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Sammanfattning 
 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att beskriva och förstå den viljeinriktning som 
präglar en privat daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning utifrån olika utsa-
gor från handledare och deltagare. Vi har i vår studie utgått från två olika sätt att tänka angå-
ende stödet till personer med utvecklingsstörning. Vi anger dessa skilda viljeinriktningar som 
det linjära och det cirkulära tänkandet. Resultatet analyseras utifrån Bradleys modell i svensk 
översättning av Jönsson (1995) Misa AB. Sex respondenter intervjuades, tre handledare och 
tre deltagare, varav två män och fyra kvinnor. Frågorna som ställdes var av öppen karaktär 
och indelade i för deltagarna fyra frågeområden och för handledarna sex frågeområden. Re-
sultatet redovisades i tre avsnitt, verksamheten, delaktigheten och framtiden. Beträffande 
verksamheten visar resultatet att såväl deltagare som handledare befinner sig i en verksam-
het som de känner mer tillfredsställelse med jämfört med de verksamheter som de befunnit 
sig i tidigare. När det gäller delaktigheten har den privata verksamheten närmat sig WHO:s 
internationella klassifikationssystem (ICF), där utgångspunkten är hälsa och fokus sätts på 
vad personen har för förmågor och vad denne kan klara av. I avsnittet som handlar om fram-
tiden ser vi att en av deltagarna har en strävan att komma ut på den reguljära arbetsmarkna-
den längre fram i livet. En av deltagarna är nöjd med sitt arbete på den privata dagliga verk-
samheten medan den tredje tror att hon kommer att bli kvar i den privata dagliga verksamhe-
ten men hennes dröm är att få möjlighet att turnera med teateruppsättningar i landet. Hand-
ledarna vill på sikt expandera och på så sätt kunna erbjuda deltagarna att välja ett specifikt 
område att arbeta med, exempelvis dans, sömnad eller teater. De tror och hoppas även att 
en del av deltagarna ska gå vidare till, i första hand en individuell plats, men de ser även att 
vissa deltagare har potential att få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Slutsatsen 
är att den privata verksamheten ligger i ett slags temporärt mellanläge mellan de två viljein-
riktningarna, linjärt och cirkulärt tänkande.  
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Abstract 
 
The overall purpose of this paper is to describe and understand the fundamental approach 
that characterizes a private daily center for persons with intellectual disability. We call these 
different directions of will the linear and the circular way of thinking. The result was analyzed 
using the Bradley model translated into Swedish by Jönsson (1995) Misa AB. Six respon-
dents were interviewed, three supervisors and three participants (two men and four women). 
The questions asked were of an open character and divided into four areas for the partici-
pants and six areas for the supervisors. The result is presented in three sections: the activity, 
the participation and the future. Concerning the activity, the result shows that both the par-
ticipants and the supervisors are in an activity that they find more satisfying in comparison to 
the activities that they were in prior to the current activity. Regarding the participation, the 
studied private daily center has approach the WHO International Classification System (ICF), 
where the starting point is health and focus is set on the abilities of the person and what he 
or she can do (rather than the disability). In the section about the future, we see that one of 
the participants has an aspiration to get out on the regular employment market later on in life. 
One of the participants is content with her work at the private daily center, while the third par-
ticipant believes that she will stay in the private daily center but her dream is to get the op-
portunity to tour the country with theatre productions. The supervisors want to expand the 
center, and in the future be able to offer the participants to choose specific area of interest (to 
work with), for example dancing, sewing or acting. They also believe and hope that some of 
the participants will continue to primarily an individual workplace, but they also think that 
some of the participants have the potential to get an employment on the regular employment 
market. The conclusion is that the private daily center temporarily is in between the two to 
fundamental approaches, the linear and the circular thinking. 
 
Key words: daily center and intellectual disability. 
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Vi vill tacka alla som hjälpt oss att fullfölja denna studie. Framförallt vill vi tacka de deltagare 
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samband med de intervjuer som vi genomfört. Utan er medverkan hade denna studie inte 
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Vi vill även tacka vår handledare Sivert Antonson som kommit med förslag, idéer och upp-
muntran i detta uppsatsarbete. För oss har du varit ett ovärderligt stöd. 
Stort tack till våra respektive familjer som haft stort tålamod med oss under en period av 
mycket resande och övernattningar i Örebro.  
Till sist vill vi tacka varandra för ett mycket gott samarbete. 
 
Örebro, december 2007 
 
Anna Lövstrand 
Hanna Weitman 



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
1 Inledning ____________________________________________________________ 1 

1.1 Syfte____________________________________________________________ 1 

1.2 Frågeställningar __________________________________________________ 1 

1.3 Disposition ______________________________________________________ 2 

2 Allmän bakgrund _____________________________________________________ 2 

2.1 Normalisering ____________________________________________________ 2 
2.1.1 Uppkomst av normaliseringsprincipen ______________________________________ 2 
2.1.2 Innebörd av Normaliseringsprincipen _______________________________________ 3 
2.1.3 Normalitet ____________________________________________________________ 3 

2.2 Integrering_______________________________________________________ 4 

2.3 Inkludering ______________________________________________________ 5 

2.4 Medborgarskap___________________________________________________ 5 

2.5 Lagar ___________________________________________________________ 5 
2.5.1 Omsorgslagen ________________________________________________________ 5 
2.5.2 LSS-lagen____________________________________________________________ 6 

2.6 Utvecklingsstörning _______________________________________________ 6 
2.6.1 Utvecklingsstadier______________________________________________________ 6 

3 Teoretisk bakgrund ___________________________________________________ 7 

3.1 Linjärt tänkande __________________________________________________ 7 
3.1.1 ICIDH _______________________________________________________________ 7 
3.1.2 Daglig verksamhet _____________________________________________________ 8 

3.2 Cirkulärt tänkande ________________________________________________ 9 
3.2.1 ICF _________________________________________________________________ 9 
3.2.2 Supported employment_________________________________________________ 10 
3.2.3 Bradley-modellen enligt Misa AB _________________________________________ 10 

4 Metod______________________________________________________________ 11 

4.1 Förförståelse____________________________________________________ 11 

4.2 Urval___________________________________________________________ 11 

4.3 Datainsamling och tillvägagångssätt vid intervjuer och observationer ____ 12 

4.4 Bearbetning av intervjuer _________________________________________ 12 

4.5 Insamling och litteraturval_________________________________________ 13 

4.6 Etiska överväganden _____________________________________________ 13 

4.7 Reliabilitet och validitet ___________________________________________ 13 

5 Resultatredovisning__________________________________________________ 13 



 

5.1 Presentation av deltagarna och handledarna som intervjuats ___________ 14 

5.2 Verksamheten ___________________________________________________ 14 
5.2.1 Vilka uppfattningar har deltagarna om verksamheten? ________________________ 14 
5.2.2 Vilka uppfattningar har handledarna om verksamheten? _______________________ 15 

5.3 Delaktigheten ___________________________________________________ 17 
5.3.1 Hur kopplar deltagarna begreppet delaktighet till verksamheten? ________________ 17 
5.3.2 Hur förklarar handledarna begreppen normalisering, integrering/inkludering, delaktighet 

och aktivitet med koppling till verksamheten och deltagarna?__________________________ 17 

5.4 Framtiden ______________________________________________________ 19 
5.4.1 Hur ser deltagarna på framtiden?_________________________________________ 19 
5.4.2 Hur ser handledarna på framtiden? _______________________________________ 19 

6 Analys _____________________________________________________________ 21 

6.1 Verksamheten ___________________________________________________ 21 
6.1.1 Motivationshöjande____________________________________________________ 21 
6.1.2 Den medgörliga verksamheten___________________________________________ 21 
6.1.3 Det nästan riktiga _____________________________________________________ 21 
6.1.4 Det möjliga __________________________________________________________ 22 

6.2 Delaktigheten ___________________________________________________ 22 
6.2.1 Delaktigheten ________________________________________________________ 22 
6.2.2 Inflytandet ___________________________________________________________ 23 
6.2.3 Det normerande ______________________________________________________ 23 
6.2.4 Den naturliga integreringen _____________________________________________ 23 

6.3 Framtiden ______________________________________________________ 24 
6.3.1 En början på en strävan mot ett riktigt arbete________________________________ 24 
6.3.2 Med stöd går det, ingen sista anhalt_______________________________________ 25 

7 Diskussion _________________________________________________________ 25 

7.1 Metoddiskussion ________________________________________________ 25 

7.2 Resultatdiskussion_______________________________________________ 26 

7.3 Förslag till vidare forskning________________________________________ 27 

Bilaga 1. Bradley-modellen 

Bilaga 2. Intervjuguide för deltagarna 

Bilaga 3. Intervjuguide för handledarna 



 

1 Inledning 
Denna uppsats handlar om sysselsättning respektive arbete åt personer i yrkesverksam ål-
der som har en lindrig till måttlig utvecklingsstörning. 
Tre deltagare och tre handledare, på en privat daglig verksamhet i en medelstor svensk 
kommun, intervjuades om sina upplevelser kring verksamheten, delaktigheten och framtiden. 
 
För fjorton år sedan trädde lagen om särskilt stöd och service, LSS (1993:387), i kraft. Denna 
lag är fortfarande gällande. I LSS 9§ anges tio insatser som man kan ha rätt att få om man 
tillhör någon av LSS personkretsar. En av dessa insatser är rätten till daglig verksamhet för 
personer med utvecklingsstörning. 
 

daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte 
utbildar sig (1993:387) 

 
I september 2001 fanns det i Sveriges kommuner drygt 47 000 personer som var beviljade 
en eller flera insatser enligt LSS. Av landets befolkning motsvarar det cirka 0,5 procent. Den 
insats som flest personer, 21 000, ansökte om var daglig verksamhet  
(www.socialstyrelsen.se). 
 
Under senare tid har flera privata dagliga verksamheter för personer med utvecklingsstörning 
tillkommit. Handledarna ser en utveckling mot öppnandet av flera privata dagliga verksamhe-
ter i landet. 
 
I dagsläget kan man se åtminstone två viljeinriktningar avseende stödet till vuxna personer 
med utvecklingsstörning och deras strävan mot ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. 
Å ena sidan en tillämpning av det linjära tänkandet som innebär att man tränar och tränar för 
att eventuellt någon gång i framtiden få ett arbete. Å andra sidan en tillämpning av det cirku-
lära tänkandet där man först får ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden och sedan trä-
nar på plats. I denna studie vill vi genom att intervjua såväl handledare som deltagare (per-
soner med lindrig och måttlig utvecklingsstörning) försöka förstå tanken med den undersökta 
verksamheten och vart åt man strävar. I analys och diskussion använder vi oss av Valerie J. 
Bradleys modell, fritt översatt 1995 av Lennart Jönsson på Misa AB, som beskriver de tre 
faserna i utvecklingen av stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Dessa fa-
ser kopplar vi till det linjära och det cirkulära tänkandet.  

1.1 Syfte 

Syftet är att beskriva och förstå den viljeinriktning som präglar en privat daglig verksamhet 
för personer med utvecklingsstörning utifrån olika utsagor från handledare och deltagare. 

1.2 Frågeställningar 

 Vilka uppfattningar har deltagarna om verksamheten? 
 Vilka uppfattningar har handledarna om verksamheten? 
 Hur kopplar deltagarna begreppet delaktighet till verksamheten? 
 Hur förklarar handledarna begreppen normalisering, integrering/inkludering, delaktighet 

och aktivitet med koppling till verksamheten och deltagarna? 
 Hur ser deltagarna på framtiden? 
 Hur ser handledarna på framtiden? 
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1.3 Disposition 

Nedan följer en redogörelse för hur uppsatsen är disponerad. Först ges i den allmänna bak-
grunden en förklaring till begreppen normalisering, integrering, inkludering och medborgar-
skap. Vi belyser de lagar som finns för personer med utvecklingsstörning samt förklarar ut-
vecklingsstörningens nivåer. I den teoretiska bakgrunden som sedan följer förklarar vi linjärt 
och cirkulärt tänkande utifrån ICIDH, daglig verksamhet, ICF, supported employment och 
Bradley-modellen enligt Misa. Efter detta följer metodavsnittet, resultatredovisningen och 
analysen. Avslutningsvis diskuteras vald metod, resultatet och vi ger även förslag på fortsatt 
forskning inom området. 

2 Allmän bakgrund 
I följande avsnitt behandlas betydelsefulla begrepp som känns relevanta i sammanhanget för 
att ge en förförståelse om de personer med utvecklingsstörnings väg till ett så normalt liv 
som möjligt. 
 
