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mamma undrade ibland vad mina ständiga studier skulle leda till och undra-
de: Blir det en keps eller en hatt? Båda mina föräldrar gick bort under 2004 
men så länge de levde var de engagerade och intresserade. 

Mina erfarenheter från den sociala praktiken och som lärare i socialt arbe-
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värdefulla synpunkter på seminarier men också för allehanda praktisk hjälp, 
goda möten och uppmuntran. Särskilt vill jag nämna Gunnel Rönnols och 
Meta Lindström mina doktorandkolleger som berikat doktorandlivet på 
många olika sätt både i Umeå, i Lunån och på Torpet. Ett speciellt tack till 
forskningssekretere Ewa Persson som har varit min kontaktperson i stort 
som smått. 
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Tack till er alla. Ett speciellt tack till Marie Albertsson för ditt engagemang 
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tackar jag för inspiration, förståelse och delad kunskap. David Brunt har 
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Rören. Tack också till Agneta Kanold för kommentarer på stora delar av mitt 
manus i slutfasen . 

Avslutningsvis ett varmt tack för ett osvikligt stöd från min särskilt i 
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1. Inledning 
 
 
Under flera år arbetade jag som kurator med personer som betecknades ha 
utvecklingsstörning, deras familjer och deras personal. 1986 utförde jag och 
en kollega en intervjustudie där 21 vuxna personer med utvecklingsstörning, 
vilka flyttat från gruppbostad till egen bostad, ingick. De hade individuellt 
utformat stöd efter utflyttningen. Intervjuerna speglade en samstämmighet 
hos intervjupersonerna om att de, trots svårigheter i det nya livet upplevde 
frihet, oberoende och inflytande över sina egna liv. Vårt resultat visade ock-
så på att vardagen i gruppbostäderna delvis omfattade liknande strukturer 
som dem som fanns på de tidigare vårdhemmen, exempelvis i fråga om hy-
gien, fritid och personalstöd (Blomberg & Boberg-Ekström 1986). Både 
resultatet i sig och det faktum att vi intervjuat personerna själva väckte stor 
uppmärksamhet bland anställda på olika nivåer i det landsting vi arbetade i. 
Rapporten initierade en bred diskussion om gruppbostäder i olika personal-
grupper och på konferenser där vi ofta ombads medverka. Detta hade för-
modligen att göra med att gruppbostaden då oftast betraktades enbart som en 
ny, god och inte ifrågasatt boendeform och den sågs som det främsta alterna-
tivet för ersättning av vårdhemmen.  

Under cirka tio års tid efter att denna undersökning genomförts mötte jag 
flera av deltagarna i studien i olika situationer. De berättade ofta om olika 
svårigheter, men även om möjligheter att bli socialt delaktiga i samhället. Att 
kunna styra över sitt vardagsliv exempelvis när det gällde att välja fritids-
verksamhet, kläder, mat, att ha egna möbler, kaffekoppar, gardiner, och TV 
var positiva erfarenheter och förutsättningar. Svårigheterna exemplifierades 
som rädsla för mötet med allmänheten och en ovana att på egen hand delta 
och ta för sig i samhällslivet. 

Antalet gruppbostäder har ökat och de har blivit den vanligaste boende-
formen för vuxna personer med utvecklingsstörning. Gruppbostaden kan ses 
som en blandform med inslag av både ett privat hem och institution (Sand-
vin, Söder, Lichtwarck & Magnussen 1998). Gruppbostaden har i fysisk 
bemärkelse utvecklats i riktning mot att allt mer efterlikna den privata bosta-
den genom att de som bor där har egna lägenheter men ändå tillgång till stöd 
av personal i bostaden. Utflyttning till en helt egen bostad har däremot inte 
ökat i motsvarande grad.  

Det intresse och den nyfikenhet som ledde fram till den studie som publi-
cerades 1986 kvarstod även efter dess genomförande och har varit styrande 
för mig i denna avhandling. Besluten att öka antalet gruppbostäder har inne-
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burit att många personer med utvecklingsstörning lever sitt vardagsliv i ett 
gränsland mellan ett liv på institution och egendefinierat vardagsliv.  

En övergripande avsikt med avhandlingen är att förstå hur vardagsvillko-
ren beträffande boende, arbete och fritid begränsar eller möjliggör delaktig-
het i samhället för personer med utvecklingsstörning. De villkor för delak-
tighet som jag intresserat mig för utgår från det egna hemmet, men att vara 
delaktig i samhället förutsätter att man går utanför det sociala livet i bosta-
den. Därför har jag studerat ett par andra centrala områden inom vardagsli-
vet, nämligen daglig verksamhet/arbete och fritid. Det är mindre vanligt med 
arbete på den öppna arbetsmarknaden, istället sker den största delen i daglig 
verksamhet vid dagcenter eller i utflyttade grupper. Utflyttade grupper i dag-
lig verksamhet benämns så eftersom de ofta flyttat från större verksamheter i 
särskilda dagcenterhus till mindre grupper inom samma organisation. De 
utflyttade grupperna innebär att den dagliga verksamheten bedrivs i mindre 
grupper varav en del bedriver samhällsinriktade verksamheter som t.ex. bu-
tiker, caféer, parkarbeten, reparationsverkstäder, skapande verksamheter 
med mera. Begreppet utflyttad grupp har alltmer ersatts av beteckningar för 
innehållet i verksamheten eller enbart en gatuadress där verksamheten be-
drivs. De fritidsaspekter som studeras är dels själva innehållet i fritiden, dels 
hur informanterna tillbringar sin fritid såväl i organiserade som spontana 
aktiviteter. Av tradition har särskilda fritidsledare haft en roll i planering och 
genomförande av fritidsverksamhet för personer med utvecklingsstörning.  

 Såväl boende som arbete/daglig verksamhet och fritid sker på arenor där 
det finns fysiska och sociala villkor som kan verka antingen inkluderande 
eller exkluderande. Med arena avser jag en avgränsad plats där verksamhet 
bedrivs, eller där aktiviteter pågår, vilket jag utvecklar närmare i kapitlen sju 
och åtta. Jag har frågat mig vad det är på dessa arenor, som ökar möjlighe-
terna att vara delaktig, respektive vad som minskar dessa möjligheter, och 
försökt ta reda på detta genom att identifiera inkluderande och exkluderande 
faktorer. Min forskningsstrategi har varit att i så nära relation med personer 
med utvecklingsstörning som möjligt, identifiera de förhållanden i vardagen 
som påverkar delaktighet.  
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Studiens disposition och några definitioner 
 
Disposition   
 
Avhandlingen består utöver det inledande kapitlet och kapitel två där bak-
grund till problemområdet och tidigare forskning presenteras, av ytterligare 
nio kapitel. I kapitel tre presenteras syftet och några centrala begrepp. Kapi-
tel fyra har tonvikten på diskussion om delaktighetsbegreppet i styrande 
dokument. I kapitel fem redogörs för de teoretiska referensramar jag utgår 
från. I kapitel sex beskrivs metod, val av perspektiv och arbetssätt. Det inne-
håller också reflektioner om och etiska aspekter på de arbetssätt jag använt, 
som deltagande observationer och intervjuer. Kapitel sju beskriver hur var-
dagens arenor förändrats över tid och i kapitel åtta görs en tematisering av 
arenornas förutsättningar för social inklusion och exklusion. Kapitel nio 
handlar om hur personer med utvecklingsstörning uppfattar mötet med andra 
i samhället, verksamheten och personal samt politiken. I kapitel tio är ut-
gångspunkten personalens uppfattningar om villkor och former för delaktig-
hetsarbete. I kapitel elva sammanfattas de empiriska fynden och resultaten 
tolkas med stöd av en teoretisk tolkningsram som tar sin utgångspunkt i so-
ciologen Charles Tillys teori (Tilly 2000) om bestående ojämlikhet.  

 
Några definitioner 
 
Utvecklingsstörning som fenomen innefattar många olika dimensioner och 
kan ses som en kognitiv funktionsnedsättning som påverkas av omgivnings-
faktorer och personliga faktorer (Socialstyrelsen 2003(a) ICF). Utveck-
lingsstörning kan ses som relaterad till psykologiska, sociala, biologiska, 
existentiella och administrativa faktorer (Gates & Wilberforce 2003). När 
utvecklingsstörning definieras psykologiskt handlar det om en nedsatt intel-
lektuell förmåga, en social definition handlar om svårigheter att möta de 
krav som samhället ställer, och en administrativ definition handlar om att 
vara brukare av samhällets insatser som riktas till personer med utvecklings-
störning (Sonnander 2005). Hur utvecklingsstörning definierats har berott på 
vilka perspektiv och modeller som varit framträdande i samhället vid olika 
tider, vilka även påverkat samhällets insatser (Gates & Wilberforce 2003). 
Informanterna i denna avhandling har kategoriserats som utvecklingsstörda. 
Förnyelse och omformulering av begrepp görs ständigt för att förhindra 
stigmatisering och exkludering. Begreppet utvecklingsstörning hör hemma i 
dagens officiella kontext men kommer troligtvis att ersättas av andra be-
grepp i framtiden. 
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Personer med utvecklingsstörning utgör ingen enhetlig grupp utan är i likhet 
med andra heterogena grupper unika personer med personliga behov. Om 
persongrupperingar av detta slag uppfattas som homogena kan det leda till 
standardiserade ingrepp i deras liv. Historien har visat att sådana ingrepp 
ofta varit förknippade med förtryck, isolering och övergrepp. Benämningen 
utvecklingsstörning har förändrats över tid, men fortfarande krävs en katego-
risering, däribland utvecklingsstörning, för att få tillgång till de lagstadgade 
insatserna enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 
(SFS 1993:387). Insatserna är individinriktade, med det avser jag att de rik-
tas till enskilda personer och den enskilde personen förutsätts själv begära 
insatser. Insatserna ska tillgodose goda levnadsvillkor och garantera en viss 
kvalitetsnivå för dem som omfattas av lagen. Idag har cirka 38 000 personer 
i Sverige diagnosen utvecklingsstörning (Socialstyrelsen 2006). 

Begreppet brukare introducerades i socialpolitiken från 1980-talet, och 
från mitten av 1990-talet används begreppet brukare för den som har stöd 
och service i enlighet med LSS. Begreppet klient förekommer inte vare sig i 
centrala eller lokala styrdokument och inte heller i handikappomsorgens 
praktik, trots att begreppet ofta används inom socialtjänsten i övrigt. Upp-
fattningen om servicemottagare i välfärdsstaten har förändrats från ett pas-
sivt klientperspektiv till ett aktivt brukarperspektiv (Klasson 2000). Brukar-
begreppet relateras ofta till brukarinflytande.  

Olika forskare (Möller 1996, Salonen 1998) har problematiserat brukar-
begreppet i relation till samhällets stödinsatser och jämfört detta med klient-
begreppet. Brukaren anses ha en mer oberoende ställning än klienten. Inom 
de särskilda insatsernas praktik, enligt LSS, används ofta olika kategorise-
rande begrepp för målgruppen, exempelvis benämns personer i daglig verk-
samhet ”arbetstagare”, och personer som bor i särskilda boendeformer be-
nämns som ”de boende”. 

Den personal som informanterna oftast möter i vardagen är vårdare eller 
omsorgsassistenter i gruppbostäder, handledare, arbetsledare i daglig verk-
samhet samt fritidspersonal. Dessa benämner jag närpersonal och det är 
främst dem jag har intervjuat. För det stöd och den service som personer 
med utvecklingsstörning har rätt till enligt LSS, använder jag det officiella 
begreppet särskilda insatser. 

I denna studie använder jag brukarbegreppet för de personer som använ-
der särskilda insatser enligt LSS, och omväxlande deltagare eller brukare om 
de personer som deltar i daglig verksamhet. Omsorgsbegreppet finns inte 
längre i officiella dokument men används av dem som arbetar i verksamhe-
ternas praktik.  
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2. Tidigare forskning om delaktighet och utvecklings-
störning  

 
 
I det här kapitlet vill jag på ett övergripande sätt visa vilka områden som 
forskningen främst har belyst rörande delaktighet och utvecklingsstörning. I 
senare kapitel återkommer jag med mer specifika referenser till tidigare 
forskning, som har en särskild relevans för empiriavsnitten (se kapitlen 7, 8, 
9 och 10). Först vill jag påpeka att handikappforskningen har utvecklats 
starkt de senaste trettio åren och förekommer inom flera vetenskapliga disci-
pliner såväl nationellt som internationellt. När det gäller barn och ungdom 
med utvecklingsstörning finns en omfattande forskning som framför allt rör 
hur elever i särskolan uppfattar sin delaktighet (Janson 1996, Nordström 
2002, Molin 2005, Szönyi 2005).  

Forskningen har främst, när det gäller vuxna personer med lindrig ut-
vecklingsstörning, fokuserat ett antal områden; den historiska utvecklingen 
med institutioner; synsätt på, begrepp för och uppfattningar om utvecklings-
störning; avvecklingen av institutioner och integrering i samhället efter ut-
flyttning från vårdhem med särskild inriktning på boendeformer; samt de 
övriga särskilda insatser som vuxna personer har rätt till.  

Forskning, som rör vuxna personer med utvecklingsstörning i relation till 
utvecklandet av medborgarskap, delaktighet, social exklusion och inklusion 
har en begränsad omfattning. Detta gäller särskilt för forskning som tar sin 
utgångspunkt i personernas egna erfarenheter och perspektiv. I det följande 
presenteras den för studiens vidkommande relevanta forskningen mer utför-
ligt. Det är fyra teman som framträder när det gäller forskning om delaktig-
het och utvecklingsstörning. Den fortsatta presentationen bygger på dessa 
teman nämligen; 1)institutioner och delaktighet, 2) medborgarskap, 3) kate-
gorisering samt 4) integrering och brukarerfarenheter 

 
 

Institutioner och delaktighet 
 
Samhällets insatser för att nå de handikappolitiska målen om delaktighet och 
jämlikhet har under lång tid koncentrerats till avvecklingen av vårdhemmen. 
Många vuxna personer med utvecklingsstörning bodde på vårdhem till bör-
jan av 1970-talet. Ideologier bakom tillskapandet av vårdhem och dess av-
veckling har därför studerats av flera forskare (Söder 1981, Stenström-
Jönsson 1995, Färm 1999). Sedan avvecklingen av vårdhemmen genomförts, 
utspelas numera vardagslivet för många personer med utvecklingsstörning 



 

  14 

inom ramen för särskilt boende i gruppbostäder. Mallander (1999) har stude-
rat utvecklingen av dessa och delar in dem i tre olika typer; en med anarkis-
tiska inslag där personalen medvetet arbetar med att personer med utveck-
lingsstörning får utrymme och inflytande; en med välfärdsmaterialistisk 
inriktning där personalen har kontroll men arbetar för att de som bor i 
gruppbostaden ska få större inflytande; samt en typ som inte utnyttjar den 
potential till utveckling som finns och där personer med utvecklingsstörning 
har svårt att få inflytande över sitt liv. Mallander betonar att utvecklingen i 
gruppbostäderna främst är beroende av personalens kunskaper och med-
vetenhet om såväl målen för samhällets insatser som brukarnas rätt till infly-
tande. Flera forskare (Sandvin 1996, Jarhag 1993 m.fl.) har analyserat det 
som händer i gruppbostäder och resultaten av deras studier kan sammanfatt-
ningsvis tolkas som att förutsättningarna för inflytande ökat, men att föränd-
ringspotentialen inte tillvaratagits, eftersom de enskilda personernas infly-
tande fortfarande är svagt.  

En grupp nordiska forskare (Sandvin, Söder, Lichtwarck & Magnussen 
1998) beskriver gruppbostaden som en omsorgsarena. En konklusion av 
deras arbete är att gruppbostaden varken är ett eget hem eller en traditionell 
institution utan något annat. De analyserar gruppbostaden utifrån dimensio-
nerna tid och rum, samtidigt som de speglar den makt och den ambivalens 
som finns hos personal i relation till den maktutövning och till det normali-
seringsarbete som pågår. Ambivalensen skapar frustration hos personalen. 
Författarna poängterar att de inte ser ambivalens som tecken på ett dåligt 
arbete utan som ett tecken på de svårigheter som finns i det dagliga arbetet, 
vilket präglas av att det sker i ett område mellan det offentliga och det priva-
ta. De diskuterar den kontinuerliga disciplinering som existerar i gruppbo-
staden, vilken dessutom blir mycket tydlig i vardagen. Detta relaterar de till 
normaliseringsarbetets dubbelhet i termer av att innefatta både autonomi och 
kontroll. Även Sundet (1997) hade boendeformerna i fokus i sin problemati-
serande kulturantropologiska studie och hon baserade i likhet med Sandvin 
et.al (1998), sin studie på deltagande observationer. Just denna metodan-
vändning har inspirerat mig i min studie. Jag har dels använt detta arbetssätt 
i förhållande till boendet, dels i förhållande till andra områden som daglig 
verksamhet och fritid. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att enbart förändringen av boende-
former inte har varit tillräcklig för att personer med utvecklingsstörning ska 
bli delaktiga i samhällslivet. Vad är då delaktighet? Molin (2005) gör i sin 
avhandling, om delaktighet och utanförskap i gymnasiesärskolan, en analys 
av delaktighetsbegreppet. Han beskriver vad som ingår i detta begrepp och 
ger en karakteristik av olika former av delaktighet. Han diskuterar såväl 
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individrelaterade som omgivningsrelaterade förutsättningar för delaktighet. 
Det handlar enligt Molin om ett samspel som han analyserar i termer av in-
trapersonell och interpersonell delaktighet och han menar att förutsättningar-
na för delaktighet kan vara externa och interna. En analys av delaktigheten 
bör således inrymma beaktandet av om personen vill, kan, samt erbjuds till-
fälle att vara delaktig (a.a.). Formerna för delaktighet kan vara subjektiva, 
med vilket avses den upplevda delaktigheten, och objektiva, som är den fak-
tiska/formella delaktigheten. Ett intressant fynd hos Molin är att delaktighet 
upplevs olikartat från person till person. I hans empiriska undersökning i 
gymnasiesärskolan exemplifieras hur det som är delaktighet för en elev, 
upplevs som utanförskap av en annan.  

I forskningen har begreppet delaktighet behandlats på flera olika sätt. En 
del av dessa är enkla operationaliseringar av det politiska begreppet delak-
tighet som omnämndes i föregående stycke, medan andra innehåller mer 
abstrakta begreppsförklaringar. Ett exempel på en forskare, som analyserat 
begreppet i förhållande till funktionshinder, är Sköld (1998). Han analysera-
de begreppet delaktighet och delade in begreppet i politisk delaktighet, som 
handlade om övergripande politiska handlingar, delaktighet i organisationer 
t.ex. de anställdas kontroll på arbetsplatser, delaktighet som brukarinflytande 
samt delaktighet i handikappdebatten. 

