraftträdande. Framförallt 
hade integrations- och normaliseringsprinciperna slagit igenom. Utredningen 
ledde senare fram till 1985 år lag, Lag om särskilda omsorger för psykiskt ut-
vecklingsstörda m fl. Denna lag kallades för Nya omsorgslagen. En viktig nyhet 
var att vårdhemmen successivt skulle avvecklas och ersättas med boende i föräld-
rahemmet, eget boende, gruppbostad eller andra former av boende. Regler om 
särskolan flyttades över till skollagen. Nya grupper som lagen omfattade var vissa 
hjärnskadade och personer med barndomspsykos. Daglig verksamhet i dagcenter 
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eller annan sysselsättning för dem över skolåldern blev en lagstadgad rättighet. 
(Grunewald 1986, Lovén 1994) Intressant att notera är att det inte stod något om 
”annan sysselsättning” i propositionen till lagen. Det var regeringens lagråd som i 
sin sista granskning av lagen förde in det vilket öppnade möjligheten till utflyttad 
dagcenterverksamhet. (Annan sysselsättning blev lyft för dagcenterverksamheten, 
Intra 1992:3)  

Nuvarande lagstiftning 
1989 tillsatte regeringen en handikapputredning vars betänkande ligger till grund 
för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som trädde i 
kraft 1994. Utredningen utgår från en humanistisk människosyn och ställnings-
taganden har sin grund i följande fyra principer: självbestämmande och inflytande, 
tillgänglighet, delaktighet samt kontinuitet och helhetssyn. LSS ersatte omsorgsla-
gen och den kompletterar andra lagar som Socialtjänstlagen, Hälso- och sjuk-
vårdslagen och Skollagen. (Gustafson & Molander 1995) Lagen innebär ingen 
inskränkning i rättigheter enligt annan lagstiftning. (Sjölenius 1993) Medan soci-
altjänstlagen kan ses som en generell lagstiftning, som gäller alla medborgare, är 
LSS en specifik lagstiftning som vänder sig till personer med funktionshinder och 
deras behov av stöd eller åtgärder. LSS kan tillgodose personer med funktions-
hinder sådant som inte tillgodoses genom annan lagstiftning. (Persson 2000)  

Det allmänna syftet med lagen är att personer med funktionshinder ska kunna leva 
som andra och tillsammans med andra. Lagen ska göra det möjligt för människor 
med funktionshinder att uppnå goda levnadsvillkor. Alla insatser är frivilliga och 
den som beviljas någon insats ska så långt som möjligt själv bestämma över 
utformningen av insatsen. (Gustafson & Molander 1995)  

Den nya lagen kom att omfatta fler grupper, t ex vissa grupper av personer med 
fysiska funktionshinder, och därmed en större personkrets, ungefär dubbelt så 
många personer omfattas av lagen. (Lovén 1994) 

Av LSS 1 § framgår vilka som ingår i lagens personkrets och därmed har rätt att 
ansöka om insatser: 

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild 
service år personer 

1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 
2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärn-
skada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom eller 
3 med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte 
beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i 
den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 

(Socialdepartementet 2003, Proposition 1992/93:159, sid. 5) 

De personer som tillhör personkretsen kan ansöka om de insatser som innefattas i 
lagens 9 §: 

9 § Insatserna för särskilt stöd och service är 

1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på 

särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och 
varaktiga funktionshinder, 

2. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till 
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skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av 
beviljade assistanstimmar enligt lagen (1993:389) om assistansersättning, 

3. ledsagarservice, 

4. biträde av kontaktperson, 

5. avlösarservice i hemmet, 

6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet, 

7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna 

hemmet i anslutning till skoldagen sam tunder lov, 

8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för 

barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet, 

9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt 

anpassad bostad för vuxna, 

10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som 

saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. 
 (Socialdepartementet 2003, Proposition 1992/93:159, sid. 6) 

 

Dock gäller insatsen daglig verksamhet endast de som ingår i personkrets 1 och 2 
enligt LSS dvs. de personer som tidigare omfattades av omsorgslagen. (Sjölenius 
1993) 

En person kan nekas insatser enligt LSS med motiveringen att behovet redan är 
tillgodosett. Men det krävs då att behovet faktiskt är tillgodosett vilket är en 
skillnad jämfört med bistånd enligt socialtjänstlagen som kan nekas om behovet 
kan tillgodoses på annat sätt. (Sjölenius 1993) 

Daglig verksamhet enligt LSS 
I förarbetena till LSS-lagstiftningen beskrivs närmre vad lagstiftaren tänkte om 
bland annat insatsen daglig verksamhet. Av dessa framgår det att rätten till daglig 
verksamhet i första hand bör avse personer i yrkesverksam ålder som saknar 
arbete eller annan daglig sysselsättning. Det framgår även att detta inte hindrar att 
personer som uppnått pensionsålder ges möjlighet att fortsätta i daglig verksam-
het. Den dagliga verksamheten bör enligt propositionen kunna innehålla både 
habiliterande och mer produktionsinriktade uppgifter. Syftet bör vara att bidra till 
den personliga utvecklingen och att främja delaktighet i samhället. Ett över-
gripande mål bör vara att utveckla personens möjlighet till arbete. Omfattningen 
av insatsen ska likna den i arbetslivet i stort men det ska tagas hänsyn till perso-
nens önskemål och behov. Propositionen klargör att daglig verksamhet inte är en 
anställningsform och att syftet inte är att producera varor eller tjänster. Men det 
kan vara en fördel om arbetet utformas så att det underlättar anställning i arbets-
livet.  Möjlighet till arbete på öppna arbetsmarknaden ska enligt propositionen 
prövas regelbundet. I propositionen förordas att det utbetalas någon form av 
ersättning till den som deltar i daglig verksamhet. Propositionen anger inte exakta 
riktlinjer för detta utan det är upp till varje kommun att besluta om ersättning. 
(Socialdepartementet 1993) 
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Daglig verksamhet är den insats i lagen som omfattar flest personer. Av den 
offentliga statistiken framgår att antalet personer med beslut om daglig verksam-
het ökat från 20 500 år 2000 till ca år 2005. (Socialstyrelsen 2006) 

Arbete och arbetsmarknad 
Arbetet är betydelsefullt för de flesta vuxna människor. Vi tillbringar en stor del 
av vår vakna tid på arbetet och det ger oss en ekonomisk självständighet. Arbetet 
kan också ofta ha betydelse för våra möjligheter att skaffa vänner och för vårt 
självförverkligande. Arbetet har stor betydelse i den kultur där vi lever vilket med-
för att avsaknaden av arbete kan slå särskilt hårt. Av denna anledning finns det en 
nära koppling mellan arbetsmarknadspolitik och socialpolitik. (Höglund 2003)   

Utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden 
Under den period som är intressant för denna undersökning, från 1960-talet och 
framåt, har den svenska arbetsmarknaden präglats av kraftiga rationaliseringar 
inom flera olika områden. Under 50- och 60-talen rationaliserades skogs- och 
jordbruket, under 70- och 80-talet var det rederierna, varven, stålverken och gru-
vorna och under 90-talet har det gällt industrin och den offentliga sektorn. Men 
förändringar och rationaliseringar inom arbetsmarknaden är inget nytt för 1900-
talet, så har även skett tidigare. Under olika tider har människor funnit olika lös-
ningar på arbetslöshet. Rationaliseringar inom jordbruket och befolkningstillväxt 
ledde till emigration. En miljon av en befolkning på fem miljoner emigrerade un-
der slutet av 1800-talet. Städerna, med den växande industrin, blev också en möj-
lighet för människor att finna nya former av sysselsättning. (Höglund 2003)  

Höglund (2003) beskriver hur arbetsmarknadspolitiska åtgärder idag fungerar som 
”emigrationsmöjlighet” när det inte finns några självklara mål att flytta till. 

Arbetslöshet 
Under 1950- och 60-talen fanns en stor efterfrågan på arbetskraft i Sverige. Detta 
löstes genom att fler kvinnor började förvärvsarbeta och genom arbetskrafts-
invandring. (Höglund 2003) Under 70-talen kom arbetslösheten åter och ökade 
ytterligare under början av 80-talet. Efter en kortare nedgång under slutet av 80-
talet uppstod under 90-talet en sysselsättningskris med rekordhöga arbetslöshets-
tal. (Höglund 2003, Nationalencyklopedin 2006)  
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Figur 1, Kurva över arbetslöshet. 

Relativt arbetslöshetstal (i procent) för arbetskraft i åldern 16–64 år 1963–2003 enligt Statistiska 
centralbyråns arbetskraftsundersökningar (årsmedeltal). Det relativa arbetslöshetstalet anger 
antalet arbetslösa som andel av antalet personer i arbetskraften. (Nationalencyklopedin 2006)  

Personer med funktionshinder och arbete 
Höglund (2003) ser personer med funktionshinder som en utsatt grupp på arbets-
marknaden och att de i relation till den öppna arbetsmarknaden kan sägas leva i en 
ständig och djup lågkonjunktur. Han anser att det för denna grupp har skapats en 
institutionell arbetsmarknad som inte följer konjunkturväxlingar. Grunewald 
(1996) påpekar dock att även personer med handikapp under 1960-talet fungerade 
som arbetskraftsreserv och i det uppkomna intresset för möjlig arbetskraft blev 
även personer med utvecklingsstörning intressanta.  

Mycket talar för att personer med utvecklingsstörning verkar ha särskilt svårt att 
klara konkurrensen på den öppna arbetsmarknaden. Ungefär hälften av de vuxna 
med utvecklingstörning som hade arbete på öppna arbetsmarknaden förlorade sitt 
arbete under 1990-talet. Endast 1,3 procent av samtliga vuxna med utvecklings-
störning hade arbete på öppna arbetsmarknaden 1995. (Tideman 2000) 

Framtidens arbetsmarknad 
Var är då arbetsmarknaden på väg, vad kommer att hända de närmsta decenni-
erna? 

Enligt Höglund (2003) kan vi inom de närmsta åren åter få uppleva arbetskrafts-
brist. Orsaken skulle vara prognoser om bättre konjunktur i kombination med 
stora pensionsavgångar. Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår därför stöd för ökat 
arbetskraftsdeltagande och stöd för ökad geografisk och yrkesmässig rörlighet.  

Dahlbom (1997) beskriver i en artikel hur det nu sker en övergång till ett post-
industriellt samhälle där informationsteknologin kommer att förändra vårt sam-
hälle lika radikalt som maskinerna gjorde under den industriella revolutionen. 
Maskiner och fabriker fick inte bara betydelse för utformningen av industrier. 
Även andra områden av mänsklig verksamhet som skolor, sjukhus och kontor tog 
över modellen för hur fabriker var utformade. På liknande sätt kommer den in-
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formationsteknologiska revolutionen att få stor betydelse för utformandet av sam-
hället. Vårt samhälle kommer att domineras av informationshantering och kom-
munikation istället för industriproduktion och fabriker.  

Kompetensen i ett sådant samhälle kommer att vara förmåga till kommunikation, 
initiativ och aktivt nätverkande. Arbetsformen kommer att vara samtal och det 
kommer inte att behövas arbetsplatser som tidigare, däremot mötesplatser. Sam-
hällets uppgift kommer mer och mer att handla om att skapa dessa mötesplatser 
och hålla ingång nätverkandet. 

Larsson (2000) ser en risk för att personer med funktionshinder kommer att bli allt 
mer marginaliserade på framtidens arbetsmarknad. Han ser forskningen kring 
olika gruppers yrkesmässiga rehabilitering som eftersatt och att möjligheterna till 
ökad sysselsättningsgrad snarare finns bland arbetsmarknadspolitiska åtgärder än 
yrkesmässig rehabilitering. En ljusglimt är dock informationsteknologin som 
medför nya möjligheter. Larsson anser att det motverka ökad marginalisering på 
arbetsmarknaden behövs en mångfald av otraditionella insatser i kombination av 
generella trygghetssystem. 

Nolte (2000) påminner om att framtiden inte bara är något som faller över oss 
utan är vad vi gör den till. Inte minst situationen för personer med funktionshinder 
på arbetsmarknaden påverkas av politiska beslut. Enligt Nolte går det inte att för-
lita sig till att marknaden ska lösa de orättvisor som finns. Det krävs politiska be-
slut och flera olika styrinstrument måste användas om målet om ett samhälle för 
alla ska uppnås.   

Synsätt på handikapp och funktionshinder 
Olika tiders synsätt för med sig olika begrepp och definitioner. Ett ord kan från 
början kännas nytt och inspirerande för att senare bli utslitet och förlegat. Ord som 
invalid, vanför, handikappad, utvecklingsstörd får en att associera till olika tiders 
syn på handikapp. Jag kommer här att redovisa tre synsätt på begreppen handi-
kapp och funktionshinder. 

Medicinskt/individuellt synsätt 
Det medicinskt/individuella synsättet fokuserar på individens begränsningar. Det 
är i arbetet med personen viktigt att ställa en diagnos så tidigt som möjligt. Han-
dikapp beskrivs som en personlig tragedi som det är det professionellas uppgift att 
bota. Utifrån diagnos kan det sättas in någon form av behandling och syftet med 
behandlingen är att återge individen normala funktioner. Detta synsätt har stora 
likheter med vårt sätt att se på sjukdom. 

Detta var det vanligaste sättet att se på funktionshinder i industriella kapitalistiska 
samhällen från mitten av artonhundratalet och framåt.  När omgivningen främst 
såg till personens begränsningar blev läkares och andra professionellas kunskap 
betydelsefulla. Om de inte lyckades "bota" personen strävade de efter att så långt 
som möjligt återskapa personens "normala" funktion genom rehabiliterande insat-
ser.  (Barnes & Mercer 2000) 

Socialt synsätt 
Det sociala synsättet beskriver att handikapp skapas genom samhällets förtryck 
och barriärer. Det gör en tydlig skillnad mellan handikapp och funktionshinder 
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och det är samhället som orsakar handikapp genom att utestänga funktions-
hindrade. Att vi föds olika är naturligt, problemet är att samhället inte accepterar 
olikhet.  Det är samhället som ska förändras om graden av handikapp ska minskas. 

Synsättet har växt fram i Storbritannien som en motvikt mot ett medicinskt syn-
sätt, genom att individer och grupper med funktionshinder började organisera sig 
och kämpa för sina rättigheter och har nu blivit det ledande synsättet inom brittisk 
handikappforskning. Genom att använda sig av synsättet blir handikappskapande 
barriärer synliga på alla plan i samhället (bostadsbyggande, utbildning, arbete, 
transporter, kultur- och fritidsaktiviteter mm). (Thomas 2002)    

Detta är ett synsätt som har sin grund i en marxistisk uppfattning men under se-
nare år har synsättet fått inflytande från mer omfattande debatter inom samhälls-
vetenskaplig teori.  Modellen handlar om makt, social rättvisa, mänskliga rättig-
heter, liksom sambandet mellan teori och praktik.  Förespråkare för detta synsätt 
ser ett behov av att undersöka den "upplevda erfarenheten" hos människor med 
funktionshinder. (Barnes & Mercer 2000)  

Miljörelativt synsätt 
Det miljörelativa synsättet är en modell som förklarar handikapp som en relation 
mellan den som har ett funktionshinder och omgivningen. Det går att påverka 
omgivningen för att minska graden av handikapp eller antalet handikappskapande 
situationer. På så vis har krav på anpassning och förändring flyttats från individen 
till samhället jämfört med det individuella synsättet. En person kan ha ett handi-
kapp i en viss situation men inte i en annan. Det är därmed inte lika meningsfullt 
att tala om att vissa personer ”är handikappade" och inte andra. Men personen 
med funktionshinder kan också få en fördel av att bli diagnostiserad och behand-
lad. Diagnosen kan vara skuldbefriande och medföra att personen får rätt till de 
resurser som samhället erbjuder. Den svenska handikappolitiken har i stor ut-
sträckning påverkats av denna modell. (Holme 2000) 

I förarbetena till LSS används ett miljörelaterande synsätt på handikapp.  
Handikapp är en beteckning för de konsekvenser som följer av ett funktionshinder. 
Det är alltid något relativt och uppstår först i samspelet mellan en individ och den 
omgivande miljön. En person med funktionshinder kan alltså vara handikappad i 
en viss miljö eller i en viss situation utan att för den skull vara det i andra. 

(Socialdepartementet 1993, Proposition 1992/93:159, sid. 53) 

Det miljörelativa synsättet har i Sverige sina rötter från "anti-handikapprörelsen" 
på 1960-talet med Vilhelm Ekensten i spetsen. I sin debattbok På folkhemmets 
bakgård skrev han om ökade krav på jämlikhet och rättvisa och formulerade då 
tankar som fick genomslag i LSS-lagstiftningen 30 år senare. 1976 kom handi-
kapputredningen Kultur åt alla där det presenterades ett miljörelativt synsätt på 
handikapp. Miljö och omgivningsfaktorer sågs som betydelsefulla för uppkomsten 
av handikapp och handikapp var inte enbart något som var kopplat till individen. 
(Holme 2000) 

Det miljörelativa handikappbegreppet har även fått betydelse internationellt och 
det ligger till grund för ett stort antal länders handikappolitik. Världshälso-
organisationen (WHO) publicerade 1980 ICIDH (International Classification of 
Impaiments, Disabilites and Handicaps) och delade in handikappbegreppet i tre 
delar; skada, funktionshinder och handikapp. Skadan och den påföljande funk-
tionsnedsättningen kunde leda till ett handikapp. WHO:s definition är miljörelativ 
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eftersom den beskriver individen i förhållande till den omgivande miljön. (Calais 
von Stokkom & Kebbon 1996) WHO ersatte 2001 ICIDH med International Clas-
sification of Functioning, Disability and Health (ICF). Syftet med ICF är att ge ett 
gemensamt språk så att olika yrkesgrupper som arbetar med människor med funk-
tionshinder ska få det enklare att diskutera och beskriva hälsa och hälsotillstånd 
och jämföra mellan olika länder. Man talar i ICF inte om begreppet handikapp, 
istället har begreppet delaktighet fått en framträdande roll. ICF tar avstånd från att 
personer med funktionshinder är en minoritetsgrupp utan beskriver istället funk-
tionshinder som en del av den normala variationen. (Sisus 2003) 

Normalisering och integrering 
Under senare hälften av 1900-talet har begreppen normalisering och integrering 
varit dominerande inom handikappolitiken och de har betydelse än idag. Begrep-
pen har gett utryck för en önskan att låta människor med funktionshinder leva ett 
så normalt liv som möjligt i gemenskap med andra. (Tideman 2000) 

När sysselsättning för vuxna personer med utvecklingsstörning har vuxit fram 
som en omsorgsform har den, liksom andra omsorgsformer, påverkats av den de-
batt och de tolkningar som begreppen bidragit till. 

Jag kommer i detta avsnitt gå närmre in på vart och ett av begreppen, säga något 
om deras uppkomst och innebörd, olika tolkningar av och viss kritik mot begrep-
pen.   

Normaliseringsprincipen 
 

Normaliseringsprincipen innebär att personer med utvecklingsstörning bör få 
uppleva vardagsvillkor och levnadsmönster som ligger så nära samhällets gängse 
som möjligt eller är desamma som dessa. 

De beståndsdelar eller facetter i normala levnadsmönster som principen hänvisar 
till och som personer med funktionshinder har samma rätt att uppleva som andra 
är: 

1 En normal dagsrytm 

2 En normal veckorytm 

3 En normal årsrytm 

4 En normal livscykel 

5 En normal självbestämmanderätt 

6 De normala sexuella mönstren i sin kultur 

7 De normala ekonomiska mönstren i sitt land 

8 De normala miljökraven i sitt samhälle 

(Nirje 2003:91)  

Ovanstående citat är en uppdaterad version av den princip om normalisering som 
Bengt Nirje ursprungligen formulerade i en artikel 1968. Normaliseringsprincipen 
har fått betydelse för utvecklingen av omsorger för personer med utvecklings-
störning både i vårt land och internationellt. Den mest refererade källan är antagli-
gen den artikel som Nirje skrev 1968. (Söder 2003a)  
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Normaliseringsprincipens uppkomst 
Begreppet normaliseringsprincip förekom i olika offentliga dokument och utred-
ningar, bland annat i svenska offentliga dokument om partiellt arbetsföras situa-
tion på 40-talet (Ericsson 1995). Men det var Nirje som 1968 gav begreppet en 
klar definition och systematiskt utvecklade dess innebörd. I Danmark formulerade 
Niels Bank Mikkelsen liknande tankar på 1950-talet och i Norge fanns begreppet 
med i offentligt tryck 1967. (Söder 2003a) Nirje formulerade normaliserings-
principen under en tid då det i en rad olika länder fördes liknande diskussioner om 
utvidgade rättigheter. (Mallander 1999) 

FUB bildades 1956 och Nirje var 1961 den första personen som anställdes av fö-
reningen. Han verkade som ombudsman i föreningen fram till 1970 och besökte 
under 1960-talet internatskolor, landstingsinstitutioner, specialsjukhus och andra 
verksamheter. Han samtalade med och lyssnade till boende och personal vid dessa 
verksamheter och ögonen öppnades för de boendes ensamhet, planlösa liv och 
trista miljö. Under samma period fördubblades antalet lokala FUB-föreningar från 
drygt 50 till ett hundratal. Uppgifterna i arbetet som ombudsman hjälpte Nirje att 
formulera normaliseringsprincipen. (Nirje 2003)  

När normaliseringsprincipen formulerades hade kritik börjat komma mot institu-
tionsvård. Kritiken hade då främst gått ut på att institutionsvården var ineffektiv 
eftersom den inte lyckades genomföra förändringar för personerna som vistades 
där. Normaliseringsprincipen gav ett nytt perspektiv som mer handlade om med-
borgerliga rättigheter än behandlingsresultat. Principens nya sätt att kritisera in-
stitutioner i kombination med dess enkelhet kan ha haft betydelse för dess stora 
genomslagskraft. (Söder 2003a)  

Normaliseringsprincipens innebörd 
Även om Nirje, när han formulerade principen, främst tänkte på personer med ut-
vecklingsstörning som vistades på institution gäller principen alla med utveck-
lingsstörning, oberoende av grad av utvecklingsstörning, ålder och vilket samhälle 
personen lever i. Enligt Nirje kan den anpassas både för arbete med individuell 
utveckling och för arbete med förändring av samhället.  

Professionella som arbetar med gruppen utvecklingsstörda bör enligt Nirje kunna 
rätta sig efter principen och resultatet bör då oftare bli ”rätt” än ”fel”. (Nirje 2003) 

Om de två första facetterna, som handlar om en normal dags- och veckorytm, sä-
ger Nirje att personer med utvecklingsstörning ska kunna leva ett vardagsliv som 
så mycket som möjligt liknar andras och i det ingår att komma upp ur sängen och 
bli klädd, inta måltider under normala förhållanden, ha en sysselsättning om da-
garna som inte är på samma plats som bostaden och möjlighet till fritidssyssel-
sättning.  

För att skapa dessa förutsättningar kan hänsyn behöva tas till de svårigheter som 
funktionshindret medför och särskilda insatser kan behövs. Exempel på detta kan 
vara att miljön kan behöva utformas så att det finns möjlighet att dra sig tillbaka 
och bryta gruppens rutiner. Särskild uppmärksamhet kan behövas för att träna 
ADL-färdigheter (Aktiviteter för det Dagliga Livets krav). Det kan vara att träna 
klädvård, hygien, måltider, städning mm. Personer med utvecklingsstörning kan 
även behöva särskild insats som färdtjänst för att kunna resa till de olika aktivi-
teter som ingår i en normal dags- och veckorytm.  
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Principens formulering om normal årsrytm och livscykel vittnar om vikten att 
söka sig mot det normala även i ett längre perspektiv än dags- och veckorytm. Att 
uppleva årsrytmen innebär enligt Nirje inte bara att uppleva årstidsväxlingarna 
utan även sociala aktiviteter som riter, högtidsdagar och kulturella aktiviteter. 
Nirje nämner att det i många länder är normalt att resa på semester en gång om 
året för att få omväxling och avkoppling och att personer med utvecklingsstörning 
kan ha motsvarande behov. Att personer med utvecklingsstörning bör få uppleva 
en normal livscykel innebär att de ska få uppleva livets normala utvecklingsfaser 
som att vara småbarn, skolbarn, ung, vuxen och att bli gammal. 

Med en normal självbestämmanderätt menar Nirje att de utvecklingsstördas egna 
val, önskemål och krav ska respekteras i så hög grad som möjligt. Det kan handla 
om möjligheten att själv påverka personliga förhållanden som hur personen vill 
vara klädd och möblera sin bostad men även möjlighet till påverkan av kollektiva 
förhållanden som regler och rutiner på en arbetsplats. Det kan innebära att särskild 
lyhördhet behövs för personer som har svårt att utrycka sig. 

Personer med utvecklingsstörning bör enligt normaliseringsprincipen få uppleva 
de normala sexuella mönstren i sin kultur. Enligt Nirje innebär det att personer 
med utvecklingsstörning som andra måste få umgås så fritt och naturligt som 
möjligt, både i och utanför bostaden. De behöver, liksom andra, uppleva sensua-
litet och sexualitet och det värdefulla med kärlek, när den uppstår. Det kan behö-
vas sexualupplysning som ges på ett begripligt sätt och sterilisering som förr var 
ett förödmjukande tvång kan undvaras genom användande av preventivmedel. 

Med att uppleva normala ekonomiska mönster i sitt land  menas att personer med 
utvecklingsstörning bör vara delaktiga i den ekonomiska kultur och ta del av de 
rättigheter och skyldigheter som finns. För att uppnå en så normal tillvaro som 
möjligt förutsätts att personen har en ekonomisk grundtrygghet.  

I den sista facetten, som handlar om rätten att uppleva de normala miljökraven i 
sitt samhälle, beskriver Nirje att detta kan påverka t ex utformandet av elevhem 
och gruppbostäder.  Det kan ha betydelse för hur många personer som delar bo-
stad och var bostaden lokaliseras. Integrerade bostäder kan ge tillfällen till ut-
veckling av normala mellanmänskliga relationer.   

Nirje säger att tillämpningen av normaliseringsprincipen inte leder till att ”ut-
vecklingsstörda blir normala”. Den handlar mer om att låta personer med utveck-
lingsstörning få tillgång till de villkor som är normala i ett samhälle. Han påpekar 
även i det sammanhanget att personer med utvecklingsstörning i grunden är lika 
”normala” som vi andra, även om de måste kämpa med sitt handikapp. (Nirje 
2003) 

Kritik och andra tolkningar 
Kritik har riktats mot normaliseringsprincipen för att den inte skulle ta hänsyn till 
människors rätt att vara sig själva eller att den legitimerar att samhället drar in på 
särskild service för personer med utvecklingsstörning. Nirje förklarar denna kritik 
som missförstånd av principen. Han menar att normaliseringsprincipen inte ska 
tolkas som att personer som har en utvecklingsstörning ska bli ”normala” utan att 
det är deras levnadsförhållanden som så långt som möjligt ska likna dem som 
andra samhällsmedlemmar har. Detta kan enligt Nirje till och med kräva särskilda 
insatser för gruppen från samhällets sida. 
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När normaliseringsprincipen formulerades var det som en reaktion mot de svårig-
heter som fanns vid den tidens stora institutioner för personer med utvecklings-
störning. Med tiden har den utvecklats och blivit mer och mer abstrakt. Samtidigt 
har institutionerna avvecklats och personer med utvecklingsstörning står idag in-
för nya svårigheter som mer handlar om bristen på makt och inflytande. Söder 
(2003b) redogör för detta och hur det uppstår ett ”gap” mellan ideologi och verk-
lighet. Han menar att ideologier inom omsorgsfrågor ofta utvecklas från ett kon-
kret problem som det finns önskemål om att lösa. Från detta problem utvecklas 
det principer och ideologier som är relativt abstrakta. Under tiden har verkligheten 
fortsatt att förändras och när ideologin möter verkligheten kan den redan vara 
förlegad. 

Tideman (2000) anser att normaliseringsprincipen genom sin vaghet kan ges olika 
innehåll och att den blivit så abstrakt att nästan allt kan innefattas i den. Som ex-
empel nämner Tideman kommuner som tolkar normaliseringsprincipen så att per-
soner med utvecklingsstörning, trots sämre förutsättningar, ska vara med och 
spara när kommunen behöver genomföra besparingar.     

En annan tolkning av normalisering är den amerikanska, främst företrädd av Wol-
fensberger. Hans utgångspunkt är att det finns ett funktionshinder som ger en av-
vikande status. Olika signifikanta drag får snarare en multiplicerande effekt än en 
adderande. Detta leder till en ond cirkel där personen med funktionshinder tillde-
las en roll med låg status vilket ytterligare förstärker det avvikande. Enligt Wol-
fenbergers teorier uppnås normalisering genom att personer med funktionshinder 
tilldelas roller som värderas högre och på så sätt bryts den onda cirkeln. (Mallan-
der 1999) Genom att framkalla, forma och upprätthålla normativa färdigheter och 
vanor kan personer med utvecklingsstörning, enligt Wolfenbergers tolkning, 
närma sig det normala. (Nirje 2003) 

Förenklat går det att säga att Nirjes definition av normaliseringsprincipen handlar 
om att normalisera livsvillkoren för personer med utvecklingsstörning och Wol-
fenbergers tolkning mer om att normalisera individen. (Tideman 2000) 

Normaliseringsprincipen och daglig verksamhet 
Det finns flera kopplingar mellan normaliseringsprincipen och insatsen daglig 
verksamhet. Det allmänna syftet med LSS-lagstiftningen är att människor ska 
kunna leva som andra tillsammans med andra. (Gustafson & Molander 1995) 
Flera av facetterna som ingår i Nirjes definition av normaliseringsprincipen (nor-
mal dagsrytm, veckorytm, årsrytm, livscykel och självbestämmanderätt) har nära 
eller direkt anknytning till sysselsättning. (Nirje 2003) 

En meningsfull sysselsättning är viktig för alla – även för personer med utveck-
lingstörning. Om normaliseringsprincipen tillämpas medför det att personer med 
utvecklingsstörning får tillgång till de villkor som är normala i ett samhälle. (Nirje 
2003) Insatsen daglig verksamhet kan vara ett medel i ett sådant strävande.   