För drygt hundra år sedan byggdes de första anstalterna i Sverige för de personer som be-
traktades som sinnesslöa. Emanuella Carlbeck var den som uppförde den första anstalten 
för dessa i landet. På 1920-talet kvarstod institutionerna men i stället för att som tidigare vara 
inriktade på att bota och lindra de intagna handlade det om att kunna kontrollera de personer 
som man ansåg vara en risk till att föra vidare de anlag som inte var bra till kommande gene-
rationer. Som redskap för att kontrollera användes bland annat tvångssterilisering, äkten-
skapsförbud och ännu fler och större anstalter (Tideman 2004:122ff).1950-talet präglades av 
nybyggnad av institutioner men takten hade avtagit något. Ansvaret för undervisning och 
vård till personer med utvecklingsstörning lades på landstinget. Vid 1950-talets slut började 
man förstå att livet på en institution var problemskapande i stället för problemlösande. Kriti-
kerna ville i stället se att personer med utvecklingsstörning fick leva ett så normalt liv som 
möjligt och integreras i det vanliga samhället, den så kallade integreringsprincipen. Hittills 
hade tillvaron för personer med utvecklingsstörning präglats av segregering, alltså avskiljan-
de och särskiljande (Emanuelsson & Tideman 2004:105, 122ff).  

2.1 Normalisering 

2.1.1 Uppkomst av normaliseringsprincipen 
Innan själva ordet normaliseringsprincipen uppkom möttes de nordiska länderna i ett antal 
läromöten, där situationen för personer med utvecklingsstörning diskuterades. Danmark 
hade redan 1959 diskuterat livsvillkoren för personer med utvecklingsstörning genom norma-
lisering (Graninger & Lovén 1997:40). Bengt Nirje, doktor i filosofi, arbetade på Riksförbundet 
för Utvecklingsstörda Barn, FUB, som ombudsman 1961-70. Hans uppdrag var bland annat 
att stärka utvecklingen av förbundet, genom att bilda stiftelsen ALA, ”Anpassning till Liv och 
Arbete”. Med detta arbete kom Nirje i kontakt med flera olika institutioner och internatskolor. 
Genom åtskilliga samtal med både boende och personal blev han i hög grad insatt i tillvaron 
för personer med utvecklingsstörning. FUB bildades i Stockholm 1952. När 1954 års lagstift-
ning kom fanns det inte mycket som talade för att personer med utvecklingsstörning skulle 
få/erbjudas någon omsorg ute i samhället utan det var institutionsvård som det handlade om. 
Krav ställdes från FUB redan 1962-63 att en ny lag måste komma till för att på så sätt få ige-
nom föreningens krav på att arbetet och boendet för personer med utvecklingsstörning skulle 
förändras. Detta var flera år innan normaliseringsprincipen kom att ta form. (Nirje 2003:46ff) 
Nirje fick genom sitt arbete upp ögonen för att något måste göras om personer med utveck-
lingsstörning skulle kunna få ett så normalt liv som möjligt. Utformningen av normaliserings-
principen var en följd av det han iakttagit i sitt arbete (Nirje 2003:53). Det första utkastet till 
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normaliseringsprincipen kom ut 1969. Denna princip har fått ny ideologisk inriktning på synen 
på personer med utvecklingsstörning och deras omständigheter i förhållande till vad som är 
normalt (Tideman 2000:51). 

2.1.2 Innebörd av Normaliseringsprincipen 
Inom handikappolitiken har begreppen normalisering och integrering haft stor betydelse un-
der 1900- talets senare del. Begreppen handlar om att personer med utvecklingsstörning ska 
få möjlighet att leva ett så normalt liv som möjligt och att de ska dela gemenskapen med 
andra ”normala” i samhället (Tideman 2000:51). Normaliseringsprincipen innebär att perso-
ner med utvecklingsstörning ska ha rätten att leva ett så normalt liv som möjligt, inte att de 
ska bli normala (Gustavsson & Molander 1995:38). 
 
Nirje menar att en persons normala levnadsmönster delas in i åtta beståndsdelar, som i 
grunden betyder att personer med utvecklingsstörning ska ha samma rättighet att uppleva 
dessa delar. De åtta beståndsdelarna innefattar: 
 
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) 
 
Bengt Nirje menar att rätten till självbestämmande är en av de mest betydelsefulla bestånds-
delar i normaliseringsprincipen, eftersom den ger inflytande över individens egen situation 
och även kan ge inflytande i samhälleliga grupper. Normaliseringsprincipen har också haft 
stor betydelse när det gäller avvecklingen av institutioner och att få ett arbete utanför sin bo-
stad, ”daglig verksamhet” på ett dagcenter eller ”utegrupp” (en integrerad grupp som arbetar 
tillsammans ute på en öppen arbetsplats). Detta begrepp har nu mer och mer övergått från 
normalisering och integrering till delaktighet, självbestämmande och jämlikhet (Blomberg 
2006:35ff). 

2.1.3 Normalitet 
Det finns tre olika definitioner för att kunna mäta normalitet. 
Statistisk normalitet innebär att man möjliggör för individen att leva ett så vanligt liv som möj-
ligt. Detta oavsett om man är frisk eller sjuk, funktionshindrad eller inte funktionshindrad.  
Den enskilde ska inte bli annorlunda utan man strävar efter att miljön, livsvillkoren och om-
ständigheterna kring personen med utvecklingsstörning ska förändras. 
Genom normativ normalitet strävar man efter att nå det som ses som det normala i samhället. 
Individuell eller medicinsk normalitet inriktar sig på att en person är onormal. För att perso-
nen ska bli normal måste denne genomgå ett normaliseringsarbete som gör att den blir mer 
normal i sina egenskaper och i sitt handlande. Här är det träning som gäller för att på så 
sätt ”bli normal” (Tideman 2000:53). 
 
Normalisering skiljer sig mellan den amerikanska tolkningen av Wolf Wolfberger och den 
skandinaviska tolkningen av Niels Erik Bank-Mikkelsen och Bengt Nirje (Tideman 2000:50). 
I Skandinavien används den statistiska tolkningen när normaliteten ska bedömas hos perso-
ner. Levnadsvillkoren ska vara desamma för personer med utvecklingsstörning som de utan. 
Det kan exempelvis gälla ekonomi, boende och arbete (Tideman 2000:54). Med detta menas 
att personer med utvecklingsstörning inte ska ”göras om” utan att deras livssituation ska vara 
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likställd med andra individers. Personer med utvecklingsstörning ska få samma möjligheter 
till det normala livet utifrån sina egna förutsättningar. Den amerikanska tolkningen är i grun-
den likvärdig den skandinaviska tolkningen, men den betonar mer på den normativa normali-
teten. De menar att rollen i samhället för personer med utvecklingsstörning har låg status på 
grund av att deras begåvning är lägre än hos de ”normala”. Om personer med utvecklings-
störning får veta vad som är normalt får de en möjlighet att hitta en roll som värdesätts högre 
bland andra människor. Enligt den amerikanska tolkningen vill man undvika att personer med 
utvecklingstörning arbetar ihop med andra med samma typ av funktionsnedsättning, exem-
pelvis daglig verksamhet. De menar att ett utanförskap kan skapas lättare genom dessa in-
rättningar för personer med utvecklingsstörning.  Personen ska i stället ut på den öppna ar-
betsmarknaden och vara ett ansikte utåt för företaget. På så sätt anser amerikanarna att sta-
tusen blir högre för personer med utvecklingsstörning (Tideman 2000:55). 

2.2 Integrering 

Ett led i integrationen av personer med utvecklingsstörning i samhället var att avveckla insti-
tutionerna på 1970-talet. Man såg vikten av att dessa personer fick växa upp hos sina biolo-
giska föräldrar, gå på vanliga daghem och få undervisning i vanliga skolor, en så kallad fy-
sisk integrering. De vuxna personerna med utvecklingsstörning skulle få bo i gruppbostäder 
eller egna lägenheter (Tideman 2004:123ff). Problemet är dock att uppnå social integrering. 

 
Den fysiska närheten  behöver inte betyda att funktionshindrade automatiskt har sociala 
kontakter med icke-funktionshindrade, man kan vara fysiskt integrerad men samtidigt till 
stor del socialt segregerad (Tideman 2004:125). 

 
När integreringsprincipen började användas hade man en tro på att om personer med ut-
vecklingsstörning blev fysiskt integrerade i samhället skulle det även leda till att personer 
med och utan utvecklingsstörning utvecklade sociala relationer. Magnus Tideman menar 
dock att  

 
mönstret för de flesta människor är att man söker sig till de människor som man tycker 
om eller som man har något gemensamt med. Likheten skapar en känsla av trygghet (Ti-
deman 2004:125). 

 
Integreringen har alltså inte lett till de förväntningar man hade från början. Liksom andra 
människor vill även personer med utvecklingsstörning vara i sammanhang där det finns per-
soner med liknande bakgrund och värderingar. Anders Gustavsson kallar detta för ”vardags-
livets naturliga segregering”. Personer med utvecklingsstörning har blivit fysiskt integrerade i 
samhället. Däremot lever de fortfarande i sin egna värld när det gäller det sociala (Gustavs-
son 2004:135). 
 
Ingemar Emanuelsson tar upp problem som integreringen av personer med utvecklingsstör-
ning har lett till. Han menar att integrering kommit att handla om att placera personer med 
utvecklingsstörning i olika sammanhang, till exempel boende, arbete och fritid. Om inte per-
soner med utvecklingsstörning kommer in i gemenskapen leder integreringen snarare till 
segregering. Emanuelsson menar vidare att för att kunna nå verklig integrering behöver man 
förstå att genom att en grupps medlemmar är olika kan man ta tillvara på de resurser som 
finns och använda dem till att stötta de personer som behöver extra stöd. Begreppet integre-
ring har mer och mer kommit att handla om synonymen inkludering (Emanuelsson 
2004:107ff). Söder menar att   

 
man vill härigenom betona att personer med funktionshinder självfallet bör vara en socialt 
fungerande del av ”helheten” hela livet - inte först segregeras för att sedan bli integrerade 
(Söder 2004:212). 
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2.3 Inkludering 

Inklusion kommer från det latinska ordet includere och betyder att man innesluter eller 
stänger inne någon/något. 

 
Inklusion kan definieras som tillhörighet, att vara innesluten i, att finnas med, vara en del 
av samhället, inlemmad i, samt att dela ansvar såväl som rättigheter (Goffman 2004: 50). 

 
Fokus har när det gäller integrering legat på insatsen medan man i inkluderingen fokuserar 
på tillståndet (Gustavsson 2004:142). Integreringsinsatsen för personer med funktionsned-
sättning innebär att det är de som personer som måste förändras snarare än samhället. För 
att uppnå ett inkluderingstillstånd handlar det inte bara om att individen ska anpassa sig utan 
det ställs även krav på att gruppen och omgivningen ska förändras så att individen passar in 
(Blomberg 2006:52). 
 
Anders Gustavsson talar om fyra typer av inkludering: fysisk inkludering, funktionell inklude-
ring, social inkludering och samhällelig inkludering. Fysisk inkludering innebär att alla männi-
skor ska ha samma möjlighet att utnyttja samhällets arenor. Med funktionell inkludering me-
nas att de resurser som finns delas av alla. Social inkludering innebär att alla har möjlighet 
att delta i det sociala samspelet och ingå i sociala nätverk. Samhällelig inkludering innebär 
att alla har samma rättigheter, dvs. man har möjlighet att påverka sin situation och ha ett 
produktivt arbete (Gustavsson 2004:142). 

2.4 Medborgarskap 

Medborgarskap innebär en ömsesidig rättighet och skyldighet mot samhället och ett en-
gagemang från människor i samhället de lever i (Blomberg 2006:16). 

 
För att personer med utvecklingsstörning ska kunna komma ut på arbetsmarknaden kan man 
se det ur ett medborgarperspektiv. I regeringens proposition, den nationella handlingsplanen 
för handikappolitiken, går det att läsa om hur politikerna tänker om medborgarperspektivet. I 
handlingsplanen, Från patient till medborgare, sägs det att  
 

personer med funktionshinder är medborgare med lika rättigheter och skyldigheter som 
andra medborgare (Regeringens proposition 1999/2000:79). 

 
Målet är att ta bort de hinder som finns ute på arbetsmarknaden för personer med funktions-
nedsättning. Om dessa hinder minskar, finns det större chans att personer med funktions-
nedsättning känner mer delaktighet i samhället. För att personer med utvecklingsstörning ska 
känna delaktighet krävs det att samhället utarbetas efter deras behov så att de kan känna 
delaktighet. Det är även viktigt att förebygga diskriminering mot personer med utvecklings-
störning. Det ska finnas förutsättningar för personer med utvecklingsstörning att kunna vara 
självständiga samt ha ett självbestämmande. Detta är delar av de nationella målen för att 
personer med utvecklingsstörning ska få rätt att vara delaktiga i samhället fullt ut (Regering-
ens proposition 1999/2000:79).  

2.5 Lagar 

2.5.1 Omsorgslagen  
Den första omsorgslagen trädde i kraft 1968. Denna lag innebar att personer med utveck-
lingsstörning fick lagstadgad rätt till sysselsättning och undervisning. Tidigt riktades kritik mot 
denna lag. Man menade att den var föråldrad och därför tillsattes en särskild utredning för att 
se över lagen. 1986 kom den nya omsorgslagen som även kallades rättighetslag. Enligt den-
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na lag skulle personer med utvecklingsstörning ha rätt till vissa definierade särskilda omsor-
ger. Omsorgslagen från 1986 ersattes 1994 av LSS, lagen om stöd och service åt vissa funk-
tionshindrade (1993:387) (Grunewald 2004:208). 