Delaktighet utmärks av aktivitet inom alla centrala samhällsområden. 
Sköld (1998), menar att enbart tillgång till resurser inte är tillräckligt för att 
uppnå delaktighet utan att det dessutom krävs engagemang i en aktivitet 
(a.a.). Sköld anknyter till Lyttkens (1985:237) och dennes diskussion om 
lönearbetet och begreppet social karantän, som beteckning för det tillstånd 
som råder för den, som inte har ett lönearbete. Utmärkande för den som inte 
har lönearbete är, att personen inte okontrollerat får överskrida gränsen mel-
lan karantänen och viktiga verksamheter i samhället i övrigt. Personen ut-
sätts för särskiljande behandling, fostran, vård, utbildning, hjälp eller om-
skolning samt genomgående kontroll och bevakning. På motsvarande sätt 
kan förhållandena för personer med utvecklingsstörning beskrivas i ett histo-
riskt perspektiv. En fördel med Skölds studie är hans operationalisering av 
begreppet delaktighet i relation till funktionshinder, vilket saknats i tidigare 
forskning. Hans slutsats är att det inte räcker med tillgång till resurser för 
delaktighet, utan att delaktighet kräver att man faktiskt deltar i en reell akti-
vitet. Lagar och styrande dokument ger förutsättningar för delaktighet för 
personer med utvecklingsstörning, men det kräver en vidare analys av varför 
delaktighet trots detta inte nås.  
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Medborgarskap och utvecklingsstörning 
 
Medborgarskapsteorier, som bygger på medborgarskapsbegreppet, ger till-
sammans med delaktighetsbegreppet verktyg för att beskriva och analysera 
vardagstillvaron för personer med utvecklingsstörning. Innan jag ger exem-
pel på empirisk forskning som använder dessa begrepp vill jag göra en ut-
vikning. Med tanke på medborgarskapsbegreppets betydelse för den mål-
grupp som min avhandling rör, samt att det finns få studier inom området, 
granskas begreppets ursprung och generella tillämpningar närmare. Medbor-
garskapsteorin ger, som jag uppfattar det, möjligheter att utgå från de enskil-
da personernas generella vardagsvillkor och inte från deras funktionshinder. 
Medborgarskap innebär en ömsesidig rättighet och skyldighet mot samhället 
och ett engagemang från människor i det samhälle de lever i. För personer 
med utvecklingsstörning, som ofta är brukare av samhällets insatser, är rela-
tionen till samhällets organisering, stöd och service av betydelse. Formella 
rättigheter framgår av lagar och bestämmelser och speglar den officiella 
synen på vad medborgarskapet ska innehålla. Det konkreta innehållet i med-
borgarskapet framkommer utifrån berörda människors utnyttjande av de 
lagliga möjligheterna (Gynnerstedt & Blomberg 2004). Medborgarskap har 
att göra med relationer mellan människor och hur samhället organiseras 
(Twine 1994). Medborgarskap har dock diskuterats under lång tid och olika 
modeller om medborgarskap, den liberala och den republikanska, har domi-
nerat den teoretiska diskussionen sedan 1700-talet. Det som framför allt 
skiljer modellerna från varandra är föreställningar om individens relation till 
kollektivet eller samhället och balansen mellan rättigheter och skyldigheter 
(Stubbergaard 2000).  

Den forskare, som ofta anges som centralgestalt när det gäller medbor-
garskapsteorier, är den engelske sociologen T.H. Marshall som beskrev det 
moderna medborgarskapets komponenter och utveckling. Enligt Marshall 
(1950) består medborgarskapet av tre komponenter; civilt medborgarskap, 
politiskt medborgarskap och socialt medborgarskap. Civilt medborgarskap 
innefattar rättigheter som yttrandefrihet, äganderätt, till att sluta avtal och 
rätt till likabehandling inför domstol. Politiskt medborgarskap innebär rätten 
att delta i allmänna val och att kunna bli vald. Det sociala medborgarskapet 
omfattar rätt till ekonomisk välfärd och social trygghet och att leva och delta 
på samma villkor som andra i samhället. Marshall (1950) såg generellt det 
sociala medborgarskapet som ett ideal för medborgarnas delaktighet i sam-
hället. Historiskt har det civila och politiska medborgarskapet av samhället 
kraftfullt begränsats för personer med utvecklingsstörning genom t.ex. för-
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bud att gifta sig, sterilisering utan samtycke, placering på institution utan 
samtycke samt omyndigförklaring.  

Begreppet medborgarskap i vid bemärkelse, det som i den internationella 
litteraturen benämns ”citizenship”, används allt oftare även i Sverige för att 
analysera sociala problem, fattigdom, problem relaterade till kön, etnicitet 
och på senare tid även funktionshinder (Kymlicka 1995). I början av 1990-
talet analyserade forskare medborgarskap och funktionshinder, bl.a Lister 
(1997) påtalade att det nu var hög tid för ett medborgarskap för alla, oavsett 
klass, kön, ålder, etnicitet eller funktionsbegränsningar. 

Välfärdssystemen strävar efter att möta behov av medborgarskap genom 
stöd till medborgarna, men har också rollen att kontrollera medborgarna 
(Kymlicka 1995). Som framgår av dessa exempel är begreppet medborgar-
skap tänjbart och i likhet med begrepp som frihet och demokrati ständigt 
föremål för tolkning och debatt. Det omdefinieras över tiden, speglar och 
reflekterar samhällets ideologi vid en viss tidpunkt. Vissa sätt att definiera 
medborgarskap utifrån Marshalls indelning har fått kritik för att dagsaktuella 
frågor, som etnicitet, funktionshinder och genus, inte kan analyseras på ett 
godtagbart sätt (Turner 1993, Lister 1997). Upptäckten av nya problem har 
satt press på begreppet. Idag talar man exempelvis om ekonomiskt medbor-
garskap och ekologiskt medborgarskap. Andra forskare har hävdat att Mars-
halls begrepp fortfarande är användbara men att de behöver utvecklas för att 
bättre kunna analysera aktuella problem (van Steenbergen 1994).  

Efter denna utvikning återgår jag till frågor om hur medborgarskap och 
utvecklingsstörning har belysts i Lewins avhandling (1998), i vilken hon 
diskuterar samband mellan utvecklingsstörning och medborgarskap. Som en 
teoretisk bakgrund till delaktighet i samhället för personer med utvecklings-
störning beskriver även hon Marshalls medborgarskapsteori. Medborgarskap 
uttrycks av Lewin i termer av delaktighet och jämlikhet. Hon anser att LSS 
är en lag som betonar den enskildes autonomi, till skillnad från tidigare lag-
stiftning. LSS är en rättighetslag och syftet är att stärka medborgarskapet, 
vilket dock enligt Lewin inte skett. Hennes resultat anknyts till Marshalls 
medborgarskapsteori Hon anger olika förklaringar till svagheter i medbor-
garskapet, som att handläggarna inte förstår hur lagen ska tillämpas, att poli-
tikerna inte vill att lagen ska tillämpas, samt att personer med funktionshin-
der själva av olika skäl inte har förmåga att kräva sin lagliga rätt (Lewin 
1998). För min avhandling är Lewins empiriska resultat de jag främst vill 
anknyta till, särskilt de delar som handlar om att personer med utvecklings-
stöning, inte har ett socialt medborgarskap.  

Inom detta område finns också en studie som jag själv var med och 
genomförde om medborgarskap, delaktighet och funktionshinder (Gynner-
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stedt & Blomberg 2004) där data insamlades genom intervjuer med företrä-
dare för centrala, regionala och lokala handikapporganisationer; De Handi-
kappades Riksförbund (DHR), Föreningen för utvecklingsstörda barn, ung-
domar och vuxna (FUB), Synskadades Riksförbund (SFR) samt Handikapp-
organisationernas samarbetsorgan (HSO). Samtliga organisationer betonade 
det ökande nationella intresset för frågor om funktionshinder och delaktighet 
i samhällslivet som konkretiserats i bemötandeutredningen (SOU 1999:21), 
diskrimineringslagstiftningen, den nationella handikapplanen och inrättandet 
av myndigheten Handikappombudsmannen. Genom EU-inträdet hade orga-
nisationerna fått nya arbetsuppgifter och ökade internationella kontakter. De 
nämnda organisationernas företrädare var optimistiska till utvecklingen för 
att kunna nå delaktighetsmålen under de närmaste åren. Den främsta förut-
sättningen för delaktighet ansåg de vara att ett nytt synsätt börjat implemen-
teras genom organisationernas arbete. Man beskrev även en bättre samhälls-
ekonomi, en positiv utveckling av brukarinflytandet samt de förslag till för-
bättringar som lämnats i bemötandeutredningen. Samtidigt hade försämring-
ar noterats inom olika områden, till exempel högre avgifter för läkemedel 
och färdtjänst, svårigheter att få personlig assistans, mer stelbenta regler 
inom kommunerna och olikheter i kommunernas förhållningssätt till insatser 
för personer med funktionshinder. Olikheterna ansåg de bero på den vida 
tolkningen av lagens intentioner, som anpassades till de ekonomiska villko-
ren i kommunerna, vilket försämrade möjligheterna att nå delaktighet.  

I vår studie vidareutvecklades begreppet medborgarskap i relation till 
funktionshinder och användes som ett analysverktyg. Delaktighet analysera-
de i förhållande till det sociala medborgarskapet som i detta fall begränsades 
till att omfatta bemötande, brukarens makt, delaktighet i arbetsliv och handi-
kapporganisationer (Gynnerstedt & Blomberg 2004). I likhet med Lewin 
(1998) fann vi ett urholkat socialt medborgarskap för personer med funk-
tionshinder i den kommunala praktiken. Vi fann även att insatser och service 
var beroende av kommunernas organisation och struktur. Detta fick till följd 
att stöd och service varierade i kommunerna beroende på skillnader i organi-
seringen av stöd och service, exempelvis hur färdtjänstorganisationen såg ut.  

Viktigt att notera är att för dem som ingår i LSS personkrets är det sociala 
medborgarskapet starkt, enligt Marshalls definition om att fullt ut kunna 
delta i samhället, till följd av de lagliga rättigheter som lagen anger. För att 
personer med utvecklingsstörning ska tillhöra personkretsen för rätten till 
särskilda insatser enligt LSS, krävs en bedömning av om personen har en 
utvecklingsstörning eller inte, alltså en form av kategorisering. När denna 
bedömning visat att personen tillhör personkretsen görs därutöver en be-
dömning av behovet av stöd. Eftersom kategoriseringen är en förutsättning 
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för stöd och service enligt LSS, vars målsättning är full delaktighet i samhäl-
let för personer med utvecklingsstörning, granskar jag detta begrepp närma-
re. 

 
 

Kategorisering; dess grunder, användning och konsekvenser  
 
Bakgrund 
 
I slutet av 1800-talet inrättades de första institutionerna i Sverige för barn 
med utvecklingsstörning, vilka då kategoriserades som sinnesslöa. Som ett 
led i den process som kan betecknas med begreppen kategorisering och av-
skiljande inrättades ”särskilda uppfostringsanstalter för vanartiga sinnesslöa 
pojkar” och senare även för flickor (Sinnesslövårdssakkunnigas betänkande 
nr 1 1921). Under 1920- och 30-talen präglades vårdideologin av rasbiolo-
giska idéer. Idédebatten under 1930-talet konkretiserades bland annat i den 
svenska lagstiftningen om tvångssterilisering, som medförde att främst kvin-
nor med varierande grad av utvecklingsstörning steriliserades (SOU 
1933:22, Myrdal & Myrdal 1934, Runcis 1998, Tydén 2002). Speciella insti-
tutioner byggdes upp och allt fler personer med utvecklingsstörning, såväl 
barn som vuxna, levde hela eller större delen av sina liv på institutioner. 
Synsättet på personer med utvecklingsstörning ledde till kollektivisering och 
i sin tur till fler och mer slutna institutioner (Bakk & Grünewald 1998). 
Långt senare återfinner vi ett exempel på en likartad kategorisering av per-
soner med utvecklingsstörning i den första speciellt utformade lagen inom 
området, Lag om undervisning och vård av bildbara sinnesslöa (SFS 
1944:447), vilken inriktade sig enbart på de så kallade bildbara sinnesslöa. 
Med bildbar avsågs ”den som är mottaglig för sådan teoretisk undervisning 
som meddelas i sinnesslöskolor”. De som inte kategoriserades som bildbara 
fick inte rätt till undervisning utan fick förlita sig på anhöriga, fattigvård, 
stiftelser, föreningar och enskilda personer. De barn som hade rätt till under-
visning fick från sju års ålder flytta till speciella särskoleinternat, ofta långt 
från hemorten. 

Utvecklingen de senaste hundra åren kännetecknas av att synen på perso-
ner med utvecklingsstörning och därigenom samhällets insatser för dessa har 
skiftat. Denna förändring kan beskrivas som en övergång från ett pedago-
giskt synsätt, via ett medicinskt över till ett socialpolitiskt synsätt (Söder 
1981, Qvarsell 1991). De olika synsätten har tagit sig skilda uttryck, som ett 
optimistiskt, med förhoppningar om att personerna skulle kunna förbättras, 
botas och tränas till arbete. När dessa förhoppningar inte infriades, då inte 
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alla personer med utvecklingsstörning kunde tränas till ett arbete, blev syn-
sättet mer pessimistiskt. 

I fortsättningen av detta kapitel diskuteras kategorisering, som begrepp, 
hur det tillämpas samt konsekvenser av kategorisering. De studier som jag 
valt att presentera handlar främst om kategorisering av vuxna personer med 
utvecklingsstörning.  

 
 

Några aspekter på kategorisering 
 
Vad är kategorisering? Några beskrivningar av begreppet diskuteras i detta 
avsnitt. En definition av social kategorisering innebär att samhället definierar 
sina medborgare för att kunna rikta särskilda åtgärder mot vissa grupper. 
Skapandet av sociala kategorier pågår ständigt i samhället. Vi utgår ofta från 
egenskaper som är tydliga som kön, etnicitet, ålder eller funktionshinder. 
Hedlund (2004) gör en detaljerad analys av begreppet disability som hon 
översätter till handikapp och hur det framträder i svensk socialförsäkrings-
lagstiftning. Hon anser att definitionerna inte är tydliga och att de förändras 
och att kategorin handikapp är ett resultat av en socialkonstruktion i ett sam-
hälle vid en viss tidpunkt. Idag har begreppet handikapp i svensk handikapp-
politik ersatts av begrepp som funktionshinder enligt LSS. Det som har rele-
vans för denna avhandling är Hedlunds (2004) beskrivning av hur defini-
tionsproceduren går till och hur kategoriseringen används för att skilja ut de 
som blir berättigade till sociala rättigheter och de som inte blir det. Hon me-
nar att kategoriseringen sker i två steg där det första handlar om att samhället 
skapar kriterier för tillgång till sociala rättigheter. Det andra steget handlar 
om att bedöma om personen uppfyller kriterierna att bli inkluderade i den 
kategori som har rätt till stöd eller för den som inte uppfyller kriterierna bli 
exkluderad från stöd. 

Sundet (1997) anknöt till Bourdieus teori om distinktioner och framhöll 
att beteckningen utvecklingsstörd har en omfattande kategoriserande inne-
börd. När vi möter en person med utvecklingsstörning, mobiliseras alla våra 
tidigare föreställningar innan vi lärt känna personen. Sundet poängterade att 
professionell användning av begreppet utvecklingsstörning, genom journa-
ler, anteckningar och vetenskapliga arbeten, får stor betydelse för att före-
ställningar och myter kan upprätthållas och föras vidare. För en person med 
utvecklingsstörning kan det innebära att hon bär med sig det nedtecknade 
begreppet genom hela livet och genom journaler överförs det vidare till olika 
myndigheter. Sundet (1997) tog upp ytterligare en aspekt av kategorisering-
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en; genom att klassificera personen, klassificerar jag även mig själv; jag blir 
den normala, den andra den onormala. 

Som begrepp behöver kategorisering inte vara något negativt per defini-
tion och jag har också pekat på hur vissa rättigheter exempelvis i LSS, förut-
sätter en kategorisering. Men den problematisering av begreppet som redovi-
sas här, visar också hur viktigt det är att förhålla sig kritisk till kategorise-
ring. Genom kategorisering kan den innebörd ett funktionshinder ges komma 
att fokusera på det avvikande. Färm (1999) gjorde en utförlig beskrivning 
och analys av hur personer med utvecklingsstörning uppfattats från 1920-
talet och framåt. Hon fokuserade på hur språkliga uttryck medverkat till en 
kategorisering av personer med utvecklingsstörning. Personerna exkludera-
des systematiskt från delaktighet i samhället genom att de under lång tid 
levde på institutioner.  

Kategorisering är också lätt att känna igen som den väsentliga ingredien-
sen i stämplingsteori (Goffman 1972). Enligt denna påverkas stämplade 
personer att bete sig i enlighet med den etikett de fått och detta beteende kan 
sedan förstärka samhällets redan befintliga stereotypa attityder, något som 
alltså kan ses som en risk med kategorisering. En annan syn på kategorise-
ring återfinns hos Foucault (1983) och hans teorier och analys av samhällets 
åtgärder riktade till kategoriserade grupper. Dessa åtgärder karakteriserades 
av disciplinering, makt och kontroll. Foucault (1983) framhöll att den stora 
inspärrningen bl.a. i Frankrike, Tyskland och England av fattiga och sjuka 
människor, bröt de tidigare sambanden mellan de särskilda och de vanliga. 
När lepran minskade omvandlades exempelvis byggnader för leprasjuka till 
andra institutioner och inrättningar. De som betecknades som vansinniga 
ärvde de spetälskas villkor och utsattes för repressiva och segregerande åt-
gärder. Man kan se ”den stora inspärrningen” som en institutionaliserings-
epok som i västvärlden varade ända fram till slutet av 1970-talet.  

 
Användning och konsekvenser av kategorisering 
 
Användning av kategorisering kan, även om kategorisering inte behöver vara 
något negativt i sig, bli negativ om det leder till diskriminering. Färm visade 
hur de språkliga uttrycken t.ex. genom en stark betoning av särart, påverkat 
och fortfarande påverkar livsvillkoren för personerna. Resultaten belyser den 
centrala roll de språkliga föreställningarna har och hur de påverkar bemötan-
det. Exklusion i språket är en del av den sociala exklusionen. De domineran-
de uppfattningarna i samhället byggde då som nu på antaganden och be-
skrivningar av funktionshindret vilka medförde och legitimerade olika åtgär-
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der från myndigheter såsom sterilisering, tvångsinskrivning vid specialsjuk-
hus, vårdhem och förbud mot giftermål.  

Konsekvenser av kategorisering visas i en studie av Runcis (1998), som 
analyserade sterilisering av kvinnor med utvecklingsstörning. I det fallet 
användes kategoriseringen som ett moraliserande verktyg. Konsekvenser av 
kategoriseringen var att den följdes av ingrepp i livsvillkoren genom den 
omfattande steriliseringen av kvinnor med utvecklingsstörning. Kategorise-
ringen kan även ta sig andra uttryck och ett exempel som Priestley (2003) 
visade är att redan det ofödda barnet genom selektiv screening kategoriseras, 
samt att selektiva aborter erbjöds kvinnor för att undvika att barn med funk-
tionshinder föddes. Han menar också att personer med funktionshinder är 
exkluderade från full delaktighet i samhället i alla åldrar. Han exemplifierar 
med hur unga personer med utvecklingsstörning blir föremål för speciella 
utbildningar, förväntningar och hinder som kan försvåra självständighet och 
vuxenblivande. Senare förnekas vuxna personer med utvecklingsstörning 
status som vuxna när det gäller oberoende och ansvar. Det kan handla om 
föräldraskap, egen bostad och tillgång till ett arbetsliv (a.a.)  

Samhällets försök att förhindra att barn med funktionshinder föds har 
även behandlats av Ravaud & Stiker (2001) som utvecklade en typologi där 
de till exempel benämnde åtgärder som selektiva aborter som ”exclusion 
through elimination”. 

Det finns ytterligare några relevanta studier för denna avhandling, som 
innefattar utvecklingsstörning och kategorisering. Både Engwall (2000) och 
Kirkebaeck (1993) analyserade till exempel hur kategorisering av personer 
med utvecklingsstörning medverkat till diskriminering och tvångsvård på 
institutioner. Engwall (2000) studerade villkoren för kvinnor kategoriserade 
som utvecklingsstörda på en institution, Västra Mark, från 1931-1967. Enligt 
Engwall utövade institutionen kontroll över kvinnornas sexualitet, institutio-
nen var enkönad och ett av målen på Västra Mark var att förändra kvinnor-
nas sexuella beteende. Från 1915-1945 var personer med utvecklingsstörning 
förbjudna att gifta sig i Sverige. Från 1945 kunde de ansöka om detta hos 
Medicinalstyrelsen. Flera av kvinnorna önskade gifta sig och bilda familj. 
När de gjorde detta tillhörde de inte längre främst kategorin kvinna med 
utvecklingsstörning utan en annan socialt accepterad kategori; en gift kvinna 
(Engwall 2000). 

Uppfattningarna i samhället har handlat om att tillskriva personer med 
utvecklingsstörning kollektiva egenskaper. Empiriska uttryck för kategorise-
ringens konsekvenser, har visats i forskning om personer med utvecklings-
störning, där manliga normöverträdare ansetts våldsamma och farliga medan 
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kvinnliga normöverträdare tillskrivits egenskaper som bristande moral och 
sexuell lössläppthet (Kanold 2004, Runcis 1998, Tydén 2002).  