Integrering  
Ordet integrering kommer av det latinska adjektivet i´ntegro som betyder orörd, 
ostympad, hel eller fullständig. Med integrering inom samhällsvetenskapen avses 
den process som leder till att skilda enheter förenas men även resultatet av en så-
dan process. (Nationalencyklopedin 2006) 
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Bakgrund och integreringsprincipens uppkomst 
Som en följd av, eller komplement till, normaliseringsprincipen har integrering 
blivit en av de mest centrala principerna inom handikappområdets teori och prak-
tik de senaste årtiondena. Liksom normaliseringsprincipen har principen om inte-
grering av personer med utvecklingsstörning formulerats i ett samhälle där många 
av dessa personer vistades på stora institutioner. Principen markerade en strävan 
att dessa människor skulle inneslutas i samhällslivet utanför anstalterna. (Mallan-
der & Tideman 2004) 

Integrering var även ett tecken på en optimistisk syn om vad som var möjligt att 
lära personer med utvecklingsstörning. Institutionerna blev mer som behandlings-
hem och personerna som vistades där skulle undervisas till att klara ett liv ute i 
samhället. Integrering blev därmed både ett mål och ett medel. 

Så långt är begreppet okomplicerat men vid en djupare granskning går det att 
finna flera olika tolkningar och se att integrering är ett begrepp med många faset-
ter. (Tössebro 2000) 

Ett begrepp med fler fasetter 
Det går att göra en uppdelning av integrering i olika nivåer: lokalintegrering, 
funktionell integrering och social integrering.  

Med lokalintegrering, eller fysisk integrering, menas att människor med utveck-
lingsstörning bor och verkar i samma byggnader som andra. 

Funktionell integrering innebär att utvecklingsstörda använder sig av samma ser-
viceanläggningar i samhället som andra, t ex sjukvård, bussar och affärer. 

Med social integrering, som är integreringens slutmål, menas att personer med 
utvecklingsstörning ingår i gruppgemenskap med andra, t ex grannar, arbets-
kamrater och vänner. Denna nivå innebär även delaktighet och möjlighet att på-
verka sin egen situation. 

Nivåerna kan förstås var för sig men kan även vara olika steg i en process där de 
bägge första nivåerna är en förutsättning för den sista nivån som är svårast att 
uppnå. (Gustafsson & Molander 1995) 

 

Nirje (2003) gör en liknande uppdelning men har även med familjeintegration, 
organisatorisk integration och internationell integration. 

Familjeintegration innefattar möjligheten till en tillfredställande och meningsfull 
relation till de närmast anhöriga. 

Med organisatorisk integration menas att den omsorg som ges av organisationer 
och myndigheter i första hand utgår från samhällets normala myndigheter. 

Internationell integration har fått ökad betydelse i och med FN:s globala arbete 
för utvecklingsstördas rättigheter och förenklade möjligheter till kontakt genom 
tillgången till e-post. Det kan handla om möjligheten att få resa på internationella 
kongresser och möjligheten till tolktjänst. 
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Nirje (2003) har en egen definition av integration som betonar rätten att vara sig 
själv: 

Att vara sig själv – att kunna och få vara sig själv – bland andra. 

(Nirje 2003:123) 

Nirje förklarar att definitionen innebär att förhållandet mellan människor bygger 
på det ömsesidiga erkännandet av den andres integritet och av gemensamma 
grundläggande värderingar och rättigheter. 

Tössebro (2000) för fram en annan typ av distinktion av integrering som handlar 
om skillnaden mellan stat och samhälle. När statsmakterna placerade människor 
med vissa diagnoser vid institutioner var det en annan form av segregering, i en 
annan storleksordning, än den som kan uppstå i ett samhälle där vissa grupper får 
en marginell position.  

Inkludering istället för integrering? 
Kan det vara så att begreppet integrering blivit förlegat? 

Som framgår ovan började det användas i en tid då de stora institutionerna för 
personer med utvecklingsstörning ännu inte var avvecklade. Då fanns det en tyd-
lig grupp som var segregerad. Men idag är gruppen inte lika tydlig och begreppet 
fungerar inte lika bra. 

En förutsättning för att en person ska kunna integreras är att den först har blivit 
segregerad. (Mallander & Tideman 2004) Om vi fortsätter att använda begreppet 
integrering om personer som redan är integrerade, eftersom vi omedvetet tänker 
att det är en grupp som riskerar bli segregerade, blir begreppet en följd av vår ka-
tegorisering. (Tössebro 2000) 

Trots att integrering i vissa fall är uppnådd kommer rapporter om att personer med 
funktionshinder är missgynnade och utanför och att personer med funktionshinder 
känner en lägre grad av delaktighet och möjlighet till inflytande. (Mallander & 
Tideman 2004) 

Begreppet inkludering har, som en reaktion av ovanstående, börjat användas 
istället för integrering och markerar behovet av delaktighet och förändringar av 
miljön där personen befinner sig. (Tössebro 2000)   
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Kapitel 4 – Artiklar 
I detta kapitel kommer jag att redovisa den genomgång av artiklar som jag har 
genomfört. För att beskriva utvecklingen på lokal nivå har jag gått igenom lokal-
tidningars artiklar som handlar om verksamheten i Kristianstads kommun och för 
att beskriva utvecklingen nationellt har jag gått igenom tre rikstäckande tid-
skrifters artiklar. Tidningar och tidskrifter presenteras i början av detta kapitel. 
Därefter följer redovisningen av utvecklingen av sysselsättning lokalt respektive 
nationellt. Jag har funnit att artiklarna i lokaltidningar ger en relativt allmän bild 
av sysselsättning för personer med funktionshinder medan tidskrifternas artiklar 
går djupare in på vissa frågor. Jag ser det därför som logiskt att inleda med den 
lokala redovisningen. Kapitlet avslutas med en analys av det material jag redo-
visar. 

I artiklarna används olika begrepp för att benämna deltagare i verksamheter: ele-
ver, patienter, arbetstagare, omsorgstagare, deltagare, utvecklingsstörda m fl. När 
jag skriver redogörelsen för vad jag funnit i artiklarna väljer jag att använda det 
namn som används i respektive artikel.  

Presentation av lokaltidningar 
Jag har gått igenom tre lokala tidningars artiklar om verksamheten i Kristianstad: 
Arbetet, Kristianstadsbladet och Tidningen Kristianstad Totalt uppgår antalet lo-
kala artiklar som jag tog del av till 63 stycken. Som jag tidigare berättat fanns en 
större del av dessa i en pärm med tingsurklipp som förvaras på min arbetsplats. 
Några av de äldsta tidningsurklippen saknar uppgift om vilken tidning de är häm-
tade från. Jag nämnder de artiklarna som hämtade från ”lokaltidning”. Av texten 
framgår det dock att det handlar om verksameter i Kristianstads kommun.  

Arbetet 
Tidningen Arbetet är numera nedlagd men var tidigare en socialdemokratisk mor-
gontidning, grundad 1887. Den utkom sju dagar i veckan från 1945 till ned-
läggningen 2000. Vid tiden för nedläggningen var upplagan ca 45 000 exemplar. 
(Nationalencyklopedin 2006)  

Kristianstadsbladet 
Kristianstadsbladet är en liberal morgontidning som utkommer alla helgfria dagar. 
Tidningen grundades 1856. Upplaga under 2005 var 30 400 nummer (vardagar). 
(Kristianstadsbladet 2006, Dagspress.se 2006) 

Tidningen Kristianstad 
Informationsavdelningen på Kristianstads kommun ger regelbunden information 
till kommunens invånare genom Tidningen Kristianstad, som distribueras till 
samtliga hushåll och kontor 10 gånger per år. Upplagan uppgår till 36 000 exem-
plar. (Tidningen Kristianstad 2006) 
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Presentation av tidskrifter 
De artiklar i redovisningen som är hämtade från rikstäckande tidskrifter kommer 
från tre olika tidskrifter: Arbetsterapeuten, FUB-kontakt/Unik och Intra. Totalt 
uppgick antalet artiklar i tidskrifterna till 126 stycken.   

Arbetsterapeuten 
Tidskriften Arbetsterapeuten är en facklig yrkes- och idétidskrift som ges ut av 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA). Den utkommer med 8 nummer per 
år. Universitetsbiblioteket i Lund har i sitt bestånd nummer från och med år 1949.  

För denna undersökning har jag tagit del av tidskriftens nummer fr.o.m. 1960. 
Orsaken är att det var under 1960-talet som sysselsättning för vuxna med utveck-
lingsstörning började komma. 

Om föreningen: 

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) är en sammanslutning av arbetstera-
peuter som driver såväl medlemmarnas fackliga som yrkesmässiga intressen. FSA 
är partipolitiskt obundet och är medlem i Sveriges Akademikers Central-
organisation - SACO. (Förbundet Sveriges arbetsterapeuter 2006) 

FUB-kontakt/Unik 
Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna (FUB) har sedan 
1966 gett ut medlemstidningar. Från början hette tidskriften FUB-kontakt och 
denna kompletterades med lättlästa Steget. Dessa bägge tidningar ersattes 2004 av 
Unik. Tidningen utkommer med 6 nummer per år. Tidskriften vänder sig till FUB-
medlemmar, samhällets officiella företrädare, särskolor, dagliga verksamheter och 
gruppbostäder. 

Samtliga utgivna nummer av FUB-kontakt samt Unik har gåtts igenom för denna 
undersökning. 

Om föreningen: 

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med 
utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB bevakar utvecklingsstörda 
personers intressen i kommuner, landsting, riksdag och hos myndigheter inom 
olika samhällsområden. (FUB 2006b) 

Intra 
Tidskriften Intra är en fri och obunden tidskrift som ges ut av stiftelsen Utveck-
lingsstörda i fokus. Stiftelsens ändamål är att ge information om resultatet av 
forskning, metodutveckling och samhällets insatser beträffande utvecklingsstörda 
personer och andra med närliggande problematik. Tidskriften började ges ut 1991 
och den riktar sig till personal, tjänstemän, anhöriga och förtroendevalda. Intra 
kommer ut med fyra nummer per år. (Intra 2006) 

Samtliga utgivna nummer har gåtts igenom inför denna undersökning.  
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Utvecklingen lokalt 
Artiklarna från lokal nivå har oftast författats i samband med att en ny verksamhet 
har öppnat. Därför blir den kronologiska ordningen en naturlig ordning och jag 
väljer ofta verksamhetens namn som rubrik på stycket. 

Artiklar som beskriver daglig verksamhet lokalt fördelar sig på följande sätt: 

1963 5 artiklar 1991 3 artiklar 1996 5 artiklar 2001 6 artiklar 

1967 2 artiklar 1992 7 artiklar 1997 4 artiklar 2002 4 artiklar 

1981 4 artiklar 1993 6 artiklar 1998 1 artikel 2003 4 artiklar 

1982 3 artiklar 1994 2 artiklar 1999 3 artiklar 2004 4 artiklar 

Uddegården – skyddad verkstad 
April 1963 startar landstinget i samverkan med länsarbetsnämnden en skyddad 
verkstad för psykiskt utvecklingsstörda i Kristianstad. Initiativet kom från Före-
ningen för utvecklingsstörda barn i Kristianstad. Verksamheten kom senare att 
kallas för Uddegården. 

Inledningsvis erbjuds tolv elever plats och dessa sysslar med legoarbeten åt ett par 
industrier. En föreståndare och en arbetsledare fungerar som personal för verk-
samheten. I lokalpressen uppmanas företagare att dela med sig av arbetsuppgifter. 
Arbetet lovas utföras med god kvalitet och företagarna gör samtidigt en god gär-
ning. 

De garanteras ett väl utfört jobb och de ger samtidigt ett välbehövligt handtag åt 
en verksamhet, som betyder så mycket för de här unga människorna och deras an-
höriga. Förut har de fört en mer eller mindre isolerad och sysslolös tillvaro i sina 
hem. Nu har de kommit in i en stimulerande gemenskap och ägnar sig redan med 
stor ambition åt nyttigt arbete. 

(lokaltidning våren 19631) 

Till de tolv platserna var det trettiosex sökande och de räknar med att efterfrågan 
kommer att bli större när verksamheten blir mer känd. Under året utökas plats-
antalet till 15 och det tillkommer arbetsuppgifter i form av vävning och träarbete.  

I december 1963 får allmänheten möjlighet att ta del av en del av det som tillver-
kats i samband med en försäljning som FUB ordnar. FUB tar även emot gåvor 
inför denna försäljning och intäkterna kommer att gå till att stödja verksamheten 
på den skyddade verkstaden. 

Kristianstad är relativt tidigt ute med att starta denna typ av verksamhet vilket 
framgår av lokalpressen: 

...en verksamhet som är något av ett pionjärarbete i vårt land. Lyckas detta ar-
bete, kan det få avgörande betydelse för en mängd unga människor och deras fa-
miljer i Sverige. 

(lokaltidning våren 19631) 
                                                 
1 Några av de äldsta tidningsurklippen saknar uppgift om vilken tidning de är hämtade från. Av 
texten framgår det dock att det handlar om verksameter i Kristianstads kommun. 
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Artiklarna lyfter fram att denna grupp, som tigare varit bortglömd, har möjlighet 
att utvecklas: 

I all sin enkelhet visar de båda verkstäderna i Hässleholm och Kristianstad alltså 
med all önskvärd tydlighet, att u-störda barn och ungdomar är utvecklingsbara 
barn och ungdomar. 

(Kristianstadsbladet 1964-04-01) 

Drygt tre år senare beskrivs verksamheten som fortsatt positiv och de har planer 
på att utöka: 

Förr fick de nästan tigga om arbete. Nu har man så fullt att man måste tacka nej 
till en del. Så går det när en skyddad verkstad för utvecklingsstörda sköts ordent-
ligt. Landstingsinitiativet med en sådan här verkstad på Uddegården i Kristian-
stad har verkligen slagit väl ut. Ja, så pass bra att man inom snar framtid skall 
kunna utöka elevantalet med över det dubbla. 

(Arbetet 1967-09-10) 
Längre fram i artikeln beskrivs att det finns en koppling till länsarbetsnämnden. 
Det är länsarbetsnämnden som rekommenderar vilka som ska få börja på verksta-
den och det finns en ambition att en del ska komma vidare på öppna arbets-
marknaden: 

Förr hade eleverna gått i hemmen hela dagarna sysslolösa och till last för föräld-
rarna. Nu får man vettig sysselsättning. Ett par elever har t o m placerats på den 
öppna markanden. 

(Arbetet 1967-09-10) 

Prästallén (senare  Skulptören) – dagcenter 
I december 1980 flyttar Uddegården till nya lokaler. Lokalerna är nybyggda för 
ändamålet och uppgår till 2000 kvadratmeter och verksamheten tar emot 68 ele-
ver. Det planeras även för filialer i Broby och Tollarp. Eleverna fortsätter att ar-
beta med legoarbeten för några industrier men de har även börjat med andra verk-
samheter: keramik, träslöjd, vävning och studier. Några rum är inredda till en trä-
ningslägenhet där elever kan träna vad som kallas anpassning till dagligt liv, 
ADL-träning. 

Föreståndaren kommenterar storleken på arbetsplasten: 
-Det är lite för stort, säger Sven Åkesson. Men när man ritade huset skulle det 
vara stora enheter. De filialer som ska byggas, bl a i Broby och Tollarp, är betyd-
ligt mindre. Där blir omkring 15 platser. 

-Man hinner inte träffa alla här under en dag. 

(Kristianstadsbladet 1981-01-23) 

Utflyttade verksamheter 
Under 1990-talet börjar utflyttade och individintegrerade verksamheter att startas i 
Kristianstad.  

Butiken – första utflyttade verksamheten 
När omsorgsverksamheten våren 1990 startar ”Butiken” i Kristianstad är det ett 
nytt grepp som får uppmärksamhet i Kristianstadsbladet: 

Omsorgsverksamhetens utvecklingsstörda flyttar ut i samhället. Inte bara bok-
stavligt när det gäller boendet. Utan också i den daliga gärningen. ”Butiken” är 



Martin Kronkvist, Sysselsättning för vuxna med utvecklingsstörning 

 - 33 - 

än så länge arbetsnamnet på det djärva greppet att i Kristianstad öppna butiks-
försäljning av terapiarbeten. 

(Kristianstadsbladet 1990-04-09) 

Individ integrerad verksamhet 
En av artiklarna från 1991 handlar om personer som inte har trivts inom den tra-
ditionella dagcenterverksamheten: 

Wiwi Hammarlund och Bengt Persson är båda förståndshandikappade. Ingen av 
dem trivdes riktigt med att jobba på dagcenter, som är mer inriktat på terapi-
verksamhet. 

Båda är därför mycket nöjda med sina jobb på ”riktiga” arbetsplaster. 

(Kristianstadsbladet 1991-03-21) 
Wiwi arbetar med pensionärer på ett äldreboende och Bengt på en fabrik i kom-
munen. I artikeln beskrivs det som något positivt för dem bägge att ha tagit ett 
steg utåt. Om Bengt står det vidare: 

Med växande säkerhet så ökar aptiten på att klara sig själv här i livet, inte bara 
på fabriken.  

(Kristianstadsbladet 1991-03-21)  

Långebroprojektet (senare Saveko) – demontering av vitvaror 
Sommaren 1992 öppnar den andra utflyttade verksamheten i Kristianstad. Det är 
Långebroprojektet som senare byter namn till Saveko. Projektet är ett samarbete 
med Kristianstads renhållningsaktiebolag och går ut på att montera isär vitvaror 
och sortera för återvinning. De räknar med att erbjuda tjugo av omsorgs-
verksamhetens förståndshandikappade arbete i projektet. 

Även med detta projekt finns en målsättning att komma närmre det vanliga arbets-
livet: 

Syftet med Långebroprojektet är att ge omsorgstagarna en chans att komma så 
nära det verkliga arbetslivet som möjligt. 

(Kristianstadsbladet 1991-06-06) 
Ett par år senare beskriver en av gruppledarna på Saveko vikten av att göra något 
betydelsefullt:  

Människorna här känner att de gör en verkligt viktig insats för samhället och 
miljön – de upplever jobbet som meningsfullt och inspirerande.  

(Kristianstadsbladet 1993-10-01) 

Café Finland öppnar för allmänheten 
Ett år senare öppnar Café Finland sin verksamhet för allmänheten. Under ett år 
tidigare har kaféet varit till för terapiverksamhet för äldre och hemtjänstpersonal 
som finns i samma byggnad men framöver kan även besökare utifrån komma in 
på en fika. 

Liknande beskrivning ges i pressen om den nya verksamheten i förhållande till 
den tidigare: 

När fiket startade i omsorgsverksamhetens regi för ett år sedan var det ett sätt att 
hitta ”riktiga” jobb till några utvecklingsstörda, som har större behov av stimu-
lans än den som dagcenterverksamhet normalt kan ge. 

(Kristianstadsbladet 1992-06-09) 
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Arbetsledaren beskriver att de utvecklingsstörda flickorna som arbetar på caféet 
har förändrats i positiv riktning. De har blivit oblyga, gladare, frimodigare och de 
har blivit mer hjälpsamma och omtänksamma mot varandra. 

Ateljé lyktan – en företagsintegrerad arbetsgrupp 
I samband med att en grupp från Tjeckoslovakien, som i sitt hemland arbetar med 
förståndshandikappade, gör studiebesök på Ateljé lyktan berättas det i Kristian-
stadsbladet 1992 om den så kallade landstingsgruppen på företaget. Det är en 
grupp förståndshandikappade som sitter mitt i monteringshallen och, precis som 
alla andra i fabriken, arbetar med att montera den armatur som produceras på fa-
briken. Gruppen leds av en gruppledare som även har ansvar för köket på fabri-
ken. Gruppen har vid besöket varit igång under ett och ett halvt år. 

En produktionsansvarig vid fabriken berättar om verksamheten: 
Meningen har ju hela tiden varit att de skall integreras med de övriga – inte sättas 
på undantag. 

(Kristianstadsbladen februari1992) 
Men att det inte alltid är så lätt att förverkliga ambitionerna vittnar han om i 
samma artikel: 

– Men vi har ju också exempel på personer som misslyckats, allt är inte solsken… 

– I den här gruppen ingick till exempel åtta personer från början, fyra är kvar. 

(Kristianstadsbladet februari 1992) 

Musikcaféet (senare KammarKaféet) – ett samarbete  
1992 öppnar i Kristianstad ett café som ligger mitt emellan biblioteket och stiftel-
sen Musik i Skåne. Caféet är öppet för allmänheten och drivs i samarbete med 
stiftelsen och landstinget. Stiftelsen har huvudansvaret för caféet och landstinget 
för driften och servicen. Upp till tio utvecklingsstörda ska arbeta med förberedel-
ser och servering. Kaféet räknar även med kunder från Komvux som ligger vägg i 
vägg. 

Cafeteriaverksamheten är ett led i landstingets satsning på utflyttad verksamhet 
för utvecklingsstörda. Meningen är att de ska integreras på arbetsmarknaden un-
der så bra former som möjligt. 

(Kristianstadsbladet 1992-09-12) 
I en artikel ett år senare berättar caféets föreståndare om vilken betydelse det kan 
ha för de utvecklingsstörda att arbeta på ett café där deltagarna har kontakt med 
allmänheten: 

Det är sammantaget mycket folk i rörelse under en dag på KammarKaféet och en 
mycket givande arbetsplats för de elva eleverna inom omsorgen. 

– Man tar som regel efter beteendet från sin omgivning och för Stefan och hans 
arbetskolleger är det positivt att få träffa så kallat vanligt folk, konstaterar Torgny 
Persson. 

Och Torgny kan räkna upp många exempel på framgång bland sin personal. En 
av killarna lärde sig så mycket att han kunde ta ett eget jobb. En annan hade ald-
rig tidigare varit och handlat mat, men sköter nu själv sina inköp. 

(Kristianstadsbladet 1993-09-25)  
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Bilomsorgen 
1996 startar Bilomsorgen sin verksamhet för ett 10-tal omsorgstagare i Kristian-
stad. Det är en verksamhet som utför tvätt, dammsugning och vaxning av bilar. De 
byter även hjul när årstiderna slår om. Inledningsvis var det enbart kommun och 
landsting som kunde erhålla tjänsterna men ett par år senare är de flesta kunderna 
privatpersoner. I lokalerna finns även omsorgens servicegrupp som består av sju 
personer. De har till uppgift att hjälpa till med trädgårdsskötsel och andra prak-
tiska sysselsättningar. Arbetsledaren berättar om hur intresserade omsorgstagarna 
är av sina arbetsuppgifter: 

Alla som är här är bilentusiaster. De gillar att jobba med fordon och tycker det är 
spännande att få blanda sin fritid med ett ”arbete”. 

(Kristianstadsbladet 1996-02-19) 

Skattecaféet, Café Barbacka och Bodega kiosken 
I en artikel i tidningen Kristianstad uppmanas allmänheten att gå och fika. Tid-
ningen berättar där om de olika caféer som ingår i omsorgsförvaltningens utflyt-
tade verksamheter. Till dessa har det nu även kommit tre verksamheter till: Skat-
tecaféet förser skatteförvaltningens personal med hembakt och smörgåsar. Café 
Barbacka, som är öppet för allmänheten drivs tillsammans med kulturförvalt-
ningen och AMI. Nytt sedan hösten 1997 är Bodegakiosken som är elevernas 
kiosk på en gymnasieskola i Kristianstad. 

Tvätten 
I slutet av 1997 öppnar Tvätten sin verksamhet på Charlottenborgshemmet. Fyra 
eller fem omsorgstagare ska där tillsammans med en personal ta hand om tvätt 
från det äldreboende i vilken verksamheten har sina lokaler. I en artikel i Kristian-
stadsbladet berättar en chef för verksamheten att Tvätten går under beteckningen 
utflyttad verksamhet. Om en av deltagarna står det i samma artikel: 

 Hon har chef, arbetstider och arbetskamrater och trivs. Jobbet är en utmaning.  

Lena är utvecklingsstörd och har tagit klivet ut från den arbetsträning hon tidi-
gare sysslade med. 

(Kristianstadsbladet 1997-12-18) 

Uppdelning arbetsträning och dagverksamhet 
Sommaren 1999 flyttar den del av dagcenterverksamheten på Skulptören som 
kallas arbetsträningen till nya lokaler och får namnet Opus. Kvar blir dagverk-
samhet för gravt utvecklingsstörda och denna får namnet Resurscenter Skulptören. 

Resurscenter Skulptören 
En del av deltagarna på Resurscenter Skulptören fanns redan i dagverksamhet 
innan delningen men nu finns planer på att ta emot fler deltagare, totalt ett 40-tal 
personer. 

I resurscentret kommer olika upplevelserum byggas. I en artikel i tidningen Kris-
tianstad berättas om den kommande verksamheten. Miljön i rummen ska stimu-
lera, ge möjlighet till kommunikation, ökad vakenhetsgrad och även avslappning 
Personal kommer att arbeta med känsel-, syn- och hörselintryck enligt en hol-
ländsk förebild som kallas snoezelen. 

Enhetschefen uttalar sig i artikeln om den nya satsningen: 
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Vi har tidigare satsat mycket på dem med lindrig utvecklingsstörning. Nu är det 
dags för en kvalitetshöjning för den här svagare gruppen. 

(Tidningen Kristianstad 1999-02-10)  

Opus 
Flyttningen av arbetsträningen från Skulptören ger förhoppningar om att komma 
närmre andra verksamheter i samhället. Dels för att komma närmre företag och 
dels närmre stadens centrum. Föreståndaren för Opus berättar att det var litet ”in-
stängt” på Skulptören och att det nu händer mer runt omkring.  

Föreståndaren berättar vidare att de samarbetar med ett par företag och att de väl-
jer särskilt lämpliga uppgifter. Förtagen som de samarbetar med är dels ett som 
tillverkar städ- och rengöringsredskap och dels ett presentföretag. På Opus utför 
deltagarna monterings- och förpackningsarbeten åt dessa företag. 

Det ska vara rätt typ av arbetsuppgifter som deltagarna kan känna stolthet över 
att utföra. 

(Tidningen Kristianstad 2000:1) 
För dem som önskar finns även traditionell terapi: sömnad, vävning, måleri och 
snickeri.  

I artikeln beskrivs det vidare att det till Opus kommer deltagare i alla åldrar och 
att några, som är litet äldre, har varit ute på andra arbetsplatser men inte längre 
orkat med det hårdare tempot. 

Byggnaden, som tidigare har varit en gymnasieskola, är byggd runt en innergård. 
Den rymmer flera tomma lokaler dit företag kan komma att flytta in. Artikeln av-
slutas med en förhoppning om innegården som mötesplats: 

Flyttar sedan fler företag in i fastigheten blir trädgården en naturlig mötesplats. 
Det är nämligen det som är tanken på sikt: att olika företag ska hyra in sig i res-
ten av huset, något som skulle ge Opus ännu större möjlighet till den integration 
man eftersträvar. 

(Tidningen Kristianstad 2000:1) 

Kulturverksamhet 
Deltagare inom daglig verksamhet i Kristianstad har möjlighet att under en halv 
dag i veckan lämna sin ordinarie verksamhet och delta i kulturverksamhet. Sedan 
1994 finns Konstskolan Freja som sker i samverkan med studieförbund och 2001 
började kulturgrupper som arbetar med musik och drama. 

Konstskolan Freja 
En artikel i Kristianstadsbladet hösten 2001 berättar om konstskolan som har ny-
startat efter en termins uppehåll. Sammanlagt går 20 elever på Freja, uppdelade på 
två grupper. Många har varit med sedan starten 1994.  

Elever och lärare inleder varje arbetspass med att gå igenom veckans tema. Varje 
gång visar läraren bilder av olika konstnärer. På så sätt hoppas hon väcka inspira-
tion och idéer. Eleverna får berätta om sina målningar och sina känslor inför var-
andras bilder.  

De har regelbundet utställningar för allmänheten och om detta säger läraren: 
Vårt mål är en utställning varje termin. Så vi jobbar mot den, som riktiga konst-
närer. 
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(Kristianstadsbladet 2001-09-04) 

Kulturgrupper 
Under 2001 övergår en musikgrupp och en dramagrupp till att bli daglig verksam-
het. Senare börjar även en mediegrupp som gör radioprogram för Kristianstads 
närradio. Musik och dramagruppen har tidigare funnits i liknande form, fast då 
som fritidssysselsättning om kvällar och helger.  

Detta är en ny daglig verksamhet som vi har startat och meningen är att de ska 
fungera som vilka kulturarbetare som helst. 

(Kristianstadsbladet 2001-10-10) 
En viktig del i denna verksamhet är att visa upp vad deltagarna kan och planer 
finns på att bjuda in skolor och att åka på turné. 

Ledaren för gruppen anser att alla människor behöver kultur och han anser att 
människor med utvecklingsstörning ofta har något nedsatt initiativförmåga. Han 
ser som sin uppgift att ge dem en skjuts. Han ser inget hinder mot att ordna sär-
skilda kulturaktiveter för utvecklingsstörda: 

Idealet är att alla ska integreras. Jag tror inte riktigt på det. Det måste finnas 
träffpunkter där man möts på utvecklingsstördas villkor och nivå. Utifrån det kan 
det bli integrering och samarbete. 

(Kristianstadsbladet 2004-11-13) 

Utvecklingen på nationell nivå 
När jag tog del av artikelmaterialet från tidskrifterna läste jag genom dem och 
sökte teman som verkade vara typiska för olika perioder. Ofta var det så att ett 
visst tema återkom fler gånger under en viss period. Det förkom även att samma 
tema återkom i olika tidskrifter. Jag använde dessa teman för att skapa rubrikerna 
till utvecklingen nationellt, exempelvis rubriken Islossning där jag redogör för 
olika artiklar som handlar om att läget på arbetsmarknaden har blivit bättre läget 
på arbetsmarknaden och Mänskliga rättigheter som beskriver olika artiklar inom 
detta ämne. De olika temana som jag har funnit är typiska för olika perioder och 
därför blir redovisningen av utvecklingen på nationell nivå, liksom den lokala 
nivån, kronologisk. 

Behov och utvecklingsmöjligheter 
De artiklar om sysselsättning för personer med utvecklingstörning från början av 
1960-talet som jag har funnit i tidskriften Arbetsterapeuten visar ett intresse för 
gruppen och deras utvecklingsmöjligheter. Artikelförfattarna tror på möjligheten 
att träna personerna och de nämner exempel från Holland och Tyskland som slagit 
väl ut.  