2.5.2 LSS-lagen 
Inledande bestämmelser: 
1§ Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt 
personer  

1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 
2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada 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 dag-
liga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service (1993:387). 

 
Lagen innebär att personen själv måste ansöka om olika insatser som personen har behov 
av. LSS 9§ innehåller 10 insatser för särskilt stöd och särskild service, denna innefattar bland 
annat insats 10 som ger rätt till daglig sysselsättning. 
 

daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte 
utbildar sig (1993:387). 

2.6 Utvecklingsstörning 

Nedsättning i intellektuella funktioner kan innebära att personen har en utvecklingsstörning. 
Utvecklingsstörningens grad kan variera mycket. Det som är gemensamt för alla grader av 
utvecklingsstörning är att den hämmar begåvningsutvecklingen. 
 

I lagen, LSS, definieras utvecklingsstörning som en intellektuell funktionsnedsättning som 
beror på brist eller skada som inträffat före cirka 16 års ålder (Brockstedt 2004:19). 

 
Intelligenskvoten hos en normalbegåvad person ligger över 85, medan intelligenskvoten hos 
en lindrigt utvecklingsstörd är mellan 50-70 (Kylén 1981:32). 

2.6.1 Utvecklingsstadier 
Genom att utgå från Piagets beskrivning av begåvningsutveckling beskriver Gunnar Kylén tre 
stadier av utvecklingsstörning: 
A-nivå = svår utvecklingsstörning 
B-nivå = måttlig utvecklingsstörning 
C-nivå = lindrig utvecklingsstörning 
 
Eftersom respondenterna i studien har en lindrig till måttlig utvecklingsstörning är det dessa 
nivåer vi utvecklar närmare. 

B-nivå måttlig utvecklingsstörning 
Dessa personer har svårt att dra allmänna slutsatser i olika situationer. Det talande språket 
innehåller korta meningar och talsvårigheter kan förekomma. Att kunna läsa är svårt för den-
na grupp. Därför används ofta ordbilder som personerna kan känna igen från det dagliga 
livet. Något som även påverkas på denna nivå är finmotoriken. Här kan man tydligt se att 
personen har svårt att skriva ner bokstäver, siffror samt att det kan vara svårt att äta med 
kniv och gaffel. Det är vanligt att denna grupp av personer med utvecklingsstörning även har 
ett tilläggshandikapp, till exempel nedsatt rörelseförmåga, syn eller hörsel. 
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C-nivå lindrig utvecklingsstörning 
Dessa personer behöver inte skilja sig så mycket från övriga personer. Det tar lite längre tid 
för dem att lära in saker. Talet och motoriken kan komma något senare än hos jämngamla. 
Samspelet med andra personer går i vissa lägen bra medan det i andra situationer kan bli 
svårt för dessa personer att veta hur andra tänker. Föreställningsbilden vidgas genom deras 
upplevelser, därför är behovet av erfarenheter för denna grupp mycket stort så att de kan få 
större kunskap. Personer med lindrig utvecklingsstörning har även svårt att sätta sig in i situ-
ationer man tidigare inte har upplevt (Brockstedt 2004:24ff, Kylén 1981:32ff). 
 
Det är viktigt att kunna se att varje individ är unik. Därför bör man undvika att placera perso-
ner med utvecklingsstörning på en viss nivå utan se de utvecklingsmöjligheter som finns 
(Brockstedt 2004:25). 
 

3 Teoretisk bakgrund 
Det finns i Sverige, som vi kan se, åtminstone två inriktningar till möjligheten att som utveck-
lingsstörd få ett arbete. Vi benämner dessa inriktningar som det linjära och cirkulära tänkan-
det. 

3.1 Linjärt tänkande 

Med linjärt tänkande menas att personer med utvecklingsstörning tränas på en skyddad ar-
betsplats exempelvis daglig verksamhet. Detta kan eventuellt leda till att denne någon gång i 
framtiden kan stå till arbetsmarknadens förfogande. Genom att använda sig av  ICIDH, som 
fokuserar på individens sjukdom eller handikapp snarare än det friska, kan man illustrera 
denna inriktning. 

3.1.1 ICIDH 
Internationell klassifikation av skada, funktionshinder och handikapp (ICIDH) började utveck-
las i slutet på 1970-talet av den engelske läkaren Philip Woods. Tanken med denna modell 
var att klassificera sjukdomskonsekvenser. Med hjälp av modellen skulle man kunna visa 
vården och omsorgen hur man på ett mer effektivt sätt skulle kunna rikta in behandling och 
förändringar av individen så att uppkomsten av handikapp skulle kunna förhindras. ICIDH 
inriktade sig på det kliniska och individualistiska och en inbyggd tidsordning. Individen blev 
sjuk, en skada uppkom, som ledde till ett funktionshinder och som i sin tur ledde till handi-
kapp (Möller 2005:17). 

Ordningsföljden som visar hur ett handikapp uppkommer. (Möller 2005:18) 
 
När ICIDH gavs ut var det något av en revolution eftersom man tidigare inte haft något 
gemensamt språk för att på ett metodiskt sätt kunna kommunicera om begreppen sjukdom, 
skada, funktionsnedsättning/-hinder och handikapp. Dessutom saknades en teori för att kun-
na förstå begreppens relation till varandra. I ICIDH blev till viss del omgivningens roll bety-
dande. Ett handikapp definierades som en olägenhet delvis orsakad av sociala och kulturella 
omständigheter. Ändå användes handikappbegreppet ofta på ett sådant sätt att handikappet 
blev en egenskap hos personen. Nu ser man däremot handikappet som en relation mellan 

SJUKDOM SKADA FUNKTIONS-
HINDER HANDIKAPP 
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personen och omgivningen runt omkring (Gustavsson 2004:50ff). 
 
Världshälsoorganisationen (WHO) fick mycket kritik för ICIDH. Det handlade bland annat om 
det fokus som lades på hinder och tillkortakommanden hos personer med funktionsnedsätt-
ning. Problemet med ICIDH och tidigare klassifikationer var även att man förde in personer 
med funktionsnedsättning i kategorier och därmed i viss mån även stigmatiserade dem. 
WHO tog till sig kritiken och arbetade fram ICF, International Classification of Functioning, 
Disability and Health (Möller 2005:17ff). 
 

3.1.2 Daglig verksamhet 

Uppbyggnad av daglig verksamhet 
Innan den nuvarande dagliga verksamheten började utvecklas fanns det i anslutning till 
vårdhemmen sysselsättnings- och arbetsenheter. De integrerade dagcentren kom in i sam-
hället först på 1970-talet. Det var den första kontakt personer med utvecklingsstörning fick 
utanför vårdhemmets dörrar, men även det första mötet med personal som såg deras förmå-
gor och också lyssnade på dem. De huvudsakliga sysslorna på dessa dagcentrer var till en 
början rent legoarbete som innebar att personer med utvecklingsstörning satt och gjorde 
monotona arbeten, exempelvis att sätta ihop klädnypor, hela dagarna. Efterhand breddades 
verksamheten och till följd av det blev det mer fokus på de individuella behoven hos personer 
med  utvecklingsstörning (Grunewald 2004:288ff). 
 
Till en början, beskriver Grunewald, var det enbart personer med lindrig utvecklingsstörning 
som arbetade på den dagliga verksamheten. Senare innefattades även personer med måttlig 
och grav utvecklingsstörning. På 1980-talet började man mer och mer att arbeta i små grup-
per med personer med utvecklingsstörning, ute på den reguljära arbetsmarknaden. Vissa 
dagcenter lades ner, andra fanns kvar för personerna med grav utvecklingsstörning. Priset, 
skrev Grunewald, som de utvecklingsstörda kan få betala för att ha integrerats ute på den 
reguljära arbetsmarknaden, kan vara att de känner att de inte passar in eller inte är tillräckligt 
bra. Det finns risk att det blir ett C-lag för de utvecklingsstörda ute på arbetsmarknaden 
(Grunewald 2004:288).      

Daglig verksamhet idag 
Idag är personer med grav utvecklingsstörning kvar på de ursprungliga dagcentren samtidigt 
som personer med lindrig och måttlig utvecklingsstörning ofta arbetar integrerade på någon 
arbetsplats. Den sysselsättning som är utflyttad från själva dagcentrets lokaler kallas bland 
annat för integrerad dagcenterverksamhet, utflyttad verksamhet, filial, satellit eller annex. 
(Grunewald 2004:289) Personer med utvecklingsstörning är inte anställda ute på arbetsplat-
serna och får ingen avtalsenlig lön. De behåller i stället sin habiliteringsersättning från kom-
munen som de haft när de arbetade på dagcentret. Denna ersättning är inte lagstadgad men 
den ges för att deltagaren ska känna stimulans (Gustavsson & Molander 1995:120). Exem-
pel på arbetsplatser som finns är vaktmästeri, café, affär, restaurang, kontorsservice (Gru-
newald 2004:291ff). 
 
Enligt LSS har alla personer med utvecklingsstörning rätt till daglig verksamhet, men de är 
däremot inte skyldiga att vara med i denna verksamhet. Insatsen är individuellt prövad efter 
de behov som finns. Tanken med den dagliga verksamheten är bland annat att personer 
med utvecklingsstörning ska få miljöombyte. Verksamheten ska också anpassas efter deras 
behov. För personer med utvecklingsstörning är det viktigt att verksamheten är varierande 
och tilltalande så att man gärna vistas där (Grunewald 2004:289ff). 
 
Daglig verksamhet, antingen den är i offentlig eller i privat regi, kan ofta ses som ett exempel 
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på linjärt tänkande då det gäller att träna och träna och eventuellt få ett arbete. 
 
För att känna delaktighet i samhället, kunna utveckla sociala relationer och utveckla sin egen 
personlighet är det viktigt för människan att ha ett arbete. Även personer med utvecklings-
störning har detta behov men bara en liten del av dessa erbjuds arbete på den öppna ar-
betsmarknaden. Övriga hänvisas till en skyddad sysselsättning, till exempel på ett dagcenter 
(Tideman 2000:57ff). 

3.2 Cirkulärt tänkande 

Cirkulärt tänkande fokuserar till skillnaden mot det linjära tänkandet på hälsan, det vill säga 
man utgår från det friska hos personen och det han eller hon faktiskt klarar av. Det handlar 
om att först få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden och sedan träna. Detta kan illu-
streras med hjälp av ICF och Supported employment. 

3.2.1 ICF 
I denna nya klassifikation vill man inte peka ut enskilda individer, t ex personer med funk-
tionsnedsättning. ICF ska i stället vara gällande för alla människor (Gustavsson 2004:65). 
ICF har sex komponenter: Aktivitet, delaktighet, personliga faktorer, kroppsstruktur, kropps-
funktioner och omgivning. De olika komponenterna berör varandra och har inflytande på och 
influeras av varandra (Möller 2005:31). 
 

 
 
ICF är hierarkiskt uppbyggd uppifrån och ner och består av två delar, där del 1 innehåller funktionstill-
stånd och del 2 innehåller kontextuella faktorer. De två delarna delas i sin tur upp i komponenter: 
- Komponenterna i del 1 är: kroppsfunktion, kroppsstruktur, aktivitet och delaktighet. 
- Komponenterna i del 2 är: omgivningsfaktorer och personliga faktorer (Citat ur Möller 2005:31). Mo-
dellen är hämtad ur ICF 2001:215 och fritt översatt av författarna till denna uppsats. 
 
Aktivitet, beskrivet med ICF:s termer, är något som människan gör eller inte gör. Delaktighet 
är när människan engagerar sig i olika livssituationer. Om man använder sig av ICF kan be-
greppen delaktighet och aktivitet användas tillsammans eller var för sig. I användandet av 
begreppen delaktighet och aktivitet finns två bedömningsfaktorer. Dessa är kapacitet och 
genomförande. Genomförande skildrar vad personen gör i den omgivning han eller hon be-
finner sig i. Kapacitet avser vilken nivå personen kan nå upp till inom ett specifikt område vid 
en viss tidpunkt. Aktivitet och delaktighet kan även beskrivas genom att se om personen är i 
behov av något hjälpmedel eller av assistans från någon annan person (Möller 2005:39).  
 

Del 1: Funktions-
tillstånd 

ICF 

Part 2: Kontex-
tuella faktorer 

Kroppsfunktion och 
Kroppsstruktur 
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Förändring i 
kroppsstruk-
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Supported employment kan ses som ett exempel på cirkulärt tänkande. Allt stöd ska i sup-
ported employment kretsa runt personen det gäller och utifrån hans eller hennes intresse och 
val. Stödet kanske varar under en mycket lång tid, om än det är vilande ibland. 