Intressanta infallsvinklar och beröringspunkter med mitt avhandlingsar-
bete har Kanolds studie (2004), som behandlar tvångsvård av personer med 
bristande begåvning och de konstruktionsprocesser, som definierar dessa 
personer som problem, samt vilka villkor som skapas för såväl vårdtagare 
som vårdgivare. Hon diskuterar ingående vårdens ordningar; både den offi-
ciella, de anställdas och de vårdades. Vårdens ordningar bygger på hur 
normöverträdare med bristande begåvning definieras, vilket ständigt föränd-
ras och påverkar insatser och åtgärder. Den officiella problemordningen 
påverkas av sociala, kulturella och ekonomiska processer i samhället (a.a.). I 
annan forskning framkommer att kategorisering är en omständighet som 
påverkar möjligheten till delaktighet i samhället för personer med utveck-
lingsstörning (Sundet 1997). Hon anser att kategoriseringen avpersonifierar 
och att samtliga personer får en gemensam identitet som påverkar personer-
nas liv.  

Merparten av den forskning som refererats om kategorisering rör tidigare 
yttre villkor för delaktighet. I mindre utsträckning har tidigare forskning 
analyserat hur personer med utvecklingsstörning själva upplever sin situation 
i vardagen och därmed de inre villkoren. Forskning om orsaker till kategori-
sering och dess konsekvenser för vuxna personer med utvecklingsstörning 
saknas till stor del. I nästa avsnitt fokuseras forskning som tar sin utgångs-
punkt i de inre vardagsvillkoren för personer med utvecklingsstörning.  

I denna avhandling utgår jag från kategorisering av personer med utveck-
lingsstörning som en administrativ social kategori som berättigar till särskil-
da insatser enligt LSS. Kategorin bestäms av att personen definieras som 
utvecklingsstörd för att ingå i LSS personkrets för att få speciella rättigheter. 
Jag delar den beskrivning som Hedlund (2004) gör om att kategorisering av 
personer som tillhörande en kategori eller inte spelar en stor roll i socialpoli-
tiken vilket är uppenbart när det gäller personer med utvecklingsstörning.  
 
 
Integrering, möten och brukarerfarenheter  
 
Integreringsbegreppet som introducerades under 1960- talet har ofta använts 
inom forskningen om personer med utvecklingsstörning. Tidigare fanns få 
studier som belyste hur normaliseringen av livsvillkor utvecklats och vilka 
processer som lett till utstötning eller delaktighet i samhället (Gustavsson & 
Söder 1990). Detta förhållande har dock delvis förändrats i exempelvis sena-
re studier. Gustavsson (1998) utgick i en studie från hur personer med ut-
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vecklingsstörning upplever och beskriver sin vardagstillvaro och förutsätt-
ningar för integration. Hans avsikt var att formulera en tolkningsram för 
social integrering. Han undersökte fyra personers vardagsverklighet för att 
förstå hur de själva ser på sitt funktionshinder och delaktigheten i samhället. 
Han fann att personer med utvecklingsstörning i princip fått tillträde till var-
dagslivets arenor. En slutsats i hans undersökning var att de undersökta per-
sonerna, som han benämner ”den första integreringsgenerationen”, hade en 
stark tilltro till sin rätt till delaktighet och respekt på samma villkor som 
andra medborgare i samhället. Studien speglar en bild av såväl utanförskap 
som upplevelse av att ha rätt till delaktighet i samhället. Gustavsson använ-
der intervjuer som metod och presenterar fyra sociala livshistorier, som ger 
en bild av personernas komplexa upplevelser av integration i samhället. Han 
pekar på att den verklighet han studerat är mångtydig och han anser att han 
kan se vardagsverkligheten ur informanternas perspektiv, men att det är ett 
av flera perspektiv. Gustavsson anknyter till kulturbegreppet och anser att 
det handlar om det gemensamma synsätt som han fann hos de studerade 
personerna, deras anhöriga, de professionella samt hos andra med utveck-
lingsstörda i likartade situationer. Han formulerar ytterligare en dimension 
när han beskriver detta gemensamma synsätt som en delkultur där de stude-
rade personerna levde litet vid sidan av i samhället. 

Det finns forskning som sätter boendefrågorna i ett större sammanhang. 
Forskarna Ringsby-Jansson (2002) och Löfgren-Mårtenson (2003) har inter-
vjuat och observerat vuxna personer med utvecklingsstörning. Deras forsk-
ning har gett ny kunskap om livsvillkor och vardag. I dessa avhandlingar 
framträder personer med utvecklingsstörning, anhöriga och personal och 
samspelet dem emellan analyseras och även hur deras vardagsliv påverkas 
av olika faktorer. I de båda nämnda avhandlingarna analyseras främst sam-
spelet på de organiserade arenor som finns inom handikappomsorgen som 
exempelvis särskilda boendeformer och dansställen.  

Ringsby-Janssons (2002) avhandling om människor med utvecklingsstör-
ning i tre olika boendeenheter inkluderar även det sociala livet i bostadsom-
rådet och i den lokala offentliga miljön. I studien undersöktes tre gruppbo-
endeenheter, dess aktörer och vardagsliv. Till varje bostadsenhet fanns en 
träfflokal för dem som bodde i enheten, och personal. Totalt intervjuades 22 
personer med utvecklingsstörning, som hade egna lägenheter i de tre enhe-
terna. De flesta upplevde sina hem positivt. Träfflokalerna upplevdes dels 
som en arena för ett hemlikt vardagsliv, dels som en serviceenhet eller en 
arena för gemenskap och samvaro. De intervjuade personerna hade också 
utvidgat sina kontakter med serviceinrättningar och grannar i närområdet. De 
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kollektiva träfflokalerna och den lokala offentliga arenan hade stor social 
betydelse. 

Ett annat sätt att gå utöver boendefrågorna representeras av Ericssons 
forskning (Ericsson 1996, 2005). Han har under lång tid utifrån ett medbor-
garskapsperspektiv främst studerat daglig verksamhet, men även olika boen-
deformer för personer med utvecklingsstörning. Ericssons studier påvisar ett 
skifte där traditioner och innehåll i daglig verksamhet förändras; från omsorg 
och personalstyrning till att personer med utvecklingsstörning vill ha ökat 
inflytande.  

Ericsson (2002) har också studerat avvecklingen av institutioner och in-
nehållet i utvecklingen av stöd och service. Genom att kontrastera kompe-
tensperspektiv och medborgarskapsperspektiv speglar han en utveckling från 
en begränsande exkludering av personer med utvecklingsstörning i institu-
tioner till ökade möjligheter till medborgarskap i samhällslivet. Med kompe-
tensperspektivet avser Ericsson (a.a.) att fokus ligger på personernas brister 
och att de därigenom inte anses ha förmåga att leva på ett självständigt sätt 
och delta i samhället. Medborgarskapsperspektivet utgår från allas rätt att 
leva i samhället och få det stöd som erfordras.  

Ytterligare ett tema inom forskningen, som har relevans för delaktighets-
frågorna, är forskning om inflytande och självbestämmande för personer 
med utvecklingsstörning. Under 1980- och 1990-talen har olika forskare 
beskrivit svårigheter med inflytande och självbestämmande i vardagen. Re-
sultat från forskningen om gruppbostäder, visade hur personer med utveck-
lingsstörning begränsades när det gällde delaktighet i beslut, om innehållet i 
den egna vardagen (Langsten & Rören 1991, Ericsson 1996, Jarhag 1993). I 
Blomberg & Boberg–Ekströms (1986) studie beskrivs hur personer med 
utvecklingsstörning, som flyttat till egen bostad, upplevde frihet och obero-
ende trots svårigheter. Resultaten i den studien gav en komplex bild av hur 
trygghet och kontroll, respektive otrygghet och frihet, värderades olika av 
personerna själva och de professionella. Personerna själva beskrev sitt nya 
liv som att Jag är kung nu medan den tidigare personalen i gruppbostaden 
var oroliga för att de som flyttat till egna bostäder skulle bli ensamma och 
isolerade. 

Brodin & Renblad (1999) har forskat om samspel och utvecklingsstör-
ning i ett projekt där de har studerat hur ny teknik kan ge större kontroll över 
livssituationen, stödja kommunikationen samt bidra till att utöka det sociala 
nätverket. Personer med utvecklingsstörning fick lära sig att använda video-
telefon och forskarna använde videotelefon för intervjuer med personer med 
utvecklingsstörning och personal. Genom att använda tekniken kunde perso-
ner med utvecklingsstörning exempelvis på ett enkelt sätt se den person de 
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talade med, de tyckte att det var roligt att använda videotelefonen och kunde 
därigenom lättare hålla kontakt med vänner och få nya. Kunskapen ökade 
personernas självständighet. Senare har Renblad (2001) studerat inflytande 
och sociala relationer och hennes resultat visade på att personer med utveck-
lingsstörning vare sig upplevde sig som jämställda eller att de hade samma 
rättigheter som andra medborgare i samhället. 

Forskning och kunskap om delaktighet i samhällslivet utifrån erfarenheter 
som personer med funktionshinder själva har är av mindre omfattning i Sve-
rige. I den internationella forskningen har dock forskare med egna, främst 
fysiska funktionshinder exempelvis i England utvecklat kunskaper ur ett bru-
karperspektiv. Forskare som Oliver (1996), och Hunt (1998) är exempel på 
detta. De är kritiska till såväl inriktningen på samhällets stödinsatser som till 
professionen, vilken de anser är företrädare för den medicinska modellen, 
där den som har ett funktionshinder betraktas som drabbad av en tragedi. På 
ett liknande sätt har Jacobson (1996) med egen erfarenhet av funktionshin-
der, skrivit en initierad avhandling om existensvillkor för personer med fy-
siska funktionshinder med behov av personligt stöd. Hon tar sin utgångs-
punkt i relationen och mötet mellan den som tar emot och den som ger stöd. 
Hon beskriver relationer och mötet med professionella och personer med 
fysiska funktionshinder som hade långvariga och omfattande relationer till 
personal. Hennes resultat baserat på återkommande intervjuer med fjorton 
personer med fysiska funktionshinder, som hade personlig assistans, visar 
komplexiteten i relationen samt hur den på ett avgörande sätt påverkar livssi-
tuationen för intervjupersonerna. Resultaten utifrån brukarens perspektiv 
visade att relationen mellan brukare och personal präglades av makt, van-
makt och beroende men också gav möjligheter för brukaren att påverka rela-
tionen (Jacobson 1996).  

Personer med utvecklingsstörning har sällan själva varit företrädda i 
forskningen som mer riktats mot personal och anhöriga. Erfarenheter från 
personer med utvecklingsstörning beskrivs och analyseras av ett antal fors-
kare (Taylor & Bogdan  1984, Edgerton 1967, Gustavsson 1998, Sundet 
1997 och Aspis 1999). De har i sina studier fokuserat på den enskilde perso-
nens egna upplevelser. I de studierna belyses vardagen på ett närmare sätt, 
exempelvis med detaljerade exempel som ökar såväl kunskap som förståelse 
av brukarens villkor. I Gustavssons tidigare nämnda studie (Gustavsson 
1998) poängterar vikten av att forskningen inkluderar de berörda personer-
nas perspektiv, för att öka kunskapen och förståelsen av samspelet mellan 
personer med utvecklingsstörning och övriga medborgare i samhället. Ytter-
ligare en bok, värd att nämna i detta sammanhang, utanför den traditionella 
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forskningen, är ”Åkes bok” (Lundgren 1993), där Åke Johansson beskriver 
sina egna upplevelser av ett långt liv på vårdhem som varade in på 1970-talet  

Sammanfattningsvis har forskningen vidgats från att omfatta boendefrå-
gor till att i allt högre grad ta upp kontextuella faktorer som den materiella 
omgivningen, relationella förhållanden och frågor om teknik samt frågor om 
delaktighet och medborgarskap. Forskning saknas till stor del fortfarande om 
vardagsvillkor i daglig verksamhet/arbete och fritidsverksamhet för personer 
med utvecklingsstörning.  

Forskningsgenomgången har visat att frågor om brister i delaktighet och 
medborgarskap för personer med utvecklingsstörning har fortsatt aktualitet. 
Ett skifte från kompetensperspektiv till medborgarperspektiv som visas i 
Ericssons forskning (2002) ger en del förklaringar till ökat inflytande för 
brukarna, genom utveckling av nya former för samhällets stöd. Det saknas 
dock fördjupande förklaringar och analyser av vad som skapar förutsättning-
ar för delaktighet eller begränsningar i delaktigheten för vuxna personer med 
utvecklingsstörning. Genom att min avhandling i hög grad utgår från perso-
ner med utvecklingsstörning ger den ytterligare ett bidrag till denna, på sena-
re tid, framväxande forskning om vardagsvillkor för vuxna personer med 
utvecklingsstörning.  
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3. Studiens syfte och forskningsfrågor 
 
 
Avhandlingens övergripande syfte är att beskriva, analysera och försöka 
förstå villkor och former för medborgarskap och delaktighet i vardagen för 
vuxna personer med lindrig utvecklingsstörning. Mer preciserat handlar det 
om att identifiera och analysera inkluderande och exkluderande faktorer för 
delaktighet som de uttrycks i personernas interaktion med aktörer i olika 
situationer på vardagslivets skilda arenor. De arenor jag studerar är boende, 
arbete/daglig verksamhet och fritid. 

De frågeställningar, som jag försöker besvara i avhandlingen är; Hur be-
skrivs de olika vardagsarenorna av personer med utvecklingsstörning? Vad 
kännetecknar olika arenor i förhållande till delaktighet? Hur upplever perso-
ner med utvecklingsstörning interaktion med aktörer på olika arenor i var-
dagslivet? Vilka önskemål har personer med utvecklingsstörning om att bli 
delaktiga? Hur agerar personal i de särskilda insatserna för att uppnå delak-
tighetsmålen? Vilka faktorer kan förknippas med social inklusion respektive 
social exklusion i vardagslivet?  

I valet av perspektiv är ambitionen att främst studera mötet med samhäl-
let ur informanternas perspektiv, och ett huvudsakligt angreppssätt är att på 
ett direkt och konkret sätt studera enskilda personers interaktion på olika 
arenor i vardagslivet. Min uppfattning är att jag som forskare inte kan ha 
brukarinformanternas perspektiv, det perspektivet har endast de själva. Det 
handlar om att jag studerar delaktighet i så nära relation som möjligt med 
brukarinformanterna. Denna avhandling lyfter fram och uppmärksammar 
konkreta erfarenheter och upplevelser av hur personer med utvecklingsstör-
ning själva tolkar sin delaktighet i vardagslivet. Eftersom informanterna har 
personal som stöd för delaktighet i vardagen studeras delaktighet även ut-
ifrån personalens perspektiv. Genom att även teoretiskt problematisera del-
aktighet och pröva olika tolkningsmöjligheter vill jag genom öka kunskaper-
na om delaktighet i vardagen relaterat till social exklusion och social inklu-
sion.  

Inledningsvis vill jag ge ett antal exempel i syfte att ge läsaren en inblick 
i den problematik som studeras i avhandlingen. Exemplen handlar om delak-
tighet i samhället för personer med lindrig utvecklingsstörning och är häm-
tade ur det empiriska materialet. Syftet är att illustrera vardagslivets villkor 
för ett antal vuxna personer med lindrig utvecklingsstörning. 
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Fallbeskrivningar  
 
Klara 
 
Klara bodde tillsammans med sin sambo och hade daglig verksamhet i en så 
kallad utflyttad grupp. Hon hade stöd av socialtjänsten och av en god man.  

 
Min sambo tycker att jag gör bort mig när jag frågar, men jag tycker 
att det är bättre att fråga en gång för mycket än en gång för litet. Han 
tycker inte att man ska visa att man är dum i huvudet, en del folk mär-
ker inte att jag har någon sjukdom. Folk märker mer om man pratar 
för mycket, om jag går in på CC (varuhus, min kommentar) och om 
jag frågar så säger min sambo, fråga inte, fråga mig, men jag är van 
vid att fråga. Jag vill fråga, jag går runt och letar, jag är tvungen att 
fråga, en del har inte tid att svara. Det syns inte på mig att jag har en 
sjukdom, det är jobbigt när de påpekar det jämt. Jag försöker glömma 
det, att inte tänka på det, men jag har det i mitt inre hela tiden. Det 
står i mina papper vad jag har gått igenom. (Brukarinformant) 

 
Klara beskriver sina erfarenheter av daglig verksamhet och kontakter med 
socialtjänsten så här:  
 

Ja, vi är inte utanför, men vi är påpassade från den sociala sidan, det 
är ganska jobbigt. Vi kan inte gå ut och göra något roligt. Vi har ju ett 
privatliv, det är svårt att ha ett privatliv. Sätt dig in i min situation, 
tänk om du hade haft någon som stod över dig, du är intryckt i ett 
hörn, du kan inte komma någonstans. Vi kan inte göra mycket innan 
de får reda på det, det vänds mot oss. ”Prata med oss innan du gör 
det och det”,  säger de från socialen. (Brukarinformant) 

 
Monica 
 
Monica bodde i gruppbostad i ett flerfamiljshus i ett bostadsområde en kilo-
meter från centrum. Hon hade en tvårumslägenhet. Gruppbostaden var orga-
niserad efter trapphusmodellen, vilket innebar att sex lägenheter, belägna på 
olika våningsplan eller olika ingångar i bostadsområdet, organisatoriskt hör-
de till samma gruppbostad. En personallägenhet fanns i bostadsområdet med 
personal för stöd och service dygnet runt. En diskussion om neddragningar 
av personal fördes i kommunen vilken oroade henne. Monica sa: Drar de in 
personal blir det inte så bra, det behövs folk hos oss när det blir fel och så. 
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Monica hade Jenny som sin kontaktpersonal vilket innebar att Jenny och 
Monika planerade inköp, läkarbesök, semesterresor med mera tillsammans. 
Veckan följde en struktur med fastlagda rutiner. 

 
Det är bra att man får sköta disk och städning, men personalen hjäl-
per mig litet med att städa och med mat och disk ibland. Vi städar på 
onsdagar. Jag har hemmaträning varannan måndag och då hjälper 
Jenny mig att tvätta. Jag ringer henne nästan varje dag. Personalen 
hjälper mig med pengarna. Jag får fickpengar på måndagar och tors-
dagar. Jag handlar på fredagar men nu handlar jag litet på tisdagar 
också. (Brukarinformant) 

 
I personallägenheten träffades de, som bodde i gruppbostaden, och persona-
len, såväl vid olika organiserade tillfällen, som möten varje månad, kvälls-
kaffe, storhelgskvällar, som vid spontana tillfällen, en pratstund eller för stöd 
och rådgivning. 

 
Månadsmöten har vi i personallägenheten. Personallägenheten finns 
bara över gården. Sist fick vi potatissallad, kassler och sallad - det 
var gott. Vi pratade om sommaren och fick veta vilken personal som 
ska jobba i sommar. Anna och Fredrik ska vara här, de har varit här 
förut. Det blir litet nytt som händer. Förra sommaren åt vi surström-
ming. (Brukarinformant) 

 
Monica hade daglig verksamhet i en utflyttad grupp där hon främst vävde 
men även hade vuxenundervisning och sinnesträning. 

 
Jag väver och så har jag disken så jag hinner inte väva så mycket. Jag 
har skola på tisdag och torsdag. På onsdagar är jag på Strömmens 
dagcenter, ligger i vattensängen och vilar mig litet. (Brukarinformant) 

 
På sin fritid träffade hon sin bror och syster, syskonbarn, en kusin, vänner 
och sin gode man. Hon simmade i simhallen regelbundet, ibland ensam, 
ibland tillsammans med någon annan som bodde i gruppbostaden eller med 
personal. Förut gick vi och simmade varje onsdag men nu städar vi, men 
ibland gör vi det och städar på torsdagar. Hon tillhörde en frikyrkoförsam-
ling, cyklade, deltog i det allmänna fritidsutbudet, läste litet och tittade på 
TV. Jag spelar Bingolotto på lördagar, då vill jag vara själv för man hinner 
inte med om någon ska prata och så. Hon hade nyligen kommit hem från en 
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semesterresa tillsammans med Elisabeth, en kamrat, och två vårdare, Jenny 
och Lena. 
 