I tre nummer av Arbetsterapeuten 1963 (nr 4-6) redovisas ett grupparbete om in-
tellektuellt utvecklingsstörda som är utfört av elever vid arbetsterapeutkursen i 
Jönköping. Grupparbetet har en gedigen genomgång av de medicinska orsakerna 
till utvecklingsstörning. Eleverna har en tro på utvecklingsstördas möjlighet att 
utvecklas och de tror att det har betydelse om de utvecklingsstörda får leva ett liv 
som "i möjligaste mån liknar friska människors". De refererar till ett experiment 
som utförts med patienter på ett vårdhem strax utanför Köpenhamn: 
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Tolv män i åldern 29-53 år utvaldes vid försöket på Lillemosegård. Deras intelli-
genskvot varierade mellan 20 och 43. På de institutioner där de dittills vistats 
hade de antingen lekt med leksaker, trähästar o. dyl. eller varit helt overksamma. 
Enstaka hade kunnat hjälpa till med rengöringsarbeten. 

Försöket leddes av en psykiater, en pedagog och en psykolog i samarbete med an-
nan expertis. Männen gavs kläder som vuxna, fick bo i en modern bostad. De trä-
nades att i största möjliga utsträckning sköta sig själva, fick en ´uppfostran´ så att 
deras uppträdande inte skulle avvika från vanliga människors. I deras hem fanns 
hobby- och underhållningsanordningar. Gäster inviterades, man gick på besök 
och bio, gjorde inköp i affärer och betedde sig som folk i allmänhet. Samtidigt 
tränades männens manuella färdigheter, bl. a. sattes de till enkla sorterings-
arbeten och arbetade i trä och lera. 

Vid sorteringsförsöken ökade männens hastighet ca 30 procent och noggrann-
heten ökade 60 procent. Nu kan de börja framställa enkla industriella produkter, 
säger dr Olsen, som anser att experimentet givit mycket värdefulla rön om de psy-
kiskt efterblivna. 

(Arbetsterapeuten 1963:6, sid.15) 
Eleverna beskriver att utvecklingsstörda genom träning i arbetshem kan lära sig 
att sköta ett arbete men att endast de med liten intelligensnedsättning har möjlig-
het att slussas ut i öppna arbetsmarknaden. De anser vidare att upplysning till all-
mänheten som leder till en naturligare inställning till de utvecklingsstörda skulle 
göra det lättare att placera dem ute i arbetslivet. Holland och Tyskland beskrivs 
som föredöme när det gäller att ordna skyddade verkstäder för utvecklingsstörda 
och eleverna ser ett enormt behov av skyddade verksstäder för utvecklingsstörda i 
Sverige. Eleverna nämner att FUB planerar en modellanläggning och att arbets-
marknaden visat stort intresse. 

I en artikel med rubriken "Arbete åt varje handikappad" i tidskriften Arbets-
terapeuten (1964:4) skriver artikelförfattaren att gruppen utvecklingsstörda är den 
största gruppen bland de handikappade i vårt land och att gruppen beräknas uppgå 
till 75000. Författaren skriver att det råder en total försummelse mot denna grupp 
och att det tycks grunda sig i den förutfattade meningen att det skulle handla om 
mer eller mindre hopplösa fall. Han beskriver att de platser i särskolan som till-
kommit sedan mitten av 50-talet inte täcker behovet och att antalet platser i skyd-
dade verkstäder och yrkesskolor är alldeles för litet jämfört med behovet. 

Även i denna artikel nämns att Riksförbundet för utvecklingsstörda barn vill upp-
föra en skyddad verkstad och göra den till en mönsteranläggning. 

I Arbetsterapeuten 1964:9 publiceras en sammanställning av arbetsterapi för psy-
kiskt efterblivna som medicinalstyrelsen då hade gett ut i sina "författningar och 
cirkulär" nummer fyra. Av den framgår det att det ofta sätts ett likhetstecken mel-
lan rehabilitering och återanpassning i arbetslivet men när det gäller gruppen psy-
kiskt efterblivna får målsättningen i många fall bli mer begränsad, exempelvis en 
minskning av hjälpbehovet. Medicinalstyrelsen anser att en medicinsk rehabili-
tering kan vara en förutsättning för den sociala och ger följande exempel: 

Ett vanligt exempel härpå inom vården av de psykiskt efterblivna är, att medicinsk 
behandling i någon form erfordras för att få patienten i sådant skick, att han kan 
deltaga i t.ex. viss form av sysselsättning. När man lyckats uppöva hans intresse, 
uthållighet och förmåga, kan man ofta minska eller helt undvara de berörda me-
dicinerna och patienten kan överföras till arbete i t.ex. skyddad verkstad eller an-
nan form av social rehabilitering. 

(Arbetsterapeuten 1964:9, sid. 16) 
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Medicinalstyrelsen betonar att den medicinska rehabiliteringen inte får ses som 
något fristående utan det krävs en integration av medicinska och sociala åtgärder. 

Medicinalstyrelsen konstaterar att den arbetsterapi som funnits på vårdanstalter 
mest har dominerats av tillverkning av slöjdprodukter och ser att det kan finnas en 
mening med det eftersom det är lämpligt för patientens funktionella träning men 
konstaterar även att detta sällan leder till några större inkomster. Medicinal-
styrelsen anser att det är patienters arbetsmöjlighet som bör tränas och metoder 
som patienter kan ha användning för i förvärvssyfte. I första hand bör det vara 
träning med industriell inriktning.  Enligt medicinalstyrelsen vore idealet att ha 
dels arbetsterapi och dels industriellt arbete under samma tak. I slutet av samman-
ställningen klargörs att arbetsterapi för psykiskt efterblivna inte är något som till-
grips för att få tiden att gå utan det väsentliga är att patienten får tillfälle att upp-
leva det intressanta och meningsfulla i att egenhändigt utföra ett arbete och upp-
leva ett påtagligt resultat av detta. 

Stiftelsen ALA - en modellverkstad 
Våren 1964 tar Riksförbundet FUB initiativet till en stiftelse för skyddade verk-
städer. Som redan nämnts i artiklar från tidskriften Arbetsterapeuten ville FUB 
starta en modellverkstad. I tidskriften FUB-kontakt 1967:4 berättas om stiftelsen 
och om verksamheten som startade i Uppsala januari 1967.  

Upprinnelsen var att FUB länge tyckt att det fanns brister när det gällde samhäl-
lets insatser för utvecklingsstörda efter avslutad skolgång. Det ansågs grymt att de 
inte fick användning för sin skolgång och dessutom oekonomiskt för samhället.  
Med Svenska Scoutförbundet och Svenska Röda korset som stödorganisationer 
startade FUB stiftelsen ALA som betyder Anpassning till Liv och Arbete. FUB 
ville i Uppsala, förutom att starta den skyddade verkstaden med tillhörande inack-
orderingshem, ordna vuxenundervisning och fritidsprogram, ge personal-
utbildning, bedriva forskning och sprida information. Inackorderingshemmet 
kunde ta emot 42 elever och på verkstaden fanns plats för 50 personer. Till verk-
samheten var det knutet ett forskarteam och en personalstyrka på cirka 30 perso-
ner. Tanken var att ALA skulle fungera som en väg ut i samhället. Rektor Nils 
Håkansson beskriver detta i artikeln: 

Eleverna, som kommer från hemmen, arbetshem eller vårdinstitutioner ska, om 
möjligt, via ALA slussas ut till egna arbeten, egna bostäder, egna liv. 

(FUB-kontakt 1967:4 sid. 1) 
ALA ska, enligt artikeln, visa att det lönar sig både mänskligt och ekonomiskt att 
satsa på de utvecklingsstörda.  

Islossning 
I en rapport från FUB:s landsmöte (Arbetsterapeuten 1964:7), beskrivs klimatet i 
landet som gynnsamt för att genomföra förbättringar för de utvecklingsstörda. 
Enligt artikeln är detta glädjande eftersom gruppen tidigare inte bara har varit ef-
tersatt utan helt ignorerad av samhället. 

I tidskriften Arbetsterapeuten 1966:1 citeras en ledare från Handelstidningen som 
ger en optimistisk syn på handikappades möjlighet till arbete. Det beskrivs som en 
islossning på arbetsmarknaden. Det berättas att både stat och kommuner är be-
redda att satsa mer för att hjälpa de arbetshindrade. Ledarskribenten anser att även 
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svårt handikappade personer kan göra betydande arbetsinsatser om bara samhället 
ger dem tillfälle till det och hjälper dem i starten. Det konstateras att islossningen 
hör intimt samman med en förändrad situation på arbetsmarknaden och att bristen 
på arbetskraft har riktat uppmärksamhet mot den dolda arbetslöshet som de handi-
kappade representerar. Ledarskribenten anser inte bara att det bör satsas på handi-
kappade som kan komma produktionen till godo. Arbetsvården måste även ge 
plats för personer som kanske aldrig kan utföra lönande arbetsprestationer. Det 
gäller inte minst personer med psykiska arbetshinder som anse vara den mest för-
summade gruppen bland de handikappade. För dessa anses arbete på en skyddad 
verkstad bli ett viktigt moment i en långvarig terapi. 

Mänskliga rättigheter 
Under slutet av 60-talet talas det mer än tidigare om utvecklingsstördas rättig-
heter. I FUB-kontakt 1968:4 presenteras tolv rättigheter för psykiskt handi-
kappade (både utvecklingsstörda och psykiskt sjuka) som arbetats fram vid en 
internationell kongress om social välfärd i Helsingfors 1968. Bland rättigheterna 
finns en punkt som handlar om sysselsättning vilken har följande formulering: 

Rätt till anställning eller till nyttig sysselsättning. Sysselsättnings- och industriell 
terapi måste användas på ett sätt som främjar aktivering och rehabilitering och 
inte för exploatering. Skyddat arbete, till löner som står i relation till produktions-
resultatet och till fackföreningsstandard, ska erbjudas dem som kan göra produk-
tiva insatser men inte ännu kan anpassa sig till den öppna marknadens villkor. 

(Tolv rättigheter för psykiskt handikappade, FUB-kontakt 1968:4) 
I FUB-kontakt 1969:6 refereras till en debatt där det bland annat diskuterats om 
det är rätt att kräva att alla ska vara produktiva och lönsamma i samhället. Som 
svar på detta hade flera svarat att det inte alltid är frågan om ett krav utan snarare 
en rättighet för alla att kunna få ett arbete. 

Detta ligger i linje med åsikter som Anti-Handikapp framförde vid denna tid. 
Anti-Handikapp var en radikal opinionsrörelse som bildades i Lund 1969. I en 
artikel i Arbetsterapeuten 1970:8 berättar Vilhelm Ekensten från Anti-Handikapp-
rörelsen att de vill uppnå ett jämlikhetens och gemenskapens samhälle som pre-
senteras under slagordet "allsamhälle". Rörelsen vill få ett slut på uppdelningen av 
människor i olika kategorier. De anser att specialskolor, anstalter, skyddade verk-
städer färdtjänstbussar endast för handikappade och liknande insatser leder till 
segregation och därför måste bekämpas. 

Arbetet på ALA fortsätter 
FUB fortsätter att driva modellverkstaden och forskningen på stiftelsen ALA trots 
att rättighet till plats i skyddad verkstad inte skrevs in i lagen. Vikten av detta be-
skrivs av FUB:s ordförande Richard Sterner i FUB-kontakts ledare 1968:2: 

 
Oavsett vad som står i lagen måste skyddade verkstäder bli en av de viktigaste 
omsorgsformerna. Och vi är övertygade om att verksamheten vid ALA kan hjälpa 
oss att komma därhän! 

(FUB-kontakt 1968:2, sid. 1) 
I återkommande reportage i tidskriften FUB-kontakt beskrivs hur verksamheten 
på ALA sjuder av liv och hur de knyter forskare till verksamheten. Psykolog 
Gunnar Kylén utsågs att leda en forskningsgrupp från Psykologiska institutet vid 
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Stockholms universitet. 1968 presenteras en forskningsplan som sträcker sig fyra 
år framåt i tiden. Under första året tänker de gå igenom och sammanställa sådant 
som redan är skrivet inom området.  

Under andra året tänker forskarna undersöka vilka krav som ställs på utvecklings-
störda, huvudsakligen i arbetslivet, och hur de anpassar sig till dessa krav. De vill 
då använda sig av det anlagsprövningsbatteri som nämns ovan för att ta reda på 
vad som krävs av en individ för att klara ett visst arbete.  

Tredje året tänker gruppen undersöka utvecklingsstördas normala utveckling och 
fjärde året vill de knyta ihop tidigare arbeten för att avgöra vilka åtgärder som bör 
vidtas. 

Tidskriften Arbetsterapeuten skriver om stiftelsen ALA i numret 1969:7 och det 
anses att arbetet som stiftelsen bedriver och planerar är fullständigt berättigat. 
Artikelförfattaren anser att det behövs metodutveckling när landsting planerar nya 
verksamheter. Integrering och normalisering kommer att genomsyra framtida 
verksamheter och stiftelsen ALA:s arbete är ett steg i denna riktning. Som exem-
pel ges att den skyddade verkstaden är helt fristående från inackorderingshemmet. 

I slutet av 1970 överlåts den skyddade verkstaden vid ALA till skolöverstyrelsen 
och får då karaktären av arbetsmarknadsutbildning. Stiftelsen får av arbets-
marknadsstyrelsen i uppdrag att driva det inackorderingshem och de lägenheter 
som är knutna till verksamheten. Att leda forskningsarbetet blir i fortsättningen 
stiftelsens huvudsakliga funktion. 

På uppdrag av AMS startar ALA 1971 ett projekt med namnet "Instruktions-
metodik för arbetsledare vid skyddade verkstäder för psykiskt utvecklingsstörda". 
Avsikten med projektet är att ge anvisningar till hjälp för arbetsledare vid skyd-
dade verkstäder. ALA påpekar vikten av tydlighet, behov av längre inlärningstid 
och anpassning till individuella förutsättningar när utvecklingsstörda ska tränas 
till arbete. 

I FUB-kontakt 1972:2 berättar psykolog Gunnar Kylén, forskare vid ALA, om hur 
de ser på sambandet mellan individens förutsättningar och miljöns krav och dess 
betydelse för anpassning. 

Vi strävar inte efter att försöka göra de utvecklingsstörda mer begåvade, inte efter 
att få dem att prestera eller producera så mycket som möjligt, inte efter att försöka 
få dem välanpassade till en miljö som inte tar hänsyn till dem och deras svårig-
heter. Vad vi vill göra är att försöka skapa förutsättningar för att utvecklings-
störda ska få uppleva ett lyckligt och meningsfullt liv. Dvs vi vill hjälpa så många 
utvecklingsstörda som möjligt till en så bra och positiv miljö som möjligt. 

En förutsättning för en god anpassning är att det finns en balans mellan indivi-
dens förutsättningar och miljöns krav. Konkret innebär detta att vi måste studera 
den utvecklingsstördes förutsättningar - dvs hans förståndsfunktioner, praktiska 
handlag, behov, intressen och känsloliv - och hans omgivning - dvs den utveck-
lingsstördes boende-, arbets-, och fritidsmiljö. När vi vet dels hur den utvecklings-
störde fungerar, dels hur miljön fungerar kan vi föreslå åtgärder som ska be-
främja balansen mellan individens förutsättningar och miljöns krav. 

(FUB-kontakt 1972:2 sid. 4) 

Men det framkommer även svårigheter för ALA-stiftelsen att förverkliga ambitio-
nerna. I FUB-kontakt 1972:6 berättas att elever som gått skolöverstyrelsens 42-
veckors utbildning på ALA-verkstaden och där lyckats bra med både arbets- och 
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boendeträning sällan lyckats få arbete, inte ens skyddat arbete, sedan de lämnat 
ALA-verkstaden. 

Svårare tider 
Under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet börjar det i tidskrifterna 
komma artiklar som ger en mer dyster bild av utvecklingen. De handlar både all-
mänt om läget på arbetsmarknaden och om utvecklingsstördas möjlighet att få 
sysselsättning. 

I tidskriften Arbetsterapeuten 1968:5 förklaras att i ett hårdnande arbets-
marknadsläge blir möjligheterna att placera utvecklingsstörda i den öppna mark-
naden samtidigt mindre. Artikelförfattaren berättar att jordbruket, som tidigare 
kunde ta emot ganska många med detta handikapp nu krymper sitt arbetskrafts-
behov, liksom många andra näringsgrenar. Tidskriften refererar medicinalrådet 
Karl Grunewald som vid en konferens för rektorer vid särskolor uppger att 5000 
utvecklingsstörda personer, som vistats på allmänna vårdhem inte går att placera i 
arbete. 

I FUB-kontakt 1971:3 finns en artikel som redovisar att gruppen utvecklings-
störda är underrepresenterade när det gäller arbetsvårdens insatser. Artikelför-
fattaren konstaterar att utvecklingsstörda flyttas från skyddade verkstäder till tera-
piarbeten därför att de inte ansetts komma upp i lägsta produktionsförmåga (en 
tredjedel av den för "normal" arbetskraft) som krävs. 

I ledaren till FUB-kontakt 1972:2 berättas att flera skyddade verkstäder för perso-
ner med utvecklingsstörning är på väg att ombildas till dagcentraler med syssel-
sättning. Det finns dessutom en tanke att skyddade verkstäder ska vara integrerade 
med personer som har andra former av funktionshinder. Ledarskribenten Richard 
Sterner är kritisk till utvecklingen och ser en risk att konkurrensen på skyddade 
verkstäder kommer att missgynna gruppen utvecklingsstörda. Han uppfattar det 
som att gruppen sorteras ut från de skyddade verkstäderna och han är kritisk till 
att detta sker just i arbetslöshetstider: 

Det är något fel med allt det här. Just i arbetslöshetstider skulle man vänta att det 
satsas hårt på att få många fler skyddade jobb åt handikappade - även 
utvecklingsstörda. Men istället agiteras det för en integrering som inte ger fler 
jobb och ordnas med klappjakter som gör många förtvivlade. 

(FUB-kontakt 1972:6 sid. 2) 
I en insändare till Arbetsterapeuten 1973:4 diskuteras den ökade utslagningen på 
arbetsmarknaden. Insändarskribenten ser ett behov av att rensa upp i "pyssel-
djungeln" och få fram en annan mer meningsfull verksamhet som t ex vaktmästar-
verksamhet, besöksverksamhet hos gamla och sjuka och utearbete i trädgård. Hon 
ser en risk med att allt fler personer erhåller förtidspension och hon menar att tra-
ditionell sysselsättningsverksamhet blir ett sätt att gjuta olja på dessa vågor och 
tysta ned ett gnisslande maskineri. 

I en redogörelse över antalet personer i olika former av åtgärder i FUB-kontakt 
1975:3 konstateras att konjunkturen har vänt men att det trots detta är få med in-
tellektuella arbetshinder som fick jobb på öppna marknaden genom arbetsvårdens 
regi och att det är anmärkningsvärt få som söker hjälp av arbetsvården. 

November 1977 anordnar FUB en konferens om arbete och sysselsättning. Inför 
dessa tar man reda på att över 5000, eller 22 procent, av alla vuxna utvecklings-
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störda som var kända av omsorgsstyrelser varken hade arbete eller annan syssel-
sättning 1976.  

Tiden med dagcenter 
I tidskriften Arbetsterapeuten 1968:5, där Karl Grunewald refereras då han talar 
inför rektorer vid särskolan, berättar han att landsting i framtiden kommer att in-
rätta ”dagcentra” för utvecklingsstörda i alla större kommuner, som ska innehålla 
allt från arbetsterapi och träning till bad och skönhetsvård. 

Positiva skildringar av verksamheten 
Från mitten av 70-talet och några år framåt kommer flera artiklar i de båda tid-
skrifterna som ger mycket positiva skildringar av dagcenterverksamhet. Det 
handlar både om beskrivningar från dagcenter på vårdhem och senare på dag-
center som öppnats utanför vårdhemmen.  

Arbetsterapeuterna på Kållereds dagcenter berättar i Arbetsterapeuten 1976:14 att 
de på arbetet får användning av hela sin utbildning. Arbetsterapeuterna ser det 
som positivt att det inom området finns samlat flera olika yrkeskategorier efter-
som det underlättar att utforma verksamheten efter varje grupps behov. 

En liknande beskrivning ges i Arbetsterapeuten 1979:3 som är en beskrivning från 
ett dagcenter på Storängens vårdhem i Söderköping. Men där tar artikeln även upp 
att verksamhetens övergripande målsättning är att följa normaliseringsprincipen: 

Tillsammans med övrig personal är det vår uppgift att låta de utvecklingsstörda 
uppnå en tillvaro så nära den normala som möjligt och genom samtidig träning av 
många olika funktioner öka vederbörandes självständighet, självförtroende och 
anpassning till samhället. 

(Arbetsterapeuten 1979:3, sid. 24) 
I en artikel från Arbetsterapeuten 1979:9 berättar föreståndaren för Ludvika dag-
center hur viktigt det är att göra träningsprogram för arbetstagarna och att perso-
nalen utvärderar träningsprogram. Jämfört med arbete på sjukhus finner hon detta 
mer stimulerande eftersom de kan arbeta mer långsiktigt och lägga upp träningen 
systematiskt. 

Under rubriken "Självständighet målet för dagcenter" beskrivs i FUB-kontakt 
1981:3 hur varje arbetsgrupp på Brandbergens dagcenter fungerar som en liten 
familj. De kan hjälpa varandra och kompensera varandras handikapp.  

På längre sikt syftar man till ett samarbete med andra grupper inom dagcentret, 
för att sedan efter fortsatt ytterligare mognadsprocess ge sig ut i det omgivande 
samhället och upprätta kontakter där. Slutmålet för dem som har störst utveck-
lingsresurser är en plats i arbetslivet, på en skyddad verkstad eller liknande och 
en egen bostad. 

(FUB-kontakt 1981:3, sid. 13) 
I artikeln förklaras det att en förståndshandikappad person inte alltid har samma 
självklara jaguppfattning som andra. Detta kan leda till oro och depression. För att 
lätta på trycket arbetar grupperna med drama en gång i veckan. 

Brandenbergs dagcenter tillhör personer så länge personer har behov av det, eller 
som det uttrycks i artikeln:  

Här finns ingen åldersgräns uppåt, ingen slutpunkt att gå och oroa sig för. 

(FUB-kontakt 1981:3, sid. 13) 
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Kritik mot dagcenter 
Mer kritiska synpunkter mot dagcenter börja komma i artiklarna från slutet av 
1970-talet och under 1980-talet. Kritikerna anser att arbetet på dagcenter inte i till-
räcklig hög grad deltar i samhällslivet utanför verksamheterna. 

Gerard Larsson, som var ordförande i den kommitté som arbetade med förslag till 
ny omsorgslag, förklarar i en artikel i Arbetsterapeuten vikten av att dagcenter 
utvecklar sin verksamhet. 

Dom kan inte hålla på med samma verksamhet i 10 år. Den sociala färdighets-
träningen måste förändras om man ser att den utvecklingsstörde blir kvar på dag-
centret. När vi inom kommittén diskuterat dagcentrens innehåll och syfte har vi 
kommit fram till att dagcentren bör vara mer ute i samhället och utnyttja lokaler 
och aktiviteter som redan finns där. 

(Arbetsterapeuten 1979:3, sid. 8) 
I samma artikel intervjuas psykolog Kent Ericsson som anser att dagcenter ofta är 
en plats där en positiv verksamhet sker, som uppskattas av de utvecklingsstörda 
och personalgrupper med höga ambitioner. Men han anser att personalen ofta ar-
betar isolerat och behöver stöd av konsultgrupper för att arbeta mer utåtriktat. 

I en intervju i FUB-kontakt 1980:2 med Gudrun Sandström, som då var ordfö-
rande i FUB:s kommitté för arbete och sysselsättning,  förklarar hon hur olyckligt 
det är att samhället går in för att integrera utvecklingsstörda under skoltid för att 
sedan låta dem hamna i en isolerad tillvaro.  Hon vill att samhället mer kraftfullt 
arbetar för att ge utvecklingsstörda möjligheten att pröva vanligt arbete. 

Omsorgskommitténs förslag till ny omsorgslag presenteras i FUB-kontakt 1981:2. 
Där utrycks en vilja att få dagcenterverksamhet mer utåtriktad: 

 Kommittén framhåller att dagcenterverksamhet skall utformas så att den ger för-
utsättningar för handikappade att delta i arbetslivet och andra aktiviteter i sam-
hället. 

(FUB-kontakt 1981:2, sid. 8) 
I Arbetsterapeuten 1981:15 presenteras omsorgskommitténs slutbetänkande och 
att kommittén vill varna för att dagcenter kan leda till segregering. Omsorgs-
kommittén vill istället att dagcenter ska vara en utgångspunkt och en sluss ut till 
öppna marknaden eller skyddat arbete. Kommittén konstaterar även att för många 
kommer dagcenter att bli den permanenta dagliga verksamhetsformen men även 
för dem bör dagcentret medverka till aktiviteter och gemenskap i samhället.  

Kent Eriksson, som då är projektledare på omsorgsnämnden i Stockholm, säger i 
en intervju i FUB-kontakt 1981:3 att han skulle vilja att dagcenterverksamheten i 
en kommun bestod av verksamheter på flera olika platser istället för ett hus och att 
kontakten med icke handikappade behöver bli större. 

I FUB-kontakt 1988:2 redogörs för motioner som lämnats in inför årets lands-
möte. Nästan hälften av motionerna är skrivna av utvecklingsstörda och många 
motioner handlar om dagcentren. De som skriver vill att FUB ska arbeta för en 
bättre kvallitet på dagcentrens verksamhet.  

Dagcentren är enformiga. Antingen får man bara väva eller bara göra brev-
papper. Man blir deppig och tänker ska jag göra det här resten av livet, skriver 
FUB Grunden.            

(FUB-kontakt 1988:2, sid. 5) 
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Andra som skrivit motioner vill att FUB ska jobba för arbeten utanför dagcentren. 

I FUB-kontakt 1988:6 berättar en kvinna med 28 års erfarenhet av att som utveck-
lingsstörd arbeta på dagcenter hur hon upplever situationen: 

Jag blir tröttare när jag är på dagcentret än när jag är med andra människor, 
tröttare på ett annat sätt. På dagcentret blir jag trött av gap och skrik och av att 
man inte trivs. 

(FUB-kontakt 1988:6, sid. 5) 

Men det finns även de som tror på dagcentrets roll i mitten av 1980-talet. I Arbets-
terapeuten 1986:6 berättar föreståndaren för Hallunda dagcenter hur han ser dag-
centret som en plattform där personer kan hämta kraft för att söka sig ut i sam-
hället. Personalen försöker finna nya vägar och inte acceptera att utvecklings-
störda isoleras i ”trygg förvaring”. Hallunda dagcenter ligger mitt i Hallunda cent-
rum och de arbetar utåt med sina tjänster. Genom att reparera leksaker åt daghem 
får de t ex kontakt med barnen och deras föräldrar.  

Han beklagar att folk utifrån sällan besöker dagcentret och han anser att det beror 
på folks rädsla för det som avviker. Föreståndaren ser att dagcentret har en uppgift 
att arbeta med ändrade attityder i samhället: 

Vi kan inte anpassa de utvecklingsstörda till samhällets normer. Vi måste istället 
försöka förmedla vad det avvikande beteendet står för, vad det utrycker. Då för-
svinner rädslan. 

(Arbetsterapeuten 1986:6, sid. 4) 

Sociologen Mårten Söder varnar i FUB-kontakt 1988:6 för att vi inte bör stirra oss 
blinda på formen för arbete och glömma bort innehållet. Han säger att vi sitter fast 
i rehab-trappan och anser att lönearbetet är det som är finast och bäst. Resone-
mangen illustreras av en bild på en stege som börjar med förtidspension längst 
ned vilket följs av dagcenter, samhällsföretag, AMI, AMU och överst lönearbete. I 
artikeln resonerar Mårten Söder vidare: 

Kanske följer det positiva av arbetet i sig inte nödvändigtvis av arbete i löneform. 
Man kan kanske vända på rehab-stegen och fundera över om innehållet i arbetet 
kan vara lika viktigt som formen. 

(FUB-kontakt 1988:6, sid. 11)  

Utflyttade verksamheter 
De allra flesta artiklarna från mitten av 1980-talet och början av 1990-talet som 
handlar om sysselsättning för vuxna personer med utvecklingsstörning handlar om 
dagcenter som har börjat med utflyttade verksamheter. Dessa verksamheter be-
skrivs mycket positivt och utflyttningen som ett steg i rätt riktning. 

I FUB-kontakt 1985:6 berättas under rubriken ”Vi har ett riktigt jobb” om Bodens 
bilvård, som är en arbetsplats för personer med utvecklingsstörning som lands-
tinget har startat. Bilar tvättas in- och utvändigt, de vaxas och små rostfläckar tas 
bort. Det är ett exempel på landstingets strävan att bygga upp en egen verksamhet 
för att utvecklingsstörda ska komma ut i arbetslivet. Enligt artikeln är den det för-
sta i sitt slag i Sverige. 

I artikeln beskrivs hur en av deltagarna ser positivt på att ha flyttat ut från dag-
center: 
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Ingegärd gick på Dagcenter innan hon fick arbete på bilvårdsanläggningen. Där 
trivdes hon inte och stannade ofta hemma i stället för att gå dit. 

-Det var samma saker varje dag. Dennis hjälpte mig hit, han såg att jag mådde 
dåligt, berättar Ingegärd.  

Nu trivs hon desto bättre och det märks att hon är stolt över sitt arbete. 

(FUB-kontakt 1985:6, sid. 16) 

I FUB-kontakt 1988:2 berättas det att 30 utvecklingsstörda i Sala har lämnat dag-
centret för handledda arbeten ute på stan. På dagcentret hade personalen under 
flera år arbetat med siktet inställt på integrering men det var först när de fick lo-
kalproblem som de tog steget vidare mot denna form. Alla på dagcentret är ute i 
utflyttade verksamheter. Det konstateras att 16000 vuxna utvecklingsstörda fort-
farande sysselsätts i ”dagcentrets slutna värld”. Initiativtagaren till projektet säger 
att det svåra inte var att hitta jobb: 

 Problemet är snarare att vi som anställda har för mycket ”omsorg” i oss. 

(FUB-kontakt 1988:1, sid. 32) 

Idén var ny, stödet från landstinget var från början litet och oron bland vissa anhö-
riga var stor. Men motståndet övervanns. 