3.2.2 Supported employment 
Supported employment kommer ursprungligen från USA och har varit ett begrepp i drygt 30 
år. Tanken med supported employment är att alla som har möjlighet att arbeta ska ha ett 
riktigt arbete och vara delaktiga i samhällslivet fullt ut. Utgångspunkten är att alla människor i 
yrkesverksam ålder i någon mån är arbetsdugliga. Stödet har i USA framförallt gällt personer 
med utvecklingsstörning, eller personer som varit i psykisk ohälsa. Dessa ska inkluderas i 
arbetslivet och ha rätt till lön enligt avtal och samma arbetstider som alla andra. När suppor-
ted employment kom till Norden från USA var det till Norge. Norge ligger några år före Sveri-
ge när det gäller supported employment. Där är det viktigt att göra åtskillnad på sysselsätt-
ning och arbete och att personen med funktionsnedsättning inte bara ges sysselsättning utan 
ett riktigt jobb. Sverige har inte kommit lika långt när det gäller supported employment och 
hitintills finns väldigt lite dokumenterat (Antonson 2003:36, 42, 69). Oavsett i vilket land man 
använder sig av supported employment utgår man från tre steg. Stegen är:  

 
(i) före arbetsplacerandet, (ii) under arbete med inslag av träning och (iii) efter en arbets-
placering, där uppföljningen blir betydelsefull (Antonson 2003:43). 

 
Det finns enligt Bond (2004) ett antal grundprinciper för supported employment: 
 
1. Fokus ska ligga på att hitta riktiga arbetsplatser och daglig verksamhet och andra skyd-

dade arbeten ska undvikas. Tanken med supported employment är bland annat att hitta 
arbeten åt personen med funktionsnedsättning och göra det möjligt att denne ska kunna 
behålla sin anställning. 

2. Det enda krav som ska finnas på personen med funktionsnedsättning är att denne vill ha 
en anställning. Att man har en viss diagnos eller en funktionsnedsättning ska inte vara 
hindrande. För att uppnå ett gott resultat är det dock viktigt att man individ och 
arbetsplats matchas. 

3. I användandet av supported employment är det viktigt att man snabbt hittar en arbets-
plats och en anställning för personen med funktionsnedsättning. Därefter kan man börja 
ge stöd. Först arbete sedan träning. 

4. Supported employment ska vara en del i övriga insatser kring personen med funktions-
nedsättning. Samtliga aktörer ska ha ett nära samarbete. 

5. Individen ska vara i centrum och insatserna ska grunda sig i de intressen och val perso-
nen med funktionsnedsättning har. 

6. Stödet som ges ska inte vara tidsbegränsat. Det är viktigt att inte ge upp efter ett eventu-
ellt misslyckande utan att stödet då får fortsätta. 

7. Personen med funktionsnedsättning ska kontinuerligt få information om vilka rättigheter 
och förmåner som finns. Det kan till exempel gälla anställningsvillkor, försäkringar eller 
vilka rättigheter man har på arbetsplatsen (Bond 2004).  

 
Vi har nu försökt att tydliggöra två möjliga viljeinriktningar – det linjära och det cirkulära tän-
kandet – när det handlar om personer med utvecklingstörning och deras strävan efter att få 
ett arbete. Dessa inriktningar kan kopplas till Bradleys modell enligt Misa AB (1995) (bilaga 
1).  

3.2.3 Bradley-modellen enligt Misa AB 
 
För att nå en egentlig förståelse av en viss privat verksamhet används en modell gjord av 
Valerie J. Bradley, USA vilken är översatt av Lennart Jönsson på Misa AB, i Stockholm 
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(1995). I denna modell kan de begrepp vi använt oss av för att beskriva de två viljeinriktning-
arna placeras in. Misa står för metodutveckling, individuell utformning, samhällsdeltagande 
och arbetsinriktning. Misa startade 1994 och grundidén är att … 
 

...alla människor kan delta i samhället och arbetslivet med rätt stöd. Verksamheten byg-
ger på att individens egna idéer, intressen och resurser tas tillvara (www.misa.se). 

 
Bradley har utarbetat en modell för de olika faserna i den historiska utvecklingen av stöd och 
service till personer med funktionsnedsättning. Hon delar upp dessa i tre faser, den institu-
tionella fasen, avvecklingsfasen och medborgarskapsfasen (se bilaga 1). Modellen kan visa 
det paradigmskifte som skett i utvecklingen av service till personer med funktionsnedsättning. 
Den institutionella fasen beskriver hur det såg ut fram till och med 1980-talet. I avvecklings-
fasen kan man se det som präglade 1990-talet och medborgarfasen skildrar hur det har sett 
ut under 2000-talets första år och hur det ser ut i dagsläget. I denna studie ses den institutio-
nella fasen och avvecklingsfasen som det linjära tänkandet. Medborgarfasen motsvarar det 
cirkulära tänkandet. 
 

4 Metod 
Syftet med uppsatsen har varit att beskriva och förstå den viljeinriktning som präglar en pri-
vat daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning utifrån olika utsagor från hand-
ledare och deltagare. För att kunna besvara detta syfte valde vi en kvalitativ ansats. Genom 
att välja en kvalitativ metod försöker man hitta kategorier eller beskrivningar som bäst beskri-
ver ett sammanhang eller fenomen i en människas livsvärld. Den kvalitativa metoden gör 
också att man kan få många upplysningar och att fokus läggs på det unika hos individen 
(Olsson, Sörensen 2002:64). I uppsatsen benämner vi respondenterna som handledare och 
deltagare. Handledarna är de som arbetar i och äger den privata dagliga verksamheten. Del-
tagarna är de som arbetar i verksamheten. I analysdelen utgår vi ifrån de tre olika faserna i 
Valerie J. Bradleys modell (se bilaga 1) samt det linjära och det cirkulära tänkandet. 

4.1 Förförståelse 

Förförståelsen i en kvalitativ uppsats är den kunskap och erfarenhet forskaren bär med sig 
sen tidigare. Erfarenheten som man har som forskare ska helst inte kasta sin skugga över 
och inverka på objektiviteten när det gäller tolkning av resultat och de observationer som 
görs (Olsson & Sörensen 2002:63). En av författarna till denna uppsats har tidigare arbetat 
med personer med lindrig till måttlig utvecklingsstörning och har på så sätt viss erfarenhet 
inom området. Båda författarna har även studerat handikappvetenskap, 20 poäng, på Socia-
la omsorgsprogrammet. Innan intervjuerna med informanterna gjordes hade vi som författare 
dessutom läst in oss på för uppsatsen relevant litteratur. Allt detta kan ses som medvetna 
delar av en samlad förförståelse. All förförståelse är dock omöjlig att redogöra för. Därmed 
kan sägas att viss förförståelse säkert har varit oss till hjälp, medan annan förförståelse kan 
ha verkat som hinder för oss – just därför att vi inte var medvetna om dess verkan. Detta kan 
betyda att om andra undersökare skulle föröka att göra om samma studie, skulle dessa 
eventuellt i vissa hänseenden kunna nå ett till viss del annat resultat. Av detta resonemang 
kan även slås fast att genomförd studies resultat inte är att betrakta som generaliserbart. 

4.2 Urval 

Vi beslöt oss för att undersöka en privat daglig verksamhet i en mellanstor, svensk stad. 
Verksamheten som valdes var känd av en av oss författare sedan tidigare och på så sätt var 
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det lättare att kunna undersöka verksamheten närmare. Den första kontakten med verksam-
heten gjordes via telefon. Ägarna fick en förfrågan om de ville delta i denna undersökning. 
De fick tid att fundera och återkom sedan med ett positivt besked. Bland de fyra ägarna av 
verksamheten valdes tre av dessa ut som respondenter. Den fjärde valdes bort på grund av 
att en av oss författare känner denna person privat. Ägarna fick i sin tur välja respondenter 
bland deltagarna i verksamheten som kunde ge oss den bästa informationen. Detta urvals-
sätt kallas strategiskt urval, vilket innebär att man utifrån personernas lämplighet väljer vilka 
som ska vara med i undersökningen (Johannesson & Tufte 2003:84). Deltagarna har alla en 
lindrig till måttlig utvecklingsstörning och ingår i personkrets 1, LSS, det vill säga personer 
med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Av handledare och deltagare 
valdes två manliga och fyra kvinnliga respondenter ut. 

4.3 Datainsamling och tillvägagångssätt vid intervjuer och observatio-
ner 

Till att börja med upprättades två intervjuguider, en för deltagarna och en för handledarna (se 
bilaga 2 och 3). Intervjuguiderna innehåller ett antal frågeområden där varje område består 
av ett antal öppna frågor. Frågorna har inga fasta svarsalternativ och på så sätt kunde re-
spondenterna själva utveckla sina svar. Deltagarnas intervjuguide innehåller fyra olika fråge-
områden, (I) om personen, (II) om arbetet, (III) om hur en arbetsdag kan se ut, (IV) om fram-
tiden. Handledarnas intervjuguide innehåller sex frågeområden, (I) om personen, (II) om 
verksamheten, (III) om deltagarna, (IV) verksamheten kopplad till, (V) om hur en arbetsdag 
ser ut, (VI) om framtiden. 
 
Samtliga respondenter intervjuades på sin arbetsplats. Intervjuerna med deltagarna var un-
gefär 20 minuter. Tiden för intervjuerna med handledarna var 45 minuter. Vi närvarade båda 
vid samtliga intervjuer som spelades in på band. Genom att använda bandspelare kunde vi 
vara säkra på att få med all information och vi kunde även koncentrera oss på vad respon-
denterna berättade utan att behöva ägna tid åt att anteckna. Vi förklarade för samtliga re-
spondenter att banden med intervjuerna skulle förstöras efter uppsatsens slutförande. 
 
Att använda sig av en kvalitativ intervju gör att samtalet då mer kan likna ett vanligt samtal 
människor emellan. Forskaren styr respondenterna på minsta möjliga sätt genom denna in-
tervjuform. I stället låter man respondenterna påverka utvecklingen på samtalen. Genom att 
som forskare sätta upp de tematiska ramarna undviker man att styra men kan ändå få svar 
på det man vill. I den kvalitativa intervjun undviker man att använda ett allmängiltigt eller 
standardiserat frågeformulär. Då minimeras risken ytterligare för styrning. De frågor som an-
vänds i intervjun ska vara relevanta och ligga i linje med det syfte och de frågeställningar 
som uppsatsen har (Holme & Solvang 1997:99ff). 

4.4 Bearbetning av intervjuer 

Kassettbanden med intervjuerna lyssnades noga igenom och skrevs ned ordagrant. Utifrån 
intervjuguidens olika områden, för såväl handledare som deltagare, bearbetades sedan in-
tervjumaterialet. Av intervjumaterialet valde vi ut de delar som var relevanta för uppsatsens 
syfte och frågeställningar. Detta  redovisades i uppsatsens resultatredovisning. För att förtyd-
liga vissa intressanta kommentarer från respondenterna valde vi att välja ut passande citat. 
Till  analysdelen valde vi att använda oss av samma huvuddelar som i resultatdelen, det vill 
säga verksamheten, delaktigheten och framtiden. För att göra det hela ännu tydligare delade 
vi sedan in huvuddelarna i mindre avsnitt med egna rubriker. Anledningen till att vi valde att 
ha med just dessa delar och avsnitt i vår uppsats berodde på att vi ville få fram det som var 
väsentligt för att kunna besvara valt syfte och frågeställningar. Ur resultatredovisningen val-
des sedan delar som passade in under huvuddelarna och deras underrubriker. Dessa sam-
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mankopplades sedan med den litteratur och den allmänna och teoretiska bakgrund som vi 
valt för denna uppsats.  

4.5 Insamling och litteraturval 

Förutom de intervjuer som genomförts har vi även använt oss av för uppsatsen relevant litte-
ratur. Litteraturen som använts förklarar de begrepp som vi använder oss av och den historia 
som ligger till grund för hur personer med utvecklingsstörning har det idag. Vi har sökt i olika 
biblioteks kataloger efter relevant litteratur men även tagit hjälp av referenslistor i gamla upp-
satser som skrivits inom samma ämnesområde. Även vår handledare har varit behjälplig 
med viss litteratur. De ord vi använt oss av i sökningen är: daglig verksamhet och utveck-
lingsstörning. All litteratur som vi använt oss av visas löpande i texten som hänvisningar, 
samt i referenslistan. 

4.6 Etiska överväganden 

Vid intervjuerna med både deltagare och handledare klargjorde vi att de deltog frivilligt och 
när som helst kunde avbryta intervjun. Dessutom var vi tydliga med att respondenternas 
identitet inte skulle röjas i uppsatsen.  Det finns fyra huvudkrav när det gäller skyddet av indi-
viden. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande-
kravet. Informationskravet innebär att författarna måste tala om vilket forskningens syfte är 
för respondenterna. Samtyckeskravet innebär att respondenterna själva får bestämma om de 
vill vara med i undersökningen. Enligt konfidentialitetskravet ska de som deltar i undersök-
ningen ha möjlighet att vara anonyma. Det är viktigt att inga namn lämnas ut och att ingen 
har möjlighet att se hur den enskilde har svarat. Nyttjandekravet betyder att de uppgifter som 
framkommer vid intervjuerna bara får användas till uppsatsen (HSFR). 