Jennys man lämnade och hämtade oss vid flyget. Personalen hade ett 
rum och jag och Elisabeth ett. På flyget satt Jenny hos mig och hjälpte 
mig med att öppna bältet, det var rätt svårt. Vi bodde på ett fint hotell, 
simmade i poolen och badade i Medelhavet. Ibland åt vi på rummet, vi 
hade med oss Neskaffe och köpte skorpor. Vi som varit på resan ska 
träffas, prata och visa kort, vi träffades innan vi reste också. (Brukar-
informant) 

 
Stig 
 
Stig bodde i gruppbostad i en villa i ett bostadsområde nära centrum. I villan 
bodde fem personer i enrumslägenheter med kokvrå. I villan fanns ett 
gemensamt vardagsrum, kök och personalrum. Det fanns ständigt personal i 
gruppbostaden, förutom vid vissa tider mitt på dagen. Stig lagade och åt 
frukost i sin lägenhet men åt övriga måltider tillsammans med de övriga i 
gruppbostaden. Han hade TV, egna möbler, husgeråd men ingen telefon. 
Enligt personalen hade han inte behov av en egen telefon eftersom han inte 
kunde använda den utan stöd. En dag var tredje vecka hade han så kallad 
hemmaträning tillsammans med kontaktpersonalen i gruppbostaden vilket 
innebar att han skulle träna sig i att sköta sig själv och sin bostad. 

Personalen ringde till mig och inbjöd mig till ett personalmöte eftersom 
de tyckte att Stig hade blivit orolig efter att jag hade intervjuat honom. Stig 
hade valt att förlägga intervjuerna till lokaler utanför bostaden. De påtalade 
att han hade stora svårigheter och att han utgav sig för att klara av situationer 
som han egentligen inte hade förutsättningar för att klara. Stig berättade att 
han inte gick ut ensam på kvällarna och inte heller varje dag, han var litet 
rädd av sig. Man läser ju så mycket i tidningarna. Han valde att handla när 
det inte är så mycket folk ute måndag och torsdag förmiddag. Han hade dag-
lig verksamhet på dagcenter. Han hade svårt att räkna och läsa och deltog i 
särvux, som är en egen skolform för vuxna personer med utvecklings-
störning, som vill komplettera sin tidigare utbildning. Stig hade haft verk-
samhet i 17 år på samma dagcenter, relativt långt från bostaden och var be-
roende av resor med färdtjänst för att komma dit. På sin fritid deltog han i 
handikappomsorgens fritidsverksamhet, i en datakurs, en dramagrupp och i 
det allmänna fritidsutbudet i kommunen. Han tittade på TV, hyrde videofil-
mer, och hade kontakt med förälder och syskon. En kväll var jag inbjuden av 
Stig till dramagruppens avslutning för terminen.  
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Anita 
 
Anita kan läsa, skriva och sköta sitt vardagliga liv. Hon bor i en tvårumslä-
genhet i gruppbostad. 
 
Ur en observation: Anita 
 
Anita står utanför och röker när jag kommer, hon har en 15-liters hink med 
sand i som askkopp utanför sin marklägenhet. Hon önskar mig välkommen, 
fimpar och vi går in. Hon har en tvårumslägenhet. Anita har dukat för kaffe, 
tänt ljus, bakat en kaka och tagit fram bullar. Hon har plåtarna kvar i köket. 
Hon berättar att hon precis har möblerat om och när jag frågar henne om det 
svarar hon kort: Sten ville det (personal). Vi dricker kaffe, äter bullar och 
kakor. Anita visar mig stolt sin välfyllda frys, visar att hon har många ciga-
rettpaket samt kommenterar att hon har öl i kylen. Efter en stund tittar en 
personal in: Men Anita som här ser ut, vi som städade idag. Anita säger: 
Plåtarna är ju inte kalla ännu, men slänger häftigt ner dem i en låda. Hon 
berättar att vi ska ut och äta hamburgare. Personalen säger: Se till att hon får 
ett kvitto - hon har lånat pengar av mig. Anita låser inte sin ytterdörr och när 
jag frågar varför förklarar hon att låset är fruset. Anita föreslår att vi går till 
Rogers grill, hon går fram och beställer och frågar om hon kan röka där och 
blir anvisad till ett personalutrymme. Anita vill ha kaffe senare och Roger 
säger att det ingår vid beställning av mat - i annat fall kostar det åtta kronor. 
Anita skrattar och säger: Det är dumt för du förlorar ju åtta kronor på varje 
hamburgare. Roger skämtar tillbaka men vänder sig till mig för en kommen-
tar. Anita begär och får ett kvitto, säger: Tack och hej när vi går. 

Anita hade ingen daglig verksamhet längre, hon ville inte delta i någon. 
Hon deltog sporadiskt i omsorgernas fritidsverksamhet och ibland i det all-
männa fritidsutbudet. Hon träffade gode mannen, gick ofta till biblioteket 
och lånade lättlästa böcker, gick på marknader, åkte buss till centrum och 
handlade. På sin övriga fritid ville hon gärna vara hemma i sin lägenhet, 
handarbeta, baka, titta på TV och vila sig litet. 

 
Reflektioner över fallbeskrivningarna 
 
Exemplen speglar vardagliga situationer för personer med utvecklingsstör-
ning. De vardagliga situationerna handlar om hur delaktighet påverkas av 
både strukturella förhållanden och interaktion. Tydliga brännpunkter, som 
kan observeras i exemplen, är betydelsen av olika insatsers organisering och 
stödets utformning, interaktionen mellan informanter och personal samt mö-
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tet och bemötandet såväl i de särskilda stödinsatserna som på olika arenor i 
samhället. 

Organiseringen med kontaktpersonal för var och en av informanterna ger 
i princip möjlighet för aktivt stöd för inflytande och delaktighet i samhället. 
Informanterna hade utvecklat olika strategier för sitt deltagande i samhället. I 
bostad med särskild service, som gruppbostad, och i daglig verksamhet ingår 
personalstöd och omvårdnad. En frågeställning, som exemplen väcker, är om 
bostaden ska betraktas som personens privata rum eller om den är en för 
personalen öppen arena. En annan frågeställning är hur innehållet i det stöd 
som gavs förhåller sig till de samhälleliga målen; självbestämmande och 
delaktighet. Informanterna har starka upplevelser av såväl empati som kon-
troll.  

Ett problemområde som exemplen belyser är, att det saknas kommunika-
tiva situationer där personerna själva efterfrågar personalens synpunkter. En 
god, ömsesidig relation kan vara ett möte, där grunden är att brukarens be-
hov var viktigare än organisationens eller personalens. Exemplen handlar 
också om omgivningens accepterande och avståndstagande till personer med 
funktionshinder. Kategoriseringen i termer av vi och dem kan kännas igen 
såväl i brukarinformanternas egna beskrivningar, i de särskilda insatsernas 
organisering och utformning samt i interaktionen mellan personal och all-
mänhet. Sammanfattningsvis illustrerar exemplen att svårigheter med delak-
tighet finns, dels på strukturell nivå, dels på individuell nivå. 
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4. Delaktighet och handikappolitik 
 
 
Inledning 
 
De officiella handikappolitiska målen i Sverige har sedan mitten av 1960-
talet präglats av tankar om normalisering och integrering och med dagens 
språkbruk används begreppen delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i 
levnadsvillkor, för att ange målen. I detta kapitel presenteras och klargörs 
några huvudlinjer för hur inriktningen mot delaktighet i samhället för perso-
ner med utvecklingsstörning har utvecklats. Tonvikten läggs på att beskriva 
och analysera de officiella riktlinjerna för delaktighet som de är formulerade 
och motiverade i lagstiftning och politiska styrdokument. Den lagstiftning 
som är mest central när det gäller rättigheter för delaktighet i samhället för 
personer med utvecklingsstörning är LSS. Vid införandet av LSS år 1994 
inrättades också myndigheten Handikappombudsmannen för att följa upp att 
lagens intentioner genomfördes. Ett par år efter LSS införande kom styrande 
dokument som har betydelse för delaktighet som Bemötandeutredningen 
(SOU 1999:21) som också låg till grund för Prop. 1999/2000:79 Från patient 
till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken. Därut-
över finns internationella dokument som inte har samma formella status som 
lagar, men som innehåller riktlinjer för staternas arbete för delaktighet. I det 
sammanhanget är FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet i sam-
hället för personer med funktionshinder (FN 1993) och Världshälsoorganisa-
tionens klassifikation av funktionshinder, funktionstillstånd och hälsa (ICF ) 
av relevans för denna studie.  

Men delaktighet kan även belysas såväl ur ett socialt som ur ett veten-
skapligt perspektiv. Delaktighet är i den meningen också ett teoretiskt eller 
analytiskt begrepp. I teorikapitlet (kapitel 5) redogörs närmare för det teore-
tiska begreppet och hur jag tillämpat det på mitt insamlade empiriska mate-
rial.  

De huvudlinjer som främst diskuteras i detta kapitel handlar om normali-
sering som bakgrund till och förutsättning för delaktighet och delaktighet 
som mål i styrande dokument. 
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Normalisering, omsorg och delaktighet 
 
Kunskaper om institutionernas negativa effekter hade funnits länge men 
under 1960-talet började institutionerna ifrågasättas allt mer, något som ock-
så avspeglades i internationell forskning och teoribildning (Goffman 1973). 
Genom 1967 års Lag om omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda (SFS 
1967:940) fick landstingen skyldighet och ansvar för alla personer med ut-
vecklingsstörning, såväl barn som vuxna. Målen med verksamheten var att 
alla särskilda omsorger för personer med utvecklingsstörning skulle ge dem 
möjlighet till ”att leva som andra i gemenskap med andra” (SFS 1967:940). 
Tankar om normalisering, som funnits med redan tidigare trots att vårdhem 
och specialsjukhus stadgades i lagen, formulerades som ett socialpolitiskt 
begrepp 1959 och utvecklades av Bankk-Mikkelsen i Danmark och Nirje i 
Sverige (Nirje 2003, Mallander 1999). Normaliseringsprincipen som Nirje 
formulerade, den innebar: att personer med utvecklingsstörning bör få upp-
leva vardagsvillkor och levnadsmönster som ligger så nära samhällets gäng-
se som möjligt eller är desamma som dessa (Nirje 2003:91). De dåliga vill-
koren på institutioner för personer med utvecklingsstörning var en orsak till 
att normaliseringsprincipen formulerades (Nirje 2003, Andersson 2002). 
Institutionerna gav inte förutsättningar för delaktighet i samhället (Nirje 
2003). Principen hade sin utgångspunkt i vardagsvillkor för personer med 
utvecklingsstörning, men har generaliserats till att omfatta även personer 
med andra funktionshinder.  

Nirje delade in rätten till normala levnadsmönster i åtta olika områden 
där de fyra första handlade om en normal dygnsrytm, veckorytm, årsrytm 
och livscykel. Detta berodde på att Nirje formulerade principen i den kontext 
med institutioner, som då präglade vardagsvillkoren för personer med ut-
vecklingsstörning. De återstående fyra beståndsdelarna i normaliserings-
principen handlar om normal självbestämmanderätt, normala sexuella möns-
ter i sin kultur, normala ekonomiska mönster i sitt land, samt rätt till normala 
miljökrav relaterade till det samhälle personen lever i (a.a.). 

Rätten till självbestämmande betecknade Nirje (2003:127) som en av 
normaliseringsprincipens viktigaste facetter för att få inflytande över sin 
egen situation samt även inflytande i grupper och i samhället. För att utveck-
la detta initierade Nirje en klubbverksamhet för personer med utvecklings-
störning, där de kunde diskutera sina livsvillkor. Ett annat exempel på den 
förändring som skedde i slutet av 1960-talet var att FUB 1968 arrangerade 
en konferens där deltagare med utvecklingsstörning diskuterade fritidsverk-
samhet. Vid en större konferens 1970, i Malmö, diskuterade delegaterna 
fritid, boende, arbete och utbildning. Man formulerade denna gång krav på 
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självbestämmande och tillvaratagande av de erfarenheter personer med ut-
vecklingsstörning hade, för planering och genomförande av olika verksam-
heter (Nirje 2003, Andersson 2002). FUB var en organisation där främst 
föräldrar och professionella företrädde personer med utvecklingsstörning och 
FUBs tillkomst innebar inledningen på en process för att öka inflytande och 
delaktighet för personerna själva (Andersson 2002). Processen ledde till att 
”Grunden”, en organisation för personer med utvecklingsstörning bildades 
1986. Grunden arbetar för att personer med intellektuella funktionshinder får 
ta ansvar och vara med i samhället. Vidare bildades rikssektionen ”Klippan” 
1995, med organisatorisk placering under FUBs förbundsstyrelse. Målet för 
dessa organisationer var att skapa en egen positiv gruppidentitet för att nå 
delaktighet och inklusion i samhället på egna villkor.  

Normaliseringsprincipens genomslag och omsorgsbegreppets introduk-
tion kan ses som viktiga element och som förutsättningar i utvecklingen mot 
delaktighet för personer med utvecklingsstörning. De rättigheter som gavs 
enligt omsorgslagen (SFS 1967:940) syftade till att nå målen om integrering 
och normalisering. Idag ser vi emellertid omsorgsbegreppet som motsägelse-
fullt eftersom det i praktiken utvecklades en omsorgsdiskurs, som även den 
verkade exkluderande. I backspegeln kan vi se att både politiken och forsk-
ningen alltmer införlivade dessa begrepp och att de utgör viktiga bakgrunds-
faktorer i en fortsatt diskussion om delaktighet.  

Söder (2003) har analyserat orsakerna till att normaliseringsprincipen fick 
ett så stort genomslag i många länder. Socialpolitiskt låg principen i linje 
med den aktuella kritiken mot institutioner, principen var enkel, relaterades 
till vardagsvillkor och baserades på ett medborgarskapsperspektiv med rätt 
till normala livsvillkor för alla. Normaliseringsprincipen har haft betydelse 
som ett handlingsprogram för såväl personer med utvecklingsstörning som 
för verksamheter för stöd och service. Tillämpningen av normaliseringsprin-
cipen innebar att många personer med utvecklingsstörning fick lämna de 
slutna institutionerna. Vårdorganisationen decentraliserades och fler öppna 
omsorgsformer som dagcenter och gruppbostäder inrättades (Sonnander & 
Nilsson-Embro 1984). 1968 bodde drygt hälften av alla vuxna personer med 
utvecklingsstörning, 12 000, på vårdhem. Sedan 1986 års lag (SFS 1985: 
568) har inskrivning vid vårdhem inte haft stöd i lagstiftningen. Inskrivning 
vid vårdhem fick förekomma endast om det fanns synnerliga skäl för detta. 
Den politiska målsättningen om avvecklingen av vårdhemmen har inneburit 
segslitna och långvariga förhandlingar med ansvariga i kommuner och väckt 
oro hos brukare, anhöriga och personal. Det krävdes en särskild lag 
(1997:724) med bestämmelser om att vårdhemmen skulle vara avvecklade 
senast 31 december 1999, för att avvecklingen skulle bli verklighet, men 
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fortfarande bor ett mindre antal vuxna personer med utvecklingsstörning 
kvar på vårdhem. De personer som har bott på vårdhem har haft ett begrän-
sat inflytande, eller inget inflytande alls, på avvecklingsprocessen.  

Begrepp som normalisering och integrering används inte längre i handi-
kappolitik eller praktik, utan idag är delaktighet, jämlikhet och självbestäm-
mande de centrala begrepp, som till sitt innehåll har likheter med integrering 
och normalisering. Söder (2003) anger som orsaker till denna förändring att 
begreppen ursprungligen formulerades i relation till livsvillkor för just per-
soner med utvecklingsstörning varför de inte i samma grad ansågs tillämpli-
ga för andra grupper. Begreppen var inte heller formulerade av personer som 
själva hade funktionshinder. Dessutom har generella socialförsäkrings-
förmåner med sociala rättigheter utvecklats i samhället och innehållet i be-
greppen har förändrats.  

Ett annat begrepp som introducerades vid ungefär samma tid som norma-
liseringsbegreppet var omsorgsbegreppet. Detta fick sitt genomslag i 1967 
års omsorgslag (SFS 1967:940). I tidigare lagstiftning användes begreppen 
undervisning och vård (SFS 1944: 447, SFS 1954:483).  

Den verksamhet, som utgick från de två nämnda omsorgslagarna, be-
nämndes omsorgsverksamhet. Rätten till särskilda omsorger lagfästes, om-
sorgskuratorer, omsorgspsykologer med flera anställdes med landstingen 
som huvudman. Begreppet omsorg omfattade och definierade all verksamhet 
på olika nivåer för personer med utvecklingsstörning. I omsorgslagen (SFS 
1967:940) poängterades att omsorgerna skulle anpassas både till den enskil-
des resurser och individuella behov. Omsorger blev ett centralt och särskil-
jande begrepp, som omfattade plusresurser, särskilda omsorger, för den en-
skilde utan att undanta andra myndigheter deras ansvar. I praktiken, som jag 
vid den tiden var en del av, utlöste detta otaliga konflikter mellan myndighe-
ter om ansvar, t.ex. om personen var förtecknad i omsorgerna eller inte. Om-
sorgernas verksamhet tenderade att bli alltmer heltäckande. Mitt intryck efter 
att ha arbetat inom omsorgsverksamheten var att det utvecklades en om-
sorgsdiskurs i det sociala arbetets praktik. Diskursen innebar, enligt mina 
erfarenheter, egna arbetssätt, ett eget språkbruk och förhållningssätt som 
tenderade att leda till att personer med utvecklingsstörning och olika verk-
samheter förknippade med dessa, begränsades i sitt närmande till samhället i 
övrigt d.v.s. en form av social exklusion.  

Kommunerna fick genom 1986 års omsorgslag (SFS 1985:568) rätt att 
överta ansvaret för stöd och service och personer med utvecklingsstörning. 
Genom LSS blev de medborgare i kommunerna som alla andra när ansvaret 
för merparten av insatserna fördes över från landstingen till kommunerna. 
Senast den 1.1.1996 skulle kommunaliseringen vara genomförd.  
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Begreppet omsorg användes först relaterat till personer med utvecklingsstör-
ning och detta begrepp och begreppet omsorgsverksamhet används fortfa-
rande i samband med verksamheter för personer med utvecklingsstörning, 
till exempel i de kommuner där jag utfört datainsamling för avhandlingen. I 
de tre undersökningskommunerna återfanns exempelvis daglig verksamhet, 
gruppbostäder och fritidsverksamhet för personer med utvecklingsstörning 
inom vuxenomsorgen eller äldre- och handikappomsorgen.  

 
 

Delaktighet som mål  
 
Under det av FN utsedda internationella handikappåret 1981 formulerades 
målsättningen om full delaktighet och jämlikhet i samhället för personer med 
funktionshinder. För regeringar i olika länder blev målsättningen om delak-
tighet ett verktyg för genomförandet av en ny handikappolitik. Begreppet 
delaktighet kopplades således ihop med genomförande och utförande av 
exempelvis tillgänglighet. Begreppet delaktighet används i administrativa 
och politiska sammanhang när det gäller frågor om funktionshinder. Vid en 
granskning av begreppet delaktighet i officiella dokument framstår att delak-
tighet är ett politiskt honnörsbegrepp men även en konkret handikappolitisk 
utmaning. Normaliseringsbegreppet ersattes i Handikapputredningen av 
begreppet delaktighet, som definierades utifrån ett medborgarskapsperspek-
tiv:  
 

Vi vill använda begreppet delaktighet i bemärkelsen aktivt deltagande 
i samhällslivet. Önskemål och intressen kan variera mellan olika ske-
den i livet, mellan olika personer och mellan olika orter.  