FUB-kontakt 1988:6 berättar om ett möte som arbetstagarna på dagcentrens verk-
stadsklubbar har haft på Folkets hus. De har där diskuterat fördelar och nackdelar 
med ”vanligt jobb” och arbete utanför dagcenter. Flera har redan prövat på att 
jobba i utflyttade grupper och föredrar denna form men det finns även fördelar 
med dagcenter: 

Till fördelarna med arbete utanför dagcenter hör alltså att man kommer ut och får 
träffa folk, vardagen känns inte så enformig. Man känner sig nyttig. 

Till det man saknar från dagcentret hör kompisar, kurser, musik, video och 
frukoststunderna.  

(FUB-kontakt 1988:6, sid. 8) 

En annan artikel i samma tidskrift handlar om fyra utvecklingsstörda arbetstagare 
som med sin handledare har flyttat ut till verkstadsgolvet på en industri. Artikeln 
inleds med ett resonemang om att  de flesta län planerar att skaffa fram alternativ 
dagcenterverksamhet. Fast artikelförfattaren anser att det borde vara tvärtom, dag-
center borde vara ett alternativ till ett jobb. 

Tidskriften Intra skriver i sitt nummer 1992:1 att våra dagcenter håller på att gå 
igenom samma utveckling som våra vårdhem: från stora till små, från en isolerad 
verksamhet till en integrerad och det konstateras att dagcenter ej längre är en lokal 
utan en organisation. 

Samma tidskrift berättar i ett par nummer senare att utflyttad dagcenterverksamhet 
nu har anordnats i alla landsting. I del landsting sker detta till och med i stor skala. 
Artikelförfattaren ser även ett samband med yttre omständigheter: 

Många tycker numera att det är det bästa som händer på våra dagcenter händer 
utanför. Klart är att utvecklingen drivits dithän på grund av att Samhall inte kun-
nat vidga sina portar och att den öppna marknaden i praktiken är stängd för han-
dikappade. 

(Intra 1992:3, sid. 18)  



Martin Kronkvist, Sysselsättning för vuxna med utvecklingsstörning 

 - 47 - 

Nya grupper 
Under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet handlar en del artiklar om de 
nya grupper som fått tillträde till dagcenterverksamhet. De handlar om personer 
med grav utvecklingsstörning och personer med autism. 

En artikel i Arbetsterapeuten 1986:6 handlar om ett bedömningsinstrument som är 
tänkt att användas för att bedöma gravt förståndshandikappades aktivitetsbehov. I 
början av artikeln berättar artikelförfattaren, som är den som har tagit fram be-
dömningsinstrumentet, att gravt förståndshandikappade människor äntligen får 
plats på dagcenter. Hon skriver att tjänstemän och omsorgspersonal tidigare inte 
har ansett att denna grupp har haft behov av daglig sysselsättning och att dag-
centren inte tidigare har varit anpassade för gruppen. De har haft för stora grupper 
och arbetat med traditionell terapi eller varit produktionsinriktade verkstäder. 

I FUB-kontakt 1988:6 berättas om Kungsholmens dagcenter där det finns 20 ar-
betstagare, både gravt och lindrigt utvecklingsstörda. Verksamheten bygger på 
vars och ens intresse och behov. Personalen har delat in gruppen i fyra mindre 
grupper som arbetar med skötseln av dagcentret: blomgrupp, kontorsgrupp, tvätt-
grupp och köksgrupp. Förutom dessa grupper har arbetstagarna möjlighet att vara 
med på aktiviteter som gymnastik, musik och färg- och form. För gruppen gravt 
utvecklingsstörda utformas arbetet mycket individuellt. Det krävs lyhördhet hos 
personalen för att tolka signaler och uttryck. Arbetet tar tid och måste få ta tid. 

En specialpedagog i FUB-kontakt 1989:3-4 förklarar att personer med barndoms-
psykos behöver behandlingsinriktad verksamhet på dagcenter. De behöver hjälp 
med att öka sin självständighet och träna sina sociala färdigheter. De måste lära 
sig att ta hänsyn, vänta på sin tur etc. Hon råder personalen på dagcenter att pri-
oritera träning som personen med barndomspsykos kan ha nytta av hela livet: 

För att det ska kännas meningsfullt måste de kunna använda sina kunskaper hela 
livet. Bra träning kan vara att sköta sin hygien, att laga enkel mat, göra inköp och 
städa. 

(FUB-kontakt 1989:3-4, sid. 13) 

I FUB-kontakt 1993:5 berättar artikelförfattaren om ett besök på Sågens dagcenter 
i Österåker. I inledningen till artikeln beskrivs att detta dagcenter, som liksom på 
många andra håll, numera fungerar som en bas för flera personer som efter sina 
behov och förutsättningar har sin sysselsättning i utflyttade verksamheter. Men 
gravt utvecklingsstörda och flerhandikappade finns kvar på dagcentret. På artikel-
författarens fråga om de har blivit en ”restgrupp” svarar föreståndaren: 

Nej, nej! Inte en restgrupp utan en resursgrupp. Här samlar vi personal med 
engagemang och kunskaper som är bra när man arbetar med människor på tidig 
utvecklingsnivå och med svåra flerhandikapp. Här satsar vi på hjälpmedel för god 
omvårdnad och det vi kallar vårt eget Händelserike. 

(FUB-kontakt 1993:5, sid.10) 

I resten av artikeln beskrivs en samling med en av grupperna där det ingår sinnes-
stimulering, sång, berättande och avslappning. Personalen arbetar för att skapa 
engagemang i hela gruppen och ge alla uppmärksamhet.  

Samhall söker personer med utvecklingsstörning 
FUB arbetar under senare hälften av 1980-talet aktivt för att få fler personer med 
utvecklingsstörning att ingå i Samhalls verksamheter. 
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Inledningsvis verkar arbetet gå trögt. Av en artikel i FUB-kontakt 1986:5 framgår 
det att FUB har uppvaktat AMS generaldirektör och bland annat begärt att ut-
vecklingsstörda ska prioriteras till samhallföretag. Denna begäran väckte inte nå-
gon större entusiasm och FUB vill nu påverka riksdagen. 

Ett par år senare verkar ansträngningen ha gett resultat. I FUB-kontakt 1988:3 står 
det att regeringen har sagt att flera utvecklingsstörda borde anställas i Samhall 
under året. Vidare berättas det att AMS/Samhall arbetar med att ta fram material 
som ska öka kunskaperna, och därmed möjligheterna, för fler utvecklingsstörda 
att få anpassat arbete. 

Ett år senare är det till och med så att Samhall inte hittar tillräckligt många utveck-
lingsstörda som vill bli anställda hos dem vilket har lett till att de har svårt att upp-
fylla direktiven.  

I ledaren till FUB-kontakt 1989:1 ger FUB sin förklaring till vad detta beror på. 
Ledarskribenten anser att bristen är att utvecklingsstörda inte anmäls till arbets-
förmedlingen i tillräcklig omfattning och Samhall får därför inte tag på dem. An-
höriga och personal uppmanas att arbeta med information och ta initiativ till att 
utvecklingsstörda anmäls vid arbetsförmedlingen. Ledarskribenten ser även en 
brist hos arbetsförmedlingen som inte anses ta tag i uppgiften på riktigt och inte 
tror på de utvecklingsstördas möjligheter. 

I en artikel i FUB-kontakt 1990:1 summerar FUB:s vice ordförande Samhalls ar-
bete under 1980-talet.FUB har ansett att Samhalls mål under 80-talet varit mot-
stridiga, att ge fler handikappade och fler gravt handikappade arbete samtidigt 
som de arbetar för ökad effektivitet och lönsamhet med sänkta driftsbidrag från 
staten. Trots statsmakternas ständiga krav på sänkta driftbidrag ser FUB att det har 
skett en enorm utvecklings inom Samhall. De har anställt över 9000 fler arbets-
handikappade och de har bidragit till övergångar till det övriga näringslivet. 

Artikeln avslutas med en önskan inför framtiden: 
Vår önskan inför 90-talet är att många fler utvecklingsstörda och flerhandi-
kappade skall kunna erbjudas lämpliga arbetsuppgifter med stöd av en kunnig ar-
betsledning i en bra och utvecklande arbetsmiljö. Vi förväntar oss också att 90-
talet blir årtiondet när utvecklingsstörda får lön istället för pension för sitt arbete! 

(FUB-kontakt 1990:1, sid. 7)  

Hopp om arbete på öppna arbetsmarknaden 
Under slutet av 1980-talet kommer det artiklar som förmedlar en stark tro på ut-
vecklingsstördas möjligheter att få arbete på öppna arbetsmarknaden. 

I FUB-kontakt 1988:3 redogörs för vad som är på gång i landet när det gäller att 
skapa möjligheter till arbete för personer med utvecklingsstörning.  

Det framgår att AMS har en försöksverksamhet ”Arbete åt unga handikappade”. 
Denna verksamhet visar att utvecklingsstörda är den största gruppen bland de 
unga förtidspensionerade som vill pröva möjligheten till arbete.  

Länsarbetsnämnderna har fått extra pengar för att hitta bra vägar till arbete för 
utvecklingsstörda.   

AMS och särskolan arbetar med att hitta datatekniska lösningar som kan fungera 
som hjälpmedel för utvecklingsstörda. 
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”Vi behöver varenda kotte som vill jobba.” Så sa en representant från arbets-
marknadsdepartementet när hon besökte FUB:s temadag om arbete och syssel-
sättning  november 1988. Hon ansåg att personer med handikapp vid denna tid 
hade större chans än någonsin till arbete. En artikel in FUB-kontakt 1988:3 berät-
tar om temadagen. Men en förutsättning är att personerna börja söka arbete via 
arbetsförmedlingen. Enligt representanten från arbetsmarknadsdepartementet var 
endast 1000 utvecklingsstörda anmälda vid arbetsförmedlingen vid denna tid. 

Ledaren i FUB-kontakt 1989:2 har rubriken ”Ta Chansen” och handlar om de 
goda tiderna på arbetsmarknaden och ger exempel på olika statliga satsningar. 
Ledarskribenten spår att 90-talet kommer att innebära en islossning för utveck-
lingsstördas definitiva inbrytning på arbetsmarknaden. Ledaren uppmanar att ut-
nyttja tillfället: 

RFUB har under många år arbetat för utvecklingsstördas självklara rätt till ar-
bete, lön och delaktighet i arbetslivet. Nu gäller det att utnyttja den unika möjlig-
het som bristen på arbetskraft ger! 

(FUB-kontakt 1989:2, sid. 2) 
I Arbetsterapeuten 1991:10 redogörs för Handikapputredningens ordförande Ge-
rard Larssons syn på arbete för personer med funktionshinder: 

Arbetslinjen måste hävdas även för personer med svårare funktionshinder av så-
väl mänskliga som samhällsekonomiska skäl. Vägarna till arbete och syssel-
sättning måste därför förstärkas betydligt för dessa grupper, som idag står helt 
utanför arbetslivet. 

(Arbetsterapeuten 1991:10, sid. 9) 

Kommunaliseringen 
Trots att daglig verksamhet i och med LSS började övergå från landsting till kom-
munalt ansvar finner jag inga artiklar i tidskrifterna som belyser just detta.  

Jag hittar dock en artikel i tidskriften Arbetsterapeuten, skriven några år tidigare, 
som berättar att Lidingö kommun har tagit över ansvaret för en daglig verksamhet. 
Artikeln beskriver fördelar med att ha kommunen som huvudman: 

Fördelarna med att ha kommunen som huvudman är främst närheten och öppen-
heten. Många arbetstagare kan själva klara att resa till och från sin arbetsplats i 
och med att det är så pass nära. Vidare blir arbetstagarna igenkända i samhället 
eftersom de arbetar och bor på samma ort. Det ger dem självförtroende och ett 
eget värde. För själva verksamheten innebär detta med kommunal huvudman 
också att man mycket lättare hittar arbetstillfällen och pryoplatser till gruppen. 

(Arbetsterapeuten 1989:6) 

Att inte platsa 
Under 1990-talet kommer artiklar som beskriver hur AMI och Samhall har blivit 
mer restriktiva när det gäller att erbjuda personer med utvecklingsstörning service 
och anställningar. En artikel i Intra 1996:3 berättar om särskoleelever som slussas 
ut till AMI när de slutar skolan men ”kommer tillbaka till omsorgen och dag-
center efter en tid”. Samma artikel beskriver hur Samhall har fått ökade presta-
tionskrav och att detta leder till att en del personer med utvecklingstörning får 
övergå till omsorgernas verksamhet och förtidspension. En syokonsulent beskri-
ver i artikeln hur han ser på förändringen: 
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För 10 år sedan var förväntningarna stora att slussa ut utvecklingsstörda i an-
ställning med hjälp av AF och AMI. Många anmäldes som arbetssökande vid ar-
betsförmedlingen, och en del gick regelbundet på besök för att diskutera anställ-
ning. Alla inblandade, utom möjligen arbetsförmedlingarna, tyckte att detta var 
riktigt. Det var ett sätt att demonstrera hur stort behovet var av lön istället för 
pension. Då var också arbetslösheten mycket lägre och ekonomin i landet expan-
siv. Genom åren har förväntningarna sjunkit, och ett mera realistiskt synsätt har 
tagit överhanden. 

(Intra 1996:3 sid. 27)  

I Intra 1996:4 berättar en LSS-handläggare att det verkar bli svårare för personer 
med utvecklingsstörning att platsa i Samhalls nya marknadsinriktade verksamhet. 
Hon berättar bland annat om en 35-årig kvinna som varit anställd på Samhall un-
der nästan tio år men nu blivit uppsagd. 

En personalchef för anställda inom Samhall i Stockholm förklarar i samma artikel 
vad som har hänt med företaget: 

Vi måste göra stora ansträngningar för att hänga med på marknadens villkor. 
Därför kan det ibland vara så att vi inte klarar av dem som inte klarar av ett ar-
bete. 

(Intra 1996:4, sid. 15)  

Men det är inte bara inom AMI och Samhall som personer med utvecklings-
störning inte platser. En artikel i Intra 1996:2 berättar om Sten som inte trivdes på 
ett dagcenter. Han fick möjlighet att börja i en utflyttad verksamhet på Ericsson 
och han var stolt när han reste iväg till det nya ”riktiga” jobbet.  

Efter en tid visade det sig att det nya arbetet inte fungerade. Personerna med ut-
vecklingsstörning var för sig själva och deras arbetsledare verkade stressad av att 
uppnå godtagbara resultat. Det hade gått upp för Sten att han inte var som de 
andra som arbetade på fabriken och han mådde dåligt. Han fick sluta på Ericsson 
och erbjöds åter arbete på dagcenter men stannade mest hemma. 

I slutet av artikeln konstaterar artikelförfattaren: 
Det är bra att det finns en stark strävan mot att de utvecklingsstörda ska ut i ar-
betslivet. Men det är också nödvändigt att skapa verksamheter som är anpassade 
till dem som inte passar in i mallen. Och sådana finns det gott om. 

(Intra 1996:2, sid. 17) 

Kvalitet i daglig verksamhet och deltagarnas inflytande 
Flera artiklar i tidskrifterna FUB-kontakt/Unik och Intra i slutet av 1990-talet och 
början av 2000-talet diskuterar kvalitet och deltagarnas inflytande i daglig verk-
samhet. 

I FUB-kontakt 1996:6 berättas om en arbetsgrupp, initierad av Socialstyrelsen och 
FUB, som har lagt fram förslag till utformandet av ett instrument att mäta funk-
tionell kvalitet i daglig verksamhet.  I Intra 1996:2 berättas det om hur en arbets-
grupp i Gävle kommun gick ut med ett frågeformulär till de som erhöll daglig 
verksamhet. Svaren ledde till omfattande förändring av verksamheten. Nya verk-
samheter tillkom och andra minskade i omfattning.  

2003 ger FUB:s forskningsstiftelse ALA ut boken ”Varför går du till jobbet?”. I 
en artikel i Intra 2003:3 redogör författaren Lasse Svensson för innehållet i boken. 
Den är skriven i två delar. Båda delarna tar upp samma teman såsom mål, kvalité, 
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integrering, demokrati, helhetstanke mm. Den ena delen är skriven på lättläst 
svenska och tanken är att den ska kunna användas för högläsning med arbetsta-
gare och personal. Den andra delen är underlag för grupparbete med personal och 
chefer. Syftet med boken är att få personal och arbetstagare att samverka för en 
bättre daglig verksamhet. 

Det är viktigt att arbetstagare och personal kan reflektera över sitt arbete och sin 
vardag. Följden av denna eftertänksamhet kan sedan bidra till att utveckla infly-
tandet för alla. Målet måste vara att förverkliga kravet som ställs i LSS: att en 
meningsfull daglig verksamhet ska efterlikna verksamheter som bedrivs på vanliga 
arbetsplatser. 

(Intra 2003:3, sid.2) 

Habiliteringsersättning 
Tidskriften Intra för  i början av 2000-talet i återkommande artiklar en diskussion 
om habiliteringsersättningen för personer i daglig verksamhet (Intra 96:2, Intra 
00:4, Intra 02:4, Intra 03:1, Intra 03:3). Diskussionen handlar om värdet med ha-
biliteringsersättningen som en symbol för deltagarna att de utför en insats. Artik-
larna redovisar även hur en del kommuner överväger att dra in ersättningen för att 
spara pengar. Vissa kommuner fullföljer planerna medan andra ändrar sig efter 
kraftfulla protester. Det framgår att det är oklart vad som egentligen gäller och 
tidskriften Intra efterlyser ett klargörande från Socialstyrelsen eller regeringen i 
frågan. 

Trots att frågan om habiliteringsersättningen uppmärksammats och skapat oror 
och motsättningar på många håll i landet har Socialstyrelsen ännu inte gjort nå-
gon inventering. Även handikappminister Berith Andnor har varit tyst. Inte vid 
något tillfälle har hon fördömt de planerade indragningarna. 

(Intra 2003:3, sid. 23) 

Analys av artikelmaterialet 
Om skiftningar av målsättningar av verksamheten 
När jag studerar artikelmaterialet, både lokalt och nationellt, kan jag se skiftningar 
i strävan att få verksamheten att likna vanligt arbete. Ambitionen att få deltagare 
att komma vidare mot öppna arbetsmarknaden verkar även den skifta. Detta ger 
möjlighet till analys kring en av frågeställningarna i kapitel 1: 

Har ambitionen att sysselsättningen ska likna ett vanligt arbete eller 
leda till ett arbete på öppna arbetsmarknaden förändrats? 

När vuxna med utvecklingstörning i början av 1960-talet främst vistades på insti-
tution eller i föräldrahemmet fanns det inte särskilt stora möjligheter att närma sig 
ett arbete likt det på öppna arbetsmarknaden. Vissa hade tidigare haft enklare 
sysslor inom t ex jordbruk. När dessa sysslor minskat i omfattning bidrog det till 
sysslolöshet. 

I de tidigaste artiklarna beskrivs utvecklingsstörda som en försummad grupp som 
har begränsningar just eftersom de varit bortglömda. Eftersom de har varit glömda 
är de utvecklingsbara. Genom rätt träning räknar personal med att lyckas få grup-
pen ut i framförallt industrin, som till viss del kan erbjuda enklare arbeten. 

När FUB-rörelsen började kämpa för skyddade verkstäder för utvecklingsstörda 
och byggde sin modellverkstad i Uppsala var det med en tydlig ambition att ut-
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vecklingsstörda skulle slussas vidare ut i öppna arbetsmarknaden. Även verksam-
heter som drevs av stat och landsting hade på denna tid en klar inriktning att de 
skulle leda vidare ut mot det vanliga samhället. Att läget på arbetsmarknaden var 
gynnsamt bidrog säkert till en ökad tro på utslussning. I artikelmaterialet finner 
jag en vändning i och med att rätten till plats i skyddad verkstad inte skrivs in i 
omsorgslagen 1967. Visserligen fortsätter ALA-stiftelsen sitt arbete i Uppsala och 
FUB anser att det är viktigt med skyddade verkstäder oavsett vad som står i lagen. 
Men samhällets satsning under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet verkar 
inte bli den som FUB-rörelsen tidigare hade hoppats på. Ett allmänt svårare läge 
på arbetsmarknaden bidrar även till återgången.  

De nya verksamheterna som bildas kallas för dagcenter och de kom att bli mer 
inriktade på att ta hand om gruppen inom verksamhetens väggar än att arbeta för 
utslussning. Personal inom dagcenter verkade mer se till gruppens möjlighet och 
styrka inom byggnaden än individens möjlighet att ta sig vidare ut i samhället. 
Dagcentertidens ambition att ta hand om utrycks tydligt i vissa av artiklarna. Del-
tagare ska inte ens behöva oro sig för att hamna utanför när de blir pensionärer, 
det ska inte finnas någon slutpunkt att gå och oroa sig för. 

Så börjar de komma, de kritiska rösterna mot dagcenter. I artiklarna hörs de fram-
förallt under 1980-talet. Både personal och deltagare uttalar sig på flera ställen 
negativt om de traditionella arbetsformerna på dagcenter och ser en möjlighet att 
pröva nya former. Åter talas det om att söka sig utåt och utflyttade verksamheter 
blir formen som prövas på en mängd platser. 1985 års lag gav möjlighet till detta i 
och med lagrådets tillägg. Det handlar fortfarande om skyddade verksamheter 
men det är mindre enheter där personer med utvecklingsstörning får mer kontakt 
med allmänheten. Det förekommer även att utvecklingsstörda utför sin verksam-
het, enskilt eller i grupp, mitt ute i en vanlig verksamhet, t ex ute på en industri. 

Att nya grupper har tillkommit är troligen en bidragande orsak till att nya former 
prövas. Gravt utvecklingsstörda och personer med autism ska nu erbjudas syssel-
sättning och till viss del tar de över platser på dagcenter. Verksamheter skräddar-
sys för dessa grupper i befintliga lokaler och en del av de personer som redan har 
sin sysselsättning där får börja i de utflyttade verksamheterna. Till viss del fort-
sätter därmed dagcenter med sin beskyddande roll för nya grupper. Men nu är det 
dessutom med en starkare tanke om utvecklingen. Deltagare ska inom verksam-
heterna kunna utvecklas och göra ”karriär” så att de närmar sig en utflyttning. 

Under 1990-talet visar artiklar åter att det inte är så enkelt med utflyttning av dag-
lig verksamhet för personer med utvecklingsstönring. Samhall blir mer marknads-
anpassat och verkar stänga dörren för personer med utvecklingsstörning och det 
förekommer att deltagare inte ”platsar” i utflyttad verksamhet, de söker sig till-
baka till mer traditionella verksamheter. Mårten Söder (FUB-kontakt 1988:6) talar 
om vikten att inte stirra sig blind på formen utan även se till innehållet och före-
ståndare på Hallunda dagcenter talar om att vi inte kan anpassa de utvecklings-
störda till samhällets normer. Intresset för arbete med kvalité verkar mer handla 
om vad som utförs inom verksamhetens väggar än hur det utförs. Kommuner väl-
jer att dra in habiliteringsersättningen och bortser från att det innebär ett steg bort 
från likhet med lönearbete.  
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Figur 2. Kurva som illustrerar skiftningarna i ambitionen att arbeta för utflyttning och lönear-
bete . 

Kurvan bygger inte på några exakta mätningar eller procenttal utan visar den bild som jag ser av 
utvecklingen när jag tar del av artikelmaterialet. 

I början av 1960-talet och slutet av 1980-talet är ambitionerna att arbeta för utflyttning och löne-
arbete hög medan ambitionen sjunker under 1970 och början av 1980-talen liksom under slutet av 
1990-talet. Olika omständigheter som läget på arbetsmarknaden, ändrad lagstiftning, byte av 
huvudmän för verksamheter, ett ökat antal deltagare och nya gruppers tillkomst medför att ambi-
tioner skiftar. 
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Kapitel 5 – Intervjuer 
Jag kommer i detta kapitel att redovisa de intervjuer jag har genomfört. Först 
kommer redovisning av intervjuer med fyra deltagare från Kristianstad som följs 
av min analys av materialet. Därefter redovisas intervjuer med två personal som 
är, eller har varit, verksamma lokalt i Kristianstad. Därefter följer redovisning av 
intervju med en person verksam vid Socialstyrelsens handikappenhet. Kapitlet 
avslutas med analys av det material som framkom vid intervjuerna med personal. 

Jämfört med studien av artiklar ger intervjuerna mig möjlighet att gå djupare in på 
vissa frågor. Eftersom syftet med intervjuerna är att få ett kvalitativt och inte ett 
kvantitativt resultat har jag bedömt att antalet intervjuade personer är tillräckligt. 

Som jag har redogjort för tidigare har jag ett syfte med beskrivning utifrån lokalt 
respektive nationellt perspektiv. Jag tror att utvecklingen av sysselsättning för 
personer med utvecklingsstörning är en process som påverkats både av lokala 
behov och initiativ samt mer nationella händelser som lagstiftning, myndigheters 
direktiv och förhållanden på arbetsmarknaden.  

Resultatet från intervjuer med deltagare och personal verksamma i Kristianstad 
representerar det lokala perspektivet medan resultatet från intervjun med personen 
som arbetar vid Socialstyrelsen representerar det nationella perspektivet.    

Intervjuer med deltagare i daglig verksamhet 
Jag har genomfört fyra intervjuer med deltagare verksamma inom daglig verk-
samhet i Kristianstads kommun, två kvinnor och två män. Mitt önskemål var att 
träffa deltagare med lindrig utvecklingsstörning som hade erfarenhet av olika 
former av sysselsättning och som kunde vara intresserade av att diskutera frågor 
om sysselsättning. Jag fick hjälp att föreslå intervjupersoner av två kollegor med 
lång erfarenhet och god personkännedom. 

Genom att diskutera ovanstående ville jag få hjälp att besvara en av huvud-
frågorna för uppsatsen, nämligen:  

Är det viktigt för personer med utvecklingsstörning att deras syssel-
sättning liknar ett vanligt arbete eller kan leda till ett vanligt arbete? 

Planering och förutsättningar för intervjuerna 
Intervjupersonerna tillfrågades först av mina kolleger och sedan per telefon av 
mig. Samtliga personer som tillfrågades tackade ja till att bli intervjuade. Jag lät 
intervjupersonerna själva välja plats för intervjuer och de fick välja mellan att bli 
intervjuade i bostaden, på sitt eget arbete eller på mitt arbetsrum. Två av intervju-
personerna valde mitt arbetsrum och en valde ett personalrum på sin egen arbets-
plats. En av deltagarna går på särvux en halv dag i veckan och valde att bli inter-
vjuad i ett rum intill klassrummet. 

Intervjupersonerna informerades innan intervjun om mitt arbete med uppsatsen 
och dess syfte. De fick även information om att det var helt frivilligt att vara med 
på intervjun och att jag inte tänkte avslöja deras namn och att jag därför använder 
fingerade namn i texten. I samband med detta förklarade jag även att möjlighet till 
igenkännande är stor eftersom det kommer framgå vilken kommun och delvis 
vilka arbetsplatser de är verksamma på. 
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Jag informerade även om att jag spelade in intervjun på MP3-spelare för att inte 
behöva anteckna under intervjun och att det bara var jag själv som skulle lyssna 
på inspelningen. Deltagarna fick före intervjun skriva under en blankett där de 
lämnade sitt medgivande till att delta i undersökningen (bilaga 1). Efter genom-
förda intervjuer frågade jag åter om jag fick använda intervjumaterialet i under-
sökningen vilket samtliga gav sitt medgivande till. 

Uppläggning av intervjuerna 
Jag hade före intervjuerna med deltagare formulerat frågeområden (bilaga2). 
Dessa fanns med under själva intervjuerna som rubriker för vårt samtal. I slutet av 
var intervju stämde jag av så att jag inte hade missat något av områdena.  

Frågeområdena inleddes med frågor om personliga förhållanden som ålder, 
arbetsplats, arbetsuppgifter, vilka olika arbeten deltagaren har haft tidigare och 
erfarenheter från arbeten. Syftet med dessa inledande frågorna var dels att ge en 
mjuk inledning på själva intervjun, dels att ge mig nödvändiga fakta för det fort-
satta samtalet. 

Därefter kom de frågor som är särskilt intressanta för min undersökning. Frågor 
som handlar om hur det går till att få sysselsättning inom daglig verksamhet, om 
deltagaren har erfarenhet av stöd från arbetsförmedlingen eller AMI, syssel-
sättningens förhållande till arbeten på öppna arbetsmarknaden. Vi närmade oss 
den senare frågan genom att prata om ersättning för arbete, hur det är att arbeta 
tillsammans med personer som har utvecklingsstörning eller inte och om de ansåg 
att de hade ett riktigt/vanligt arbete. 

Intervjun avlutades med ett par öppnare frågor om deltagaren hade något dröm-
jobb och om det var något mer han eller hon ville berätta om. Syftet med detta var 
dels att låta intervjupersonen mer fritt presentera sig för mig samt ge möjlighet för 
deltagaren att ta upp något viktigt som jag hade förbisett. 

Presentation av deltagare som intervjuats 
Namnen på de intervjuade deltagarna är fingerade. Jag har därför valt att bara pre-
sentera dem med förnamn.  

Stefan ska fylla 28 år och har sin dagliga verksamhet på en restaurang. Han slu-
tade skolan (särskolans Naturbruksgymnasium) 1999 och har sedan dess haft dag-
lig verksamhet både i handikappenhetens regi och på så kallade individintegrerade 
arbetsplatser.  Arbetsplatser i Handikappenhetens regi som Stefan har erfarenhet 
av är olika kaféer och Saveko (återvinningscentral). Individintegrerade arbeten har 
varit på restaurang, växthus, plantskola, hästgård och arbete med fastighetsskötsel. 
Stefan bor själv i egen lägenhet. Stefans drömjobb är att få arbeta med data, eller 
på restaurang som idag. 

Ulf är 32 år och arbetar på ett av de kaféer som drivs av kommunens Handikapp-
enhet. Han började arbeta på Bilomsorgen efter skolan och bytte senare till Buti-
ken. Därefter har han arbetat på olika kaféer inom handikappenheten. Han har 
idag varierande arbetsuppgifter som att diska, torka bord och stolar och ta betalt 
för fika. Inom ramen för daglig verksamhet går han även på Särvux, deltar i en 
musikgrupp samt går på konstskola. Ulf har inte erfarenhet av individintegrerad 
verksamhet. Ulf bor i gruppbostad tillsammans med fyra andra personer. Ulfs 
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drömjobb är att få arbeta som teckenspråkslärare för barn. Han har själv tränat 
tecken sedan barndomen och han har kamrater som använder tecken. 