4.7 Reliabilitet och validitet 

För att uppnå reliabilitet måste man göra skilda och oberoende mätningar av ett och samma 
ämne. Resultatet ska bli det samma eller ungefär det samma varje gång (Holme & Solvang 
1997:163). Eftersom vi använde oss av öppna frågor är vi medvetna om att frågorna till våra 
respondenter inte blivit exakt desamma. Därför kan reliabiliteten ha påverkats. Validitet inne-
bär att forskaren på ett tydligt sätt förklarar vad uppsatsens syfte är och att de specifika frå-
geställningar för uppsatsen kommer fram (Holme & Solvang 1997:163). I denna kvalitativa 
uppsats tolkar vi informationen och detta kan medverka till att validiteten i uppsatsen hotas. 
En av anledningarna kan vara att man som forskare inte förstår de signaler som informanten 
uttrycker. Det kan också vara svårt att veta om man ska vara passiv eller aktiv för att få så 
giltig information som möjligt (Holme & Solvang 1997:94). Eftersom en av oss författare har 
arbetat med personer med utvecklingsstörning samt att handikappvetenskap ingått i vår ut-
bildning, kan vår tolkning av informationen ha påverkats (Holme & Solvang 1997:151). Det 
viktiga har varit att se till att den studerade verkligheten - i det här fallet deltagarna och hand-
ledarna - och vår tolkning överensstämmer. 

5 Resultatredovisning 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och förstå den viljeinriktning som präglar en privat 
daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning utifrån olika utsagor från handledare 
och deltagare. 
I denna del kommer resultatet av de sex intervjuer som genomförts redovisas. Genom att 
använda oss av citat från intervjuerna med respondenterna, kan vi på ett bättre sätt belysa 
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tankar kring hur den dagliga verksamheten upplevs. Resultat redovisas med syftesfrågeställ-
ningarna som underrubriker. Frågorna som ställts handlar om deltagarna och handledarnas 
syn på verksamheten, olika begrepp samt framtiden för verksamheten och deltagarna.   

5.1 Presentation av deltagarna och handledarna som intervjuats 

Namnen på samtliga intervjuade är fingerade, därför presenteras de bara med förnamn. 

Deltagarna 
Johan är 23 år och bor i lägenhet med visst stöd av personal. Johan har gått i vanlig klass 
fram till gymnasiet då han gick i särgymnasiet med inriktning mot data. Johan har arbetat i 
flera typer av daglig verksamhet. Han har även gjort praktik på, som han kallar det, riktiga 
jobb, exempelvis pizzeria och restaurang. 
 
Lina är 30 år och bor hemma hos sina föräldrar. Under sin skoltid har hon gått på särskola. 
Lina har arbetat i olika dagliga verksamheter. 
 
Sara är 23 år och bor i egen lägenhet. Hon har gått i särskola. Gymnasieinriktningen var mat 
och boende. Sara har arbetat i olika dagliga verksamheter men även i integrerad utegrupp 
på olika caféer. 
 
Samtliga deltagare har en lindrig till måttlig utvecklingsstörning. 

Handledarna 
Göran är 43 år och är utbildad mentalskötare. Han har tidigare arbetat inom kommunal dag-
lig verksamhet samt på gruppbostad för personer med utvecklingsstörning.  
 
Marie är 45 år och utbildad förskollärare. Hon har arbetat inom daglig verksamhet i nio år 
och innan dess som förskollärare inom barnomsorgen. 
 
Johanna är 35 år och utbildad undersköterska. Hon har sedan 2000 arbetat inom daglig 
verksamhet. Tidigare har hon arbetat inom hemtjänst samt gruppboende för dementa. 
 
De intervjuade handledarna är grundare till och delägare i verksamheten. 

5.2 Verksamheten 

Den privata dagliga verksamheten startade augusti 2006 och är ett personalkooperativ. 
Verksamheten har fyra delägare som även arbetar som handledare. Den dagliga verksamhe-
ten har 15 platser för vuxna personer med lindrig till måttlig utvecklingsstörning. Inriktningen 
är att arbeta med kultur genom dans, teater, musik och tv. Varje år sätts ett antal föreställ-
ningar upp av deltagare och handledare. Det är viktigt för verksamheten är att samarbeta 
med andra typer av verksamheter i staden och även kulturella personer. 

5.2.1 Vilka uppfattningar har deltagarna om verksamheten? 
För att få en bra beskrivning av den privata dagliga verksamheten har vi valt att låta delta-
garna även berätta om tidigare arbetsplatser. 
 
Samtliga deltagare är mer eller mindre missnöjda med den tidigare dagliga verksamheten de 
arbetat i. Johan har varit på olika typer av verksamheter och känner att ingen har passat ho-
nom något vidare. Det har enligt honom känts tråkigt. När vi frågade vad arbetet innebar sva-
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rade han: 
 

Det var olika, det var olika verksamheter, nåt ställe var typ ingenting annars har det varit 
meningslösa grejer, som att sitta upp och ner. Jag står inte ut att hålla på så. 

 
Lina upplevde att den kommunala dagliga verksamheten till en början var rolig men att den 
senare urartade och därför tog hon chansen att söka sig till den privata dagliga verksamhe-
ten. Hon uttryckte skillnaden så här: 
 

... vi får göra andra saker som man inte kan göra där då, dansa och sånt. Det kan man 
inte göra där. 

 
Sara beskrev den tidigare dagliga verksamheten på liknande sätt som de två andra deltagar-
na: 
 

... och så har jag varit på XX (en kommunal daglig verksamhet, vår anm.), men det tyckte 
jag inte om. Det var lite bråkigt och så där. 

 
I den kommunala verksamheten beskrev Lina och Sara att deras sysselsättning bland annat 
var att måla, sy, vattna blommor och ha gymnastik. Ingen av deltagarna kände att detta var 
särskilt meningsfullt. När deltagarna fick reda på att den privata dagliga verksamheten skulle 
starta var därför samtliga mycket intresserade av att söka en plats där. 
 
Deltagarna berättade att de först blev informerade om den privata verksamheten på sina 
tidigare respektive arbetsplatser. Att just dessa deltagare fick denna information berodde 
delvis på att tre av handledarna hade sina tjänster förlagda på denna kommunala dagliga 
verksamhet. Därefter genomfördes en informationsträff för alla intresserade. Vid samma till-
fälle fick man fylla i en intresseanmälan. Johan, Lina och Sara berättar att de fick komma på 
intervju. När de sedan antagits fick de arbetspröva en viss tid för att känna om arbetet kän-
des bra. Lina förklarade tillvägagångssättet så här: 
 

De meddelade om att det fanns platser och söka och jag passade på att söka då....Man 
pratade med handledarna bland annat och så informerade de anhöriga också, så dom 
skulle veta lite grann. Sen skrev man på ett papper, såna där viktiga papper. Så att man 
kom in här då. Och så fick jag börja här. 

 
Vi frågade respondenterna vad de gör på den privata dagliga verksamheten. Johan berättar 
att han verkligen vill hålla på med teater och uttryckte sig så här: 
   

Det är ju XX (den privata dagliga verksamheten, vår anm.) och hålla på med teater och 
sånt där då. Dans och tv. Teater är ju det som är mitt stora intresse.  Det är det som jag 
försöker bygga mest på så att säga. 

 
Enligt Lina tränar man just nu på en julshow och det tycker hon är roligt. Sara berättade att 
alla samlas till morgonmöte varje dag och att man tränar inför de olika föreställningarna.   

5.2.2 Vilka uppfattningar har handledarna om verksamheten? 
Vi frågade handledarna vad anledningen var till att de startade den privata dagliga verksam-
heten. Johanna och Göran berättar att de på sitt tidigare arbete i den kommunala dagliga 
verksamheten som ett projekt satte upp en show. De märkte då att deltagarna i showen ut-
vecklades väldigt mycket. Johanna beskrev resultatet med showen på följande sätt:  
 

Att många av de här personerna har väldig talang och att man får göra nånting menings-
fullt. Vi tyckte att vi hade ett bra mål att jobba fram till att det blir nånting av allt slit man 
gör... Personerna utvecklades väldigt mycket och vi kunde ställa krav. 
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Johanna fortsatte att berätta om den tidigare kommunala dagliga verksamheten så här: 
 

...det finns ju många gånger kanske lite skräckexempel på att man inte gör nånting som 
inte är så meningsfullt kände vi som hade jobbat så då. Man kanske sitter och monterar 
ihop nånting som kanske inte blir nånting i slutänden... och tyckte att det var frustrerande 
att jobba så. 

 
Göran beskrev att när de arbetade med projektet upplevde han att det hände saker med de 
deltagare som var med i showen. Han sade så här: 
 

...man blev mer självständig. Personer som hade gått och tittat ner i golvet reste på hu-
vudet, man vart självständig och man utvecklades på, tyckte jag, kort tid, på ett väldigt, ja, 
slående sätt så att säga. 

 
När projektet efter ett halvår var slut berättade Göran och Johanna att de gick till sin chef för 
att se om det fanns någon möjlighet att permanenta verksamheten, eller i alla fall göra något 
liknande projekt. Cheferna för de kommunala dagliga verksamheterna ansåg sig inte ha någ-
ra pengar till att satsa vidare utan det hade enbart varit ett projekt som nu var avslutat. Jo-
hanna uttryckte sig så här: 
 

...det var ju många som tyckte att det där kan man hålla på med på fritiden va, det där är 
inget riktigt jobb. 

 
Vi frågade vad cheferna ansåg vara ett riktigt jobb. Johanna menar att det var de traditionella 
arbetsuppgifterna på en daglig verksamhet, till exempel att montera ihop saker. Hon sade 
vidare att:  
 

När vi slutade så var det väldigt många som gick tillbaka...man gick tillbaka till gamla de-
struktiva beteenden för att det inte kändes meningsfullt helt enkelt...Och vi tyckte det var 
för jäkligt rent ut sagt att se hur man faktiskt föll tillbaka och för jäkligt att vi inte kunde 
fortsätta projektet.   

 
På grund av detta missnöje med hur cheferna motarbetade handledarna väcktes en idé om 
att starta en egen verksamhet där man kunde hålla på med dans och teater på heltid. Göran 
beskrev det så här: 
 

Men i alla fall då började vi diskutera om att om inte kommunen vill satsa så försöker vi 
göra det på egen hand. Så det var där det började och sen har vi hållit på i ett och ett 
halvt till två år innan vi kom till att det verkligen satte igång. 

 
Vi frågade handledarna hur man gick till väga vid rekryteringen av deltagarna. Marie berätta-
de att handledarna tillsammans satte sig ner och utifrån resultatet av intervjuerna valde ut 
femton deltagare som kändes mest passande för denna typ av verksamhet. Hon berättade 
också att de inte hade någon färdig mall över hur verksamheten skulle utformas utan att: 
 

Vi och deltagarna får forma det här tillsammans utifrån vilken grupp det blir. 
 
Göran kände att andra i deltagarnas närhet tidigare haft stort inflytande på var dessa skulle 
arbeta. Skillnaden i den privata dagliga verksamheten beskrev han så här: 
 

...för vi tyckte att det var väldigt viktigt att man hade intresse själv. Att inte folk runtom-
kring tyckte för mycket utan att man är intresserad själv. 
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5.3 Delaktigheten 

5.3.1 Hur kopplar deltagarna begreppet delaktighet till verksamheten? 
I intervjuerna med deltagarna sade samtliga att de varje morgon träffas och har ett morgon-
möte. Där tar man upp vad som ska göras under dagen. För att alla ska förstå skrivs dagens 
innehåll upp på en tavla i baslokalen. Vi frågade Lina om de som deltagare får vara med och 
bestämma något i den privata verksamheten. Hon svarade: 
 

Vi hjälps åt och bestämma, precis. Det är det är som är så bra. 
 
Vi frågade vidare om hon tyckte att det var likadant i den verksamhet hon tidigare varit. Hon 
svarade: 
 

Nej, de bestämde mer där än här. 
 
Sara berättade att det är handledarna som tillsätter rollerna i de olika föreställningarna men 
att deltagarna i övrigt får vara med och bestämma ganska mycket. Hon menade också att: 
 

Vi får nog vara med och bestämma ganska mycket. 
 

Vi frågade Sara vad de får vara med och bestämma över i den privata dagliga verksamheten. 
Hon svarade : 
 

Jag vet inte riktigt. Om vi ska ut och åka nånstans till XX (en annan stad, vår anm.) får vi 
bestämma om vi ska dit, men alla måste följa med. 

 
Sara anser även att de är delaktiga på grund av de olika kommittéer deltagarna är med i. 
Sara är exempelvis med i en festkommitté. Hon menade att: 
 

...där får vi vara med och bestämma och komma med förslag och sånt. 

5.3.2 Hur förklarar handledarna begreppen normalisering, integre-
ring/inkludering, delaktighet och aktivitet med koppling till verk-
samheten och deltagarna? 