Vi vill också se delaktighet som ett begrepp för att människor med 
omfattande funktionshinder har alla medborgares rättigheter och 
skyldigheter. (SOU 1991:46:134)  

 
I betänkandet Ett samhälle för alla (SOU 1992:52), som låg till grund för 
LSS, poängteras bristen på insatser riktade mot delaktighet. Handikapput-
redningen (SOU 1991:46) visade, att många människor med funktionshinder 
fortfarande levde under sämre förhållanden än befolkningen i övrigt. Handi-
kapputredningen valde att utgå ifrån en humanistisk människosyn som grund 
för sitt förslag om att personer med funktionshinder främst är medborgare 
som andra. På grund av sitt funktionshinder har personen också rätt till sär-
skilda insatser och service för att kunna delta i samhällslivet. Rätten till sär-
skilda insatser bedömdes som angelägen men obehövlig i framtiden. Genom 
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en förändrad attityd skulle stöd och service till personer med funktionshinder 
garanteras genom de generella välfärdssystem som gäller för alla medborga-
re.  

Insatser skulle, enligt utredningen, (SOU 1991:46) enbart ges till den en-
skilde som begärde det och med detta skulle brukarinflytandet stärkas. Man 
ansåg att inflytandet ökade om brukaren själv, eller tillsammans med närstå-
ende, definierade behov och var delaktig i samt hade ett ansvar för och rätt 
till medbestämmande rörande insatser (a.a.). Detta förutsätter kunskaper om 
vilka insatser personen kan ha rätt till. De idéer om brukarinflytande som 
ligger till grund för LSS anknyter till teorier om medborgarskap och är ett 
uttryck för utvecklingen från bedömning av behov till rättigheter för bruka-
ren (Lewin 1998). Med detta som utgångspunkt fattade riksdagen beslut om 
att genomföra en handikappreform som skulle garantera bland andra perso-
ner med utvecklingsstörning goda levnadsvillkor.  

 
 

LSS och delaktighet  
 
I lagstiftningen fanns begreppet omsorger kvar till 1994 då Lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, LSS (SFS 1993:387), trädde i kraft och 
begreppen funktionshinder och särskilda insatser infördes. För att nå målen i 
LSS om full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor anges i 
lagen kvalitetskrav som inflytande, självbestämmande, delaktighet, kontinui-
tet och helhetssyn. Målet om ”full delaktighet” i samhället för personer med 
funktionshinder inbegriper att det inte finns några kompromisser. Delaktig-
het i samhället ses som en förutsättning för ett gott liv (Bakk & Grunewald 
1998). Den tidigare lagen om omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl 
(1985:568 ), som ersattes av LSS, var mer allmänt hållen och gav kommu-
nerna större möjligheter att tolka lagen.  

LSS är en rättighetslag där personer som kategoriserats som tillhörande 
personkretsen har rätt till vissa specificerade rättigheter, som benämns sär-
skilda insatser. Dessa är enligt LSS 9§, råd och stöd, ledsagare, kontaktper-
son, personlig assistent, avlösarservice, korttidsvistelse, boende för vuxna i 
servicebostad eller gruppbostad och daglig verksamhet. Kommunerna kan 
inte neka till att erbjuda insatser enligt LSS på grund av bristande resurser, 
vilket inte är i enlighet med lagens intentioner. Detta har resulterat i en lag 
om domstolstrots och kommunerna kan bli skadeståndsskyldiga. De enskilda 
personerna ha rätt att överklaga beslut om insatser och Socialstyrelsen och 
länsstyrelserna har tillsyn över att lagen efterlevs. 
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En ideologisk förändring och en vidgning av personkretsen tillkom genom 
LSS. Lagen omfattar sedan dess inte enbart personer med utvecklingsstör-
ning utan även personer med andra funktionshinder, vilka har omfattande 
behov av stöd och service. Vid införandet av lagen fanns farhågor i verk-
samheter och i intresseorganisationer om att denna förändring främst var en 
ekonomisk anpassning som skulle medföra sämre och mer begränsade insat-
ser. I debatten framkom rädsla för att den omsorgskompetens, som fanns i 
landstingens organisation och dess personal, riskerade att tunnas ut, vilket 
skulle påverka livsvillkoren negativt för de personer som hade behov av stöd 
och service. Dessa diskussioner och farhågor kan jämföras med den tidigare 
debatten om vårdhemsavvecklingen. 

Personer med utvecklingsstörning har genom LSS rätt till särskilda insat-
ser förutom det stöd som alla samhällsmedborgare har exempelvis i Social-
tjänstlag (SFS 2001:453) och i Hälso- och sjukvårdslag (SFS 1982:763 ). 
LSS har relevans i denna avhandling eftersom samtliga insatser och rättighe-
ter i lagen, som särskilt boende, daglig verksamhet, kontaktperson, ledsaga-
re, personlig assistans och korttidsboende, berör personer med utvecklings-
störning och har mål om delaktighet och jämlikhet. Därutöver används 85% 
av LSS samtliga insatser av personer med utvecklingsstörning eller autism 
(Socialstyrelsen 2006). Kommunerna har ansvaret för handläggning, beslut 
och genomförande av de flesta särskilda insatser enligt LSS, vilket medfört 
att särskilda administrativa enheter inrättats. LSS-verksamheten organiseras 
olika i kommunerna men ligger ofta inom äldre- och handikappomsorgen, 
eller som en särskild handikapp- eller omsorgsenhet.  

I dag bor de flesta vuxna personer med utvecklingsstörning i mindre en-
heter i särskilt boende enligt LSS, vanligen benämnda gruppbostäder. De 
flesta av dessa personer deltar också i daglig verksamhet. Under undersök-
ningstiden ändrades beteckningen gruppbostad till servicebostad i en av de 
tre kommunerna. Vid denna undersöknings början 1996 bodde 1 300 vuxna 
personer på vårdhem i Sverige vilket kan jämföras med dagens antal som är 
cirka 50 personer (Socialstyrelsen 2006).  

Uppfattningarna om hur utvecklingen de senaste åren ska betraktas är 
motstridiga, dels framförs att det rör sig om en ny form av institutionalise-
ring, dels att det handlar om genomgripande förändringar av synsätt, arbets-
sätt samt förutsättningar, för ett ökat inflytande och delaktighet i samhället 
(Ericsson 1996). Färm (1999) fokuserade i sin avhandling på skillnaderna i 
föreställningar hon mött från personal i gruppbostäder, jämfört när de tidiga-
re arbetat på vårdhem. I gruppbostäderna hade personalen fått ökade möjlig-
heter att se personernas resurser. Enligt Färm kunde personalen också utnytt-
ja resurser i omgivningen och bättre anpassa sitt arbete till den enskildes 
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behov än när de var anställda på vårdhem. De skilda och ofta motstridiga 
uppfattningarna om handikappomsorgen ger ytterligare skäl för att närmare 
undersöka brukarnas uppfattningar om sina vardagsvillkor. 

Den rättsliga regleringen i Sverige har de senaste 35 åren alltmer betonat 
inflytande och delaktighet för personer med utvecklingsstörning samtidigt 
som utredningar och forskning påvisat brister och svårigheter med institutio-
ner och dessas begränsade möjligheter till att ge personer med utvecklings-
störning delaktighet i samhället. I utredning efter utredning påtalas samma 
brister. Starrin (2000) beskriver situationen generellt för personer med funk-
tionshinder: 

 
Men även om de funktionshindrades ekonomiska och sociala situation 
är betydligt bättre i välfärdsländer som Sverige är deras relativa posi-
tion visavi andra grupper i samhället densamma (Starrin 2000: 71) 

 
Det finns med andra ord skäl att diskutera varför handikappolitik i praktik 
befinner sig så långt ifrån lagens intentioner i teori, trots att samhället har 
skapat olika instrument för att kontrollera att de handikappolitiska målen om 
delaktighet och jämlikhet efterlevs. Handikappombudsmannen, HO, en stat-
lig myndighet som inrättades 1994 (SFS 1994:749) har uppgiften att granska 
myndigheternas arbete med att genomföra handikappolitiken. En utvärdering 
gjord av Handikappombudsmannen ger en bild av brister beträffande till-
gänglighet, brister såväl i fysisk miljö som brister i information, i båda fallen 
sådant som påverkar förutsättningarna för delaktighet i negativ riktning för 
personer med funktionshinder. I HOs årliga rapporter till regeringen framgår 
brister i tillgänglighet samt att det trots visioner, kunskaper och kontrollin-
strument återstår mycket arbete för att nå målen om delaktighet och jämlik-
het för människor med funktionshinder. I rapporterna beskrivs svårigheter 
som diskriminering och svårigheter på arbetsmarknaden för personer med 
funktionshinder (HO:s rapport nr 8 2002, HO:s rapport nr 11 2004). I Han-
dikappombudsmannens fortsatta redovisning av sitt arbete framkommer 
brister i de statliga myndigheternas genomförande av handikapplanen samt 
ett påpekande om att genomförandet går mycket långsamt (HO:s myndig-
hetsenkät 2005). 

Även socialstyrelsen konstaterade i en rapport till regeringen, att personer 
med funktionshinder fortfarande hade sämre levnadsvillkor än resten av 
befolkningen (Socialstyrelsen 2003b). Många avstod från medicin eller 
hjälpmedel för att de ansåg sig inte ha råd. Andra svårigheter som rapporte-
rades var sämre hälsa, sämre rättsskydd, otillräckliga insatser samt hinder för 
att delta i samhällslivet.  
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Bemötande och delaktighet  
 
Bemötande och delaktighet är nära relaterade till varandra och medborgare i 
samhället möter ofta myndighetspersoner. Personer med funktionshinder har 
ofta stöd och service, som ska leda till delaktighet i samhällslivet, och möter 
av den anledningen myndighetspersoner i olika positioner. Det offentliga 
bemötandet är en medborgarskapsfråga och i olika utredningar och program 
betonas krav på ett perspektivskifte från patient till medborgare. Det handlar 
om medborgarnas rätt att vara delaktiga i beslut om såväl insatser som inne-
håll i dessa, som är  av betydelse för den egna vardagen. Det handlar om ett 
skifte från experttänkande till en syn på medborgarna som kompetenta och 
med rätt till delaktighet. 

Bemötandet handlar om attityder och grundläggande värderingar och ut-
trycks i Regeringsformen enligt följande:  

 
Den offentliga makten ska utövas med respekt för människors lika 
värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. 
 (Regeringsformen 1 kap. 2 §) 

 
Under de senaste åren har ett antal nationella utredningar fokuserat på delak-
tighet och funktionshinder, däribland utvecklingsstörning. Regeringen gav 
Socialdepartementet i uppdrag att kartlägga, beskriva och analysera hur per-
soner med funktionshinder blev bemötta, samt hur deras behov blev tillgodo-
sedda vid kontakter med myndigheter. Uppdraget gick till förre biträdande 
socialministern Bengt Lindkvist. Uppdraget innebar också att kartlägga och 
analysera vilka faktorer i verksamheten, som påverkade bemötandet. Resul-
tatet av Bemötandeutredningen visade att det handlade om relationer samt 
strukturella och organisatoriska frågor. Kvinnor och män bemöttes olika och 
kvinnor med funktionshinder bemöttes sämre än män med funktionshinder 
(SOU 1998:138). Mötet med och det professionella bemötandet av personer 
med funktionshinder konkretiserades med flera kritiska i exempel i Bemö-
tandeutredningen. En formulering i utredningen visar den starka koppling 
som Lindkvist identifierade mellan bemötandet och ett mer övergripande 
medborgarskapsperspektiv.  

 
Det handlar om insikten att livsvillkoren i grunden är en fråga om 
medborgarskap. Rätten till medborgarskap bör vara utgångspunkten 
för handikappolitiken och för bemötandet från myndigheternas sida. 
(SOU 1999:21:147) 
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I Bemötandeutredningen (SOU 1999:21) visades även att det fanns stora och 
uppenbara brister i bemötandet och att många personer med funktionshinder 
upplevde sig kränkta, kontrollerade och ifrågasatta. Bemötandet är ett kom-
plext fenomen och den bild som tecknas i bemötandeutredningen av hur 
detta fenomen hanteras och upplevs är mörk. Personer med funktionshinder 
upplever att de inte blir trodda på eller respekterade, att de blir bollade vida-
re och hamnar mellan stolar, att det finns brister i samverkan mellan myn-
digheter och klyftor i uppfattningar mellan enskilda och anställda. De an-
ställda och enskilda har olika förväntningar, vilket medför att det möte som 
sker mellan dessa ibland blir dramatiskt, något som kan ses som en följd av 
att två olika världar konfronteras. Det är å ena sidan det som sker i den en-
skildes vardag i termer av möten med andra människor och olika handlingar 
i förhållande till dessa, och å andra sidan det som sker i det vi kan kalla det 
professionella mötet mellan anställd och enskild. 

Ett bra möte kännetecknas enligt Bemötandeutredningen av: att bli lyss-
nad på och respekterad. Det handlar om bemötandets etik och om kompe-
tensutveckling i riktning mot en gemensam värdegrund hos anställda, hu-
vudmän och handikapprörelsen. En viktig innebörd i denna är att ta till vara 
de erfarenheter som personer med funktionshinder har. Synen på personer 
med funktionshinder och handikappolitik har en avgörande betydelse i den 
enskildes kontakter med olika myndigheter. Det är många beslut som formar 
bemötandet. Var och en i beslutskedjan bidrar på något sätt till det bemötan-
de som den enskilde får av professionella. För brukarna innebär olika be-
dömningar och bemötanden osäkerhet. I de nationella mål, som antagits för 
handikappolitiken (Prop.1999/2000:79), är ett centralt område att förbättra 
bemötandet. Bemötandeutredningen ger en skrämmande bild av klyftan mel-
lan ideal och verklighet beskriven av utredaren Lindkvist: 

 
Jag måste tyvärr konstatera att det finns stora brister i bemötandet av 
personer med funktionshinder. Mänga känner sig kränkta, kontrolle-
rade och ifrågasatta. Den upplevelsen går igen i nästan alla berättel-
ser jag fått och mönstret är detsamma oavsett funktionshinder, livssi-
tuation och vilket stöd och service och vilken hjälp man söker (SOU 
1999:21:11). 
 

Utredningen gav förslag på förbättringar i ett niopunktsprogram som bland 
annat omfattade grundlagsändring om rätt till delaktighet, kompetenshöjning 
av professionella grupper, sanktioner mot lagtrots och stärkt forskning, för-
stärkning av brukarnas inflytande samt inrättandet av brukarcentrum. Syftet 
med förslagen var att stärka den enskilde med funktionshinder, i mötet, öka 
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kunskaperna om mötet, utveckla kompetens i bemötandet, skapa debatt kring 
föreställningar samt stärka forskningen inom området (a.a.).  

I Bemötandeutredningen (SOU 1999:21) argumenterar utredaren Lind-
kvist för behovet av handikappforskning samt poängterar att teorianknytning 
är angelägen och behövs men att den sällan finns. Han saknar också forsk-
ning utifrån den funktionshindrades eget perspektiv. Han påtalar även andra 
brister, som att det nästan aldrig finns forskning, som tar sin utgångspunkt i 
medborgarskap och mänskliga rättigheter (SOU 1999:21). 

I LSS och Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) betonas respekt och självbe-
stämmande för brukaren. Lewin (1998) beskriver förhållandet mellan bruka-
re och personal dels som en relation mellan två människor, dels som en rela-
tion mellan brukare och organisation. De professionella har stor betydelse 
och det finns en obalans i maktrelationer mellan professionella och brukare, 
vilket konkretiseras i utformandet av samhällets stöd och service och i de 
professionellas beslut och bemötande (SOU 1998:16, SOU 1998:21).  

Frågor om bemötande har både juridisk och etisk karaktär. Den juridiska 
aspekten styrs av lagstiftning och den etiska av kunskap, mognad och värde-
ringar. Tillsammans bildar de en grund för bemötandet av personer med 
funktionshinder, vilket visar sig när positiva eller negativa värderingar om-
sätts i handling. Bakom det positiva bemötandet finns i grunden en positiv 
attityd och på motsvarande sätt finns en negativ attityd bakom det negativa 
bemötandet (SOU 1999:21). 

För att arbeta vidare med Bemötandeutredningens resultat och förslag 
fick Statens institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus) i uppdrag av reger-
ingen att utarbeta ett nationellt program för kompetensutveckling i bemötan-
defrågor. Enligt Bemötandeprogrammet (Sisus 2003) handlar bemötandet 
om medborgarskap och rätt till delaktighet i samhället för personer med 
funktionshinder. Det offentliga bemötandet beskrivs som ett system på tre 
nivåer; en kollektiv, en organisatorisk och en individuell. Den kollektiva 
nivån handlar om den nationella handikappolitiken. Den organisatoriska 
nivån handlar om hur chefer, handläggare och politiker tolkar och implemen-
terar handikappolitiken. På den individuella nivån har den enskilde anställ-
des attityder, vilja och förmåga till inlevelse stor betydelse för att konkret 
förverkliga de handikappolitiska intentionerna (Sisus 2003).  

Dessa nivåer samverkar och är beroende av varandra, och bemötande ses 
som mer än ett enskilt möte mellan professionella och personer med funk-
tionshinder. Ett respektfullt bemötande förutsätter insikt, kunskap och sam-
verkan mellan systemets tre nivåer.  
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Bemötandeutredningen låg till grund för Regeringens proposition om en 
handlingsplan för den nationella handikappolitiken och i den anges följande 
mål:  

 
 en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
 att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar 

blir fullt delaktiga i samhällslivet 
 jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med 

funktionshinder 
 

För att nå dessa mål ska arbetet särskilt inriktas på: 
 
 att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för 

personer med funktionshinder  
 att förebygga och bekämpa diskriminering av personer med funktions-

hinder 
 att ge barn och ungdomar och vuxna med funktionshinder förutsättning-

ar för självständighet och självbestämmande. (Prop. 1999/2000:79:32). 
 
Handikappolitik handlar om allas rätt att vara medborgare - att kunna vara 
delaktig skrev dåvarande socialminister Lars Engkvist i förordet till den 
nationella handlingsplanen (Prop.1999/2000:79) Handlingsplanen innehåller 
detaljerade föreskrifter om ansvar och är ett redskap för olika myndigheter 
för att uppnå målen om delaktighet och jämlikhet och skall följas upp.  

 
 

Delaktighet enligt FNs standardregler och i ICF 
 
Begreppet delaktighet är grundläggande i ett demokratiskt samhälle och 
finns stadgat i svensk lagstiftning samt i internationella deklarationer. Full 
delaktighet i samhällslivet, jämlikhet i levnadsvillkor och ett samhälle för 
alla är utgångspunkter för såväl FNs standardregler för personer med funk-
tionshinder (1993), som för svensk handikappolitik och är ett mål för sam-
hällets insatser. Standardreglerna är inte juridiskt bindande men normbildan-
de och moraliskt förpliktigande. Svårigheten med att de inte är juridiskt bin-
dande är enligt handikapporganisationerna att de inte är tillräckliga för att 
tillförsäkra personer med funktionshinder deras rättigheter (Gynnerstedt & 
Blomberg 2004). Sedan 1999 har det pågått ett arbete för att utveckla en 
konvention som kan ersätta standardreglerna och det arbetet pågår fortfaran-
de . 
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I FNs standardregler tolkas innebörden av delaktighet och jämlikhet enligt 
följande: 

 
Begreppet innefattar en process som leder till att både samhällsområ-
dena och omgivningen blir tillgängliga för alla, särskilt för människor 
med funktionsnedsättning. Det gäller service, aktiviteter, information 
och dokumentation. (FN:s standardregler 1993, regel 24). 

 
Principen om lika rättigheter innebär att varje individ har lika värde. Det be-
tyder också att individens behov måste ligga till grund för samhällsplanering 
och att alla resurser måste användas på ett sådant sätt att varje individ ges 
lika möjlighet att delta i samhället (FN:s standardregler 1993, regel 25). 