Ingela är 34 år och deltar i en verksamhet som drivs av kommunens handikapp-
enhet. Hon slutade gymnasiesärskolan 1990 och har därefter haft olika former av 
daglig verksamhet, både som nu tillsammans med andra personer som har utveck-
lingsstörning och ett par erfarenheter av individintegrerad sysselsättning. Bägge 
dessa var inom affärer där hon arbetade med att plocka upp varor och arbete i 
charken. De arbetsplatser som drivs av kommunens handikappenhet som hon har 
erfarenhet av är Butiken, ett par av kaféerna, Saveko och Opus där hon arbetade 
med lokalvård och senare industriellt arbete. Ingela är ensamstående mor till ett 
barn och bor i egen lägenhet. Ingelas drömyrke är att få arbeta som teckenspråks-
tolk eller arkeolog. 

Rut är 60 år och slutade särskolan då hon var tjugo år. Efter skoltiden följde några 
år utan sysselsättning. Enligt Rut hade skolan satt en stämpel som gjorde att det 
var svårt att få arbete. I mitten av 70-talet började hon på dagcentret Uddegården, 
som då tillhörde landstinget och har därefter erfarenhet från sysselsättning på dag-
center i en annan kommun och individintegrerat arbete inom äldreomsorgen. Idag 
har Rut daglig verksamhet på ett äldreboende i ett annan kommun där hon har 
flera olika arbetsuppgifter. Bland annat förbereder hon frukost till de äldre och 
hjälper dem i terapin. Rut är sambo och bor i ett hus på landet som sambon över-
tog efter sina föräldrar. Rut säger att hennes drömyrke är det hon har idag, hon 
skulle inte kunna tänka sig något bättre arbete. 

Varför deltagare går till arbetet och om ersättning för 
arbete   
Tre av de intervjuade deltagarna (Stefan, Ingela och Rut) uppger att de går till 
arbetet av sociala skäl och de är sådana beskrivningar som kommer först och 
spontant under intervjun. De går dit för att träffa vänner och göra något tillsam-
mans med dem. Stefan beskriver med stolthet hur han går till arbetet även på friti-
den och blir igenkänd:  

Ja, det är ju att man träffar ju folk, man känner ju folk. I och med att det är perso-
ner som jag känner där då går jag dit och handlar så säger de: ”Du får den här 
gratis.” och då tackar man ju inte nej till det! 

Ett par av de intervjuade tillägger att alternativet skulle vara att stanna hemma och 
att det skulle vara meningslöst. I Ingelas påpekande finns även en ton av att hon 
förväntas gå hemifrån och göra något:  

Ja, det är väl för att man inte ska sitta hemma och glo. Eller som man säger: man 
ska ju va sysselsatt. 

När jag senare frågar om ersättning förklarar de att de har pension men att de även 
får habiliteringsersättning. Det framgår av deltagarnas beskrivning att habilite-
ringsersättningen inte är betydelselös, även om det inte är det främsta skälet varför 
de går till arbetet. De deltagare som deltar i individintegrerad sysselsättning be-
rättar att de själva ansvarar för att fylla i och skicka in närvarolista som fungerar 
som underlag för habiliteringsersättningen. Stefan säger att det är ”det jag räknar 
med när jag jobbar”. Han berättar dessutom att han får dubbelt om han arbetar på 
restaurangen om lördagar eller söndagar, dvs. 78:- per dag istället för 39:-. 

Ulf tar upp ekonomiska orsaker som främsta skäl att gå till arbetet: 
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Det är för att tjäna pengar. Det är lönen man vill ha och vill man inte jobba så får 
man inga pengar. Då får man ju gå fattig ju. Så det är därför man jobbar, det är 
lönen. 

När jag senare frågar vidare om pension och lön framgår det att Ulf ser arbetet 
som en förutsättning även för att få ut sin pension: 

Martin: Ok, vi var inne på det här, jag frågade varför man går till jobbet och du 
sa att det är för att få sin lön. Så du får lön, har du pension? 

Ulf: Ja, det tror jag. 

Martin: Men om du inte går till jobbet, får du din pension ändå? 

Ulf: Nej, det tror jag inte. Nej. Man kan liksom inte bara strunta i jobbet tycker 
jag. För man ska jobba tycker jag.  

 

Ulf förklarar också att ”cheferna” på hans arbete (gruppledarna) får bättre betalt 
än vad han får och han tänker att det beror på att de är de som anställer deltagare. 

Samtliga tycker att det är ett bra sätt som de får sin försörjning på eller som Stefan 
uttrycker det: 

Jag tycker inte det är något att klaga på, jag tycker det är perfekt! Det kunde ju va 
mer men det går ju. Jag har ju pensionen. Det beror ju på var man bor också, vil-
ken kommun. Vissa får ju mer och vissa får mindre. Det beror på vilken kommun 
man bor i. 

Ingela har erfarenhet av att inte ha pension under en period, då hon arbetsprövade 
på AMI. Hon behövde då ansöka om socialbidrag. Hon anser att det var en be-
svärlig period och hon såg det som positivt då hon fick sin pension åter. 

Vad som kan vara bra respektive dåligt på arbetet 
Stefan beskriver omväxlande arbetsuppgifter som det positiva med arbetet, Ingela 
att hon har lärt sig något nytt och kan känna stolthet för det. Rut betonar mer 
glädjen för vänskap med arbetskamrater: 

Jo det är därför att man blir behandlad som människa. Inte som, ja… Nej men 
man kan ju sitta ned och prata med dem va om allt, om man har något bekymmer. 
Det kommer ju aldrig ut. Det stannar ju där. Det kan man ju göra ju. Och de bryr 
sig mer än vad de gjorde på det andra. 

När det gäller negativa sakar med arbeten beskriver Stefan dels en arbetsplats med 
dålig ventilation där luften var dåligt och en annan arbetsplats där en medarbetare 
var ettrig och kivades hela tiden. 

Ulf berättar att han trivs mycket bättre att arbeta med människor som idag när han 
är på kafé än med bilar som han först började med. Ulf är kritisk mot att deltagare 
på hans arbetsplats har bestämda arbetsuppgifter, han skulle önska att det gick att 
variera mer. 

Ingela redogör för en arbetsplats som var tråkig eftersom hon fick göra samma 
saker hela tiden trots att hon ville prova på annat.  

Rut berättar om ett tidigare arbete där hon inte hade samma kontakt med arbets-
kamraterna som idag: 

 Jag var däruppe och städade men hon som jag arbetade med, henne gillade jag 
inte alls! Nej, jag tycker inte om när de springer och tittar om man har gjort det 
eller det. Jag kan inte med det.  
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De medarbetare som Stefan och Rut berättar om ovan är personer utan funktions-
hinder. Ingen av deltagarna tar under intervjun spontant upp att det skulle vara 
speciella fördelar eller svårigheter att arbeta tillsammans med personer som har 
utvecklingsstörning. Först när jag för in detta i samtalet och ställer frågor kommer 
redogörelser för detta.  

Stefan kan se både för och nackdelar: 
Stefan: Jag tycker det är kul för det mesta att jobba med funktionshindrade men 
ibland kan det vara väldigt irriterande med vissa som håller på att prata hela ti-
den. Jämt, jämt, jämt. Och det är ju väldigt irriterande. Då får man stänga av 
öronen för man orkar inte med vad de säger. Man vill ju gärna jobba i sin egen 
takt men det går ju inte. Ibland tjatas det på så att man blir trött i huvudet. Då or-
kar man inte med. Då försöker man ta något annat och låtsas som om det regnar 
och göra helt andra saker. 

Martin: Är det inte så på restaurangen? 

Stefan: Nej, nej. Där är mer tempo, det är mer snabbhet där. Har man en grej, så 
då får man in där och hjälpa dem. Så det är omväxlande där. 

 

Även Ingela berättar om för och nackdelar när jag frågar hur det är att arbeta till-
sammans med andra personer som har utvecklingsstörning: 

Ingela: Det är den svåra frågan. Det beror sig på. Det är det där med NN, som 
jag sa, hon sitter och blänger. Annars är det inte så mycket som stör mig. Jag 
känner mig mer som personal än vad det nu är ni kallar dem? 

Martin: Deltagarna? 

Ingela: Ja, det gör jag faktiskt. För det händer ju ibland att jag hjälper dem.  
När jag lite längre fram i intervjun frågar henne om hon kan beskriva fördelar med 
att arbeta tillsammans med personer som har utvecklingsstörning säger hon: 

Ja, som jag kan ju inte jobba bland vanliga alltså, som en normal människa kan. 
Därför är det ju bra att det finns sådana jobb, som vi, som jag kan klara av. Det 
är ju det att jag har mycket värk. Och jag är slö. Jag är ju väldigt trött! 

Ulf, som inte har erfarenhet av arbete med personer utan utvecklingsstörning, 
grunnar en del på min fråga: 

Martin: Hur tror du det skulle vara om du arbetade tillsammans med personer 
som inte hade utvecklingsstörning? 

Ulf: Det vet jag inte riktigt. Jag tror att det hade gått bra, det tror jag. 

Martin: Skulle det varit någon skillnad jämfört med idag? 

Ulf: Ja det tror jag. 

Martin: På vilket sätt då? 

Ulf: Jag tror att det, det vet jag inte riktigt… 

Martin: Det är en svår fråga. 

Ulf: Ja, det är det. Men jag kan säga att jag tror ändå att det är viktigt att man är 
med samma sort. Blandat är inte bra, tror jag. 

Martin: Vad skulle hänt då, tror du? 

Ulf: Ja, skulle det vara blandat så tror jag att man hamnar i konflikter och sånt. 
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Hur det kom sig att deltagarna började där de arbetar idag 
Två av de intervjuade deltagarna har fått hjälp att komma till nuvarande arbets-
plats genom arbetskonsulent som arbetar i kommunens handikappenhet. Stefan 
berättar att han tog kontakt med arbetskonsulenten eftersom han inte trivdes på sin 
förra arbetsplats som var ett av handikappenhetens kaféer. 

Jag ville gå vidare och då sa han ”jag har ett ställe som du kanske vill testa”. 

De besökte gemensamt restaurangen och kom överens om en fyra månaders prö-
votid. Därefter fick Stefan beskedet att han fick fortsätta. Stefan återkommer un-
der intervjun till att han skötte sig så bra under prövotiden att restaurangen beslu-
tade att han fick fortsätta. Han verkar glad och stolt över att det fungerade. 

Den andre deltagaren som fått stöd från arbetskonsulenten var Ingela. Hon hade 
tillfälligt bott i en annan kommun och sökte på nytt insatsen daglig verksamhet 
hos LSS-handläggare då hon flyttade till Kristianstad. När beslutet var klart för-
medlades kontakten med arbetskonsulent. Valet av arbetsplats hänger troligen 
samman med att första planeringen var att hon skulle hjälpa till med lokalvård och 
det fanns ett sådant behov på den aktuella arbetsplatsen. Dock bytte hon arbets-
uppgifter ganska snart efteråt.  

Ulf kom till nuvarande kafé eftersom den personal som var med och startade verk-
samheten frågade honom om han ville. Han arbetade då redan på ett annat kafé 
och tyckte att det kunde vara kul att prova något nytt. Han minns att han var ner-
vös i början och att personal från gruppbostaden fick följa med de första gångerna 
för att han skulle lära sig att hitta rätt buss. 

 

Rut minns inte vem som tog initiativ till att hon skulle komma till äldreboendet. 
Hon arbetade då på dagcenter och hade önskemål om att byta. Fösta besöket på 
äldreboendet var tillsammans med en kvinna som arbetade som chef för äldrebo-
endet. 

Rut: Ja, vi var däruppe, sedan har jag stannat där. Det har ju funkat från början. 
Jag ska bli behandlad som alla andra människor, sa jag till dem.  

Martin: Hur kom det sig att ni gick dit, du och chefen för äldreboendet?  

Rut: Jo det var det att jag trivdes inte på dagcenter. Det var många som sa att jag 
inte skulle vara där. För det fanns de som behövde det bättre än jag, om man sä-
ger så. 

Erfarenhet av arbetsförmedlingen eller AMI 
Samtliga intervjuade deltagare känner till Arbetsförmedlingen och AMI men en-
dast en har någon gång fått insatser från Arbetsförmedlingen eller AMI. Det är 
Ingela som i början av 1990-talet deltog i någon form av arbetsprövning genom 
AMI. Ingela kommer inte ihåg så mycket från denna. Knappt vad hon gjorde och 
inte vem som tog initiativet till kontakt med AMI. Hon säger själv att hon ”var en 
runda på AMI”. Hon minns att AMI först hade planer att arbeta vidare med henne 
men att de ändrade sig och senare ansåg att hon inte var redo för arbete. 

Stefan har ingen egen erfarenhet av insatser från Arbetsförmedlingen eller AMI. 
På frågan om han tror de skulle erbjuda honom hjälp om han vände sig dit svarar 
han med en koppling till ersättningen: 



Martin Kronkvist, Sysselsättning för vuxna med utvecklingsstörning 

 - 60 - 

Kanske. Kanske. Om jag hade haft samma sån ersättning för om man jobbar. Med 
pensionen hade det gått. Annars hade jag inte klarat av att göra det jag skulle 
göra. Det hade varit kört. Det är det som är problemet. 

Ulf säger att han vet väldigt lite om arbetsförmedlingen men att han tror att de för-
medlar arbeten. Han har själv aldrig varit utan sysselsättning men tänker att han 
nog skulle kunna få hjälp av arbetsförmedlingen om det behövdes, om han bad 
snällt.  

Rut saknade arbete och sysselsättning i slutet av 60 och början av 70-talet. Hon 
har aldrig fått hjälp via arbetsförmedlingen eller AMI och hon tror inte de skulle 
ge henne någon hjälp om hon hade bett om den. När jag frågar henne om detta har 
hon inget svar på vad som kan vara orsaken men i inledningen till intervjun, när 
hon berättande att hon hade gått motsvarande särskola, förklarade hon att 
skoltiden hade satt en stämpel som var orsaken till de första åren av arbetslöshet. 

Jag var och sökte jobb men det var sådana som inte ville ha en när man hade gått 
på sådan skola ju. De ville inte ha en när de hörde vilken skola man hade gått på.   

”Riktigt” och ”vanligt” arbete 
Vid två av intervjuerna, de med Rut och Stefan, närmade jag mig frågan om vad 
som menas med riktigt eller vanligt arbete genom att ge exempel på det arbete 
som personen har för tillfället och frågade om han eller hon ansåg att det var ett 
riktigt arbete.  

Svaren som Rut och Stefan gav handlade om att de bägge trivs bra på sina arbeten 
och att det därför är riktiga arbeten. 

Martin: Ibland så pratar man om riktigt arbete eller vanligt arbete. En del av 
deltagarna där jag arbetar säger att de har ett riktigt arbete, en del säger att de 
inte har det. Hur ser du på det, med ditt arbete på äldreboendet? 

 Rut: Jo men jag tycker det är ett riktigt arbete.  

Martin: Ja, det låter det verkligen som. Om du tänker på de andra jobben du har 
haft, har de också varit riktiga arbeten? 

Rut: Nej. 

Martin: Så det är först nu på äldreboendet som… 

Rut: Ja. 

Martin: Vad är det som gör det, att just detta är ett riktigt arbete eller inte riktigt, 
går det att beskriva? 

Rut: Ja det gör det, alltså jag trivs med äldre. Jag vill inte sitta stilla. Men innan 
fick man sitta stilla och göra saker. Nej jag tycker bättre om detta. Mitt riktiga 
jobb är nu! 

Stefan säger som svar på frågan om hans arbete är riktigt eller ej att det är riktigt 
eftersom det är omväxlande arbetsuppgifter. 

När jag senare exemplifierade med att arbeten där personer har utvecklings-
störning eller ej och om det utbetalas lön för arbetet eller annan ersättning gjorde 
Stefan följande uppdelning av arbete: 

Nej det är ju svårt att förklara. Man märker ju själv att om man nu jobbar inom 
omsorgerna eller jobbar vanligt, det är ju skillnad, det är det. Det är helt stor 
skillnad alltså. Om man jobbar på en vanlig arbetsplats så är det helt skillnad 
alltså. Det är helt annorlunda där.  
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I och med att om man jobbar inom omsorgerna så får man ju bidrag och hjälp 
med sådana här, vad ska man säga, arbetsledaren eller sin kontaktperson och som 
hjälper sådana som har problem.  

Rut stod fast vid att det väsentliga var om hon trivdes med sina uppgifter. Det 
hade enligt henne ingen betydelse om arbetsuppgifterna utfördes av eller tillsam-
mans med personer med utvecklingstörning. 

Vid intervjun med Ingela hade jag tänkt närma mig frågan mer öppet, utan att 
inledningsvis exemplifiera med ett arbete men Ingela avbröt mig och förklarade: 

Martin: Om jag säger så, ett vanligt jobb… 

Ingela: Ja det är ju typ att jobba på Domus. Eller som du gör eller så. 

Martin: Och när du var på Domus, hade du ett vanligt jobb då? 

Ingela: Ja men det är ju ett vanligt jobb, det är ju bland vanliga människor, icke 
handikappade. 

På liknande sätt ställde jag frågan när jag intervjuade Ulf. Han svarade att ett rik-
tigt arbete är ett arbete där han trivs eller ”hör hemma i”. Samma innebörd hade 
svaret när jag frågade om hans nuvarande arbete är ett riktigt arbete: 

Det är ett riktigt arbete, tycker jag. För jag vill jobba med människor, faktiskt. 

Sammanfattningsvis konstaterar jag att endast en av deltagarna spontant gör en 
koppling till funktionshinder när vi pratar om riktiga eller vanliga arbeten. En 
annan deltagare gör kopplingen först efter att jag har exemplifierat med arbeten 
där det arbetar personer med respektive utan utvecklingsstörning. De bägge andra 
deltagarna hävdar konsekvent att det är trivseln som har betydelse för om ett ar-
bete kan kallas för riktigt arbete.   

Analys av intervjumaterial med deltagare 
Min upplevelse av intervjuerna 
Det visade sig att intervjuerna med deltagarna tog kortare tid än vad jag hade be-
räknat. Varje intervju varade ungefär en halvtimme och jag hade räknat med unge-
fär den dubbla tiden. Orsaken kan dels vara att jag själv hade en oro att vi inte 
skulle hinna med frågeområdena och därför inte stannade kvar inom vissa frågor, 
dels att deltagarna gav relativt korta svar till en del av frågorna trots att jag för-
sökte be dem berätta vidare. 

Mitt helhetsintryck av intervjuer med deltagare är trots allt att de gav mig mycket. 
Olika frågor engagerade olika deltagare olika mycket och tillsammans ger det ett 
värdefullt material. På en del områden gav deltagarna mig en djupare förståelse 
som jag inte skulle kunna få på annat sätt.     

Varför deltagare går till arbetet och ersättning för arbete   
Tre av de intervjuade deltagarna framför möjligheten att träffa kamrater och göra 
något tillsammans som främsta skäl till varför de går till arbetet. Först när jag tar 
upp frågan om ersättning framgår det att även den har viss betydelse. Om jag 
skulle ha frågat personer utan utvecklingsstörning varför de går till arbetet förmo-
dar jag att kopplingen till lön eller ersättning skulle komma främst eller i vart fall 
som en viktig orsak. 



Martin Kronkvist, Sysselsättning för vuxna med utvecklingsstörning 

 - 62 - 

När det gäller daglig verksamhet finns det en väsentlig skillnad jämfört med andra 
former av arbete. Deltagarna har sin pension oavsett om de går till arbetet eller ej 
och insatsen är frivillig.  Det är snarare så att det är intressant att ersättningen 
kommer upp som främsta skäl när Ulf svarar på min fråga. Jag kan undra vad 
orsaken är att han anger lönen som orsak till att gå till arbetet. Kan det vara så att 
habiliteringsersättningen för honom är så betydelsefull att det är den i sig som han 
ser som morot att gå till arbetet? Men han hävdar även att pensionen inte skulle 
utbetalas om han inte gick till arbetet. Att Ulf kopplar pensionen till närvaron och 
att han svarar att han tror att han har pension ger mig informationen att han inte 
har fullständig inblick i, eller kunskap om, hur hans ersättning fungerar. Jag vet av 
erfarenhet att många personer med utvecklingsstörning har svårt att förstå och 
hantera pengar, även flera med lindrig utvecklingsstörning. Jag kan även tänka 
mig möjligheten att Ulf är fostrad att svara som han gör. Det förekommer att per-
sonal, deltagare och anhöriga i vardagliga samtal pratar om daglig verksamhet 
som om det var ett lönearbete. Jag kan tänka mig att det förekommer både inom 
själva verksamheten och även i gruppbostäder och i samtal med anhöriga. Orsa-
ken till det skulle dels kunna vara en vilja att sträva mot normalisering. Genom att 
låtsas att daglig verksamhet är som ett lönearbete är det lättare att känna det som 
om normalisering har uppnåtts.  

Det kan även finnas praktiska skäl till att anhöriga och personal resonerar med 
deltagare på detta vis. Det underlättar för de som organiserar dagliga verksam-
heter för personer med utvecklingsstörning om deltagarna går till sin syssel-
sättning regelbundet likt en person som går till sitt lönearbete. Jag kan lätt före-
ställa mig en situation där en deltagare en morgon inte vill gå iväg till daglig verk-
samhet och personalen eller anhörig säger: ”om man inte går till jobbet får man 
ingen lön – så är det för oss alla”.  

De tre övriga deltagarna visar med sina svar att de klart vet skillnaden mellan pen-
sion, lön och habiliteringsersättning. De är medvetna om att habiliterings-
ersättningen är relativt låg men de ser den som en viktig symbolisk ersättning. Där 
ingår även rutinen att själv fylla i den och skicka iväg den för de deltagare som 
har individintegrerad verksamhet. Jag kan tänka mig att det blir som en bekräf-
telse på att deltagaren har varit duktig och jag förstår att denna bekräftelse är vik-
tig. 

Att dessa tre deltagare som främsta skäl framför att de går till arbetet för att träffa 
kamrater ser jag som helt naturligt. Även många av oss som har ett lönearbete 
skulle se ett liv utan arbete som trist. Om en yrkesverksam person vinner flera 
miljoner på lotteri vill den förmodligen fortsätta att gå till sitt arbete om dagarna. 
Arbete innefattar så mycket mer än själva lönen för mödan. (Tideman 2000, 
Höglund 2003) 

Att arbeta tillsammans med andra som har utvecklings-
störning 
När jag tar del av frågor och svar om att arbeta tillsammans med andra personer 
som har utvecklingsstörning slår det mig att det som jag ser som annorlunda, att 
tillbringa mycket tid tillsammans med andra personer som har utvecklings-
störning, är annorlunda från mitt perspektiv. Om jag ser det från Ulfs perspektiv är 
det normala att umgås på det sättet, på arbetet, i gruppbostaden och i fritidsaktivi-
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teter. Det är inte konstigt att Ulf måste fundera en stund innan han svarar hur det 
skulle vara att arbeta på en arbetsplats där inga andra har en utvecklingsstörning. 

Men de andra tre, som har erfarenhet av både integrerade former av arbete och 
andra former, de kan se både svårigheter och möjligheter. Stefans beskrivning av 
en påfrestande situation med en arbetskamrat som pratade ”jämt, jämt, jämt” kan 
jag känna igen för egen del. Som personal har jag möjlighet att hantera det genom 
att t ex gå på rast eller förflytta mig mellan olika rum. Deltagare i en verksamhet 
kan vara mer utlämnad till att samarbete med personer som har svårt att begränsa 
sitt ordflöde. 

Även deltagare kan välja att gå in i personalrollen och på så vis hantera situa-
tionen. Som Ingela beskriver att hon fungerar lite som personal på arbetsplatsen. 
Jag ser det som ett sätt att hantera sitt funktionshinder för en person med lindring 
utvecklingsstörning bland andra personer med utvecklingsstörning. 

Både Rut och Stefan beskriver en svårighet som kan uppstå då de arbetar tillsam-
mans med andra personer som har utvecklingsstörning. Det är att det kan gå för 
långsamt eller finnas för lite att göra. Jag tror att vi inom daglig verksamhet är 
duktiga på att erbjuda ett lugnt tempo för deltagare som behöver det men sämre på 
att erbjuda rätt tempo för raska och produktiva deltagare. Om en person trivs med 
full aktivitet är det frustrerande att inte få arbeta i det tempot. Om jag ser till den 
verksamhet där jag själv arbetar kan jag se deltagare som skulle vilja arbeta i ett 
högre tempo men som inte skulle orka med det sociala samspelet som krävs på en 
individintegrerad verksamhet. 

Att vara en del i en process 
Ett par av deltagarna använder under intervjun begrepp som ”gå vidare” och ”jag 
var inte redo”. Det är ett sätt att beskriva daglig verksamhet som även är vanlig 
bland personal. Deltagandet i verksamheten beskrivs som en process där det är bra 
om deltagaren kan utvecklas så att den går över till verksamheter som mer liknar 
vanligt arbete. Likaså kan det finnas deltagare som ”ännu inte är redo” för utflyt-
tade verksamheter. 

Jag har till och med varit med om en träff med en deltagare som skulle få infor-
mation om sitt nya arbete där han fick höra att ”vi räknar med att du snart kommer 
att gå vidare till en annan arbetsplats”. Jag funderar över hur jag själv skulle må 
om jag kom till ett arbete med den planeringen. Det skulle vara svårt att ta den nya 
uppgiften på allvar och tänka långsiktigt. Det är som att deltagarna bör göra kar-
riär inom vår egen organisation. 

Erfarenheter från arbete i Kristianstad säger mig att det idag är väldigt ovanligt att 
deltagare går vidare från daglig verksamhet till öppna arbetsmarknaden eller får 
kontakt med arbetsförmedlingen eller AMI. De fyra deltagare som jag intervjuade 
kände vagt till arbetsförmedlingen eller AMI och de uttryckte inte alls någon för-
väntning om att så småningom börja söka arbete på öppna arbetsmarknaden. 

Tidigare i uppsatsen har jag redovisat artiklar om sysselsättning för personer med 
utvecklingsstörning från 1960-talet och framåt och av dessa framgår det att det har 
funnits perioder då kopplingen till arbetsförmedlingen och öppna arbets-
marknaden var starkare. Jag tror att den process som beskrivs av deltagare och 
personal om att ”gå vidare” är en rest från perioder där målet var mer tydligt än 
det är idag. 
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”Vanligt” och ”riktigt” arbete 
Mot slutet av intervjuerna diskuterade vi vad som menas med riktigt och vanligt 
arbete. När jag förde in samtalen mot detta var jag medveten om att det kan vara 
svåra begrepp. Trots, eller kanske på grund av, att jag själv inte var helt klar över 
vad som kan innefattas i begreppen riktigt och vanligt arbete ville jag resonera 
med dessa deltagare och höra deras syn. 

Flera deltagare tolkade framförallt begreppet riktigt arbete som bra arbete oavsett 
om det utfördes tillsammans med personer som har utvecklingsstörning eller ej. 
Jag tycker att det är intressant för det är väl just så, att om man gör något som man 
trivs med tillsammans med personer som man trivs med, så är det ett riktigt ar-
bete. Chansen till riktigt arbete kan öka för en del personer i integrerade former 
och vice versa. 

Är det viktigt för personer med utvecklingsstörning att deras sysselsättning liknar 
ett vanligt arbete eller kan leda till ett vanligt arbete? 

Jag känner mig ännu inte redo att besvara frågan. För att göra det behöver jag 
knyta samman teori och uppsatsens övriga empiri. Jag återkommer därför till frå-
gan i den diskussion som avslutar uppsatsen.  

Intervjuer med personal 
Jag har genomfört intervjuer med tre personal. Två personer som är eller har varit 
verksamma inom sysselsättning för personer med utvecklingsstörning i Kristian-
stad och en som arbetar vid Socialstyrelsens handikappenhet.  

Jag ville att personerna skulle ha lång erfarenhet eftersom ett av syftena med upp-
satsen är att beskriva den utveckling av verksamheten som har skett och jag ville 
få hjälp av intervjupersonerna att blicka bakåt och beskriva utvecklingen. 

En av huvudfrågeställningarna med uppsatsen är att diskutera och analysera frågor 
som handlar om ambitionen att få sysselsättning för vuxna personer med utveck-
lingsstörning att likna vanligt arbete varierar. Därför ville jag, när det gällde inter-
vjuerna lokalt, träffa en personal som i sitt arbete främst hade arbetat med tradi-
tionella former av sysselsättning och en annan som har mer erfarenhet av utflyttad 
och individintegrerad verksamhet. 

Planering och förutsättningar för intervjuerna 
Med dessa bägge kriterier valde jag ut de två personer som jag ansåg mest lämp-
liga att intervjua lokalt. Jag kontaktade dem per telefon några veckor före inter-
vjun och informerade om mitt arbete med uppsatsen och att jag var intresserad av 
att genomföra intervju. Båda svarade vid dessa telefonsamtal att de var positivt 
inställda till att delta och vi bestämde tid och plats för intervjuer.  

På mitt förslag genomfördes den ena intervjun på personens arbetsrum och den 
andra intervjun i personens bostad eftersom jag ville göra det så praktiskt som 
möjligt för intervjupersonerna.  

Innan jag påbörjade intervjuerna berättade jag åter om syftet med uppsatsen och 
jag frågade om intervjupersonerna villa vara anonyma eller ej. Ingen av intervju-
personerna ville vara anonym. Jag ser det som naturligt eftersom jag inte bedömer 
frågorna som särskilt utlämnande. 
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Jag hade fått uppgift om att Socialstyrelsen under 2006 planerade ett projekt som 
skulle handla om daglig verksamhet. Jag skrev brev till den person som var an-
svarig för projektet där jag kort berättade om mitt arbete med uppsatsen och frå-
gade om hon var intresserad av att ställa upp på en telefonintervju. Hon var posi-
tivt och intervjun genomfördes drygt en vecka senare. 

Liksom vid intervjuerna med deltagare bad jag dessa personer att skriva under en 
medgivandeblankett före intervjun där de även godkände att jag spelade in sam-
talen på MP3-spelare (bilaga 3).  