 
Vår första fråga inom detta område handlade om hur begreppet normalisering kunde kopplas 
till denna verksamhet. Marie sade att den privata dagliga verksamheten ska vara som vilket 
annat jobb som helst. Man ska rätta sig efter de regler och normer som finns på arbetsplat-
sen. Hon menade vidare att: 

 
...vi beter oss inte hur som helst. Det ska inte vara accepterat att göra si och så bara för 
att man har en utvecklingsstörning. Man ska inte kunna ta genvägar och skylla på sin ut-
vecklingsstörning utan det ska vara så lika en vanlig arbetsplats som möjligt och vi är en 
del i samhället och vi är viktiga. 

 
Johanna förklarade vad hon menar med normalisering så här: 
 

...vi ställer krav och har våra tider, vi har vissa regler så här är det på den här arbetsplat-
sen...det är som på andra arbetsplatser...alltså man väljer själv, men då får man också ta 
ansvar för sina val. 

 
Enligt Johanna är normalisering även att tydliggöra vikten av att ställa upp för gruppen och 
visa att alla har en viktig plats. Sköter man inte sin respektive uppgift så blir det problem för 
hela gruppen. Det innebär att alla har viktiga roller. 
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Vi frågade handledarna hur de ser på integrering. Marie sade att ett av målen för verksamhe-
ten är integrering. Hon menade att: 
 

...det är att vi ska gå lite över gränserna. Det ska va naturligt att vi också finns mitt bland 
alla andra. 

 
Göran berättade att de har en naturlig integrering eftersom de vistas i ett kulturhus med 
många olika verksamheter, till exempel teater, restaurang och gymnasium. Dessutom har de, 
enligt Göran, ett visst samarbete med olika verksamheter i kulturhuset och övriga kommunen. 
Anledningen till att de flyttade till just dessa lokaler var enligt Göran att: 
 

Vi vill ha en mix utav våra utvecklingsstörda och normalstörda som vi pratar om. Och det 
har vi uppnått genom att samarbeta... 

 
Vi frågade även handledarna om de hade hört talas om begreppet inkludering och förklarade 
att man numera övergått till att använda detta begrepp i stället för integrering. Handledarna 
hade inte hört talas om detta begrepp men när vi mer ingående förklarade betydelsen kände 
samtliga att de var på väg mot inkludering. Göran menade att: 
 

Ja, jag kan känna att de yngre deltagarna vi har som kommer direkt från skolan och 
överhuvudtaget pryo vi har, den yngre generationen vi har är mycket mer inkluderade än 
vad man var tidigare. Man är liksom sen man var liten van att vara med i alla miljöer och 
va med på allt och överallt och så där. Det är inget jag kan se hos våra deltagare, de som 
är lite äldre, att det också finns en liten, det kan finnas en liten rädsla för att inkluderas då 
eller integreras. 

 
Nästa begrepp vi frågade om var delaktighet. Göran jämförde nuvarande arbetsplats med 
verksamheter han varit i tidigare och sade så här: 
 

Det är inte det där, att vi här uppe, jag tycker det var lite så där man jobbade tidigare att 
det var liksom vi och dom. Här, vi är liksom ihop hela dagarna....och det liksom inbjuder 
till delaktighet. 

 
Johanna berättade att när de till exempel ska sätta upp en föreställning så är alla delaktiga 
såväl handledare som deltagare. Det är handledarna som skriver ett grundmanus och tillsät-
ter rollerna men i övrigt så får deltagarna ge förslag och komma med idéer. 
 
Delaktighet för Marie är att varje person är viktig i gänget. Hon uttryckte det så här: 
 

Det är ett pussel och det blir inte bra utan en pusselbit och delaktighet är också det här 
att kunna påverka verksamheten, att vi är lyhörda och som jag pratade om att var och en 
har rätt att säga sin mening. Delaktigheten tycker jag också består i att ha deltagarna 
med så mycket som möjligt i det som händer. 

 
Problemet, enligt Marie, är att det är de som är handledare och de måste sätta en gräns för 
vad som är deras jobb och vad deltagarna kan vara delaktiga i. 
 
Det sista begreppet handlade om aktivitet/aktivitetsnivå. Vi frågade om det finns aktiviteter 
som passar alla oavsett vilken intellektuell nivå man ligger på, om det finns begränsningar 
och hur man gör för att aktiviteterna ska passa alla. Johanna menade att de både har aktivi-
teter tillsammans och att det finns möjlighet att utveckla sina egna aktiviteter. En del arbetar 
individuellt med vissa saker för att de ska kunna utvecklas. Ibland får de som är lindrigt ut-
vecklingsstörda stå tillbaka när man arbetar allihop tillsammans. Hon sade att: 
 

Och därför vill vi också att man ska kunna göra individuella arbeten där jag får växa på 
egen hand också....Vi försöker skapa utrymmer för varje individ att utvecklas på olika vis. 
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Den skillnad Johanna ser jämfört med den kommunala dagliga verksamheten är att den är 
mer fyrkantig. 
 

...att individerna får anpassa sig efter verksamheten och deras innehåll och vi kan anpas-
sa verksamheten efter individerna. 

 
Verksamheten arbetar delvis i mindre grupper för att på så sätt kunna höja aktivitetsnivån 
hos deltagarna. Göran förklarade det så här: 
 

...det har vi också märkt när vi gått ner på senare tid i de här små grupperna, att vi mär-
ker att aktiviteten höjs i de här grupperna. 

 
Enligt Marie är det viktigt att alla ska våga pröva på alla aktiviteter som verksamheten erbju-
der och på så sätt känna in var man själv passar bäst. Detta sker oftast i en dialog med en 
handledare, där handledaren har en viktig roll att stötta och se till att deltagaren inte ska 
känna sig begränsad utan tycka om det den gör.   

5.4 Framtiden 

5.4.1 Hur ser deltagarna på framtiden? 
På frågan om vilket Johans drömjobb är svarade han att han inte vill vara kvar i denna verk-
samhet för alltid. Han har högre ambitioner. Han svarade så här på frågan om denna typ av 
arbete var ett drömjobb: 
 

Ja, tills vidare tills man kommer högre upp, det vill man ju göra, inom teatern, så att man 
får riktig lön. 

 
När vi frågade Johan vad han tror att han gör om fem år svarade han att det var svårt att 
svara på. Han menade att det får visa sig, att man helt enkelt får se hur långt man då har 
kommit. 
 
Lina svarade så här på frågan om hon har något drömjobb som hon gärna skulle vilja arbeta 
med: 
 

Nja, inget drömjobb precis, jag har ju ett som finns här, det är min dröm kan man säga. 
 
Lina menade att när hon vara på det gamla jobbet var hennes dröm att få arbeta med sång 
och dans och det kunde hon inte göra där. Hon svarade så här på frågan om framtiden: 

 
Ja, så länge de vill ha kvar mig här så är jag nog kvar här antar jag. Om de vill ha kvar 
mig här vill säga, och av mig förståss. 

 
Sara var lite osäker när vi frågade om drömjobbet och framtiden. Hon sade dels att hon vill 
göra något helt annat i framtiden men hon sade också att hon vill fortsätta inom denna verk-
samhet men då åka ut i landet och syssla med teater. Sara vill fortsätta sjunga och bli känd. 
Avslutningsvis frågade vi Sara vad hon gör om fem år. 
 

Jag vet inte vad jag gör om fem år. Förhoppningsvis är jag väl kvar här....Jag vill stå på 
scenen, det är roligt. 

5.4.2 Hur ser handledarna på framtiden? 
Johanna är säker på att de kommer att expandera och öppna fler platser. Man vill att delta-
garna ska få specialisera sig på det som de är intresserade av. Det kan gälla allt ifrån att 
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arbeta med rekvisita till att spela teater. Deltagarna ska på så sätt kunna få möjlighet att ut-
vecklas inom sitt specifika intresseområde. Marie är inne på samma linje hon sade att: 
 

...vår verksamhet kanske är lite annorlunda än vad den är idag, att vi har förgrenat oss så 
att man som deltagare får jobba lite mer med det man tycker allra bäst om och är dukti-
gast på...Vi kommer aldrig att bli färdiga så länge vi håller på och så länge folk vill ha oss 
och det är ju bara vi som kan se till att folk vill ha oss. Så kommer vi att utvecklas det är 
jag helt säker på. 

 
När vi frågade handledarna om deras syn på deltagarnas framtid svarade Göran att det inte 
är någon ambition att deltagarna ska vara kvar i verksamheten för evigt. Om deltagarna inte 
trivs i verksamheten, menade Göran, att de uppmuntrar och stöttar dem till att göra något 
annat i stället. Om handledarna däremot ser att deltagarna har potential att gå vidare sade 
Göran att: 
 

...när vi ser att personen har kommit så långt, eller utvecklats så långt så att man skulle 
kunna ta ett steg till, någon slags individuell plats eller liknande, att vi då verkligen försö-
ker trycka på så att det blir så. 

 
Göran sade att en individuell plats är att jobba ensam ute på ett företag tillsammans med en 
handledare till skillnad mot att jobba ute på en arbetsplats tillsammans med en hel grupp 
personer med utvecklingsstörning. Vi frågade även Göran om han tror att deltagarna har 
möjlighet att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden, alltså inte en individuell plats. 
Han svarade då: 
 

Jag tycker vi har personer som skulle kunna klara det, men det krävs, det krävs ändå nå-
gon slags, vad ska vi säga, stöd på något sätt va. 

 
Johanna sade så här om deltagarnas framtid: 
 

Vi vill ju absolut att man ska kunna komma vidare. Vår verksamhet är ju inte någon sista 
anhalt utan kan man och hittar, så vill vi att personerna naturligtvis ska komma ut. Vi vill 
ju att man ska bli så självständig som möjligt... 

 
Vi frågade, komma ut var? 
 

Komma ut på kanske någon form av individuell plats eller på en anställning eller kunna 
jobba, få ett mer riktigt jobb vill vi ju naturligtvis. Det ser ju väldigt olika ut var man är men 
ser vi kapaciteten så vill vi så.... 

 
Johanna avslutade med att säga att om det finns rimliga möjligheter för deltagarna att kom-
ma vidare så vill de hjälpa personerna fram till det. Hon menar att det är ett av deras mål. 
 
Marie menade att det kan vara svårt för deltagarna själva att veta vilka möjligheter som finns 
för dem i framtiden. Hon ser det som handledarnas roll att pusha på deltagarna och visa möj-
liga vägar för dem att gå vidare, de som nu kan gå vidare. Vi frågade vad hon menar med att 
gå vidare. Marie svarade då: 
 

Till att kanske få göra ännu mer av det som man vill göra. Vi har ju deltagare som har va-
rit på audition i Stockholm nu här i söndags....det skulle de ju inte ha kunnat göra om inte 
vi hade pushat på dem. Sen finns det ju de som själva säger att ”jag trivs, jag tycker att 
det här är jättebra, men jag är ung, här ska inte jag stanna hela mitt liv”. Det är sunt men 
alla har inte den förmågan och jag tycker, jag menar, så länge det funkar och man trivs 
och så länge det är bra, låt det va då. Jag tycker att det är sorgligt om det ska va för alltid. 
Det finns annat i livet. 
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6 Analys 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och förstå den viljeinriktning som präglar en privat 
daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning utifrån olika utsagor från handledare 
och deltagare. De frågor vi ställde till deltagare och handledare var vilka uppfattningar de har 
till verksamheten, hur deltagarna ser på delaktighet, hur handledarna ser på begreppen nor-
malisering, integrering/inkludering, delaktighet och aktivitet kopplat till verksamheten samt 
hur samtliga ser på framtiden.  Vi har i vår uppsats utgått ifrån två möjliga viljeinriktningar, 
det linjära och det cirkulära tänkandet. Det linjära tänkandet innebär för oss att man utgår 
ifrån ICIDH där man fokuserar på patient och klient. I det cirkulära utgår vi ifrån ICF där 
medborgaren i stället står i fokus. För att förstå dessa viljeinriktningar och kunna se var den 
privata dagliga verksamheten står i förhållande till dessa inriktningar använder vi oss av 
Bradleys modell (se bilaga 1, Misa). Modellen delas in i tre faser, den institutionella fasen, 
avvecklingsfasen, som vi anser präglas av det linjära tänkandet och medborgarskapsfasen, 
som kan exemplifiera det cirkulära tänkandet. Vi använder oss i analysen av modellens olika 
faser för att placera in de delar som går in under huvudbegreppen, verksamheten, delaktig-
heten och framtiden. 

6.1 Verksamheten 

I samtalen med handledare och deltagare framträder fyra teman kopplade till verksamheten. 
Dessa har vi kallat (i) Motivationshöjande, (ii) Den medgörliga verksamheten, (iii) Det nästan 
riktiga och (iv) Det möjliga. 