 
Världshälsoorganisationens (WHO), definitioner av funktionshinder har 
reviderats i förhållande till delaktighetsmålen. En slutlig version av en ny 
klassifikation med beteckningen ”International Classification of Functioning, 
Disability and Health” (ICF), antogs 2001. Den svenska titeln är ”Klassifika-
tion av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa” och översättningen till 
svenska avslutades 2002 (ICF 2003). Delaktighet är ett centralt begrepp och 
en av huvudkomponenterna i ICF. I klassifikationen används ett nytt språk-
bruk när det gäller delaktighet, som innebär att personerna ses som aktiva 
aktörer och där delaktigheten inskränks av såväl individuella som omgiv-
ningsfaktorer. Begreppet handikapp finns inte i ICF. Istället utgår man från 
positiva begrepp som exempelvis aktivitet och delaktighet och formulerar 
deras negationer som aktivitetsbegränsningar och delaktighetsinskränkningar 
istället för att använda begreppet handikapp (ICF 2003). Szönyi (2005) tar 
upp det anmärkningsvärda i att det inte förts någon större debatt i Sverige 
om avskaffandet av handikappbegreppet i ICF.  

När de enskilda personerna inte kan påverka sitt vardagsliv och deltagan-
de i samhällslivet kan det ses som en inskränkning i delaktigheten enligt 
terminologin i ICF. Klassifikationen gäller för alla och inte enbart för perso-
ner med funktionshinder. Centrala begrepp är funktionstillstånd samt funk-
tionshinder och hälsa. Med funktionshinder avses funktionsnedsättningar, 
strukturavvikelser, aktivitetsbegränsningar eller delaktighetsinskränkningar, 
vilka samtliga ses som betydelsefulla hälsokomponenter. Utgångspunkten i 
ICF är att identifiera såväl personliga som omgivningsfaktorer, som förhind-
rar eller begränsar möjligheterna till delaktighet. Det officiella syftet med 
klassifikationen är att skapa grund och struktur för att förstå hälsa och hälso-
relaterade tillstånd. Genom att använda ett gemensamt och standardiserat 
språk, kan kommunikationen underlättas mellan forskare, brukare och politi-
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ker. ICF försöker utveckla ett sammanhållet perspektiv på hälsa utifrån ett 
biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv (ICF 2003). En persons funk-
tionstillstånd kan ses som en interaktion mellan hälsotillstånd och kontextu-
ella faktorer, som innefattar såväl omgivnings- som personliga faktorer. 
Omgivningsfaktorer kan vara attityder, värderingar, sociala system och 
tjänster samt lagstiftning. Personliga faktorer är exempelvis kön, ålder, etni-
citet, livsstil och uppfostran. Innehållet i de personliga faktorerna utvecklas 
inte närmare i ICF. 

Det finns anledning att granska ICF och en av dem som riktar kritik mot 
ICF är Högberg (2004) och hon pekar på, att definitionen av delaktighet, 
som engagemang i en livssituation, begränsar det sociala innehållet i defini-
tionen. Det är därutöver enligt Högberg svårt att skilja på aktivitet och delak-
tighet. Hon är kritisk till att personfaktorerna, som finns i klassifikationen, 
marginaliseras genom att de inte i likhet med t.ex. omgivningsfaktorerna 
operationaliseras. Genom att personfaktorerna inte belyses närmare frågar 
hon sig om ICF egentligen företräder en biopsykosocial människosyn. ICF 
är, som framgått ovan, en generell klassifikation men enligt Högberg riskerar 
den att förstärka det medicinska synsättet och förväntas få störst betydelse i 
rehabilitering, habilitering och medicin.  

Även Nordenfelt (2004) analyserar begreppet delaktighet som det fram-
ställs i ICF. I likhet med Högberg (2004) anser han att begreppen aktivitet 
och delaktighet är svåra att särskilja. I hans analys är begreppen aktivitet och 
delaktighet likartade och kan ersättas av det gemensamma begreppet hand-
ling. I handlingar ingår även begrepp som vilja, intresse och avsikt, vilka 
saknas i ICF. När det gäller personer med utvecklingsstörning är det, enligt 
min uppfattning komplicerat men väsentligt att försöka ta reda på vad perso-
nerna vill och önskar. Nordenfelt (2004) bekräftar de svårigheter som finns 
med delaktighetsbegreppet när han pekar på att begreppsdefinitionerna i ICF 
inte är entydigt definierade 

Omgivningsfaktorer, som påverkar delaktighet för personer med utveck-
lingsstörning (ICF 2003), kan vara fysiska, sociala eller attitydmässiga. De 
fysiska har att göra med exempelvis var bostäder, daglig verksamhet, arbete 
och fritidsverksamhet är lokaliserade. De sociala faktorerna handlar om so-
ciala relationer, och attitydmässiga faktorer handlar om vilket synsätt som 
finns på utvecklingsstörning. Detta påverkas bland annat av diagnostisering, 
språk och sociala konstruktioner (Nordström 2002, Färm 1999) och leder, i 
likhet med andra attityder, till konsekvenser i vårt sätt att hantera och förhål-
la oss till personer med utvecklingsstörning.  

Begreppet delaktighet i FNs standardregler och i ICF ger en översiktlig 
ram med fokus på människors lika värde och rättigheter, myndigheternas 
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fulla ansvar för resursanvändning samt argument för betydelsen av att utgå 
från personernas behov i samhällsplaneringen.  

I denna avhandling har ICFs klassifikation betydelse främst som ytterli-
gare en definition av delaktighet, där den dynamiska interaktionen mellan 
olika dimensioner som exempelvis hälsa och omgivningsfaktorer betonas 
(ICF 2003). Klassifikationen är dessutom inklusiv och omfattar alla männi-
skor. I ICF definieras delaktighet som en persons engagemang i en livssitua-
tion och begreppet representerar ett socialt perspektiv. Delaktighetsin-
skränkningar är svårigheter, som en person kan ha vid genomförandet av 
aktiviteter. Några föreslagna definitioner av engagemang är att delta, att vara 
innesluten i eller engagerad inom ett livsområde, att vara accepterad eller ha 
tillgång till nödvändiga resurser.  

Enligt min uppfattning kan ICF, för personer med utvecklingsstörning  
medföra att delaktighetsbegränsningarna inte enbart förutsätts vara personli-
ga svårigheter, utan mer handlar om ett samspel mellan olika påverkande 
faktorer. Orsaken till utvecklingsstörning blir mindre betydelsefull och om-
givningsfaktorer, som skapar funktionshinder, synliggörs och blir tydliga. 
För att använda klassifikationen i syfte att utforma ett individuellt stöd, be-
hövs olika slag av kunskap dels från personer som själva har ett funktions-
hinder dels från professionella. Personer med utvecklingsstörning och perso-
ner i deras närmiljö har enligt min uppfattning kunskaper om sin egen delak-
tighet i vardagslivet och vad som inskränker den, som tillsammans med den 
professionella kunskapen kan skapa en fördjupad kunskap för att utforma 
stödet.  

 
 

Summering  
 
Delaktighet är det begrepp som i decennier angetts som handikappolitikens 
mål i lagstiftning och styrande dokument. Begreppet delaktighet är komplext 
och används ofta odefinierat samt ges olika definitioner i olika styrande do-
kument. En stor förändring i LSS i relation till tidigare handikapplagstiftning 
är, att LSS är en rättighetslagstiftning där brukarinflytandet poängteras, att 
alla insatser ska sökas av den enskilde och inte väljas ut och erbjudas av en 
myndighet samt att den enskilde kan överklaga beslut och också kvaliteten i 
de insatser som ges. Bemötandeutredningen och den nationella handikappla-
nen ger också uttryck för en förstärkning av den enskilde brukarens inflytan-
de. För kommunerna har det betytt att de måste följa lagstiftningen, LSS ger 
inte utrymme för kommunala tolkningar och kommunerna kan komma i en 
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situation när skadeståndsanspråk kan resas om de inte handlar i enlighet med 
lagen. 

Trots nationella och internationella politiska mål om delaktighet visar 
min genomgång av såväl utredningar som röster i den offentliga debatten, att 
målen om delaktighet i samhället för personer med funktionshinder inte för-
verkligats. Min läsning av olika dokument styrker mig i mitt fortsatta letande 
efter i synnerhet de exkluderande faktorer som påverkar delaktighet i sam-
hället för personer med utvecklingsstörning. Särskilt viktigt blir det att just 
bemötandefrågorna studeras närmare ur ett brukarperspektiv. 

Ett syfte i denna avhandling är att undersöka hur och på vilket sätt delak-
tighet i samhället konkretiseras i vardagen för personer med utvecklingsstör-
ning. Det som framgår i den litteratur jag studerat är att delaktighet främst är 
ett abstrakt begrepp där brukarnas konkreta erfarenheter av delaktighet och 
önskemål om delaktighet saknas.  
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5. Teoretiska referensramar 
 
 
Inledning 
 
I beskrivningarna i de tidigare kapitlen om delaktighet har exemplifierats hur 
användning av kategorisering av personer med utvecklingsstörning har lett 
till konsekvenser som har medverkat till social exklusion. Synsättet på per-
soner med utvecklingsstörning har baserats på bl.a. medicinsk, pedagogisk, 
psykologisk och social kunskap. Synsättet och därmed samhällets insatser är 
beroende av vilket perspektiv på funktionshinder som råder. Det som saknas, 
enligt min uppfattning, är främst en mer ingående förståelse för och kunskap 
om de mekanismer som kan förklara kategorisering i förhållande till social 
exklusion. Man kan också ställa sig frågan om kategorisering har betydelse 
för inklusion.  

I detta kapitel beskrivs Tilly och hans kategoriseringsteori (2000), vilken 
senare används i avhandlingen för tolkning och analys av det empiriska ma-
terialet. I detta kapitel introduceras också ett resonemang om begreppen 
social exklusion och social inklusion, kategorisering samt interaktion. Dessa 
teoretiska begrepp används i avhandlingsarbetet för att beskriva och analyse-
ra delaktighet som den uppträder i det empiriska materialet. I kapitlet presen-
teras även olika perspektiv på, och teorier om, funktionshinder. Dessa per-
spektiv har relevans för förståelsen av delaktighet i samhället för vuxna per-
soner med utvecklingsstörning. I anslutning till det menar jag att den indivi-
duella/medicinska respektive den sociala modellens perspektiv på funktions-
hinder samt synen på funktionshinder som social konstruktion har en sär-
skild relevans i mitt arbete.  

 
 

Social inklusion och social exklusion  
 
Min utgångspunkt är att delaktighet i samhället för personer med utveck-
lingsstörning uppstår i interaktion mellan den enskilde personen och samhäl-
let och i mötet med andra. En annan utgångspunkt är antagandet att delaktig-
het i samhället underlättas av inkluderande arenor vilka antas skapa förut-
sättningar för ökad kunskap och förståelse (Janson 2001). Därför är det av 
intresse att i avhandlingen identifiera och belysa såväl inkluderande som 
exkluderande arenor och analysera vad som händer på dessa. De begrepp jag 
använder för att förstå vad som händer på olika arenor är social exklusion 
och social inklusion. 
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De begrepp jag valt är breda och kan inte ges exakta innebörder men kan 
användas för att ge en riktning i arbetet. De är, som framgår längre fram i 
kapitlet, nära relaterade till medborgarskap och delaktighet. Begreppen soci-
al inklusion/exklusion är inte problemfria, men de är en följd av mitt val av 
perspektiv, och blir de sensitiva begrepp som jag kommer att använda i av-
handlingsarbetet. Blumer (1969) beskriver sensitiva begrepp som öppna och 
riktningsgivande i motsats till definitiva begrepp. Janson (2001) poängterar i 
sin forskning om barn, att inklusion handlar om möten och sociala processer. 
Begreppen exklusion och inklusion handlar inte om fasta tillstånd utan kan 
bättre förstås som processer, som kan relateras till olika händelser och aktö-
rer. 

 
 

Social inklusion 
 
Begreppet inklusion används alltmer istället för begreppet integrering. Inte-
greringsbegreppet har kritiserats för sin mångtydighet och för att det förut-
sätter ursprunglig segregering (Janson 1996). Ett exempel på detta är hur 
Lonsdale (1990) utgår ifrån segregering i sitt resonemang om integrering. 
Enligt Lonsdale har den tidigare fysiska segregeringen av personer med 
funktionshinder lett till okunskap och rädsla, som i sin tur skapat barriärer 
för accepterande och integrering. Redan det faktum att segregationen existe-
rar förstärker tron på att den är nödvändig. Därför är det enligt Lonsdale 
viktigt att bryta och avsluta den fysiska segregationen.  

Tøssebro (2004) har gjort en analys av begreppen integrering och inklu-
dering utifrån historiska och politiska aspekter. Han ser inkluderingsbegrep-
pet som komplext, att det inrymmer olika tolkningar och att det liksom inte-
greringsbegreppet, som fastnat i en diskussion om segregering, kan riskera 
att fastna i en diskussion om exkludering. Men han anser också att så länge 
som vi betraktar inkludering och exkludering som processer så minskar ris-
ken för detta. 

Begreppet inklusion har sitt ursprung i latinets includere: att innesluta, 
stänga inne. I Collins Cobuild English Dictionary (1995) definieras inklusion 
som the act of making the person or thing a part of the group or collection. 
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.  

I den vetenskapliga diskursen finns en diskussion om skillnaden mellan 
innehållet i begreppen integration och inklusion när det gäller insatser för 
personer med funktionshinder.  
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Social inklusion i stället för integration markerar en förändring av perspektiv 
mer än enbart i terminologi (Oliver 1996, Byrne 1999). Det har hävdats att 
integrering implicerar att personer med funktionshinder ska bli integrerade i 
”mainstream society”och att de, snarare än samhället, måste förändras. Re-
sultatet av detta sätt att tillämpa integreringsbegreppet blir lätt tekniskt ge-
nom att det ofta fokuserar enbart på fysisk integration.  

Inklusionsbegreppet, å sin sida, har sin utgångspunkt i att personer med 
funktionshinder ska vara inkluderade i samhället. De som förespråkar detta 
begrepp menar att det implicerar ett brett angreppssätt, som innefattar en 
analys av nuvarande förhållanden för personer med funktionshinder, den 
civilrättsliga lagstiftningen och delaktigheten i den demokratiska beslutspro-
cessen. Oliver (1993) ser inklusion som ett uttryck för ett politiskt angrepps-
sätt, vilket innefattar en analys av hur samhället exempelvis genom lagar och 
beslut styr förutsättningarna för inklusion. Enligt Oliver är det nödvändigt att 
identifiera och eliminera faktorer som leder till exklusion för att nå inklu-
sion. Faktorer, som enligt Oliver är viktiga för att gynna inklusion, är lagför-
ändringar, att brukaren har möjlighet till egna val och kontroll, att brukarna 
har självständiga och aktiva roller och delaktighet vid beslutsfattande, eko-
nomiska förändringar och förändring av professionella gruppers konserva-
tism (Oliver 1993). De lagförändringar som han efterlyser handlar om att ge 
personer med funktionshinder rättigheter till stöd och service samt att sam-
hället blir tillgängligt för alla. Aktivt brukarinflytande för planering samhäl-
lets stöd skulle enligt hans uppfattning skapa bättre insatser, med möjlighet 
till inklusion och delaktighet för brukarna. Som exempel på professionella 
gruppers konservatism anger han att enskilda professionella kan ha positiva 
intentioner, men kan vara omedvetna om att deras negativa bedömningar kan 
leda till segregation och exklusion. Denna omedvetenhet innebär att profes-
sionella inte upplever att de utövar förtryck (a.a.).  

Ett konkret exempel på svårigheter att implementera inklusion och att 
förändringen av synsätt tar tid är Salamanca-deklarationen, som antogs vid 
UNESCO konferensen 1994 (UNESCO 1994). I den krävdes av många län-
der, bland andra Sverige, en inklusiv skol- och utbildningspolitik. Innebör-
den av den är att alla barn ska gå i reguljära skolformer. Det är organisatio-
nernas och inte individernas ansvar att skapa resurser och möjligheter för att 
detta ska kunna genomföras. Vid UNESCOs världskonferens om Utbildning 
för alla (år 2000) antogs en handlingsplan med förnyade likartade överens-
kommelser för att uppnå målen om en inkluderande skola. I Carlbeck–
kommittén redovisas att trots detta har antalet elever i särskolan i Sverige 
ökat betydligt under de senaste tio åren (SOU 2003:35). 
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Social exklusion  
 
Begreppet exklusion står enligt Collins Cobuild English Dictionary (1995) 
för, the act of preventing someone from entering a place or taking part in an 
activity.  

Room (1995) definierar social exklusion socialpolitiskt, och ser exklusion 
som en följd av fel eller brister i integration av samhällsmedborgarna i ett 
eller flera av följande system: det demokratiska och juridiska systemet, ar-
betsmarknaden, välfärdsstaten och familjen. Samtliga nämnda områden har 
relevans för exklusion av vuxna personer med utvecklingsstörning. 

Edgren-Schori (2000) analyserade i sin licentiatuppsats begrepp som so-
cial exklusion, social utestängning och utanförskap, med fokus på personer 
med invandrarbakgrund och boendesegregation. Begreppet har använts i 
socialpolitiska sammanhang främst i Europa. Hon fann att begreppet social 
exklusion hade sina rötter i Frankrike och franskans ”exclusion sociale”, 
men att det inte använts i Sverige förrän på 1990-talet. Edgren-Schori (2000) 
visar i sin studie på komplexiteten i begreppet social exklusion och att det 
inte finns någon entydig definition av det. Hon menar emellertid utifrån sin 
analys att vissa förutsättningar måste vara uppfyllda för att begreppet ska 
kunna användas. Dessa förutsättningar är enligt henne att det finns ett 
gemensamt samhälle att tillhöra, att personer är utestängda från det samhället 
samt att personen själv vill och kan tillhöra en grupp men inte får möjlighet 
till detta (Edgren Schori 2000: 99). Hon anger också att utestängaren, exklu-
deraren, inte behöver agera medvetet, men att diskriminering alltid är en 
form av social exklusion.  

Kilmurray (1983) menar i sin analys av fenomenet, att vissa grupper, där-
ibland personer med funktionshinder, är mer i riskzonen för exklusion än 
andra. Vissa grupper tenderar att exkluderas från delaktighet i samhället till 
följd av rådande ekonomiska och sociala förhållanden. Hans analys visar att 
social exklusion inte enbart inrymmer materiella faktorer och processer, utan 
också ett förnekande av möjligheterna till delaktighet i samhället. Ett exem-
pel på detta är att personer med funktionshinder är underrepresenterade i 
auktoritetspositioner, i organisationer och myndigheter samt att brukarinfly-
tandet saknas i lednings- och planeringsarbete. Att så är fallet har det funnits 
belägg för i attitydstudier åtminstone ända sedan 1950-talet. Sådana studier 
har visat att personer med utvecklingsstörning har påtvingats en negativ 
identitet av samhället och legitimerat såväl särskiljande insatser som behand-
lingar där experter av olika slag definierat behoven (Engwall 2000, Kanold 
2004). Att förändra attityder är en lång process, men från 1980-talet har oli-
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ka organisationer bildats, där personer med funktionshinder själva är aktiva 
och har formulerat krav och krävt rättigheter (Campell & Oliver 1996).  

Begreppet social exklusion kan enligt min uppfattning tillämpas på histo-
riska exempel som institutioner för personer med utvecklingsstörning, såväl 
totala institutioner (Goffman 1973) såsom specialsjukhus och vårdhem för 
behandling, träning och förvaring. Men även i dag sker en stor del av utbild-
ning, daglig verksamhet, fritid och boende i kollektiva former och på sär-
skilda arenor.  

En utgångspunkt i min avhandling är Edgren-Schoris (2000) definition av 
exklusion, som jag använder för att analysera delaktighet i samhället för 
personer med utvecklingsstörning. När det gäller inklusion har jag tagit fasta 
på hur Janson (2001) och Tøssebro (2004) argumenterar för att påvisa att 
såväl inklusion som exklusion handlar om sociala processer. Detta får kon-
sekvenser för min tolkning av inklusion och exklusion . 

Enligt Oliver (1996) finns även ett samband mellan synsättet på funk-
tionshinder som en individuell svårighet och exklusion, på samma sätt som 
det enligt honom finns ett samband mellan ett socialt synsätt och teorier om 
förtryck och inklusion. I nästa avsnitt granskas de två synsätten på funk-
tionshinder närmare utifrån den individuella modellens perspektiv respektive 
den sociala modellens perspektiv på funktionshinder. 