Uppläggning av intervjuerna 
På samma sätt som när jag intervjuade deltagare hade jag vid dessa intervjuer för-
beredda frågeområden (bilaga 4 och 5). I stort påminner frågeområdena för perso-
nal lokalt och på riksnivå varandra. Jag gjorde endast mindre ändringar inför in-
tervjun med personen som arbetade vid Socialstyrelsens handikappenhet eftersom 
en del av frågorna var formulerade för personal som arbetade direkt med verk-
samheten. 

Efter inledande frågor om ålder och yrkeserfarenhet rörde sig frågorna kring tre 
huvudområden: 

Först frågade jag om intervjupersonens tankar om begreppen integration och nor-
malisering och hur begreppen relaterade till personens yrkeserfarenheter. 

Därefter bad jag intervjupersonen beskriva om han eller hon hade uppfattat skift-
ningar i strävan att få verksamheten att likna vanligt arbete och arbete med utflytt-
ning under de år som han eller hon varit verksam. Efter intervjupersonens redogö-
relse redovisade jag min bild av utvecklingen som jag fått efter det att jag studerat 
och analyserat artikelmaterialet och vi förde en diskussion om mina slutsatser. 

Det avslutande området handlade om vi bör sträva efter att erbjuda personer med 
utvecklingsstörning sysselsättning som liknar ett vanligt arbete (eller kan leda till 
ett vanligt arbete) eller om vi bör arbeta för former och innehåll som är särskilt 
anpassad för målgruppen. 

Intervjuer med personal på lokal nivå 
Presentation av intervjuad personal  
Bo Engvall arbetar idag som arbetskonsulent i kommunens handikappenhet, ett 
arbete som han delar med en kollega. I arbetsuppgifterna ingår att finna platser 
och ge stöd åt deltagare som är individuellt placerade på privata företag, före-
ningar och kommunala förvaltningar (individintegrerad verksamhet). Idag har 
drygt 40 personer daglig verksamhet i denna form. Arbetskonsulenterna har dess-
utom kontakt med de flesta som får beslut om daglig verksamhet i kommunen och 
kommer tillsammans med den personen och dess företrädare fram till lämplig 
arbetsplats. Arbetskonsulenterna har denna inledande kontakt med deltagare oav-
sett om han eller hon kommer att börja på individintegrerat arbete eller inte.  

Bo blir 60 år i år och började arbeta inom handikappomsorgen i början av 70-talet. 
Han arbetade då som vaktmästare på ett område med institutioner för barn och 
efter ett par år fick han hjälp av ett par vuxna personer med utvecklingsstörning 
som arbetade med lönebidrag vilket var hans första egentliga kontakt med vuxna 
som hade utvecklingsstörning. 1979 sökte och fick han tjänst som arbetsledare på 
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dagcenter Uddegården som snart flyttade till nya lokaler och fick namnet Präst-
alléns dagcenter (senare Skulptören). Bo fick ansvar för den mekaniska terapin 
som utförde olika legoarbeten åt företag. Bland annat gjorde de undermontage åt 
företaget Ateljé Lyktan som tillverkar lampor och andra belysningsanordningar. 
Delar transporterades från fabriken till dagcentret där de monterades och sedan 
hämtades.  

När verksamheten Saveko startade 1992 lämnade Bo dagcentret och flyttade, med 
deltagare och arbetsuppgifter med Lyktans produkter, till Savekos lokaler och 
arbetade där något år. Under 1993 började han arbeta med nuvarande arbets-
uppgifter som arbetskonsulent.  

Bo har drygt 30 års erfarenhet av arbete med sysselsättning för personer med ut-
vecklingstörning i Kristianstad.  
Sven Åkesson är idag ålderspensionär och är 68 år. Han är utbildad möbel-
snickare och hade innan arbete inom handikappomsorgen erfarenhet av olika ar-
beten, bland annat som slöjdlärare, yrkeslärare, arbete inom fångvården och som 
verkmästare på snickerifabrik.  

Sven började som arbetsledare på skyddade verkstaden Uddegården 1969. Senare 
flyttade verksamheten till Yllefabriken vilket senare övergick till att bli Präst-
alléns dagcenter där Sven blev föreståndare 1979. På Prästalléns dagcenter hade 
han utöver ansvaret som föreståndare ansvar för den nystartade snickerigruppen. 
Förutom snickeriprodukter, som deltagare arbetade med, gjorde Sven Åkesson 
mallar och hjälpmedel för att underlätta arbetet för deltagarna i de andra arbets-
grupperna. 

Sven var senare med om att starta flera av de verksamheter som finns i och utan-
för Kristianstad, bl a Bromölla, Broby och Tollarps dagcenter. Det var under 
1980-talet när verksamheterna fortfarande tillhörde Landstinget och Sven var 
därmed föreståndare för en del verksamheter i andra kommuner. Under 1990-talet 
var han med om att flytta den så kallade yrkesträningen från dagcenter Skulptören 
till Opus och under 1990-talet hade han även ansvar för en del av de nystartade 
verksamheterna i Kristianstads kommun. 

Under slutet av 2002 kunde Sven med ålderns rätt gå i pension och se tillbaka på 
32 års erfarenhet av sysselsättning för personer med utvecklingsstörning i Kristi-
anstad. 

Begreppen normalisering och integrering 
När jag förberedde frågeområden inför intervjuerna var jag tveksam till om jag 
skulle ta upp begreppen normalisering och integrering under samtalen. Min tvek-
samhet berodde på att det är stora ord och jag tänkte att det kanske var svårt för 
intervjupersonerna att under en begränsad tid säga något om dem. Jag valde dock 
att ta med dem och det visade sig att både Bo Engvall och Sven Åkesson frimo-
digt kastade sig in i denna del av samtalet och de hade spontant tankar som de 
ville dela med sig av. 

Bo Engvall beskriver hur han ser en skiftning från tydlighet till något diffust när 
det gäller arbete med normalisering.  

Han ger som exempel att det på den tiden, då han arbetade som vaktmästare, in-
handlades kläder centralt och förvarades på ett lager. Dit kunde personer som var 
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inskrivna i omsorgen komma och hämta ut kläder för vintern eller sommaren och 
han beskriver den förändring som han anser har skett:  

Nu är det ju normaliserat så att du inte bor på institution, du går på stan själv el-
ler du har personal med dig och går och handlar dina kläder och varor som vi så 
kallat normala gör.  

Då var normaliseringen bra och tydlig men idag kan den vara lite mer diffus. Vad 
är normalt idag? 

När vi talar om normalisering förklarar Sven Åkesson en svårighet med begrep-
pet, att olika människor har olika uppfattning om vad som är normalt. Sven Åkes-
son tar sig själv som exempel. För honom är det normalt att bo i ett gammalt hus 
på en liten ö. För människor som bor i staden anses det onormalt. Sven Åkesson 
resonerar vidare om normalt och onormalt: 

Att vara icke utvecklingsstörd eller normal människa, fungera normalt, det trodde 
jag att jag visste innan jag började jobba med utvecklingsstörda. I många fall 
tycker jag att de utvecklingsstörda fungerar mer normalt än vi andra gör. Rea-
gerar på rätt sätt och allt sådant. Där har man lärt sig att tänka om. 

Bo Engvall anser att Bilomsorgen i Kristianstad är ett bra exempel där arbetet med 
normalisering och integrering fungerar: 

Där har du en klar, tydlig struktur på vad du ska göra, du lär dig att göra vissa 
saker och du gör det väldigt bra. Där har vi lyckats att få personer till lönearbete. 

På min fråga om det finns svårigheter med integrering och normalisering svarar 
Bo Engvall att han anser att särskolan till viss del gör det svårt för elever med 
utvecklingsstörning eftersom eleverna går ut skolan med orealistiska förvänt-
ningar. Bo Engvall anser att särskolan, i sin iver att likna den vanliga skolan, ger 
eleverna förhoppningar om till exempel lönearbete efter avslutad skolgång. När 
livet i skolans värd är slut vaknar eleverna enligt Bo Engvall upp till något som de 
absolut inte hade en aning om, när daglig verksamhet är den anda möjligheten till 
sysselsättning. 

Förändring och utveckling av verksamheten 
Jag bad intervjupersonerna att beskriva om de kunde se skiftningar i strävan att få 
verksamheten att likna vanligt arbete och leda till utflyttning under de år de hade 
varit verksamma. 

Bo Engvall berättar om hur det började under slutet av 80-talet med utflyttade och 
företagsintegrerade verksamheter. Han tror att behovet att kunna erbjuda fler plat-
ser var en bidragande orsak till de nya satsningarna men det handlade även om 
nya målsättningar. Han leker med tanken om de hade gjort som tidigare: 

Hade man gjort på samma sätt som man gjorde under 70 och 80-talen, då kunde 
man ju ha byggt ett dagcenter till för 80 personer till betydligt mindre kostnader. 
Du behövde inte så mycket personal och du behövde inte 20 lokaler.  

Ekonomiskt hade du tjänat på det men som tur är har nya målsättningar anam-
mats. 

När Bo Engvall blickar tillbaka ser han en utveckling där vi mer och mer ser till 
deltagarnas behov och att vi skapar verksamheter riktade till vissa grupper. Som 
exempel nämner han verksamheter för personer med autism och verksamhet för 
äldre personer med utvecklingsstörning som under senare år har startat i Kristian-
stad. 
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Sven Åkesson berättar att det från början var mer så att personalen ville ha om-
sorgstagarna ut i arbete. Det var före dagcenter och utflyttade verksamheter. Att 
det inte fanns utflyttade verksamheter medförde att alternativet till Uddegården 
var vanligt arbete och några personer lyckades komma vidare till lönearbete.  

Arbetet med att få deltagare vidare ut på öppna arbetsmarknaden gick enligt Sven 
Åkesson inte via arbetsförmedlingen. Det handlade mer om kontakter som han 
själv hade byggt upp med industrier i och med de legoarbeten som de utförde. 
Sven Åkesson kände sig hemma ute på industrierna. När han såg vad de gjorde 
kunde han fråga om de ville ha en praktikant och det kunde sedan leda vidare till 
en löneanställning. Sven Åkesson känner till personer med utvecklingsstörning 
som han var med och introducerade under 70-talet och som än idag arbetar inom 
industrin. 

Ett exempel på hur verksamheten ändrades för att passa deltagare är att Sven 
Åkesson införde gymnastik på arbetstid. Sven Åkesson såg att flera av deltagarna 
hade behov av att röra sig mer och han var själv intresserad av friskvård. Detta var 
i början av 70-talet när sysselsättningen var mycket inriktad på produktion. Sven 
Åkesson kom överens med chefen att erbjuda deltagare friskvård på arbetstid men 
de bestämde också att inte gå ut med det eftersom det troligen inte skulle accepte-
ras högre upp i ledningen. 

Ett liknande exempel var att personal och deltagare på Uddegården började med 
en musikgrupp. Det var personal och deltagare som tillsammans spelade och sjöng 
om fredagseftermiddagarna. De uppträdde även ute på staden men enligt Sven 
Åkesson fick de se sig omkring så att ingen i ledningen såg dem: 

Då hade vi brutit det här mönstret att det skulle vara ett arbete. Men vi tyckte att 
det var så viktigt socialt. Då kom ju hygien, kläder, allting med, Som jag jobbade 
med de sakerna då, som man inte fick göra, som är vedertaget nu!  

När jag under intervjuerna med Bo Engvall och Sven Åkesson visade den kurva 
över utvecklingen som jag ritat efter att ha studerat och analyserat artikel-
materialet bekräftade de med instämmande kommentarer att de kände igen de 
skiftningar som jag kan se. 

När jag för Sven Åkesson förklarar hur jag ser på tiden med dagcenter förekom 
följande replikskiften under intervjun: 

Martin: Arbetet var inte så inriktat på att komma ut utan det var inom dagcentrets 
väggar. 

Sven: Det blev så himla stort.  

Martin: Ja det med. 

Sven: Och så anpassade man dagcentret till gruppen. 

Martin: Och det blev en egen värld där. 

Sven: Ja. 

Martin: Från början var det positiva beskrivningar i tidskriften men sedan kom 
kritiken att man borde arbeta mer utåtriktat. 

Sven: Det kom ju nya människor in i verksamheten med den kritiken.  
På liknande vis bekräftar Sven Åkesson även övriga skiftningar som jag funnit i 
mina studier. 
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På min konkreta fråga hur Sven Åkesson ser på de kurvor som jag ritat svarar han 
att han själv brukar ge en liknande beskrivning men att han mer brukar se det som 
trender. Sven Åkesson beskriver det som en pendel som svänger fram och till-
baka.  

Om man som Sven Åkesson och Bo Engvall har arbetat inom verksamheten i 
drygt 30 år går det att känna igen när pendeln kommer tillbaka och en trend åter 
blir aktuell. 

När jag för Bo Engvall visar min bild av utvecklingen bekräftar han liksom Sven 
Åkesson resultatet med korta instämmande kommentarer. När vi talar om den del 
av kurvan som visar nutid återkommer Bo Engvall till dagens individuella och 
skräddarsydda lösningar som han anser att vi arbetar med idag. Att kurvan egent-
ligen skulle kunna spreta åt olika håll för olika individuella lösningar. 

Något som också har skiftat under årens lopp är den ersättning som deltagare får 
för sitt arbete och hur denna ersättning beräknas. Sven Åkesson berättar att delta-
garna från början helt enkelt fick dela på den ersättning som kom in för arbetena 
som de utförde. Var fredag fördelade personalen pengarna i lönekuvert som delta-
garen fick ta med sig. Det var innan habiliteringsersättningen. 

Även utformningen av habiliteringsersättningen har sett olika ut. Sven Åkesson 
berättar att den från början var uppdelad i tre nivåer: A, B och C. Det var perso-
nalens uppgift att bedöma vilken nivå olika deltagare skulle hamna i och det var 
beroende på hur mycket de producerade. Deltagare som behövde mycket social 
träning skulle ha mindre betalt. Sven Åkesson beskriver att det var ett otacksamt 
arbete att göra denna fördelning och att han ansåg att systemet var orättvist. En 
person som med stor ansträngning producerade lite fick mindre betalt än en per-
son som med liten ansträngning producerade mycket. 

Senare delades habiliteringsersättningen upp i två nivåer och de skilde mellan 
producerande verksamhet och icke producerande verksamhet. Idag är det en nivå 
oavsett vilken verksamhet deltagaren tillhör.  

Vanligt arbete och särskild anpassning 
Mot slutet av intervjuerna resonerade vi kring frågan om vi inom daglig verksam-
het bör sträva efter att erbjuda personer med utvecklingsstörning sysselsättning 
som liknar ett vanligt arbete (eller kan leda till ett vanligt arbete) och/eller bör vi 
arbeta för former och innehåll som är särskilt anpassade för målgruppen. 

Vid intervjun med Bo Engvall kom vi i samband med ovanstående in på frågan 
vad som menas med ”vanligt eller riktigt arbete”. När Bo Engvall i detta samman-
hang tänker på ”vanligt arbete” tänker han även på personer med t ex offentligt 
skyddat arbete. Skillnaden är enligt Bo Engvall att LSS-insatsen har upphört och 
övergått i en anställning med lön. Men han hade förståelse för att deltagarna i för-
sta hand tänkte på en sysselsättning som de trivs med när de talar om vanligt eller 
riktigt arbete. 

Vi talade vidare om att daglig verksamhet bygger på frivillighet och att arbetstid 
och semester kanske inte behöver vara samma som en person med vanligt arbete. 
Bo Engvall berättade att han brukar vara tydlig gentemot arbetsplatsen när det 
gäller deltagare som är på individintegrerade arbetsplatser. De får information om 
att deltagaren ska ha stor rätt att påverka sin arbetstid. Han accepterar inte att per-
sonal i gruppbostäder ringer till företaget och diskuterar deltagarens arbetstider 



Martin Kronkvist, Sysselsättning för vuxna med utvecklingsstörning 

 - 70 - 

eller annat som har med deltagaren att göra. Det är en planering som enligt Bo 
Engvall i första hand bör skötas mellan honom, deltagaren och arbetsplatsen. 

När frågan om strävan mot vanligt arbete diskuterades med Sven Åkesson fram-
förde han att personer med utvecklingsstörning har rätt att vara som de är. 

Vi ska inte lyfta upp dem och göra dem bättre än vad de är. Det är ju så med oss 
också, om vi gör något som vi trivs med och klarar av då mår människan bra. 

Därefter ger han exempel på olika vänner (utan utvecklingsstörning) som mår 
mycket bättre sedan de bytte yrken och nu gör något där kraven är mer rimliga. 
Under samtalet om detta hänvisar Sven Åkesson till en text som han hade uppsatt 
på väggen i sitt arbetsrum de sista åren som föreståndare och som han nu har i sin 
bostad. Den handlar om att det viktigaste inte är om en person gör allt rätt eller 
tillräckligt fort utan att personen trivs och känner sig nöjd med det som personen 
gör. 

Intervju med personal på nationell nivå 
Presentation av intervjuad personal  
Helene Wirandi är socionom och arbetar vid Socialstyrelsens handikappenhet 
som utredare inom handikappområdet. Hon är bland annat kontaktperson i frågor 
kring arbete och sysselsättning. Tillsammans med en kollega är hon sakområdes-
kunnig på LSS och socialtjänstlagen vilket innebär att hon är med och skriver 
allmänna råd, föreskrifter och remisser när det är aktuellt. 

Helene har varit verksam inom handikappomsorg sedan början av 80-talet. Först 
arbetade hon som kurator inom omsorgerna och därefter, i slutet av 80-talet, ar-
betade hon som handikappkonsulent inom landstinget. När LSS-lagen kom arbe-
tade hon några år som LSS-handläggare och senare som intressepolitisk samord-
nare på FUB:s rikskansli. Helene har även varit verksam som socialkonsulent på 
länsstyrelsen och haft en del utredningsuppdrag inom kommunal verksamhet.   

Utöver området med handikappomsorg har Helene erfarenhet av arbete på invand-
rarverket under några år i början av 90-talet. 

Begreppen normalisering och integrering 
Helene Wirandi kommenterar under inledningen till samtalet om normalisering 
och integrering att det är gamla kända begrepp och att de väcker frågor som: Vad 
är normalt? Hon anser att det är viktigt att normalisering inte bara blir ett politiskt 
slagord utan även fungerar för den enskilde. 

När det gäller daglig verksamhet påpekar hon att det av propositionen till LSS-
lagstiftningen framgår att den ska ha någon sorts habiliterande effekt, att den yt-
terst ska leda till arbete och att det kan uttrycka en målsättning mot normalisering 
och integrering. Men hon påpekar att det bör vara en normalisering som tar hän-
syn till den enskildes behov: 

Det finns ju en anledning till att man har den här dagliga verksamheten, annars 
hade man varit ute på arbeten eller stått till arbetsmarknadens förfogande. Det 
krävs en anpassning eller hänsynstagande till den enskilde individen. 

Även om propositionen säger att det övergripande målet ska vara att utveckla den 
enskildes möjligheter till arbete säger den också att det kan handla om en livslång 
verksamhet.  
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Att det av propositionen framgår att daglig verksamhet primärt ska avse personer i 
yrkesverksam ålder är, enligt Helene Wirandi, ytterligare ett tecken på normali-
seringstanken. Daglig verksamhet kan fungera som ett alternativ under den yr-
kesmässiga tiden i livet.  

I samband med det kommer hon in på det faktum att människor idag har en mer 
flexibel tid för att gå i pension, att det idag är mer vanligt att deltagare slutar ar-
beta före eller efter 65 års ålder. För att uppnå normalisering borde detsamma 
gälla inom daglig verksamhet, att verksamheten ser till den enskildes behov för att 
komma fram till lämplig tid att sluta, det normala idag behöver inte vara just vid 
65 års ålder.    

Förändring och utveckling av verksamhet 
När vi övergår till att tala om hur daglig verksamhet utvecklats framkommer att 
Socialstyrelsen själva anser att de inte har tillräcklig kunskap om hur det ser ut 
med den dagliga verksamheten idag. De ser ett behov av, och har planer på, att 
genomföra en kartläggning för att ta reda på hur det ser ut runt om i landet.  

Helene Wirandi förklarar att Socialstyrelsen inte har gjort så mycket om daglig 
verksamhet under de senaste åren och en orsak kan vara att både kommuner och 
socialstyrelse har haft fullt upp med frågor som rör boende. 

Men Helene Wirandi ser en del av de kontakter hon har: 
Det jag kan se när det gäller den dagliga verksamheter runt om i landet så känns 
det som att den både står still och är på frammarsch. Det går inte att säga: Dit är 
den dagliga verksamheten på väg.  

Det verkar som om det är personknutet, vilken ledning man har, om man har en 
drivande person som försöker utveckla. Ibland tror jag att individers önskemål 
har kunnat driva på. Då tänker jag mig att de nya grupperna, alltså personer med 
Aspergers eller så, har tvingat fram lite nya verksamheter i kommunen. 

Helene Wirandi får dels signaler om ett ökat utbud av sysselsättningar i vissa 
kommuner, att det finns en större variation av sysselsättning för deltagare att välja 
bland. Hon ser det som mycket positivt eftersom det är helt i linje med LSS 
grundtanke.  

Men det kommer även signaler från andra håll, om att kommuner skapar större 
enheter igen och flyttar hem verksamheter eftersom kommuner har det ansträngt 
ekonomiskt. De olika signalerna har bidragit till att Socialstyrelsen nu vill genom-
föra en kartläggning. 

När vi under intervjun går igenom den bild av utvecklingen som jag ser efter att 
ha studerat artikelmaterialet och den kurva som jag har ritat instämmer Helene 
Wirandi i mycket av beskrivningen.  

Hon kan hålla med om att kurvan svänger uppåt mot mitten av 80-talet, många 
som fick rätt till sysselsättning 68 hade då kommit ut på olika dagcenter och det 
var allmänt ett uppsving. Genom egna iakttagelser kan Helene Wirandi även 
känna igen att kurvan vänder nedåt i början av 90-talet. I sin roll som kurator un-
der 80-talet hade hon ett bra samarbete med arbetsförmedlingen och Samhall. Då 
fanns det ett ömsesidigt intresse att hjälpas åt. Hon minns att det var många per-
soner som inte kom till den dagliga verksamheten utan som redan från yrkes-
särskolan gick vidare till något annat. Helene Wirandi tycker inte det känns som 
om den vägen står öppen längre och hon finner detta tragiskt.   
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För en tid sedan träffade Helene Wirandi en person verksam i en kommun som 
hon även besökte för 10 år sedan. Den personen beskrev att 94 hade Samhall 10 
personer med utvecklingsstörning i sin verksamhet. Idag finns en av dessa kvar 
och Samhall kämpar med näbbar och klor för att även bli av med den personen. 

Helene Wirandi hör från kommuner att arbetslösheten under 2000-talet har bidra-
git till att arbetsförmedlingen inte prioriterar personer med utvecklingsstönring: 

Kommunerna säger att den här gruppen bryr sig inte arbetsförmedlingen om. De 
har så många andra som inte har det minsta funktionshinder. 

Helene Wirandi kan känna en rädsla för hur antalet personer med beslut om daglig 
verksamhet hela tiden ökar. Det handlar om en kraftig ökning, ungefär 20 % under 
åren 2000-2004. Hon ser att det blir en påfyllnad och det är inte många som läm-
nar verksamheten. 

Men Helene Wirandi kan trots allt tycka att det idag finns exempel på kommuner 
som arbetar med utåtriktad verksamhet: 

Jag tycker att det verkar vara rätt mycket samarbete med näringslivet på många 
orter, att man har utflyttade grupper. Även om det inte är riktigt jobb så är det i 
alla fall ganska integrerat på många ställen. Men det kanske är åt båda håll. Det 
kanske är på sådana ställen där jag vet att det finns entusiaster som jobbar på 
detta sätt. 

När vi talar om mina kolleger i Kristianstad som under 70 och 80-talet kunde 
finna praktikplatser för deltagare ute i industrin och att en del av dessa ledde vi-
dare till löneanställning konstaterar vi att det har skett en förändring inom indu-
strin där enklare arbetsuppgifter har försvunnit eller minskat. I samband med det 
påpekar Helene Wirandi även att Samhall under denna period har ändrad inrikt-
ning vilket kan ha medfört svårigheter för personer med utvecklingsstörning: 

Hela Samhall industrin har ju ändrats från att ha varit en produktionsindustri till 
att bli mer en serviceorganisation med catering firmor och sådana saker. 

Helene Wirandi konstaterar att det på arbetsmarknaden idag krävs att anställda är 
flexibla och anpassningsbara vilket kan vara svårt för en person med utvecklings-
störning. Men Helene Wirandi ser även möjligheter inför framtiden.  Ett växande 
behov av arbetskraft och tekniska hjälpmedel skulle kunna resultera i att samhället 
hittar system för att överbrygga funktionshinder.  

Vanligt arbete och särskild anpassning 
Helene Wirandi tycker att det är spännande och intressant med de intervjuade 
deltagarnas uppfattning om att ett vanligt eller riktigt arbete i första hand är ett 
arbete som de trivs med. Att deltagarna inte direkt kopplade det till vilken ersätt-
ning de får eller om de arbetar tillsammans med andra som har funktionshinder. 

Det känns som något angeläget. Jag tror det kan ligga mycket sanning i det, hur 
man själv upplever det så att säga. 

Helene Wirandi återkommer till det goda med valmöjlighet för deltagare och 
möjligheten att hitta något som passar var och en. Vi talar om att det finns delta-
gare som önskar kreativa och varierande arbetsuppgifter men att de enkla uppgif-
terna ofta är efterfrågade och Helene Wirandi gör nedanstående påpekande: 

Ibland tror jag att det som vi kan uppleva som trista arbetsuppgifter, som man 
själv kan tycka kännas monotont, för många är det uppgifter som man tycker är 
kul. Det är väl det där att få med deltagarna själva också i vad det är för arbets-
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uppgifter man håller på med. Ibland blir vi kanske för överambitiösa i vår strävan 
mot normalitet. 

Och lite senare i intervjun fortsätter hon: 
Ibland kan jag känna att vi har haft så mycket strävan att man alltid ska utvecklas 
och den enskilde är alltid föremål för träning eller utveckling. Det kan vara gott 
på många sätt men ibland så kanske det också kan få vara skönt att få luta sig till-
baka i någonting som man kan och känna att man är duktig i det.  

Det tror jag inte man behöver vara utvecklingsstörd för att känna utan så känner 
nog de flesta av oss ibland. 

Det är Helene Wirandis uppfattning att vi ibland förringar värdet av enkla och 
särskilt anpassade uppgifter.  

Analys av intervjumaterial med personal 
Min upplevelse av intervjuerna 
Intervjuerna med personal var mindre strukturerad än intervjuerna med deltagare. 
Orsaken var att personalen mer bjöd på egna exempel och frispråkighet och där-
med gavs möjlighet att hoppa mellan frågeområdena. Trots att intervjuerna med 
personal var betydligt längre än med deltagarna (ungefär en och en halv timme 
med personalen lokalt och 50 minuter under telefonintervjun jämfört med en halv 
timme med deltagarna) fanns det inte möjlighet att ta upp alla underfrågor som jag 
hade formulerat till respektive frågeområde. Min tanke var inte heller att samtliga 
underfrågor skulle ställas, de skulle finnas med som ett stöd för mig att föra sam-
talet vidare. Frågeområdena hjälpte mig att styra samtalet dit jag ville när vi kom 
in på ämnen som inte var lika relevanta för uppsatsen. 

Personalens syn på begreppen normalisering och integre-
ring 
När jag intervjuar personal märks det att begreppen integrering och normalisering 
är väl använda av personerna. Både av personal som arbetar inom daglig verk-
samhet, som Sven Åkesson och Bo Engvall och personal inom Socialstyrelsen 
som Helene Wirandi. Det är som att orden inbjuder till samtal. 

Det är lättare att hitta likheter än olikheter mellan intervjupersonernas syn på be-
greppen. Kanske har användandet under de decennier som har gått gjort att språ-
ket har formats så att personer talar samma språk oavsett om de arbetar i Kristian-
stad eller Stockholm?  

Mitt val av intervjupersoner på lokalnivå, med en person som framförallt arbetat 
med traditionella former av sysselsättning och en annan, som mer har erfarenhet 
av utflyttad och individintegrerad verksamhet, medför inte heller direkt någon 
skillnad i synen på dessa begrepp. 

Har begreppen förlorat sin betydelse? 
Likhet i tolkningen och samtal om begreppen bidrar till att det kan vara svårt att 
finna något nytt. Det blir lätt gamla sanningar som upprepas. Som Tideman 
(2000) påpekar är normaliseringsprincipen så vag att nästan allt kan innefattas i 
den. 
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Bo Engvall är inne på liknande tankegångar när han säger att arbete med normali-
sering har blivit något diffust. Vi har svårare att peka på vad som är onormalt för 
personer med utvecklingsstörning idag när gruppen inte längre är segregerad på 
samma sätt som för 30 år sedan. 

Men egentligen har vi oändliga möjligheter att undersöka om normaliseringen har 
slagit igenom. För begreppen bör inte, som Helene Wirandi påpekar, bara vara 
politiska slagord. Begreppen bör fungera i praktiken för personer med funktions-
hinder.  

För att undersöka det kan vi se oss omkring och pröva de facetter som ingår i 
Nirjes (2003) definition av normaliseringsprincipen. Har t ex en person med ut-
vecklingsstörning möjlighet till en normal dygnsrytm eller en normal självbe-
stämmanderätt och följer deras ekonomi de normala ekonomiska mönstren? Vi vet 
att det finns skillnader i levnadsvillkor mellan personer med och utan utvecklings-
störning. (Tideman 2000) Därmed har begreppen ännu betydelse. Intervjuerna 
visar också att samtal om begreppen kan ge värdefull information.   

Att få vara den man är 
Sven Åkesson för in den viktiga aspekten att en person med utvecklingsstörning 
har rätt att få vara den person den är, att vi inte bör forma den till något annat.  

Det stämmer med Nirjes (2003) definition av integration: ”Att vara sig själv – att 
kunna och få vara sig själv – bland andra” och Nirje anser inte att personer med 
utvecklingsstörning ska bli ”normala” utan det är deras levnadsförhållanden som 
behöver bli mer lika andras. 