6.1.1 Motivationshöjande 
Samtliga deltagare i intervjuundersökningen hade tidigare arbetat inom kommunal daglig 
verksamhet, men uttryckte att de inte hade känt att de fått göra något meningsfullt eller sti-
mulerande arbete. Det hade mer handlat om att göra saker för att fördriva tiden och därför 
hade de inte känt någon glädje över att gå dit. I den privata dagliga verksamheten känner de 
däremot att de får göra det som de är intresserade av och på så sätt blir det något betydelse-
fullt och inte bara en förvaringsplats. Lina, en av deltagarna, menar att hon i den privata dag-
liga verksamheten får göra saker som hon är intresserad av. Detta i sin tur gör att hon blir 
motiverad att delta i verksamheten. 

6.1.2 Den medgörliga verksamheten 
När handledarna intervjuat deltagarna valdes femton av dessa ut till att arbeta i den privata 
dagliga verksamheten. Det var de som passade bäst för den verksamhet man ville forma. 
Handledarna hade från början ingen färdig mall över hur man ville utforma verksamheten 
utan de och deltagarna skulle tillsammans forma den beroende på vilken grupp det skulle bli. 
Tanken från handledarnas sida är att det är verksamheten som ska anpassas till individen. 
 
De två ovanstående delarna kan kopplas till medborgarskapsfasen (se bilaga 1) i Bradley-
modellen. I denna fas är stödet individuellt anpassat utifrån den funktionsnedsättning perso-
nen har. Den privata dagliga verksamheten ligger i linje med denna fas genom att man dels 
ser till att verksamheten ska vara anpassad så att man blir motiverad att gå dit samt att den 
är utformad utifrån de individer som arbetar där. Detta är i linje med den viljeinriktning som vi 
kallar det cirkulära tänkandet. 

6.1.3 Det nästan riktiga 
Rekryteringsprocessen i den privata dagliga verksamheten visade sig ha liknande drag som 
på den reguljära arbetsmarknaden. Deltagarna var positiva över att de fick fylla i en ansökan, 
gå på intervju och även arbetspröva i verksamheten innan det slutgiltigt bestämdes att de 
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fick en plats. Även deltagarna ser rekryteringsprocessen som viktig och att den liknar pro-
cessen på en riktig arbetsplats. En av deltagarna uttrycker sig så här: 
 

Sen skrev man på ett papper, sådana där viktiga papper då. Så att man kom in här då. 
 
Deltagaren syftar här på anställningsbeviset som hon skrev på innan hon började i den priva-
ta verksamheten. Handledarna har medvetet utarbetat en rekryteringsprocess som ska likna 
den på den reguljära arbetsmarknaden för att deltagarna ska känna att det påminner om ett 
riktigt jobb. I stället för att, som i avvecklingsfasen (se bilaga 1), se personen med utveck-
lingsstörning som en klient eller omsorgstagare ser man i den privata dagliga verksamheten 
personen som en medborgare som alla andra. Även detta ligger i linje med det cirkulära tän-
kandet.  Medborgartanken innebär bland annat att personer som har någon form av funk-
tionsnedsättning ska behandlas som en medborgare med samma skyldigheter och rättighe-
ter som alla andra och inte som ett föremål med särskilda åtgärder (1999/2000:79). 

6.1.4 Det möjliga 
När handledarna satte upp en föreställning i den kommunala dagliga verksamheten såg de 
att deltagarna hade en talang och att de blev mer självständiga. I stället för att hitta aktiviteter 
som enbart sysselsatte deltagarna satte handledarna upp individuella mål tillsammans med 
deltagaren och på så sätt såg man att varje deltagare utvecklades. Handledarna upplevde 
det meningslösa i att arbeta med något som inte gav något i slutändan. ICIDH handlade 
mycket om att fokusera på den funktionsnedsattes hinder och tillkortakommanden (Gustavs-
son 2004:50). Genom att tänka i nya banor upptäckte handledarna att det fanns potential och 
utvecklingsmöjligheter hos deltagarna. Man såg bortom funktionsnedsättningen och fokuse-
rade i stället på de förmågor som deltagarna hade och kunde utveckla. Detta sätt att arbeta 
på tog handledarna sedan med sig till den privata dagliga verksamheten. Vi anser att verk-
samheten här kan placeras i avvecklingsfasen. I denna fas är det viktigast att se till perso-
nens förmågor och utveckling. Detta ligger i linje med det linjära tänkandet.  
 
Sammanfattningsvis: Det finns en ambition att den undersökta, privata dagliga verksamheten 
ska vara så motiverande och utvecklande som möjligt för deltagarna. Den ska även formas 
utifrån deltagarnas behov och intressen. Det kan ses som en tänkt ordning – en viljeinriktning 
– att se varje deltagare som vilken medborgare som helst med samma rättigheter, men ock-
så med skyldigheter som alla andra. Verksamheten är till viss del ännu uppbyggd utifrån ett 
linjärt tänkande, men också av ett framåtsyftande, modernt cirkulärt tänkande. 

6.2 Delaktigheten 

I samtalen med handledare och deltagare framträder fyra teman kopplade till delaktigheten.  
Dessa har vi kallat (i) Delaktigheten, (ii) Inflytandet, (iii) Det normerande och (iv) Den naturli-
ga integreringen. 

6.2.1 Delaktigheten 
Deltagarna upplever flera skillnader mellan den kommunala och den privata dagliga verk-
samheten. De kände att de i den kommunala verksamheten inte fick vara med och påverka 
utformningen av verksamheten de deltog i. En av deltagarna menade även att det mesta 
som skulle göras bestämdes av personalen. Enligt ICF är delaktighet individens engage-
mang i olika situationer i livet (Möller 2005:37). I den privata dagliga verksamheten känner 
deltagarna att de blir engagerade. Ett exempel på deltagarnas delaktighet i verksamheten är 
de dagliga morgonmötena där alla kommer till tals och får vara med och påverka innehållet i 
verksamheten. Där går man även gemensamt igenom hur dagen ska se ut. Genom en öp-
pen dialog får alla vara med och påverka. De flesta beslut fattas kollektivt och samtliga mås-
te vara överens. 
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6.2.2 Inflytandet 
Handledarna menade att det är viktigt att deltagarna själva får söka en plats i den privata 
dagliga verksamheten. Deltagarna kände att i andra verksamheter, som de arbetat i, var det 
andra personer i deras närhet som hade stort inflytande. I den privata verksamheten ser 
handledarna i stället till vad deltagarna själva vill göra. Genom möten där många idéer kom-
mer fram och genom en aktiv dialog ser handledarna till att stärka deltagarnas inflytande på 
verksamheten. Detta är i överensstämmelse med en av grundprinciperna i supported emplo-
yment, där individen ska vara i centrum och man ska se till dennes intressen och val (Bond 
2004). 
 
Delaktighet och inflytande för deltagarna stämmer överens med medborgarskapsfasen, i 
Bradley-modellen, där individen har ett självbestämmande över sin situation. Det är handle-
darna som styr verksamheten i form av att till exempel välja typ av föreställning och tillsätta 
roller. Men i vilken arbetsorganisation man än befinner sig i så finns det alltid någon typ av 
styrning uppifrån. Den privata dagliga verksamheten präglas av ett cirkulärt tänkande efter-
som verksamheten, i detta avseende, liknar en reguljär vanlig arbetsplats. 

6.2.3 Det normerande 
Normalisering, enligt handledarna, är att arbetet på den privata dagliga verksamheten ska 
vara som vilket jobb som helst. Deltagarna ska, liksom andra, rätta sig efter de regler och 
normer som finns på arbetsplatsen. Enligt handledarna ska inte utvecklingsstörningen i sig 
vara en anledning till att få bete sig hur som helst och på så sätt kunna ta genvägar. Krav 
ska kunna ställas på deltagarna och de ska kunna ta ansvar för de val de gör. Detta normati-
va tankesätt påminner om en amerikansk tolkning av normalisering, främst företrädd av Wol-
fensberger (Tideman 2000). 

 
...individen ska känna till vad som betraktas som normalt så att hans eller hennes möj-
ligheter att inneha värdesatta roller ökar (aa:55) 

 
Det är, enligt handledarna, viktigt att även den privata dagliga verksamheten följer de normer 
som finns i övriga samhället. Även här befinner sig verksamheten i medborgarskapsfasen, 
enligt Bradley-modellen, genom att det fungerar som på vilken arbetsplats som helst. Delta-
garna är här inte, som i avvecklingsfasen, någon klient eller omsorgstagare som verksamhe-
ten anpassar sig särskilt till på grund av deras funktionsnedsättning. Deltagarna är vanliga 
medborgare som ska rätta sig efter de regler som finns på en arbetsplats och detta ligger i 
linje med det cirkulära tänkandet.  

6.2.4 Den naturliga integreringen 
Handledarna talar om en ”naturlig” integrering. En naturlig integrering för handledarna är att 
man finns på samma ställe som andra helt ordinära verksamheter och samarbetar med des-
sa. Vid intervjuerna förde vi in samtalet på inkludering och förklarade att detta är ett begrepp 
som man börjat använda som synonym till integrering. Gustavsson talar om fyra typer av 
inkludering, fysisk, funktionell, social och samhällelig inkludering. Vi väljer att fokusera på 
fysisk och social inkludering. Den fysiska inkluderingen innebär att man har samma möjlighe-
ter att utnyttja samhällets arenor och den sociala inkluderingen innebär att alla har möjlighet 
att delta i det sociala samspelet och ingå i sociala nätverk. Handledarna hade inte hört talas 
om inkludering, men efter att ha fått en förklaring till betydelsen av detta begrepp, kände de 
att de nog är på väg mot inkludering. Den fysiska inkluderingen har redan uppfyllts, enligt 
handledarna, genom att man vistas i samma lokaler som andra verksamheter. En av handle-
darna kände att det är skillnad på de yngre och äldre personerna med utvecklingsstörning. 
Han menar att de yngre personerna med utvecklingsstörning, redan från början varit en mer 
naturlig del i samhället. Många i den äldre generationen har i stället vuxit upp på institutioner 
och har därför hela tiden varit en grupp för sig i samhället.  De kan därför känna en rädsla 
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över att bli inkluderade i samhället eftersom tryggheten finns i gruppen av personer med 
samma typ av funktionsnedsättning. Handledarna tycker att man kommit långt även med den 
sociala inkluderingen genom att man finns bland andra och att exempelvis gymnasieeleverna 
kommer ner och pratar med deltagarna och hjälper till vid olika föreställningar. 

 
Man snackar lite här nere och man träffas och de kommer in till oss ibland och liksom 
hejar så. Där kan jag känna att det finns liksom en liten naturlig del... 

 
Detta ligger i linje med medborgarskapsfasen som talar om att de funktionshindrade ska ha 
rätt att vara avvikande och ha en funktionsnedsättning.  
 
Sammanfattningsvis: Här kan vi se att det finns en strävan att individen genom delaktighet 
och inflytande har en möjlighet att påverka sin situation. Deltagarna ska inte särbehandlas på 
grund av sin funktionsnedsättning, utan de ska rätta sig efter samma regler som vilken med-
borgare som helst. Handledarna menar att deltagarna är fysiskt inkluderade, genom att fin-
nas i samma lokaler som andra verksamheter, samt att man är på god väg att även bli socialt 
inkluderade. Detta genom att deltagarna har en bra kontakt med andra, exempelvis gymna-
sieeleverna. Viljeinriktningen inom delaktigheten ligger i linje med ett cirkulärt tänkande och 
därmed även i medborgarskapsfasen enligt Bradley-modellen. 