 
 
Den individuella och sociala modellen  
 
I brittisk forskning om funktionshinder skiljer man ofta mellan två modeller 
för att förstå fenomenet funktionshinder, en individuell/medicinsk modell 
och en social modell. En omfattande forskning förekommer, som relaterar 
begreppet funktionshinder till de två modellerna (t.ex. Oliver 1990, 1996, 
Finkelstein 1998, Lister 1997). 

 
 

Den individuella modellen 
 
Frågan om vad den individuella modellen egentligen ska kallas är föremål 
för en diskussion forskare emellan. Medan en del talar om en medicinsk 
modell, menar t.ex. Oliver (1996) att det egentligen inte finns en medicinsk 
modell, utan en individuell modell, där medikalisering av de enskilda perso-
nernas svårigheter är ett viktigt inslag. Den har sitt fokus på konstruerandet 
av den enskildes brister och ser funktionshinder som en personlig tragedi 
(Hunt 1998). Den enskilde personens brister poängteras och åtgärdas av 
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medicinsk intervention som vård och behandling. Professionella inom den 
medicinska sektorn får ett stort inflytande. Den individuella modellen utgår 
från individens genetiska, medicinska och psykologiska förutsättningar, och 
kallas därför ibland den individuella/medicinska modellen eller för den per-
sonliga tragedins teori (Hunt 1998). Den förutsätter med andra ord att funk-
tionshinder är något negativt, som drabbar vissa personer.  

Drake (1999) påtalar också att funktionshinder inom ramen för den indi-
viduella modellen representerar en avvikelse från den norm, som den som 
inte har ett funktionshinder företräder, och att adekvat stöd är rehabilitering, 
bot och segregering. Han påpekar att synsättet på funktionshinder som ett 
individuellt problem medför lösningar som fokuserar på medicinsk vård och 
beroende av experter.  

Tankegodset i den individuella modellen har haft en stark förankring när 
det gäller samhällsinsatser visavi personer med utvecklingsstörning, exem-
pelvis genom olika särlösningar i boendeformer, arbete, utbildning och fritid. 
Dessa särlösningar kan ses som social exklusion i vardagslivet för såväl 
barn, ungdomar som vuxna eftersom de hänvisats till att bo på olika institu-
tioner, som vårdhem och specialsjukhus. De har ständigt varit omgivna av 
personal av olika slag som behandlat dem, med eller utan deras samtycke.  

Historiskt har detta resulterat i exceptionella exkluderande åtgärder som 
sterilisering utan samtycke, vård oberoende av samtycke, omyndigförklaring 
och förbud att ingå äktenskap. Sterilisering utan samtycke var möjligt fram 
till 1975. Efter införandet av 1986 års omsorgslag (SFS 1985: 568:) kunde 
inte inskrivning på vårdhem utan samtycke genomföras. Tidigare var det 
vanligt att personer med utvecklingstörning omyndigförklarades (Penton och 
Skog 1994), men från och med 1989 är det genom en ändring i Föräldrabal-
ken inte längre möjligt. Mot den individuella modellens syn ställs den socia-
la modellens perspektiv på funktionshinder som socialt förtryck (Oliver 
1993). 

 
 

Den sociala modellen 
 
Det förändrade språkbruket från integration till inklusion kan tolkas som ett 
accepterande av den sociala modellen och en ny förståelse av funktionshin-
der. I den sociala modellen förnekas inte att funktionshinder kan vara ett 
problem för den enskilde personen, men orsakerna förläggs till samhällets 
bristande förmåga att erbjuda adekvat stöd, service och lyhördhet för perso-
ner med funktionshinder. Forskare som har utvecklat den sociala modellen, 
har påtalat den sociala omgivningens betydelse och krävt förändring av sam-
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hället (Oliver 1990). Den sociala modellen definieras av Union of the Physi-
cally Impaired Against Segregation (UPIAS) på följande sätt:  

 
In our view it is society, which disables physically impaired people. Dis-
ability is something imposed on top of our impairments by the way we are 
unnecessarily isolated and excluded from full participation in society. Dis-
abled people are therefore an oppressed group in society (Oliver 1996: 14).  
 

De som företräder den sociala modellen kräver att samhället lyssnar till per-
soner med funktionshinder och räknar med dem vilket kan ses som krav på 
delaktighet.  

 
We do not want ourselves, or anyone else, treated as second-class citizens 
and put away out of sight and mind. Many of us are just beginning to refuse 
to be put away, to insist that we are part of life too (Hunt 1998: 17). 
 

Den sociala modellen omfattar teorier om socialt förtryck av personer med 
funktionshinder och fokus inriktas på social handling, rättigheter och social 
förändring. Modellen innefattar också en politisk förändringsstrategi, vilket 
inte lika tydligt framkommer i den individuella modellen. I den sociala mo-
dellen beskrivs restriktioner för personer med funktionshinder, som exem-
pelvis fördomar, diskriminering, dålig tillgänglighet i byggnader och kom-
munikationsmedel samt segregerade utbildnings- och arbetsplatser (Oliver 
1996).  

Även om modeller av detta slag per definition ger grova beskrivningar är 
samtliga nämnda restriktioner aktuella för personer med utvecklingsstörning. 
Restriktionerna påverkar inte enbart enskilda personer utan personer med 
funktionshinder generellt och bristerna kan upplevas som en av samhället 
sanktionerad diskriminering.  

Den sociala modellen har bland annat kritiserats av personer med funk-
tionshinder, som anser att den är alltför ensidig. Modellen har också kritise-
rats för att den försöker förklara och generalisera för alla, trots individuella 
olikheter (Morris 1993). Olika forskare har också kritiserat den sociala mo-
dellen och ansett att den inte helt kan förklara det sociala förtrycket av per-
soner med funktionshinder (Finkelstein 1998). 

Mycket anmärkningsvärt är att levnadsvillkoren för personer med utveck-
lingsstörning negligerats även av förespråkare för den sociala modellen. 
Forskningen har koncentrerats på levnadsvillkor för personer med fysiska 
funktionshinder, men personer med utvecklingsstörning och deras erfarenhe-
ter har förblivit ignorerade och osynliga (Chappell 1998). En förändring kan 



 

  57 

dock ses i forskningen under de senaste åren då personer med utvecklings-
störning själva fått möjlighet att synliggöra sina erfarenheter och kunskaper 
(Gustavsson 1998, Jansson-Ringsby 2002, Sundet 1997 m.fl.). 

Det speciella med den sociala modellen är att personer med funktionshin-
der själva formulerat den som en kritisk motvikt till den dominerande indivi-
duella/medicinska modellens perspektiv på funktionshinder. Shakespeare 
(2004) beskriver hur den engelska sociala modellen, som kallas ”The strong 
social model” (SSM), har utvecklats från sitt ursprung bland aktiva i handi-
kapprörelsen. Enligt Shakespeare (2004) är modellen enkel, rak och effektiv 
och ett verktyg, som haft stor betydelse för förändringar som skett, men han 
menar att det nu krävs en social teori och ett nytt paradigm. I likhet med 
Morris (1996) anför Shakespeare (a.a.) att modellen är snäv, den saknar en 
social teori, att den är förenklad och exkluderar många dimensioner av per-
sonliga vardagserfarenheter av funktionshinder. Klass, genus, sexualitet och 
etnicitet kan vara dimensioner som riskerar att ignoreras i den sociala model-
len.  

Modellen blev enligt Shakespeare dogmatisk i England. Han anser att den 
nordiska modellen kan ses som en alternativ social modell med dess miljöre-
lativa handikappbegrepp. Det miljörelativa handikappbegreppet som det 
utformades i Skandinavien under 1960-talet innebar att konsekvenserna av 
ett funktionshinder för den enskilde personen påverkades av den omgivande 
miljön (Gustavsson 2004). På ett likartat sätt uttrycks detta i ICF med dess 
fokus på hur omgivningsfaktorerna ger möjligheter till eller inskränker en 
persons delaktighet i samhället.  

Det är väsentligt enligt Shakespeare (2004) att undvika polariteten mellan 
den medicinska och den sociala modellen, därför att personer med funk-
tionshinder även kan behöva medicinska åtgärder, men inte för den skull 
behöver kategoriseras utifrån det. 

 
Disabled persons do need medical interventions and do often suffer 
bodily deficits. But none of us want to be defined by our medical con-
ditions and the disability movement wants to prioritise environmental 
and social change not individual correction (Shakespeare 2004:19). 
 

Därutöver kritiseras både den sociala modellens och den individuella model-
lens företrädare, för att de vare sig lyssnar på eller använder erfarenheter från 
alla personer med funktionshinder, exempelvis de med utvecklingsstörning. 
Ett modelltänkande kan på så sätt riskera att konservera uppfattningar om 
funktionshinder eftersom kategorisering av funktionshinder kan ses som en 
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social konstruktion som bygger på olika antaganden och tidigare nämnda 
modeller.  

 
 

Kategorisering och social konstruktion  
 
Personer med funktionshinder har genom tiderna och i olika samhällen till-
delats roller som avvikare, blivit stigmatiserade och därigenom exkluderade 
från social gemenskap. Ursprungligen kommer begreppet stigma från den 
grekiska kulturen där man genom kroppsliga kännetecken bl.a. brännmärk-
ning markerade en persons sociala position exempelvis som slav eller krimi-
nell (Goffman 1972). Tilly (2000) anknyter till Goffman och menar att den 
svåraste formen av kategorisering handlar om den stigmatisering som be-
skrivits ovan (Tilly 2000:77). Genom en benämning eller kategorisering 
tillskrevs också de stigmatiserade personerna andra egenskaper eller brister.  

Det finns både empirisk forskning och teorier om stigma och avvikande 
identitet, som åtminstone delvis förklarar hur stigmatisering påverkar var-
dagsvillkoren för personer med funktionshinder. Goffman (1972) analysera-
de stigma i relation till funktionshinder och till minoritetsgrupper av olika 
slag. Enligt honom så bedömer vi exempelvis en persons funktionshinder 
men kategoriserar samtidigt personen som allmänt oförmögen eller som 
bärare av vissa mytiska egenskaper. Goffman (1973) skildrade både perso-
nernas upplevelser av funktionshinder som ett individuellt stigma och den 
socialisering till en kategori som sker i och med att personer placeras på 
institution. För de som hade fått ett funktionshinder i vuxen ålder innebar det 
att de fick lämna sin identitet och sitt yrke samt tilldelades en ny roll, men de 
fick även möjligheter att lära känna andra med samma typ av funktionshin-
der. Enligt Goffman så kände en del personer ambivalens inför att identifie-
ras med en särskild kategori. I stigmatiseringsprocessen kunde enligt Goff-
man olika mönster urskiljas, som att personerna i en första fas skaffade sig 
kunskaper om hur övriga i samhället såg på personer med funktionshinder. I 
en andra fas handlade det om att lära sig leva med det bemötande man fick, 
och i en tredje fas att lära sig att passera som normal (a.a.). Det finns dock 
forskare som ifrågasatt Goffmans och andra forskares vidgade socialpsyko-
logiska användning av begreppet stigma på grund av att det i sin ursprungli-
ga betydelse, hade fokus på individuella svårigheter (Oliver 1990, Sayce 
2000).  

Hur konstrueras funktionshinder? Funktionshindret kan ses som en social 
konstruktion där konstruktionen skapas i den sociala interaktionen. Mötet 
ansikte mot ansikte människor emellan är centralt i all sådan interaktion. 
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Även språket har betydelse för det som vi socialt konstruerar, vilket poängte-
ras av Berger och Luckman (1966). En formell kategorisering av funktions-
hinder via lagstiftning förstärker konstruktionen utvecklingsstörning. Detta 
sker när personen med utvecklingsstörning blir inkluderad i personkretsen 
enligt LSS. Kategoriseringen innebär dels att personerna får rätt till särskilda 
insatser, dels att samhället får mandat för att organisera och erbjuda dessa 
(Jfr Sahlin 1996). När kategorisering innehåller en negativ värdering innebär 
den att personer med funktionsbegränsningar marginaliseras och exkluderas 
från samhället genom sociala barriärer. 

Oliver (1996) pekar på existensen av en handikappdiskurs och att inne-
börden av funktionshinder finns på personlig, intellektuell och politisk nivå. 
Enligt Oliver leder denna diskurs och den exklusion som den innefattar till 
ett förtryck av personer med funktionsbegränsningar. Genom att identifiera 
brister i kunskaper och egenskaper hos de enskilda personerna samt att anta 
att adekvata åtgärder främst är behandling/rehabilitering, terapi eller kon-
troll, blir det problematiskt att tala om social inklusion. Beroende på katego-
riseringen får personerna exkluderande behandling och service.  

I varje samhälle förekommer kategorisering av dess medlemmar. Katego-
rierna kan ha stöd i och skapas formellt genom lagstiftning, exempelvis LSS 
när det gäller personer med utvecklingsstörning. Kategorierna kan också 
vara informella och konstrueras i den sociala kontext som råder i samhället 
vid ett visst tillfälle. För att analysera hur kategorier uppstår och vilka kon-
sekvenser de får för vardagsvillkoren för personer med utvecklingsstörning, 
beskriver jag Tillys kategoriseringsteori (Tilly 2000) i nästa avsnitt. 

 
 

Tillys kategoriseringsteori  
 
Den kategorisering, som sker av personer med utvecklingsstörning, och kon-
sekvenserna av denna kan, enligt min uppfattning, förstås teoretiskt med 
hjälp av historikern och sociologen Tillys (2000) kategoriseringsteori. Tilly 
analyserar den kategoriella ojämlikheten, dess orsaker, användningsområden 
samt effekter. Teorin har också ett förklaringsvärde i avhandlingen för såväl 
hur exklusion uppstår, som hur utestängningen vidmakthålls. Jag vill under-
söka hur Tillys kategoriseringsteori har bäring på mitt undersökningsfält 
eftersom jag vill förstå och analysera vardagsverkligheten för personer med 
utvecklingsstörning. Därför introduceras vissa centrala begrepp i kategorise-
ringsteorin redan i detta avsnitt. I kapitel elva görs en sammanfattande tolk-
ning av det empiriska materialet med stöd av Tillys teori.  
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Rötterna till kategorisering kan spåras långt tillbaka i tiden och bakgrunden 
till kategoriseringen är existensen av ojämlika positioner. Tilly anser att av-
gränsade kategorier styrker att det handlar om bestående ojämlikhet. I avsnit-
tet om ”Den kategoriella ojämlikhetens rötter” beskriver han hur det uppstår 
en bestående ojämlikhet mellan kategorier därför att de människor, som kon-
trollerar tillträdet till värdeskapande resurser löser pressande organisatoriska 
problem med hjälp av kategoriella distinktioner. Mer eller mindre medvetet 
upprättar dessa människor system för social slutenhet, exklusion och kontroll 
(Tilly 2000:18). 

Med hänvisning bland annat till undersökningar av materiella skillnader 
mellan samhällsgrupper har Tilly formulerat en generell teori om beständig 
ojämlikhet på såväl mikro- som makronivå. Enligt honom leder kampen om 
tillgångarna på det lokala eller territoriella planet till bildandet av sociala 
kategorier, genom en mer eller mindre omedveten process. Bakgrunden är 
skilda kategoriella benämningar i form av motsatspar som kan vara etniska, 
kulturella, religiösa etc. Relationerna mellan grupperna karakteriseras bland 
annat av klara gränser. 

Tilly ger i sin analys olika exempel på mekanismer, som förstärker ojäm-
likheten, exempelvis att kategorier kombineras med hierarkier där en gräns 
skiljer de olika aktörerna åt. Kategorier i sig skapar alltså inte bestående 
ojämlikhet. Han anser också att människor enkelt införlivar relationer och 
praktiker, som rör kategoriell ojämlikhet, i sin vardag och använder dem 
även till att lösa organisatoriska problem.  

Den kategoriserade huvudgruppen, som finns i mitt material, är personer 
med utvecklingsstörning, en kategorisering som kan betraktas som särskilt 
tydlig då den även har stöd i lagstiftning. För att få rätt till stöd och särskilda 
insatser kategoriseras personer med utvecklingsstörning genom diagnostise-
ring. Även om Tilly inte behandlar personer med funktionshinder explicit så 
är hans teori på ett uppenbart sätt tillämpbar för den kategorin. Som nämndes 
ovan innefattar Tillys teori förekomsten av kategoriella par. I mitt material är 
ett exempel på ett sådant par; personer med utvecklingsstörning respektive 
personer utan utvecklingsstörning. Den grupp som är klart avgränsad i för-
hållande till personer med utvecklingsstörning är vårdgivare, det vill säga 
olika experter; gode män, kuratorer, handledare, vårdare, samt även tjänste-
män och politiker m.fl. Den personal som förekommer i mitt empiriska ma-
terial bildar, i termer av att de är personer utan utvecklingsstörning, ett kate-
goriellt par med personer med utvecklingsstörning.  

Det finns enligt Tilly en rad orsaksmekanismer till att kategorier bildas 
och vidmakthålls. De centrala mekanismerna är utnyttjande och möjlighets-
ansamling som gynnar upprättandet av ojämlikhet baserad på kategorisering. 
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Tilly (2000) beskriver dessa två processer som parallella. Utnyttjandet inne-
bär att parterna i motsatsparet utnyttjar varandra för sina nätverks syften. 
Möjlighetsansamling innebär att nätverken samlar på sig eller monopoliserar 
resurser. 

Andra användbara begrepp, i analysen av de organisationer för särskilda 
insatser som ingår i mitt material, är de dimensioner som Tilly betecknar 
som skript och lokal kunskap. Innebörden i dessa båda dimensioner är att de 
tillsammans gestaltar ett socialt kitt som får kommunikationen att fungera. 
Med skript avser Tilly en tankemodell där planer, mål och rutiner är formu-
lerade. Lokal kunskap är kunskap som inte är formaliserad utan omfattar 
personlig kunskap. Därutöver finns en växelverkan mellan skript och lokal 
kunskap som underlättar för organisationer att fungera. 

Tilly beskriver ytterligare två processer; efterlikning och anpassning, som 
har befästande och generaliserande verkan. Genom efterlikning lånas etable-
rade ojämlika organisationsformer eller strukturer från en miljö till en annan. 
Genom anpassning utvecklas, med grund i kategoriellt ojämlika strukturer, 
former av inbördes hjälp, politiskt inflytande och informationsanskaffning.  

I avhandlingen studeras delaktighet, såväl ur ett strukturellt som ur ett in-
teraktionsperspektiv. Tillys teori (2000) uppfattar jag som en strukturell 
kategoriseringsteori som kan användas för analys av just strukturella aspek-
ter av delaktighet. I detta avsnitt ges enbart en kortfattad bakgrund till och 
genomgång av Tillys kategoriseringsteori och i kapitel elva analyseras det 
empiriska materialet närmare med stöd av denna teori. 

Enligt min uppfattning är det dock inte tillräckligt med enbart en struktu-
rell teori för förståelse av delaktighet. För ökad förståelse av delaktighet, 
som något som konstrueras i samspelet med andra (Janson 2001, Nordström 
2002), kompletteras den teoretiska referensramen med teorier om interak-
tion. Social inklusion/exklusion konstitueras i interaktionen i mötet. För 
tolkning och förståelse av mitt material behövs enligt min uppfattning båda 
dessa teoretiska referensramar varför delaktighet och interaktion diskuteras 
närmare i nästa avsnitt om mötet och bemötandet. 

 
 

Mötet och bemötandet 
 
Mötet och bemötandet är centrala teman i vardagen för personer med utveck-
lingsstörning. Begreppet bemötande används i officiella dokument och ut-
redningar. Det är dock i mötet med andra människor i mer allmänna termer, 
som den sociala konstruktionen av funktionshinder äger rum. Mötet med 
samhället diskuteras i relation till samhället på olika nivåer. Stenhammar, 
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Ulfhielm och Nydahl (1998) använder genomgående begreppet mötet istället 
för bemötande. De anser att begreppet bemötande markerar en viss ojämlik-
het och konstaterar att människan i kontakter med en byråkratisk organisa-
tion främst blir ett fall. Möten kan vara möten med familj, vänner, professio-
nella, politiker, allmänhet, myndigheter, formella stödpersoner, kontaktper-
soner med flera. Eftersom personer med utvecklingsstörning har rätt till sär-
skilda insatser innebär det ofta många och långvariga kontakter med profes-
sionella av olika slag, exempelvis handläggare, vårdare i gruppbostäder och 
handledare i daglig verksamhet. Det stora flertalet vuxna personer med ut-
vecklingsstörning har stöd och service av professionella i olika grad, ofta 
under hela livet. Detta gör en diskussion om mötet med professionella ange-
lägen. Mötet blir centralt, såväl mötet med organisationer för stöd och servi-
ce, som mötet ansikte mot ansikte med personal. Därutöver finns möten med 
övriga medborgare och samhället. I avhandlingen är mötet och interaktionen 
på mikronivå tyngdpunkten, men eftersom det villkoras av organisatoriska 
och strukturella förhållanden beskrivs och analyseras även dessa.  