Helene Wirandi är inne på liknande tankegångar när hon talar om att det finns en 
anledning till att personer har insatsen daglig verksamhet och att det kan krävas ett 
hänsynstagande till personens funktionshinder. Även om ett av syftena med daglig 
verksamhet är att utveckla den enskildes möjligheter till arbete ger förarbetena till 
LSS-lagstiftningen också möjlighet till en livslång insats. (Socialdepartementet 
2003, Proposition 1992/93:159) 

Det är intressant med denna dubbelhet i tolkningen av lagen. Jag tror att den är 
viktig att ha i bakhuvudet när vi planerar de individuella insatserna. Lagen kan ge 
utrymme för mer omhändertagande insatser för en individ samtidigt som den kan 
ställa krav på mer utvecklande insatser för en annan.  

Vad är normalt? 
Samtliga intervjuade kommer in på frågan om vad som egentligen är normalt.  

Som jag konstaterade i inledningen till uppsatsen är det en provocerande tanke att 
om någon kan formulera vad som är normalt går det även att formulera vad som 
inte är normalt.  

När Bo Engvall ställer frågan ”Vad är normalt idag?” uppfattar jag det som en 
fråga om vad vi idag bör arbeta för när personer inte är segregerade på samma sätt 
som tidigare.  Det finns här en likhet med den kritik mot begreppen som redovisas 
i teoriavsnittet.  

Ett svar på frågan skulle kunna vara att forskning har visat att personer med ut-
vecklingsstörning står inför nya svårigheter som mer handlar om bristen på makt 
och inflytande och att det därför idag är sådana svårigheter vi behöver arbeta med 
(Söder 2003a). 
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Det ligger nära till hands att tänka att det normala är det samma som det som är 
vanligt. Att det som är vanligt varierar över tiden ger Helene Wirandi exempel på 
när hon resonerar om pensionsålder. Förr var det vanligt att människor i Sverige 
blev pensionärer när de fyllde 65. Idag varierar åldern mer, både uppåt och nedåt. 
I lagen, eller förarbetena till lagen, står det inte någon åldersgräns för daglig verk-
samhet men det står att den primärt ska avse personer i yrkesverksam ålder. 

Av egen erfarenhet vet jag att Kristianstads kommun vill tolka det som att yrkes-
verksam ålder för personer med utvecklingsstörning upphör när de fyller 65, de 
har inte längre samma rätt till insatsen daglig verksamhet. Jag ser det som ett 
exempel på hur det kan uppstå glapp mellan ideologi och verklighet. När Söder 
(2003b) beskriver att sådana glapp kan uppstå menar han att det lätt händer att en 
ideologi är föråldrad när den ska tillämpas i praktiken. Ovanstående exempel är 
kanske snarare åt andra hållet, att det finns en tröghet i organisationen som inte 
anpassar sig efter en förändrad verklighet.   

Personalens uppfattning av utvecklingen 
Det verkar som om utvecklingen av sysselsättning för personer med utvecklings-
störning påverkas av flera olika faktorer. Nya grupper och ökat antal deltagare 
efterfrågar nya verksamheter, teorier och lagstiftning formar utvecklingen och 
läget på arbetsmarknaden har även betydelse. 

Helene Wirandi har uppfattat att utvecklingen på sina håll i landet kan vara knutet 
till enskilda personer som är eller har varit särskilt drivande. 

För Kristianstads del kan Sven Åkesson och Bo Engvall representera sådana dri-
vande personer. Deras praktiska kunskap och känsla för det som ska produceras 
har också haft betydelse. 

Sven Åkessons beskrivning av hur han kände sig hemma i industrimiljön och att 
det ledde till kontakt med företag och möjlighet till lönearbete för vissa deltagare 
är intressant att ta del av.  

Då, i början av 70-talet, var det industrin som stod i fokus. Idag är förhållandena 
inom industrin annorlunda, som högre krav på utbildning. Daglig verksamhet har 
ett bredare utbud med olika former av sysselsättningar som bilvård, tvätteri, café-
verksamhet mm.  

Jag tror att daglig verksamhet även idag behöver medarbetare som känner sig 
hemma inom sitt område. Dels för att hitta vägar ut från den egna verksamheten 
men också för att uppnå god kvalité för deltagarna i arbetet som inte utförs i ut-
flyttade verksamheter. 

Utvecklande arbetsuppgifter 
Det kan finnas en risk att vi, när vi försöker utveckla sysselsättning för personer 
med utvecklingsstörning, glömmer bort betydelsen av enkla sysslor. Ett arbete 
som för ögat kan se monotont och trist ut kan vara just det som en person med 
utvecklingsstörning behöver för att känna sig duktig och delaktig i ett samman-
hang. Helene Wirandis uppfattning är att vi ibland kan bli överambitiösa i vår 
strävan att arbeta mot normalisering och utveckling att vi glömmer värdet av 
enkla arbetsuppgifter.  
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Reaktioner över min bild av utvecklingen 
Samtalen med personalen om den bild jag ser när jag tar del av artikelmaterialet 
ger mig stöd för att jag har uppfattat utvecklingen på ett riktigt sätt. Samtliga in-
tervjupersoner verkar känna igen sig i den beskrivning som jag ger.  

En viss försiktighet i tolkningen av detta instämmande kan vara på plats. Genom 
att presentera personalen min bild med kurvan ligger det nära till hands att de tol-
kar den som en sanning. Men samtalen om kurvan tyder trots allt på att personalen 
delar min uppfattning att det finns skiftningar i strävan att arbeta mer eller mindre 
utåtriktat och detta gäller både lokalt och över hela landet. Replikskiftet mellan 
mig och Sven Åkesson som jag har citerat på sidan 67 vittnar om det. När jag 
läser det citatet ser jag att Sven Åkesson förmodligen tänker på situationen i Kris-
tianstad när jag gör en beskrivning av artiklarna som även handlar om andra stäl-
len i landet. Det stärker mig i uppfattningen att min bild verkar trovärdig. 

Intressant är Bo Engvalls påpekande om de individuella lösningar som han anser 
att daglig verksamhet mer och mer erbjuder idag. Enligt honom skulle kurvan bli 
mer spretande mot slutet för att visa satsningen på individuella lösningar. 

Som Helene Wirandi påpekar sker det hela tiden en ökning av antalet deltagare i 
daglig verksamhet. Helene Wirandi konstaterar att så är fallet i riket och det är 
liknande utveckling av verksamheten i Kristianstad.  

Det är idag en stor bredd på verksamheter, allt från sinnesrum till ren produktion. 
Inom daglig verksamhet finns idag grupper som för några år sedan stod till 
arbetsmarknadens förfogande samtidigt som verksamhet för gravt utvecklings-
störda utvecklas. Detta faktum bidrar också till en mer ”spretande kurva”.  Daglig 
verksamhet erbjuder individintegrerade platser för deltagare som har behov av det 
och mer skyddade platser för de som har behov av sådan verksamhet. Helene 
Wirandi påpekar att individuella lösningar ligger i linje med LSS grundtanke. 
Kanske är utvecklingen ett resultat av ett målmedvetet arbete i LSS-lagstift-
ningens anda? 

Jag kan hålla med om ovanstående. De satsningar som för några år sedan gjordes 
med utflyttade och individintegrerade verksamheter, som medförde artiklar i tid-
skrifter och dagstidningar, de finns kvar med verksamma deltagare. Man skulle 
kunna säga att de arbetar på i det tysta.  

Men att daglig verksamhet idag inte satsar ännu mer på den formen av verksamhet 
eller samarbete med arbetsförmedlingen utan mer på ”skyddade” eller ”lugnare” 
form säger mig ändå att arbetet utåt inte är lika prioriterat som tidigare. 

Denna bild förstärks ytterligare av att intervjupersonerna, när jag ber dem blicka 
bakåt, redogör för framgångsrika exempel på arbete som har handlat om att flytta 
ut verksamheter och få deltagare att komma ut i vanligt arbete.  

Men när jag ställer frågan om vi i framtiden bör sträva efter att erbjuda personer 
med utvecklingsstörning sysselsättning som liknar ett vanligt arbete eller kan leda 
till ett vanligt arbete handlar svaren mer om vikten av att inte ställa för stora krav 
och rätten att få vara den man är. 

Jag ser det som ett nyvaknat intresse för att skapa mer omhändertagande former 
av sysselsättning för personer med utvecklingsstörning.  
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Kapitel 6 – Diskussion 
I detta kapitel kommer jag dels att diskutera uppsatsens metod och dels diskutera 
uppsatsens resultat och analys av resultatet.  

Diskussion om metod 
I denna studie har jag undersökt hur sysselsättning för personer med utvecklings-
störning har förändrats från 1960-talet fram till idag. Jag vill nu diskutera en del 
av de fördelar och svårigheter som valet av metod har medfört.  

Val av metod 
Jag har använt mig av två metodtekniker, dels artikelstudier och dels intervjuer.  

Jag konstaterade att framväxten av sysselsättning var en process med initiativ som 
togs lokalt och nationellt. När jag samlade in empiriskt material vill jag spegla 
denna process och jag valde därför att söka artikelmaterial och intervjupersoner 
som representerade dessa bägge nivåer. Studien på lokal nivå beskriver utveck-
lingen i Kristianstad. 

 lokalt nationellt 

studier av 
artiklar 

Studier av lokaltidningars 
artiklar.  

Studier av tre rikstäckande 
tidskrifters artiklar. 

intervjuer Intervju med fyra deltagare 
och två personal verksamma 
lokalt. 

Intervju med en personal 
verksam vid Socialstyrelsen. 

Jag inledde med att samla in, studera och analysera material från artiklar. Jag fick 
då en bild av utvecklingen och uppslag till frågor som jag tog med mig när jag 
senare genomförde intervjuer med personal och deltagare. Att jag fick denna möj-
lighet, att arbeta i två steg tack vare de två metoderna, anser jag har varit särskilt 
värdefullt. Det gav mig dels möjlighet att formulera och bearbeta frågor efterhand, 
dels möjlighet att under studiens gång pröva de resultat jag såg. 

Både studien av artiklar och de genomförda intervjuerna är kvalitativa metoder 
men studien av artiklarna har ett visst kvantitativt inslag eftersom jag redovisar 
det artiklar med teman som är återkommande för olika perioder. (Kvale 1997, 
Denscombe 2000)  

Generaliserbarhet 
Studien av artikelmaterialet är relativt omfattande och jag ser den som den 
grundläggande undersökningen. Den gav mig överblick av utvecklingen och en 
generell bild av sysselsättning för personer med utvecklingsstörning medan inter-
vjuerna gav mig möjlighet att gå djupare in på vissa utvalda frågor. 

Att antalet intervjuade personer inte är större än vad det är kan ses som en brist för 
studien. De utgör inte ett empiriskt underlag som kan anses generaliserbart. Det 
begränsade antalet beror till viss del på begränsningar i tid för studiens genom-
förande. Genomförande, utskrift, redovisning och analys av intervjuer är en tids-
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ödande metod. Med den tidsram jag hade, och med valet av två metoder, skulle 
jag inte klarat att genomföra ett större antal intervjuer. 

Syftet med intervjuerna var att komplettera artikelmaterialet. Jag ser de intervju-
ade personerna som experter inom sina områden. Trots det begränsade antalet 
intervjupersoner kan jag se att de bidrog till en djupare förståelse av de frågor som 
studien av artikelmaterialet hade väckt. 

Studien på lokal nivå handlar om utvecklingen i Kristianstad och jag kan därför 
inte uttala mig säkert om hur utvecklingen har varit på alla andra lokala orter. Men 
jag anser att den lokala beskrivningen fungerar för att visa att det finns likheter i 
tongångarna på lokal respektive nationell nivå under olika perioder. Likheten är 
tydlig och jag bedömer att den lokala beskrivningen kan vara representativ för 
landet. Jag anser också att de bägge perspektiven visar att framväxten av syssel-
sättning för personer med utvecklingsstörning är en process som påverkas både av 
lokala och nationella initiativ.  

Min roll som undersökare 
Min egen roll som undersökare kan vara värd att reflektera över. Som platsledare 
för Opus är jag själv en del av daglig verksamhet i Kristianstad. Jag kan se att det 
gav mig vissa fördelar. Jag hade redan en del lokala tidningsartiklar om syssel-
sättningen i Kristianstad samlade i en pärm, jag kände till personal som jag kunde 
intervjua och personal som kunde föreslå deltagare att intervjua.  

För att inte stå allt för nära, eller riskera att störas av något beroendeförhållande, 
valde jag att intervjua personal och deltagare som inte var verksamma på min 
egen arbetsplats. Även om jag inte kände de deltagare som jag intervjuade såg jag 
det som en fördel att jag hade erfarenhet av dagliga samtal med andra deltagare i 
verksamheten. Att intervjua personer med utvecklingsstörning medför vissa svå-
righeter som risken att få önskade svar för att personen vill vara till lags eller att 
eller att personen ger en önskebild av situationen. (Ringsby Jansson 2002) Dessa 
svårigheter kan visserligen finnas vid intervjuer med flera olika grupper men de 
kan bli särskilt påtagliga när personer med utvecklingsstörning intervjuas. I och 
med min erfarenhet av att samtala med personer med utvecklingsstörning var jag 
medveten om denna omständighet och kunde därför lättare hantera det under 
intervjuerna. Även dessa intervjuer gav mig en djupare förståelse och minst lika 
mycket empiriskt material som övriga intervjuer. 

Diskussion om resultat 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att beskriva hur sysselsättning för vuxna 
personer med utvecklingsstörning har förändrats från 1960-talet fram till idag. Jag 
vill beskriva hur teorier om handikapp, normalisering och integrering anknyter till 
sysselsättning för vuxna personer med utvecklingsstörning. Särskilt fokus har 
riktats mot förändringar som bidragit till mer eller mindre utåtriktad verksamhet 
och förhållandet till öppna arbetsmarknaden.  

I detta avsnitt kommer jag att diskutera uppsatsens resultat med hjälp av de fråge-
ställningar som jag ställde i inledningen till uppsatsen (med sysselsättning avser 
jag här sysselsättning för vuxna personer med utvecklingsstörning): 

• Hur förhåller sig teorier om handikapp, integrering och normalisering till 
sysselsättningen?  
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• Har ambitionen att sysselsättningen ska likna ett vanligt arbete eller leda 
till ett arbete på öppna arbetsmarknaden förändrats? 

• Hur påverkar förhållanden på öppna arbetsmarknaden utvecklingen av 
sysselsättningen?  

• Är det viktigt att sysselsättningen liknar ett vanligt arbete eller kan leda till 
ett vanligt arbete? 

I diskussionen kommer jag att visa på anknytningar mellan det teoretiska avsnittet 
i kapitel 3 och resultat från studier av artiklar i kapitel 4 samt resultat av intervjuer 
i kapitel 5. 

Därefter kommer jag att diskutera några av de frågor som jag funnit särskilt in-
tressanta att ta upp.  

Kapitlet avslutas med att uppsatsens huvudsakliga slutsatser sammanställs i 
punktform.    

Hur förhåller sig teorier om handikapp, integrering och 
normalisering till sysselsättningen?  

Synsätt på funktionshinder 
I kapitel 3 har jag redogjort för tre olika synsätt på funktionshinder: det medi-
cinska, det miljörelativa och det sociala synsättet. 
De tidigaste artiklarna (både lokalt och nationellt) som redovisas i kapitel 4 visar, 
enligt min mening, ett medicinskt synsätt. Samhället särskiljer utvecklingsstörda 
från friska eller vanliga människor som i och för sig kan tränas till att bli nästan 
som oss andra. Stort intresse finns för intelligenskvot som går att mäta och redo-
visa med siffror. Att göra experiment på det viset som eleverna vid arbetsterapi-
utbildningen beskriver i sin uppsats i Arbetsterapeuten 1963:6 känns främmande 
idag. 

I medicinalstyrelsens ”författningar och cirkulär” som redovisas i tidskriften Ar-
betsterapeuten 1964:9, som handlar om arbetsterapi för psykiskt efterblivna, an-
vänds ett medicinskt synsätt men även en antydan om ett mer miljörelativt synsätt.  

Medicinalstyrelsen anser att personer med utvecklingsstörning ofta inledningsvis 
behöver medicinsk behandling för att kunna delta i sysselsättning. Därefter går det 
att börja arbeta med social rehabilitering. Medicinalstyrelsen anser även att den 
medicinska rehabiliteringen inte får ses som något fristående utan att det krävs en 
integration av medicinska och sociala åtgärder. Jag ser medicinalstyrelsens ut-
läggning som ett tecken på en brytningstid eller övergång från ett medicinskt till 
ett miljörelativt synsätt. 

Även artiklarna om ALA-stiftelsens arbete med uppförandet av en skyddad verk-
stad som en modellverkstad vittnar om en övergång från medicinskt till ett miljö-
relativt synsätt. De inledande artiklarna om ALA-stiftelsens arbete, som är skrivna 
under slutet av 1960-talet, betonar att det lönar sig att satsa på utveckling och trä-
ning av denna bortglömda grupp. Med rätt träning ska personer med utvecklings-
störning komma vidare till anställning ute i samhället. Denna syn, att personer 
med utvecklingstörning är utvecklingsbara, visar på ett något förändrat synsätt. 
Personen är inte längre bara en passiv patient. Men det handlar fortfarande om en 
svårighet som experterna ska rätta till.  
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Några år senare understryks att det finns ett samband mellan individens förutsätt-
ningar och miljöns krav, ett miljörelaterat synsätt. Till exempel uttalar sig Gunnar 
Kylén, forskare vid ALA-stiftelsen, i FUB-kontakt 1972: ”När vi vet dels hur den 
utvecklingsstörde fungerar, dels hur miljön fungerar kan vi föreslå åtgärder som 
ska befrämja balansen mellan individens förutsättningar och miljöns krav.” 

Om det i artikelmaterialet är relativt lätt att finna exempel på medicinskt och mil-
jörelativt synsätt på funktionshinder är det svårare att finna exempel på renodlat 
socialt synsätt. Det är inte så konstigt eftersom det miljörelativa synsättet är det 
som i stort har dominerat svensk handikappolitik under senare decennier. 

Dock kan det i anti-handikapprörelsens uttalanden, som framfördes i Sverige un-
der 1960 och 1970-talen, finnas inslag som stämmer överens med det sociala syn-
sättet. När Vilhelm Ekensten från anti-handikapprörelsen i Arbetsterapeuten 
1970:8 uttalar sig om att specialskolor, anstalter, skyddade verkstäder, färdtjänst-
bussar endast för handikappade och liknande insatser leder till segregation och 
därför måste bekämpas ser jag det som ett steg bort från den miljörelativa model-
len mot ett socialt synsätt på funktionshinder. Kanske handikapprörelsen, tack 
vara denna radikalare syn, fick samhället att trots allt anamma den miljörelativa 
modellen?  

Går då utvecklingen från ett medicinskt synsätt till ett miljörelativt som en rak 
linje genom decennierna? Nej, jag tror snarare att vägen är mycket snirklande. De 
olika synsätten finns förmodligen med hela tiden men de kan vara mer eller 
mindre dominerande under olika perioder och vid olika sammanhang. 

Artiklarna som handlar om dagcenter från början 1980-talet visar att det arbetas så 
intensivt med deltagarna som grupp att det till viss del resulterar i ett avskärmande 
från samhället utanför dagcentrets väggar. Artiklarna visar ett intresse för arbete 
med utveckling och träning av utvecklingsstörda i en skyddad miljö. Jag kan här 
känna igen tongångarna med det medicinska synsättet som finns i artiklarna från 
början av 1960-talet. 

När deltagare som inte ”platsar” i utflyttade verksamheter under slutet av 1990-
talet kommer ”tillbaka” och åter erbjuds mer skyddade former av verksamhet ser 
jag det som ett tecken på att samhället mer arbetar för individuella lösningar än 
arbete med miljön runt personen med funktionshinder. 

Intervjuerna med deltagare och personal visar inte på samma sätt som artiklarna 
variationen av synsätt. Även om jag med personal går igenom utvecklingen är det 
svårt att peka på skillnader i synsätt under olika perioder. Som jag tog upp i me-
toddiskussionen är det lättare att med det skrivna ordet tolka skiftningar i nyanser. 
Den personal som jag har intervjuat bekräftar dock den bild av utvecklingen som 
jag beskriver. 

Ett miljörelativt synsätt i praktiken 
Med ett miljörelativt synsätt på handikapp uppstår funktionshindret i mötet mellan 
personen som har ett handikapp och omgivningen. Hur fungerar ett miljörelativt 
synsätt i daglig verksamhet? 

Jag vill försöka besvara frågan med att exemplifiera med den sysselsättning där 
jag själv är verksam. På Opus, där jag arbetar, utförs en mängd uppgifter av per-
soner med utvecklingsstörning på ett sätt som uppskattas av många. Det är upp-
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gifter som behöver utföras i samhället och det görs ofta med god kvalité. Själv-
klart utförs de med de extra resurser som behövs i form av personal, tid mm. 

I snickerigruppen som jag ansvarar för tillverkar vi bl. a olika slags lådor: CD-
ställ, brevkorgar och förvaringslådor. Vi delar på arbetsuppgifterna i gruppen så 
att någon gör de mer enklare uppgifterna och andra det mer avancerade. Någon 
som vill ha mycket att göra gör både lättare och svårare moment. Lådorna är po-
pulära och efterfrågan är större än tillgången. Deltagarna är stolta över våra pro-
dukter och kan känna sig både nöjda och trötta efter en arbetsdag.  

Många av de som handlar våra lådor skulle förmodligen inte klara att tillverka 
lådorna själv (utan vår kunskap, tid, erfarenhet, maskiner, mallar, hjälpmedel 
mm). Med rätt resurser utförs arbetsuppgifter av personer med funktionshinder på 
ett sätt som upplevs som minst lika bra som annat arbete som utförs i samhället. 

Jag anser att detta kan vara en beskrivning av hur daglig verksamhet fungerar med 
ett miljörelativt synsätt.  

Begreppen normalisering och integrering 
Jag har i kapitel 3 redogjort för teorier om begreppen normalisering och integre-
ring. I redovisningen och analys av intervjuer med personal i kapitel 5 går jag 
även igenom dessa begrepp. 

Det är påtagligt hur begreppen återkommer i artiklar och intervjuer, både på na-
tionell och lokal nivå. Uppenbarligen är det så att sysselsättning för personer med 
utvecklingsstörning har nära anknytning till begrepp som normalisering och inte-
grering. 

En del av de facetter som ingår i Nirjes (2003) definition av normaliserings-
principen har också nära anknytning till sysselsättning: en normal dagsrytm, en 
normal veckorytm, en normal årsrytm och en normal livscykel.  

Även om arbete i dagens postindustriella samhälle inte alltid ser ut som förr är det 
lätt att föreställa sig hur ett liv utan daglig sysselsättning blir ett liv med en rytm 
som skiljer sig från de flesta andras. Att få gå hemifrån, möta andra personer än de 
som personen delar bostad med, utföra sysslor och vara betydelsefull i ett sam-
manhang är väsentligt för människor både med och utan funktionshinder. 

När jag studerar utvecklingen av sysselsättning för personer med utvecklings-
stönring är det lätt att känna igen den uppdelning av integrering i tre nivåer som 
beskrivs i teoridelen: lokalintegrering, funktionell integrering och social integre-
ring.  

Olika perioders strävan mot utflyttning av verksamheter kan ses som olika steg i 
den process som söker sig mot den sista nivån. När personer med utvecklings-
störning är sysselsatta i samma byggnader som andra är det ett tecken på lokalin-
tegrering och när de som andra reser med allmänna kommunikationsmedel till sin 
sysselsättning är det ett exempel på funktionell integrering.  

Att de bägge första nivåerna kan vara en förutsättning för den sociala integre-
ringen finns det flera exempel på i artiklar och intervjuer. Att den sociala integre-
ringen är svårast att uppnå visar de artiklar som handlar om personer som har för-
sökt med sysselsättning i utflyttad verksamhet men inte klarat denna. 

Under intervjun med Bo Engvall berättade han att han bland annat arbetar med 
personer i Kristianstad som deltar i ”individintegrerad verksamhet”. Det är ett 
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begrepp som även används av andra kommuner och de brukar avse att personen 
har sin dagliga verksamhet på ett företag utan att arbeta tillsammans med andra 
som har utvecklingsstörning.  

Jag har svårt för detta begrepp och jag förmodar att det hänger samman med den 
motsägelse som det innehåller. I och med att vi talar om att en person är individ-
integrerad bidrar vi till att denna person blir segregerad. En person som är indi-
vidintegrerad hör inte riktigt till den grupp som den vistas i. 

Jag är medveten om att det finns väsentliga skillnader för denna person jämfört 
med andra på arbetsplatsen, en person som är individintegrerad får t ex inte lön 
som sina medarbetare. Jag förstår också att kommuner behöver definiera denna 
typ av insats på något sätt. Men jag tror det är viktigt att vara vaksam så att orden 
inte förstärker en situation som vi egentligen försöker sträva bort ifrån.  

Intervjuer med personal inom daglig verksamhet aktualiserade frågan hur vi kan 
arbeta med normalisering idag när personer inte är segregerade på samma sätt som 
tidigare. Det finns en likhet i den frågan med det som sägs om begreppen integre-
ring och inkludering i teoridelen. Som Tössebro (2000) påpekar har begreppet 
inkludering mer och mer börjat användas för att markera behovet av delaktighet 
och förändringar av miljön där personen befinner sig. 

Jag ser det som ett steg i rätt riktning och en ökad möjlighet att närma sig social 
integrering om vi inte stirrar oss blinda på den lokala integreringen. Kanske en del 
personer har större möjlighet till delaktighet om de vistas i miljöer som är mer 
anpassade för personen än vad en ”vanlig” arbetsplats kan bli? 

Trots att begreppen integrering och normalisering är så pass väl använda i olika 
sammanhang att de har börjat bli slitna och vaga anser jag att de fungerar för 
denna undersökning. Jag anser till och med att de är nödvändiga eftersom de har 
varit så dominerande under den tid som undersökningen handlar om. Jag ser 1989 
års handikapputrednings fyra utgångspunkter med begreppen självbestämmande 
och inflytande, tillgänglighet, delaktighet samt kontinuitet och helhetssyn som en 
vidareutveckling av begreppen integrering och normalisering. En studie som hade 
fokus riktat mot hur verksamheten ser ut idag eller kommer att se ut i framtiden 
hade behövt fördjupat sig mer i dessa fyra utgångspunkter. Med tanke på begrepp-
ens nära anknytning till sysselsättning blir det uppenbart att utformningen av dag-
lig verksamhet i hög grad påverkar livsvillkoren för personer med utvecklings-
störning. 

Har ambitionen att sysselsättningen ska likna ett vanligt 
arbete eller leda till ett arbete på öppna arbetsmarknaden 
förändrats? 
I slutet av kapitel 4, där jag analyserar resultatet av artikelstudien, redogör jag för 
vilka skiftningar jag kan se i strävan att arbeta för utflyttning och få verksamheter 
att likna vanligt arbete. Till exempel fann det i början av dagcenterperioden, på 
1970-talet, en strävan att efterlikna det industriella arbetslivet för att underlätta en 
övergång till öppna arbetsmarknaden men själva dagcentret blev mer och mer en 
sluten institution. Från mitten av 1980-talet och början av 1990-talet börjar det 
växa fram fler och fler verksamheter som flyttat ut från dagcentret.   Resultatet 
visar att ambitionerna har skiftat under olika perioder. Att samhället under vissa 
perioder bygger upp särskilda verksamheter som ökar omhändertagandet och 
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under andra perioder mer satsar på verksamheter som närmar sig den öppna 
arbetsmarknaden.           

Här finns det likheter och kopplingar till ovanstående redogörelse för hur synsätt 
på funktionshinder varierar under olika tider och hur dessa synsätt knyter an till 
frågor om sysselsättning. 

Jag tror att det finns flera olika orsaker till att det blir sådana skiftningar. En orsak 
kan vara den ständiga ökningen av personer som efterfrågar denna form av syssel-
sättning och nya grupper som har tillkommit krävt att nya former prövas. En 
annan att personer med utvecklingsstörning verkar fungera som en reserv på 
arbetsmarknaden. När det blir bättre tider på arbetsmarknaden öppnar sig möjlig-
heter för en del att komma vidare.  

Av förarbetena till LSS framgår att ett övergripande mål bör vara att utveckla per-
sonens möjlighet till arbete men den medger även att en del personer kan behöva 
en långvarig insats som inte leder till arbete. (Socialdepartementet 1993) Jag tror 
att detta ”både och” bidrar till att ambitionen kan skifta. 

Även faktorer som ändrad lagstiftning och byte av huvudman från landsting till 
kommun har bidragit till att målsättningen skiftar. 

Hur påverkar förhållanden på öppna arbetsmarknaden ut-
vecklingen av sysselsättningen?  
I flera av de artiklarna som jag har tagit del av hänvisas till förhållandet på öppna 
arbetsmarknaden, både när arbetslösheten är hög och när den är lägre. Hur tydligt 
är sambandet mellan läget på arbetsmarknaden och ambitioner att arbeta för att 
utvecklingsstörda ska få vanliga arbeten och utflyttning av verksamheter?  

Enligt artiklarna ger den nedgång av arbetslöshet som sker under mitten av 1960-
talet möjlighet för personer med utvecklingsstörning att komma ut på öppna 
arbetsmarknaden. Ökningen av arbetslöshet ett par år senare och under början av 
1970-talet beskrivs som ogynnsamt för gruppen. 

Trots att läget på arbetsmarknaden vänder i början av 1980-talet anmäler sig inte 
personer med utvecklingsstörning till arbetsförmedlingen och de innefattas inte i 
deras statistik över arbetssökande. Jag tror det berodde på att personerna kände en 
trygghet med sysselsättning i form av dagcenter. Kanske var det till och med så att 
arbetsplatser behövde deltagare med utvecklingsstörning för att kunna fortsätta 
bedriva sin verksamhet och att detta bidrog till att utslussningen gick trögt? En 
utslussning av deltagare skulle betyda förändrade arbetsvillkor även för den per-
sonal som arbetade på dagcenter. Så utvecklades dagcenter till att bli mer 
beskyddande än utmanande verksamhet.   

Men kritiken mot arbetssätt inom dagcenter kom och arbetet blev åter mer ut-
åtriktat med olika former av utflyttad verksamhet. 