6.3 Framtiden  

I samtalen med handledare och deltagare framträder två teman kopplade till framtiden. Des-
sa har vi kallat (i) En början på strävan mot ett riktigt arbete, (ii) Med stöd går det, ingen sista 
anhalt 

6.3.1 En början på en strävan mot ett riktigt arbete 
Deltagarna hade olika tankar om framtiden och drömjobb. Samtliga vill hålla på med teater 
och dans men på olika sätt. Johan såg arbetet på den privata dagliga verksamheten som en 
början på en strävan att nå ett riktigt arbete inom teatern med, som han uttryckte det, en rik-
tig lön. Johans målsättning ses som en strävan att komma ut på den reguljära arbetsmark-
naden och att fullt ut få vara en del av samhället. Lina däremot är nöjd med den verksamhet 
hon är i nu och har ingen ambition att nå längre. Sara känner sig osäker men vill på något 
sätt hålla på med teater i framtiden och då gärna fortsätta i den privata verksamheten men 
att få möjlighet att komma ut och uppträda i landet. I supported employment är tanken att 
hitta ett riktigt jobb till personen med funktionsnedsättning och att denne även ska ha en rik-
tig lön (Antonson 2003:42). Risken, enligt det amerikanska synsättet, är att personer med 
utvecklingsstörning, som arbetar inom daglig verksamhet ihop med andra personer med ut-
vecklingsstörning, lättare hamnar i ett utanförskap. Personer med utvecklingsstörning ska i 
stället ut på den reguljära arbetsmarknaden för att på så sätt kunna vara ansiktet utåt för 
företaget. Poängen med detta är att statusen höjs för personer med utvecklingsstörning (Ti-
deman 2000:55). Enligt Bradley-modellens avvecklingsfas använder man sig av en individu-
ell habiliteringsplan. Man vill att individen ska ”göras skicklig” inom ett specifikt område. Vi 
anser att den privata dagliga verksamheten kan placeras in här. Handledarna strävar efter att 
deltagarna ska bli skickliga på teater och kunna utvecklas inom detta område. Det är samti-
digt inte givet att man kan gå vidare till ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Det 
beror på, menar man, vilken kapacitet personen har. I medborgarskapsfasen har man en 
personlig ”framtids-” planering. Enligt vad vi kan se så har man i den privata dagliga verk-
samheten en viss framtidsplanering för alla. Man vill att deltagarna ska utvecklas och bli mer 
självständiga. Samtidigt tror man att för vissa är den privata dagliga verksamheten det bästa 
alternativet, medan andra skulle kunna komma ut på arbetsmarknaden, men då med visst 
stöd. Här rör man sig någonstans mitt emellan avvecklingsfasen, det linjära tänkandet (först 
träna, sedan - kanske - ett riktigt arbete) och medborgarskapsfasen, det cirkulära tänkandet 
(först arbete, sedan träna). 
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6.3.2 Med stöd går det, ingen sista anhalt 
Handledarna tror att vissa skulle kunna klara av att vara på en reguljär arbetsplats men ändå 
med någon form av stöd. Ser handledarna att det finns potential hos någon eller några av 
deltagarna, tror de att någon form av individuell plats med visst stöd skulle vara en bra lös-
ning. Finns kapaciteten till att få ett riktigt jobb ute på den reguljära arbetsmarknaden vill 
handledarna att deltagarna ska få den möjligheten. Ett av målen för verksamheten är just att 
hjälpa deltagarna att komma vidare. Däremot kan det vara svårt för deltagarna att veta vilka 
möjligheter som finns. Handledarnas roll är då att visa på möjliga vägar. Ett exempel på detta 
är att några av deltagarna varit på en audition för en teateruppsättning. Alla har däremot inte 
förmågan att ha högre ambitioner om framtiden än att vara på en daglig verksamhet. Hand-
ledarna ser inte den privata dagliga verksamheten som en sista anhalt. De vill verkligen att 
deltagarna ska komma vidare och bli så självständiga som möjligt. Handledarna tror att man i 
framtiden kommer att expandera verksamheten. Man vill att deltagarna ska kunna specialise-
ra sig mot det som man är intresserad av och få möjlighet att utveckla sig inom sitt specifika 
arbetsområde. Detta kan man koppla till regeringspropositionen, Från patient till medborgare 
(1999/2000:79). Här sägs att om alla ska kunna uppnå jämställdhet i landet krävs att vuxna 
med funktionsnedsättning får chanser till ett så normalt liv som möjligt. Målet, enligt denna 
proposition, är att personer med funktionsnedsättning ska ha ett förvärvsarbete. På detta sätt 
får de en trygghet som leder till att de tillförsäkras en möjlig levnadsnivå (aa:25). Det ligger 
även i linje med hur man tänker inom ICF (Möller 2005) och supported employment (Anton-
son 2003). Servicen för personer med utvecklingsstörning innebär i avvecklingsfasen att man 
har någon form av vårdprogram och omsorg för personen. I medborgarskapsfasen handlar 
det däremot om att det ska finnas ett stöd för personen så att denne kan fungera i samhället 
som en medborgare. För handledarna i den privata dagliga verksamheten är det viktigt att 
finnas till som ett stöd för deltagarna. De ser potential hos samtliga deltagare och tror att de 
kan komma långt men med hjälp av mer eller mindre omfattande stöd. Här anser vi att man 
ligger i linje med det cirkulära tänkandet där man ser att personen kan finnas med i vilka 
sammanhang som helst om än med visst stöd. 
 
Sammanfattningsvis: Den privata dagliga verksamheten kan ses som en strävan att nå ett 
arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Johan anger ”det nästan riktiga” genom att hans 
strävan är att nå ett riktigt jobb med riktig lön. Någon form av framtidsplanering finns för 
samtliga deltagare men den ser olika ut. Handledarna anser att med visst stöd finns det möj-
lighet att kunna komma vidare till någon annan form av arbete. Den privata dagliga verksam-
heten ses inte som en sista anhalt. Även här står den privata verksamheten någonstans mitt 
emellan det linjära och det cirkulära tänkandet. Handledarna tror att vissa av deltagarna har 
potential att komma vidare medan andra troligen kommer att stanna inom någon slags daglig 
verksamhet. Här är man ännu fångad av ett äldre, linjärt synsätt. 
 

7 Diskussion 
I detta avsnitt diskuterar vi vald metod, resultat och vi ger även förslag på fortsatt forskning 
inom detta område. 

7.1 Metoddiskussion 

Vi har i denna uppsats valt att använda oss av en kvalitativ ansats. Intervjuerna har gjorts 
utifrån en intervjumall med ett antal öppna frågor (se bilaga 2 och 3). Resultatet grundar sig 
på de sex informanternas upplevelser av den privata dagliga verksamheten. Utifrån ett in-
ifrånperspektiv har vi försökt förstå hur respondenternas situation ser ut (Holme & Solvang 
1997:92). Det kan vara svårt att dra generella slutsatser eftersom vi endast intervjuat tre del-
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tagare och tre handledare. Men vi känner att vi ändå fått en bild av hur det kan se ut i en al-
ternativ verksamhet för personer med utvecklingsstörning. Valet av metod känns relevant. Vi 
upplevde att informanterna förstod våra frågor och vi fick ut mycket information av intervjuer-
na. Däremot var det svårt att veta vilken nivå vi skulle lägga oss på vid intervjuerna med del-
tagarna eftersom vi i förväg inte visste om personerna hade en lindrig eller en måttlig utveck-
lingsstörning. Det kan ha bidragit till att vi missade värdefull information. En av våra frågor 
berörde deltagarens syn på sin funktionsnedsättning. Eftersom vi inte visste hur medvetna 
de var om detta och frågan inte kändes relevant för slutresultatet, valde vi att inte ställa den 
frågan. Vissa frågor som ställdes kunde ibland bli ledande eftersom vi ville se till att infor-
manterna verkligen förstod vad vi menade med våra frågor. 
 
Om vi skulle gjort om uppsatsen skulle vi gjort på liknande sätt men kanske i förväg tagit 
reda på vilken nivå på utvecklingsstörning deltagarna hade. På så sätt hade vi kanske kun-
nat formulera frågorna ännu bättre och möjligen fått ut mer viktig information. 

7.2 Resultatdiskussion 

I vår teoretiska bakgrund har vi försökt beskriva två tankeinriktningar på möjligheten för per-
soner med utvecklingsstörning att få ett arbete. Dessa benämner vi som det linjära och det 
cirkulära tänkandet. Förenklat kan uttryckas att det linjära tänkandet innebär att man tränar 
för att om möjligt nå ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Det cirkulära innebär att 
man först får ett arbete och därefter tränar för att kunna behålla detta. I vår analys har vi 
även utgått ifrån Valerie J. Bradleys modell (se bilaga 1) där vi använder oss av avvecklings-
fasen och medborgarskapsfasen för att kunna förstå var den privata dagliga verksamheten 
kan placeras in. 
 
Under arbetet med denna uppsats har vi kommit fram till att den privata dagliga verksamhe-
ten å ena sidan delvis är kvar i det linjära tänkandet som avvecklingsfasen, enligt Bradley-
modellen, handlar om. Å andra sidan är man på väg mot ett cirkulärt tänkande vilket med-
borgarskapsfasen syftar till. Handledarna vill att deltagarna ska bli mer självständiga och ha 
ett självbestämmande, vilket medborgarskapsfasen handlar om. Verksamheten har inte rik-
tigt nått dit än. Detta kan delvis bero på att verksamheten har pågått under så kort tid. Just 
nu fokuserar man mest på att hitta deltagarnas förmågor och utvecklingsmöjligheter och det-
ta ligger i linje med avvecklingsfasen, det linjära tänkandet. Men genom att handledarna ger 
deltagarna individuellt stöd, vilket ingår i medborgarskapsfasen, kan man även se att verk-
samheten bygger på ett cirkulärt tänkande.  
 
När det gäller delaktigheten i verksamheten anser vi att verksamhetens viljeinriktning är cir-
kulär eftersom deltagarna har möjlighet att påverka verksamhetens utformning och även vara 
delaktiga i de flesta beslut som fattas. Deltagarna är, enligt oss, helt fysiskt inkluderade i 
samhället och på god väg att bli socialt inkluderade även om det är en bit kvar innan man 
nått dit fullt ut. I medborgarskapsfasen och det cirkulära tänkandet ingår även att deltagarna 
har samma skyldigheter och rättigheter som övriga medborgare i samhället. I den privata 
dagliga verksamheten har man, som på vilken arbetsplats som helst, regler som deltagarna 
måste rätta sig efter.  
 
En av deltagarna, Johan, visar tydligt att hans ambition med att vara i den privata dagliga 
verksamheten är att kunna få ett riktigt jobb med riktig lön. Han anger ”det nästan riktiga”. 
Vår tolkning av Johans tankar kring arbete är att när han arbetade i den kommunala dagliga 
verksamheten var det bara en form av sysselsättning. Den privata dagliga verksamheten är i 
stället ett nästan riktigt jobb. Genom att finnas där är han och övriga deltagare en bit på väg 
att nå det riktiga arbetet. Handledarna tror att vissa av deltagarna har potential att komma 
vidare till någon form av arbete men då handlar det framförallt om en individuell plats, vilket 
innebär att man är ensam ute på en arbetsplats med habiliteringsersättning och har en hand-



27 

ledare som stöd. För vissa tror handledarna dock att daglig verksamhet är det bästa alterna-
tivet på grund av att det inte har tillräcklig förmåga att finnas ute på den reguljära arbets-
markanden. Vi ser en viss kluvenhet hos handledarna när det handlar om deltagarnas fram-
tid. Den privata dagliga verksamheten befinner sig i ett temporärt mellanläge mellan de två 
viljeinriktningarna linjärt och cirkulärt tänkande, ”temporärt”, därför att man är i rörelse bort 
från det gamla mot något nytt. 

7.3 Förslag till vidare forskning 

För vidare undersökning skulle det vara intressant att jämföra personer som deltar i någon 
form av daglig verksamhet med de som är ute på den reguljära arbetsmarknaden med någon 
form av stöd, exempelvis supported employment. Överhuvudtaget finns det hitintills, som vi 
kan se, inte så mycket tidigare forskning inom detta område. Därför anser vi att det behövs 
mer forskning om arbete för personer med utvecklingsstörning. 
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Bilaga 1. Bradley-modellen 

 



 

 

Bilaga 2. Intervjuguide för deltagarna 
Om personen 
 
Berätta litet om Dig själv (Vem är Du?) 

− ålder 
− familj 
− bostad 
− fritid/intressen 
− skolgång (vilken, när, var) 
− Funktionsnedsättning 

 
Om arbetet 

− tidigare arbete (vad, hur, när, roligt, tråkigt, trivsamt) 
− nuvarande arbete (vad, hur, arbetstider, roligt, tråkigt, trivsamt) 
− Varför arbeta 
− lön/ersättning 
− ekonomi 
− kamrater/vänner (även fritiden) 
− alla funktionsnedsatta? 
− sysselsättning eller arbete (riktigt arbete) 
− drömjobb 

 
Om hur en arbetsdag kan se ut 
Berätta om en arbetsdag från det att Du stiger upp ur sängen till dess Du lägger Dig 
 
Om framtiden 
Hur tänker Du om framtiden? 
Hur ser det ut för Dig om fem år? 



 

 

Bilaga 3. Intervjuguide för handledarna 
Om personen 
Berätta lite om Dig själv (Vem är du?) 

− ålder 
− fritid/intressen 
− utbildning 
− tidigare arbeten 

 
Om verksamheten 
Berätta om verksamheten 

− uppdraget (från vem?) 
− rekrytering 
− marknadsföring 
− mål och riktlinjer 
− metoder i arbetet som handledare 
− personalens utbildningsbakgrund; - möjligheter till fortbildning? 
− förändring för handledare och deltagare (jämfört med ”gamla”) 
− verksamhetens mål jämfört med kommunens dagliga verksamhet 
− (trygghet, utveckling och delaktighet) 
− samarbete med kommunal daglig verksamhet 

 
Om deltagarna 
Berätta om deltagarna 

− målgrupp 
− grad av funktionsnedsättning 
− motivation 
− inflytande (över verksamheten, aktiviteter osv.) 
− behov av hjälp (t ex av anhörig, handledare) 
− om någon av deltagarna slutat under året (orsak) 

 
Verksamheten kopplad till  
Hur skulle Du vilja koppla begrepp som 

− normalisering, 
− integrering, 
− delaktighet och  
− aktivitet till verksamheten? 

 
Om en arbetsdag 
Hur ser en arbetsdag ut för Dig från det att Du kommer till arbetet till dess Du går hem? 
 
Om framtiden 
Har verksamheten utvecklats som Du tänkt Dig efter ett år? 
Hur tänker Du om framtiden avseende verksamheten? (längre fram, 5 år) 
 