Är förhållandet till öppna arbetsmarknaden tillfredställande? Är det rimligt att 
samarbetet med arbetsförmedlingen ska variera på det sätt som det tycks göra? Att 
personer med utvecklingsstörning fungerar som en reserv som endast är intres-
santa när efterfrågan ökar? Nej, jag kan inte tycka det. Bland personer med ut-
vecklingsstörning finns det troligen alltid en grupp som har en önskan att få ett 
arbete med lön eller få del av den service som samhället ger till andra arbetslösa. 
Oavsett läget på arbetsmarknaden tycker jag att vi bör stödja dem och att samhäl-
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lets arbetsmarknadspolitiska åtgärder bör vara tillgängliga även för personer med 
utvecklingsstörning. Enligt den normaliseringsprincip som Nirje (2003) definierar 
har en person med funktionshinder rätt att uppleva de normala ekonomiska mönst-
ren i sitt land. Ett exempel på det skulle kunna vara att få service av arbetsför-
medlingen både under låg och högkonjunktur. Med ett miljörelativt synsätt på 
funktionshinder blir handikappet större i tider av arbetslöshet om samhället inte 
ger det extra stöd som behövs för att personen ska erhålla samma möjligheter som 
personer utan funktionshinder. 

Det är fascinerande att tänka på hur snabbt det kan svänga. Om utvecklingen går i 
vågor, vad händer härnäst? Bedömare av arbetsmarknaden talar om att det kom-
mer uppstå arbetskraftsbrist de närmsta åren. Kanske ska vi vara beredda på att 
snart satsa mer på arbetslinjen igen? Det skulle kunna leda till att grupper som 
idag erhåller daglig verksamhet blir intressanta för den öppna arbetsmarknaden. 
Daglig verksamhet skulle få en tydligare uppgift att arbeta med arbetsträning sam-
arbete med arbetsförmedling och öppna arbetsmarknaden.   

Är det viktigt att sysselsättningen liknar ett vanligt arbete 
eller kan leda till ett vanligt arbete? 
Som tidigare nämnts framgår det av förarbetena till LSS att ett övergripande mål 
för daglig verksamhet bör vara att på kortare eller längre sikt utveckla personens 
möjlighet till arbete. Möjlighet till arbete ska prövas regelbundet. Men precis som 
med andra insatser enligt LSS ska individuella behov beaktas. (Socialdeparte-
mentet 1993)   

I redovisningen av intervjuer med deltagare diskuterade jag frågan vad som 
egentligen menas med ”vanligt” eller ”riktigt” arbete. Deltagarnas uppfattning var 
att ett riktigt arbete framförallt är ett arbete och en arbetssituation som de trivs 
med. Om arbetet utförs tillsammans med andra personer med utvecklingsstörning 
eller inte kan ha en underordnad betydelse. Jag tycker att det pekar på något in-
tressant och att vi bör ha det i åtanke om vi försöker få sysselsättningen att likna 
ett vanligt arbete. 

Redovisningen av intervjuer med deltagare visade även att deltagare kan tala om 
sin dagliga verksamhet som om det var ett lönearbete och min erfarenhet säger 
mig att även personal och anhöriga kan göra det. Som en parallell till detta tänker 
jag på ett samtal som jag hade med en kvinnlig deltagare där jag arbetar. Vi pra-
tade om att min dotter skulle ha sportlov och deltagaren sa att det var en fördel när 
hon själv gick i skolan, att hon hade flera små lov under terminerna. Jag höll med 
henne men jag tänkte samtidigt att både hon och jag vet att hennes närvaro är fri-
villig. I detta samtal valde jag att inte konfrontera henne med det. När jag efteråt 
funderade på varför jag inte gjorde det tänkte jag att det var av hänsyn till henne. 
Jag ville inte slänga i ansiktet på henne: ”Du har minsann inget vanligt arbete”. I 
stället valde jag att spela med i ett spel som jag anser är ganska vanligt. Det kan 
nog finnas situationer när sådan hänsynsfullhet är befogad men egentligen tror jag 
att vi vinner på att vara tydliga och ärliga. Ett arbete med lön är en sak och inne-
bär vissa skyldigheter. Daglig verksamhet är en annan sak som bygger på fri-
villighet. Utformningen och innehållet bör planeras tillsammans med den en-
skilde.  

Om en person genom träning skulle gå över från daglig verksamhet till ett arbete 
med lön skulle det vara en viktig förändring för den personen. Det skulle inte 
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minst få stora konsekvenser för personens ekonomiska situation, kanske för resten 
av livet. Min erfarenhet är dock att det mycket sällan sker att en person lämnar 
daglig verksamhet för att erhålla ett lönearbete. Bland ungefär 300 deltagare som 
finns i daglig verksamhet i Kristianstad händer det kanske en gång per år. Det är 
betydligt mer vanligt att arbetsförmedlingen hänvisar personer till insatser inom 
daglig verksamhet. 

Jag anser att det är angeläget att hålla isär om deltagarens önskan och mål är att få 
ett lönearbete eller ej. Är syftet att ”arbetsträna” för att så småningom klara ett 
lönearbete kan det finnas anledning att få arbetet så likt ett lönearbete som möj-
ligt. Är syftet ett annat kan andra faktorer blir mer väsentliga. Vi behöver inte 
utforma en hel verksamhet som om den skulle vara arbetsträning om det endast 
blir verklighet för någon procent av deltagarna. 

Jag vill ge ytterligare ett exempel från min arbetsplats som handlar om att utföra 
ett ”riktigt” arbete. Där finns en grupp som arbetar med att förpacka produkter åt 
ett företag. Det är enkla uppgifter som ger ett tydligt resultat. Men det händer att 
personer som kommer på studiebesök undrar om deltagarna inte tröttnar på dessa 
uppgifter som kan se enformiga ut. Vårt problem är snarare att få uppgifterna att 
räcka till alla de deltagare som vill utföra dem. 

Ibland tänker jag att på en fabrik hade det normala varit att en maskin utförde flera 
av dessa sysslor. Arbetar vi då åt fel håll, bort från normalisering, när vi låter per-
soner med utvecklingsstörning utföra sysslor på ett sätt som inte är vanligt utanför 
arbetsplatsen? Nej, jag anser inte det. Eftersom deltagarna är med i ett samman-
hang där de kan se att deras insats har betydelse bidrar arbetet ändå till att deltaga-
ren känner sig delaktig och därmed bidrar sysselsättningen till ökad normalisering. 
Intervjuerna med deltagare lärde mig att ett ”riktigt” arbete inte behöver betyda ett 
arbete som ser ut exakt som ett lönearbete. Jag delar Helene Wirandis uppfattning 
att vi ibland kan bli överambitiösa i vår strävan att arbeta mot normalisering och 
utveckling att vi glömmer värdet av enkla arbetsuppgifter.  

I detta sammanhang vill jag påpeka att jag är medveten om att personer med ut-
vecklingstörning givetvis är olika. En del kan ha behov av enkla arbetsuppgifter 
medan andra har behov av mer kreativa uppgifter. 

Flera av artiklarna från mitten av 1980-talet och några år framåt handlar om ut-
flyttade verksamheter som mer liknade ”vanligt” arbete eller lönearbete. Deltagare 
som intervjuas i artiklarna beskriver det positiva med att de nu har fått ett ”riktigt” 
arbete. Jag tror det fanns en grupp av personer med utvecklingsstörning som var 
understimulerade av den verksamhet som dagcenter då kunde erbjuda och att de 
hade känt sig instängda i den arbetsmiljö som de tidigare hade vistats i. Givetvis 
finns det olika behov även idag och det är väsentligt att daglig verksamhet har ett 
varierat utbud av sysselsättningar att erbjuda. Behoven kan även skifta under olika 
perioder i livet. 

Svaret på frågan om det är viktigt för personer med utvecklingsstörning att deras 
arbete liknar eller kan leda till ett vanligt arbete måste bli att det kan vara det för 
en del men att för många är det väsentliga att det erbjuds sysselsättningar i sam-
manhang och miljöer som personerna trivs med. Att svaret blir olika beror bland 
annat på grad av funktionshinder – personer med utvecklingsstörning är inte en 
homogen grupp. 
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Andra frågeställningar som väcktes under arbetets gång 

Lokal och nationell nivå 
Uppsatsen har visat hur sysselsättning för vuxna med utvecklingsstörning vuxit 
fram som ett samspel mellan initiativ på lokal och nationell nivå och att det även 
finns ett samspel mellan myndigheter och brukarorganisationer som FUB. När 
föräldrar till personer med utvecklingsstörning under 1960-talet hade behov av 
tillsyn och aktivering av sina ungdomar tog föräldraföreningen initiativ till syssel-
sättningshem. På riksplan startade FUB genom ALA-stiftelsen en mönster-
anläggning i Uppsala. Personer inom FUB som Bengt Nirje (som ombudsman) 
och Gunnar Kylén (som forskare på ALA-stiftelsen) var med och formulerade 
teorier som fick stor betydelse för utformningen av samhällets handikappomsorg. 
FUB fanns med och förde samtal med företrädare på medicinalstyrelsen och se-
nare Socialstyrelsen. FUB finns även med som remissinstans när ny lagstiftning 
tillkommer.  

Lokalt har det funnits drivande personer som Bo Engvall och Sven Åkesson. De 
har med yrkeskunskap, kontakter och uppfinningsrikedom bidragit till utveck-
lingen och pekat på behov. 

Jag tycker det är spännande att ta del av hur fruktsam denna dynamik mellan lo-
kala och nationella initiativ, föreningsverksamhet och forskning verkar ha varit. 
Men det finns också tecken på att utvecklingen inte alltid hinner med verklig-
heten. Som när verksamheten på dagcenter i mitten av 1980-talet blev allt för om-
händertagande och bromsade utvecklingen. Jag kan förställa mig hur kritiken 
växte från anhöriga och lokala företrädare, nådde riksorganisationer, forskare och 
beslutsfattare på central nivå. När förändringar kom till stånd hade det redan gått 
flera år. Som Söder (2003) påpekar kan det uppstå ett gap mellan ideologi och 
verklighet. 

Detta får mig att tänka på hur verksamheter utvecklas idag. Finns det liknande 
kontakter mellan företrädare i föreningsverksamhet och beslutsfattare på lokal och 
nationell nivå? Den företrädare för Socialstyrelsen, Helene Wirandi, som jag in-
tervjuade ansåg att de själva inte kan säga var daglig verksamhet står idag och att 
de ser ett behov av kartläggning. Även om det finns vissa kontakter mellan t ex 
FUB och Socialstyrelsen kan jag inte se att banden är lika starka som de som be-
skrivs i artiklarna från 1960 och 1970-talen. Det beror troligen på ändrade förut-
sättningar. Inledningsvis handlade det om några hundra deltagare, idag har ca 
25000 personer beslut om daglig verksamhet. Förr var det en relativt centralstyrd 
organisation med socialstyrelse och landsting som organiserade verksamheter. 
Efter kommunaliseringen har det blivit mer upp till varje kommun hur de önskar 
utforma verksamheter. Dessa omständigheter bidrar säkert till att riktningen inte 
är lika tydlig.  

Ökningen av antalet deltagare 
Antalet personer inom daglig verksamhet ökar konstant. Antalet personer med 
insatsen har ökat från 20 500 år 2000 till 25 000 år 2005. (Socialstyrelsen 2006) 
Som jag nämnde i inledningen till uppsatsen är det den insats i LSS som omfattar 
flest personer.  

Antalet elever i särskolan ökade under 1990-talet som en följd av nedskärningar 
inom grundskolan. (Tideman 2000) Ofta är daglig verksamhet enda möjlighet till 
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sysselsättning efter genomgången särskola. En ökad kategorisering av skolelever 
på 1990-talet har därmed bidragit till en ökning av personer inom daglig verksam-
het på 2000-talet.  

En grupp som under senare år har tillkommit är personer som fått diagnosen 
Aspergers syndrom. Eftersom denna diagnos är en form av autism tillhör per-
sonerna den personkrets som kan få rätt till daglig verksamhet. Jag tänker att om 
en person med denna diagnos efter avlutad skolgång inte erhåller arbete eller stöd 
till någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd kan daglig verksamhet ses som en möj-
lighet. Flera kommuner har börjat med särskilda verksamheter för just denna 
grupp. Som ett alternativ till arbetslöshet och kanske år av misslyckanden kan det 
ses som positivt. Men jag ser även risker. Med tanke på att få deltagare kommer 
vidare från daglig verksamhet blir det lätt en långvarig insats. Jämfört med ett 
lönearbete får det stora konsekvenser för den personens liv. I vissa fall kan det 
innebära att diagnosen i kombination med insatsen skapar ett större handikapp. 

Att LSS har utformats så att det räcker att behovet inte är tillgodosett för att en 
insats ska beviljas (jämfört med att behovet inte kan tillgodoses i socialtjänstla-
gen) för det goda med sig att det minskar risken för ett förnedrande ifrågasättande 
av rätten till insatser. Den som söker insatsen har rätten att välja om han eller hon 
vill ansöka om insatsen eller ej och lagen innebär egentligen ingen inskränkning i 
rättigheter enligt annan lagstiftning. (Sjölenius 1993) Men det möjliggör också att 
insatser kan beviljas utan att det ställs krav på att personen först prövar andra 
möjligheter vilket kan bidra till att andra insatser, t ex arbetsförmedlingens, aldrig 
blir aktuella. Jag tror att detta i sin tur kan leda till att arbetsförmedlingen känner 
ett mindre ansvar för gruppen. 

Lika lön för lika arbete 
Deltagare inom daglig verksamhet erhåller inte lön men har oftast pension eller 
aktivitetsersättning. De flesta kommuner betalar ut en symbolisk habiliterings-
ersättning. Förarbetena till LSS klargör att daglig verksamhet inte är att jämställa 
med arbete. Det beskrivs i förarbetena till lagen som en rättighet för deltagare 
inom daglig verksamhet att de inte behöver känna pressen på sig att producera 
eftersom det inte handlar om ett arbete. 

Jag kan se en viss mening med det men jag kommer inte ifrån att det finns delta-
gare som faktiskt utför uppgifter som är detsamma som arbete eller väldigt lika ett 
arbete. Vad är det för rättighet som handlar om att leva på en begränsad pension? 
Det stämmer inte med normaliseringsprincipens sjunde facett (Nirje 2003) att per-
soner med funktionshinder har samma rätt som andra att uppleva de ekonomiska 
mönstren i sitt land. 

De deltagare som jag intervjuade förklarade att habiliteringsersättningen var viktig 
och jag kan förstå att den fungerar som en symbol för delaktighet. Deltagare kan 
ha fördyrade levnadsomkostnader i och med resor och måltider. Jag tycker det är 
grymt och omoraliskt att beröva deltagare denna symboliska ersättning på så sätt 
som en del kommuner väljer att göra.  

En utveckling där fler personer med utvecklingsstörning kan erbjudas lön istället 
för bidrag hade snarare varit ett steg i rätt riktning om vi vill närma oss ett sam-
hälle där vi tar hänsyn till alla människors lika värde och alla människors lika rätt. 
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Att inte platsa 
En del personer i daglig verksamhet behöver byta sysselsättning eftersom de inte 
”platsar” med det som de håller på med. Det kan dels handla om personer som 
varit på utflyttade verksamheter och inte klarat kontakten med allmänheten men 
även personer inom mer slutna verksamheter som inte klarat att befinna sig på den 
nivån som just den verksamheten är tänkt att ligga på. Deltagare kan även göra 
”karriär” i den egna organisationen. Jag tycker att det finns ett dilemma med att 
verksamheten å ena sidan har en långsiktig omhändertagande uppgift å andra si-
dan ett övergripande syfte att deltagare ska erhålla arbete på öppna arbetsmarkna-
den. Det bidrar till den rehabstege som Mårten Söder talar om, där lönearbete är 
det finaste och mer skyddade arbetsformer mindre värda, och att vi glömmer bort 
innehållet och bara talar om formen för arbetet. (FUB-kontakt 1988:6) Med ett 
relativt synsätt på funktionshinder borde det inte vara så intressant med olika 
nivåer utan mer handla om att skapa en miljö som fungerar. 

Framtidens arbetsuppgifter 
Dahlbom (1997) beskriver hur kompetensen i ett postindustriellt samhälle kom-
mer att vara förmåga till kommunikation, initiativ och aktivt nätverkande. När jag 
tänker på gruppen personer med utvecklingstörning ser jag genast svårigheter. Jag 
tänker att de ofta har svårt just med kommunikation och att de kan ha svårt att ta 
initiativ. Det ligger nära till hands att tänka att personer med utvecklingsstörning 
hade större möjligheter i gårdagens fabriker, med enkla och konkreta arbets-
uppgifter.  

Eller handlar det om mina fördomar? Återigen, med ett relativt synsätt på utveck-
lingsstörning uppstår svårigheten i mötet mellan mig och personen med funk-
tionshinder. Det är ju faktiskt så att jag har samma svårighet för kommunikation 
som den jag möter.  

Med den nya informationstekniken borde det finnas oändliga möjligheter att finna 
lösningar som minskar graden av handikapp för personer med utvecklings-
störning. Dahlbom (1997) säger att samhällets uppgift mer och mer kommer att 
handla om att skapa mötesplatser. Kanske en uppgift för daglig verksamhet kan 
bli att utveckla sådana mötesplatser? 
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Kapitel 7 – Sammanfattning och slut-
satser 
I detta kapitel kommer jag att sammanfatta uppsatsen och redovisa slutsatser i 
punktform. 

Uppsatsen handlar om sysselsättning för vuxna med utvecklingsstörning och hur 
den har utvecklats från att bara vara några enstaka förunnat på 1960-talet till att 
bli en lagstadgad rättighet. Syftet har varit att beskriva utvecklingen och hur teo-
rier om handikapp, normalisering och integrering anknyter till verksamheten. Sär-
skilt intresse har ägnats åt förhållandet till öppna arbetsmarknaden och hur det 
påverkar verksamheten. Frågor som har ställts är: Varierar ambitionen att närma 
sig öppna arbetsmarknaden och i så fall på vilket sätt? Är det viktigt att syssel-
sättning liknar eller kan leda till ett vanligt arbete?  

• Studien har visat att de teorier om handikapp, integrering och 
normalisering har en nära anknytning till frågor som rör sysselsätt-
ning för personer med utvecklingsstörning. 

Teorierna bidrar dels till att förstå den utveckling som har varit och de fungerar 
även för att analysera verksamheten som den ser ut idag. Skiftet mellan ett medi-
cinskt synsätt på handikapp och ett miljörelativt synsätt kan i sin anknytning till 
frågor om sysselsättning ses som en historisk utveckling där det medicinska syn-
sättet var mer dominerande för några decennier sedan och det miljörelativa kans 
ses som dominerande idag. Men bägge synsätten finns med än idag och blir mer 
eller mindre dominanta i olika situationer. 

Begreppen normalisering och integrering har funnits med och haft betydelse under 
hela den tid som studien handlar om. Det är så väl använda och innefattar så 
mycket att dess kraft riskerar att falna om de inte vidareutvecklas med modernare 
begrepp och teorier. 

• Studien har visat att ambitionen att få sysselsättning för vuxna perso-
ner med utvecklingsstörning att likna vanligt arbete eller leda till ar-
bete på öppna arbetsmarknaden skiftar mellan olika perioder. 

I början av 1960-talet och slutet av 1980-talet är ambitionerna att arbeta för ut-
flyttning och lönearbete hög medan ambitionen sjunker under 1970 och början av 
1980-talen liksom under slutet av 1990-talet. Olika omständigheter som läget på 
arbetsmarknaden, ändrad lagstiftning, byte av huvudmän för verksamheter, ett 
ökat antal deltagare och nya gruppers tillkomst medför att ambitioner skiftar. 

• Studien har visat att förhållandet på öppna arbetsmarknaden har 
betydelse för utvecklingen av sysselsättning för personer med utveck-
lingsstörning.   

Personer med utvecklingstörning som har arbete på öppna arbetsmarknaden eller 
står till arbetsmarknadens förfogande är en grupp som är särskilt utsatta i tider av 
arbetslöshet. Arbetsförmedling, AMI och Samhall visar ett intresse för gruppen i 
tider med arbetskraftsbrist medan de utestängs från service i tider med hög ar-
betslöshet. Som redovisats ovan påverkar förhållandet på öppna arbetsmarknaden 
även allmänt sysselsättningen för personer med utvecklingsstörning. Normalise-
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ringsprincipen och ett miljörelativt synsätt på handikapp tydliggör det orimliga i 
ovanstående förhållande. 

• Studien har visat att det för en del personer med utvecklingsstörning 
är viktigt att deras arbete liknar eller kan leda till ett vanligt arbete 
men att för många är det väsentliga att det erbjuds sysselsättningar i 
sammanhang och miljöer som personerna trivs med.   

Begreppet riktigt arbete behöver inte betyda lönearbete och målet behöver inte 
alltid vara ett närmande mot lönearbete. Samtidigt finns det deltagare som önskar 
och har rätt till stöd för att närma sig ett lönearbete. Det är väsentligt att daglig 
verksamhet har ett brett utbud av verksamheter så att olika behov kan tillgodoses. 

Ytterligare slutsatser som erhålls från resultatet: 

• Det finns ett samspel av utvecklingen på lokal och nationell nivå och mel-
lan myndigheter och brukarorganisationer som kan vara fruktsam. Kon-
kreta problem på lokal nivå och behov av att lösa dessa kan leda till all-
männa principer som utvecklas till ideologier. Nationellt kan ideologier få 
betydelse när ny lagstiftning eller riktlinjer ska skrivas. Det är betydelse-
fullt med en aktiv dialog mellan olika nivåer och grupper för att det inte 
ska uppstå ett ”gap” mellan ideologi och verklighet. 

• Antalet personer som har insatsen daglig verksamhet ökar. Det kan finnas 
en risk att insatsen minskar ansvarstagandet från andra myndigheter, som t 
ex arbetsförmedlingen, och att insatsen därmed bidrar till en skillnad mel-
lan personer med och utan funktionshinder.  

• Avsaknaden av lön rimmar illa med normaliseringsprincipen och habili-
teringsersättningen har en viktig symbolisk funktion för att visa delaktig-
het i samhället. 

• Att ”inte platsa” handlar inte bara om en persons begränsningar utan även 
om förhållanden runt personen med funktionshinder. 

• En utmaning för daglig verksamhet i framtiden kan vara att med hjälp av 
den nya informationsteknologin skapa mötesplatser.    
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Bilaga 1 

Medgivande (deltagare) 
 
Jag vill vara med i Martin Kronkvists undersökning som 
handlar om sysselsättning för personer med utvecklings-
störning. 
Martin får göra en intervju med mig som spelas in på band 
eller MP3-spelare. 
Det är bara Martin som kommer att lyssna på det som spelas 
in. 
Inspelningar kommer att förstöras när Martin är klar med 
uppsatsen. 
Jag vet om att det är frivilligt att vara med i undersökningen 
och att jag när som helst kan säga till om jag inte vill vara 
med i undersökningen.  
Mitt namn kommer inte att vara med i uppsatsen.  
 

 

 

_______________________________ 
namn 
 
 
_______________________________ 
underskrift 
 
 
 _______________________________ 
ort och datum 
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 Bilaga 2 

Frågeområden inför intervjuer med 
deltagare 
1. Inledande frågor:  

Hur gammal är du? När slutade du skolan? 

2. Var arbetar du någonstans? 

Berätta vad du gör på ditt arbete! Vad tycker du är roligt på ditt arbete? Vad 
tycker du är tråkigt på ditt arbete?  Berätta varför du går till ditt arbete! 

3. Vilka arbeten har du varit på efter det att du slutade skolan? 

Vilken var den bästa arbetsplatsen? Berätta varför det var den bästa! 

4. Har du varit på något arbete som du inte trivdes på? 

Kan du berätta varför du inte trivdes? 

5. Hur kom det sig att du började arbeta där du är idag?  

Var det någon som hjälpte dig? Berätta hur gick det till. Har du någon gång fått 
hjälp av arbetsförmedlingen eller AMI att söka arbete? Om ja: berätta vilken hjälp 
du fick. Om nej: tror du att AF eller AMI skulle kunna hjälpa dig om du bad dem 
om hjälp? 

6. Får du betalt för ditt arbete?  

Får du lön? Får du habersättning? Får du pension? Tycker du att du får betalt på 
rätt sätt för ditt arbete? 

7. Är det bra eller dåligt att arbeta tillsammans med andra personer som har en 
utvecklingsstörning? 

Berätta varför det är bra eller dåligt! 

8. Vad menar man om man säger att någon gör ett riktigt eller vanligt arbete? 

9. Har du ett riktigt eller vanligt arbete? 

Om inte: Skulle du vilja ha ett vanligt arbete? Varför skulle du vilja ha ett vanligt 
arbete? / Varför skulle du inte vilja ha ett vanligt arbete? Är det viktigt att ditt 
arbete liknar ett vanligt arbete? Gör man ett riktigt arbete på t ex Skulptören, 
Bilomsorgen, Opus, Saveko, Caféerna, Lingos, Lyktan o.s.v.? Gör man ett riktigt 
arbete om man arbetar tillsammans med personer som inte har en utvecklings-
störning? Känner du någon med utvecklingsstörning som har ett riktigt arbete? 

10. Om du fick välja vilket drömjobb, hur skulle det vara? 

11. Är det något mer som du vill berätta om? 

11. Sammanfattning, avrundning och tack.  
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Bilaga 3 

Medgivande (personal) 
Jag vill vara med i Martin Kronkvists undersökning som 
handlar om sysselsättning för personer med utvecklings-
störning. 
Martin får göra en intervju med mig som spelas in på band 
eller MP3-spelare. 
Det är bara Martin som kommer att lyssna på det som spelas 
in. 
Inspelningar kommer att förstöras när Martin är klar med 
uppsatsen. 
Jag vet om att det är frivilligt att vara med i undersökningen 
och att jag när som helst kan säga till om jag inte vill vara 
med i undersökningen.  
 
 

 

 

_______________________________ 
namn 
 
 
_______________________________ 
underskrift 
 
 
 _______________________________ 
ort och datum 
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Bilaga 4 

Frågeområden inför intervjuer med 
personal 
Beskrivning av intervjupersonen. 

Ålder, utbildningar, olika yrkeserfarenheter. 

Under denna inledning av intervjun ha en tidsaxel där vi kan fylla i vilka perioder 
som personen har arbetet med vad. Jag kan använda denna axel under första 
punkten nedanför, när vi resonerar om olika perioder. 

Därefter samtal kring tre huvudområden: 

1. Normalisering och integrering. Höra om intervjupersonens syn på dessa 
begrepp. Hur beskriver intervjupersonen möjligheter och svårigheter med 
normalisering och integrering? Be intervjupersonen ge exempel på svårig-
heter eller möjligheter. Arbetar vi för normalisering och integrering inom 
daglig verksamhet idag? Be intervjupersonen ge exempel hämtade från 
verksamheten där vi arbetar med normalisering och integrering. Finns det 
verksamheter i kommunen som är mer eller mindre integrerade? 

2. När landstinget och senare kommunen har organiserat sysselsättning för 
vuxna med utvecklingsstörning, har de då strävat efter att likna vanligt ar-
bete och arbetat för utflyttning eller sökt egna former anpassade för mål-
gruppen? Först och främst hur intervjupersonen själv beskriver skiftningar 
och egna erfarenheter under olika perioder som intervjupersonen själv har 
varit verksam. Be intervjupersonen ge exempel på samarbete med 
AF/AMI och öppna arbetsmarknaden. Har samarbetet skiftat under olika 
tidsperioder? Därefter presentera vad jag har ser när jag studerar artikel-
materialet, visa den kurva som jag har ritat. Hur stämmer detta med inter-
vjupersonens uppfattning? 

3. Bör vi sträva efter att erbjuda personer med utvecklingsstörning syssel-
sättning som liknar ett vanligt arbete (eller kan leda till ett vanligt arbete) 
och/eller bör vi arbeta för former och innehåll som är särskilt anpassad för 
målgruppen? Vad menar man om man säger att någon gör ett riktigt eller 
vanligt arbete? Vilka faktorer har betydelse för att ett arbete liknar eller 
kan leda till ett vanligt arbete? Har ersättning, arbetstid (dels exempelvis 
per vecka men även semester mm), arbetskamrater (t ex om de har handi-
kapp eller ej) betydelse för om arbetet liknar ett vanligt eller riktigt arbete? 
Är det ”normala” alltid att föredra? Finns det en motsättning mellan å ena 
sidan likna det normala å andra sidan särskild anpassning? 

Jag sammanfattar vad som har framkommit under intervjun. 

Fråga om det är något mer som intervjupersonen vill ta upp. 

Avrundning och tack. 



Martin Kronkvist, Sysselsättning för vuxna med utvecklingsstörning 

 - 98 - 

Bilaga 5 

Frågeområden inför intervju med Helene 
Wirandi, Socialstyrelsen 
Kort beskrivning av intervjupersonen. 

Ålder, utbildningar, olika yrkeserfarenheter. 

Därefter samtal kring tre huvudområden: 

4. Normalisering och integrering. 

Höra om intervjupersonens syn på dessa begrepp.  

Hur beskriver intervjupersonen möjligheter och svårigheter med normali-
sering och integrering?  

Anser intervjupersonen att man arbetar med normalisering och integrering 
inom daglig verksamhet? 

5. När landstinget och senare kommuner har organiserat sysselsättning för 
vuxna med utvecklingsstörning, har de då strävat efter att likna vanligt ar-
bete och arbetat för utflyttning eller sökt egna former anpassade för mål-
gruppen?  

Jag presenterar vad jag ser när jag studerar artikelmaterialet, förklara den 
kurva som jag har ritat.  

Hur stämmer detta med intervjupersonens uppfattning? 

6. Bör vi sträva efter att erbjuda personer med utvecklingsstörning sysselsätt-
ning som liknar ett vanligt arbete (eller kan leda till ett vanligt arbete) 
och/eller bör vi arbeta för former och innehåll som är särskilt anpassad för 
målgruppen? 

Vad menar man om man säger att någon gör ett riktigt eller vanligt arbete? 

Vilka faktorer har betydelse för att ett arbete liknar eller kan leda till ett 
vanligt arbete? 

Har ersättning, arbetstid (dels exempelvis per vecka men även semester 
mm), arbetskamrater (t ex om de har handikapp eller ej) betydelse för om 
arbetet liknar ett vanligt eller riktigt arbete? 

Är det ”normala” alltid att föredra? 

Finns det en motsättning mellan å ena sidan likna det normala å andra si-
dan särskild anpassning? 

 

Fråga om det är något mer som intervjupersonen vill ta upp. 

 