Buber (1990) talar om att i ett äkta möte är de som möts ett jag och ett du 
för varandra. Enligt Buber är jämlikhet en förutsättning för ett äkta möte 
mellan ett jag och ett du. Buber anser att ett möte som består av en jag-du-
relation utmärks av dialog och ömsesidighet i handlingar. En jag-det-
relation, karakteriseras däremot av att den ena parten objektifierar den andre 
genom åtgärder eller behandling. (Jämför den individuella modellen i detta 
kapitel). Möller (1996) menar utifrån detta, att förmågan att skapa ett äkta 
möte är de professionellas viktigaste färdighet när det gäller stödrelationer i 
vård och omsorg.  

Forskning om vuxna personer med utvecklingsstörning utgår från olika 
aspekter när det gäller delaktighet och interaktion. Furenheds studie (1997), 
som via anhöriga och personal försökte förstå livsvillkor för personer med 
svår utvecklingsstörning, gav vägledning och inspiration till mig att även få 
kontakt med de personer som själva kan beskriva sin vardag och delaktighet 
i samhället. Furenhed analyserade livskvaliteten för personer med grav ut-
vecklingsstörning utifrån intervjuer med föräldrar och vårdare. Han intervju-
ade anhöriga till och personal för tjugo vuxna personer med grav utveck-
lingsstörning. Hans tolkningar fokuserade på förståelse och innebörden av 
ett gott liv och ger en insiktsfull bild av hur personer med utvecklingsstör-
ning, enligt informanterna, upplevde sin omvärld. Furenheds forskning visar 
vidare att livsvillkor för personer med omfattande funktionshinder främst 
bestämdes av andra människors förmåga till omsorg, emotionell inlevelse 
och medmänsklighet. Den visar också att personerna själva hade egna önsk-
ningar och kunde välja att närma sig människor de tyckte om samt att de tog 
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avstånd från andra. Att förstå interaktion och delaktighet för personer med 
omfattande funktionshinder krävde såväl omfattande kunskaper som lyhörd-
het och en vilja att leva upp till principen om allas lika värde.  

En teoretisk utgångspunkt för att förstå samspelet mellan personer med 
utvecklingsstörning, samhället och andra personer med eller utan utveck-
lingsstörning, handlar om interaktion. Nordström (2002) analyserade hur 
barn samspelade med andra barn med tyngdpunkt på delaktighetsnivån. 
Samspelet rörde barn med utvecklingsstörning och barn utan funktionshinder 
vilket Nordström uttrycker i termer av delaktighet i horisontella respektive 
vertikala relationer.  

Enligt Nordström skapade barnen med utvecklingsstörning delaktighet 
utifrån sina förutsättningar, ibland med stöd av någon vuxen. På skolgården, 
tillsammans med barn med samma funktionella förutsättningar, präglades 
gemenskapen av horisontella relationer, aktivitet och kommunikation. Med 
horisontella relationer avser Nordström att barnen i ett jämlikt samspel kan 
vara delaktiga. Barn med exempelvis lindrig utvecklingsstörning samspelade 
med varandra utifrån sina förutsättningar. De kunde behöva stöd av en vuxen 
för att nå detta jämlika samspel. Likartade funktionella förutsättningar mel-
lan barn skapade enligt Nordström jämlika relationer.  

Funktionsnedsättningen kunde också bidra till en vertikal relation där 
barnet med utvecklingsstörning endast delvis var delaktigt, hade ett bredvid-
deltagande, eller intog en mer passiv roll i förhållande till barn som inte hade 
utvecklingsstörning (Nordström 2002). En sådan situation kan också beskri-
vas som en delaktighetsinskränkning. Olikheter i de funktionella förutsätt-
ningarna skapade olika samspelsvillkor och relationer, men även olika grad 
av delaktighet i samhället utifrån de egna förutsättningarna. Interaktionen 
med andra barn utan funktionshinder ökade delaktigheten och förståelsen för 
olikheter, även om relationerna var mindre jämlika.  

Nordström poängterar dock vikten av att mötas i såväl horisontella som 
vertikala relationer. Motsvarande forskning saknas rörande hur vuxna perso-
ner med utvecklingsstörning samspelar med andra, även om Gustavsson 
(1998) delvis berör detta område. Han beskriver hur personer med utveck-
lingsstörning utvecklar en delkultur, där de delar gemensamma erfarenheter 
och en gemensam referensram, som blir ett sammanhållande kitt. 

Brukarinformanterna i min studie deltar i ett system där övriga aktörer, de 
professionella, handikapprörelsen, politiken och medborgare i det omgivan-
de samhället, formar villkoren för delaktighet. Att möten av detta slag mel-
lan professionella och olika kategorier av brukare kan vara problematiska, är 
något som flera forskare intresserat sig för. Skau (2001) analyserade kränk-
ningen i det offentliga mötets professionella relationer och skiljer mellan två 
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olika nivåer, struktur och process. En klient/brukare kan uppleva att en myn-
dighet kränker henne aktivt eller passivt, öppet eller dolt. Skau talar om att 
en kränkarkultur kan utvecklas på arbetsplatser genom påfrestningar på de 
professionella, brister i samarbetet, svag ledning och avsaknad av handled-
ning. Det kan också handla om sårbarhet genom tidigare kränkningar i livet 
hos brukare/klienter, vilket gör dem särskilt sköra för fler kränkningar.  

Det finns exempel på att frågeställningar kring mötet i relation till just 
funktionshinder, tilldragit sig forskares intresse. Vissa av dessa forskare är 
personer med erfarenheter av egna funktionshinder. Frågeställningar kring 
mötet i relation till funktionshinder har delvis fokuserats i forskningen. Ett 
exempel är Jacobson (1996) som har beskrivit mötet, beroendet och de 
kränkningar konsekvenserna av funktionshindret inneburit. Ett annat exem-
pel är Cech (2001), som via arbete i fokusgrupper med vuxna personer med 
utvecklingsstörning påvisat deras resurser och möjligheter att uttrycka sina 
erfarenheter, åsikter och uppfattningar, något som hon tar till intäkt för att 
det går att utveckla möjligheterna för det som Buber kallar ett äkta möte.  

 
 

Summering 
 
Mötet och bemötandet är olika dimensioner av interaktion där bemötandet 
till skillnad från mötet markerar en viss ojämlikhet och därför är mer begrän-
sat än mötet. Möte är ett vidare, mer öppet och neutralt begrepp, som lämpar 
sig bättre för den analys av interaktion som jag gör i denna avhandling. Ka-
tegorisering, inklusion och exklusion kan dels förstås i termer av interaktion 
på mikronivå, d.v.s. det handlar om ett möte, där delaktighet eller inte delak-
tighet konstrueras.  

Dels kan dessa fenomen även förstås på en strukturell nivå. Med mitt val 
av teoretisk förståelseram, det vill säga Tillys kategoriseringsteori, vill jag 
tolka och förstå hur exklusion uppstår och vidmakthålls på denna nivå. Be-
greppen kategorisering, exklusion och inklusion är relaterade till varandra 
och även den individuella och sociala modellen är komplementära till den 
kategoriseringsteori jag använder. I kapitel elva tolkas det empiriska mate-
rialet med stöd av Tilly. 

Begreppet funktionshinder kan tolkas olika beroende på vilket perspektiv 
som används. I den individuella modellen ges företräde åt behandlingar och 
insatser av dem som anses vara experter samt kontroll och krav på anpass-
ning av personer med utvecklingsstörning. Den sociala modellen har innebu-
rit rättigheter för den enskilde personen och stöd för att lyssna på brukarnas 
egna erfarenheter. Kritik av den sociala modellen har dock framförts, bland 
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annat för att personer med utvecklingsstörning har blivit försummade och 
negligerade i debatt och forskning (Chappell 1998). Detta har medfört att 
forskning om funktionshinder endast gett en allmän bild, som inte inkluderat 
individuella livsvillkor för personer med utvecklingsstörning. Gemensamt 
för både den sociala och den individuella modellen är att de kritiserats för att 
inte lyssna på eller ta hänsyn till samtliga brukargruppers olika erfarenheter. 

För val av metod används även de teoretiska perspektiven liksom de olika 
perspektiven på funktionshinder I nästa kapitel beskrivs såväl mitt val av 
perspektiv som de olika metoder jag använder. 
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6. Metod, perspektiv och tillvägagångssätt 
 
 
Inledning 
 
Avhandlingens fokus ligger på personer med utvecklingsstörning och deras 
erfarenheter av delaktighet i samhällslivet. Den handlar om brukarinforman-
ternas interaktion och möten på vardagslivets arenor, och om att identifiera 
de faktorer som leder till social inklusion/exklusion. Interaktion är ett sampel 
mellan en eller flera personer och innehåller i sig en potential för utveckling. 
I kapitlet fokuseras förförståelse, val av metod och perspektiv samt hur stu-
dien genomförts 

 
 

Perspektiv och val av metod 
 
De metodologiska överväganden jag gjort hör ihop med min förförståelse, 
forskningsfrågan, teoretiska utgångspunkter, val av perspektiv, och med de 
särskilda villkor som gäller för vuxna personer med utvecklingsstörning. 
Min egen förförståelse av fältet, grundar sig såväl på mångårig erfarenhet, av 
arbete inom fältet som på teoretiska studier. Det finns olika aspekter av för-
förståelse; kognitiv, social och emotionell, vilka analyseras av Dahlberg, 
Drew och Nyström (2001). De ser svårigheter och risker i att vi som vuxna 
är mindre benägna till radikala förändringar i våra tolkningar av världen. Vi 
kan ha enögda perspektiv, men genom att vara vaksamma på detta, kan vi 
utveckla vår medvetenhet, som kräver självreflektion, kunskap, tålamod och 
disciplin.  

Mitt val av perspektiv är att jag genom närhet till personer och situationer 
vill upptäcka och beskriva vardagslivets mönster för personer med utveck-
lingsstörning för att försöka förstå helheter och strukturer. Med vardagslivet 
avses i denna avhandling vardagslivets struktur och möten, såväl privata som 
professionella aktörer som påverkar delaktigheten i samhället för brukarin-
formanterna. Vardagslivet i denna studie omfattar brukarinformanternas 
boende, daglig verksamhet/arbete, fritid samt en del av det sociala nätverket. 

Den teoribildning som jag har utgått från för val av metod är symbolisk 
interaktionism, som fokuserar på det sociala samspelets betydelse för ut-
vecklingen av vår självbild (Mead 1998). Självbilden är en social konstruk-
tion som utvecklas i relation med andra. Han menade också att samhället, 
och människorna i det, utgör en helhet som måste studeras tillsammans. 
Trost och Levin (1999) refererar till Addams och Dewey, vilka använde 
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människors sociala verklighet som utgångspunkt och ansåg att de sociala 
vetenskaperna skulle arbeta med vardagliga situationer och problem. Ad-
dams studier av socialt arbete och perspektiv utgick från människornas var-
dag och hennes inriktning var att gå från praktik till teori (Addams 1999). 

När Trost och Levin (1999) använder symbolisk interaktionism för att 
förstå och tolka vardagen beskriver de fem aspekter, varav tre har stor bety-
delse för mitt arbete; 1) definition av situationen, 2) att all interaktion är 
social, och 3) att vi interagerar med hjälp av symboler. Att beskriva varda-
gen handlade för mig om att beskriva interaktioner. Trost och Levin (1999) 
anser också att symboler som ord och språk är de vanligaste vid interaktion. 
Därutöver finns många andra symboler, som vi upplever med våra sinnen, 
exempelvis klädsel, lukter och former. För mitt arbete är dessa symboler 
centrala, eftersom vardagen för personer med utvecklingsstörning omfattar 
språkliga symboler i hög grad, men också en omsorgspraktik fylld av sym-
boler. Exempel på språkliga symboler i denna praktik var begrepp som 
gruppbostad, daglig verksamhet, dagcenter, habiliteringskonferenser, perso-
nal, FUB, länsdanser, habiliteringsersättning med flera. Närmare beskriv-
ningar av symboler i verksamheternas praktik återkommer jag till under 
avsnittet vardagens arenor (kapitel 7).  

I mitt arbete finns ett deduktivt inslag, eftersom jag valt att använda be-
greppen social inklusion och exklusion som sökbegrepp, och ett induktivt i 
sökandet efter mönster och sammanhang. Genom tolkning av det empiriska 
materialet upptäckte jag nya och andra mönster, och för att få en ökad för-
ståelse av tolkningarna omtolkades dessa mönster med stöd av Tillys katego-
riseringsteori (Tilly 2000). 

Jag vill fortsätta med att kortfattat beskriva mitt tillvägagångssätt. För att 
kunna anta en iakttagande och lyssnande roll valde jag att först genom en 
inledande pilotstudie pröva om deltagande observationer kunde vara en ade-
kvat metod. 

 
 

Pilotstudien 
 
I pilotstudien, som genomfördes under tre månader, utförde jag observatio-
ner i en utflyttad daglig verksamhet, en affär. Därutöver utförde jag delta-
gande observationer av en grupp ungdomar och unga vuxna med utveck-
lingsstörning, som deltog i handikappidrott, samt gjorde två intervjuer med 
personer med utvecklingsstörning och fyra intervjuer med personal för att få 
ökad kunskap. Pilotstudien gav mig nya erfarenheter, t.ex. upptäckte jag att 
det var ett sätt att arbeta som gav mig möjlighet att distansera mig från min 



 

  68 

tidigare praktik och ge nya perspektiv. I pilotstudien fokuserade jag på mö-
tet, arenan och den verksamhet som pågick där. Pilotstudien visade samtidigt 
att ansatsen var tidskrävande samt gav insikt om vikten av att de deltagande 
observationerna kompletterades med kvalitativa intervjuer för en fördjupad 
analys och tolkning av det som hände. Samtidigt visade pilotstudien att detta 
tillvägagångssätt var fruktbart.  

 
 

Datainsamling i huvudstudien 
 
I detta avsnitt beskrivs den sociala kontexten och de arenor där datainsam-
ling skett. De metoder jag använt är; deltagande observationer, intervjuer 
och granskning av dokument vilka redovisas och diskuteras. Slutligen disku-
teras etiska aspekter. 

Jag utförde under två års tid (1996-1998) deltagande observationer av nio 
vuxna personer med utvecklingsstörning på olika arenor i tre kommuner. 
Dessutom genomförde jag två kvalitativa intervjuer med varje person. Där-
utöver intervjuade jag närpersonal och personal med utvecklingsansvar i de 
tre kommunerna t.ex. arbetsledare, enhetschefer, den projektledare som led-
de ett projekt för alternativa boendeformer, samt personer aktiva i FUB, både 
lokalt och centralt.  

Under forskningsperioden aktualiserades ytterligare frågor relaterade till 
medborgarskap, delaktighet, social inklusion och social exklusion. De frå-
gorna rörde organisation, fritid och olika boendeformer, vilket föranledde 
intervjuer med ytterligare sex personer med utvecklingsstörning samt med 
fritidskonsulenter/assistenter i de tre kommunerna. Eftersom jag som arbets-
sätt använde bland annat observationer innebar det att jag definierade situa-
tionen med händelser, platser och aktörer och interaktionen vid varje obser-
vation.  

Avhandlingens empiri är således hämtad via tre olika metoder. Förutom 
observationer och intervjuer har dessutom en dokumentstudie genomförts.  

 
Presentation av den sociala kontexten 
 
Namn på kommuner och informanter är fingerade för att undvika identifie-
ring. De deltagande observationerna har utförts på vardagslivets olika arenor, 
främst särskilda boendeformer som gruppbostäder, vardagliga aktiviteter, 
daglig verksamhet/arbete och fritid. Den samhälleliga kontexten, med lagar, 
styrande dokument och organisering av stöd och service var övergripande 
yttre ramar och bakgrunder, som har betydelse för hur delaktighet kan för-
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verkligas och som kan studeras som ett område för sig. En tanke har varit att 
dessa ramvillkor kan synliggöras genom att konkreta vardagsvillkor observe-
ras och analyseras. Jag har därför valt att se det som att det finns ett samspel 
mellan yttre och inre faktorer där organisering, institutioner och lagstiftning 
konkretiseras i gruppbostäder, daglig verksamhet och fritidsverksamhet. 
Mötet mellan dessa yttre och inre faktorer blir då centralt i den meningen att 
det konstituerar hur personer med utvecklingsstörning uppfattas, deras vill-
kor, rättigheter och position.  

Undersökningen genomfördes i tre kommuner, som samtliga först 1996 
övertog ansvaret för de särskilda insatserna från landstingen. De flesta kom-
muner i landet hade redan genomfört den så kallade kommunaliseringen. De 
tre kommunerna är olika till sin karaktär men studien har ingen komparativ 
ansats. Valet att göra studien i flera kommuner handlar om att få en varia-
tionsrikedom i materialet. 

I A kommun ansvarade omvårdnadsnämnden för särskilda insatser för 
personer med funktionshinder. Kommunen var belägen i ett landsting där det 
tidigare har funnits ett relativt stort antal vårdhem för personer med utveck-
lingsstörning, både offentligt och privat drivna. Det sista av dessa vårdhem, 
Solgården, avvecklades strax före första januari 1996. Omvårdnadschefen 
och två avdelningschefer, varav en för handikappomsorg, utgjorde vid un-
dersökningsperiodens början en ledningsgrupp. Vidare var tre enhetschefer 
anställda inom handikappomsorgen vid studiens början. Under undersök-
ningstiden skedde en omorganisation, en annan organisation utreddes och 
några chefstjänstemän slutade sina anställningar. 

I B kommun ansvarade socialnämnden för och organiserade verksamhe-
ten för personer med funktionshinder. I kommunen fanns en handikappkon-
sulent anställd. Efter kommunaliseringen 1996 har en omorganisation skett, 
där antalet enhetschefer blivit färre men med mer omfattande verksamhets-
områden för var och en. Lokaliseringen av gruppbostäder hade koncentrerats 
geografiskt och daglig verksamhet hade delats upp i mindre enheter. Vid 
undersökningsperiodens början fanns tre enhetschefer inom verksamheter för 
personer med utvecklingsstörning, två inom särskilda boendeformer och en 
för daglig verksamhet. Under studiens gång genomfördes en boendeutred-
ning i kommunen för att ge underlag för den fortsatta planeringen av bostä-
der för personer med utvecklingsstörning och/eller autism (Olsson och Öst-
berg 1998).  

I C kommun ansvarade omsorgsförvaltningen för all hemtjänst, hemvård 
och insatser för personer med funktionshinder. Det fanns 1996 fyra distrikts-
chefer, 40 enhetschefer varav tio med ansvar för personer med utvecklings-
störning och/eller autism. Vid studiens slut pågick en omorganisation som 
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resulterade i att antalet distriktschefer reducerades. I kommunen drevs bland 
annat ett boendeprojekt i syfte att finna alternativ till äldre, inte fullvärdiga 
gruppbostäder Helst ville man få fram nya, billigare alternativ. I kommunen 
fanns ett speciellt boendealternativ med avtal om stöd och service i egen 
bostad och 24 personer hade detta avtal 1998. I kommunen fanns också ent-
reprenaddrivna särskilda boendeformer för personer med utvecklingsstör-
ning. 

 
Tabell 1. Antal personer med utvecklingsstörning i daglig verksamhet, antal 
enheter och antal personal 1998 

 
 Antal invåna-

re i kommu-
nen 

Antal perso-
ner i daglig 
verksamhet 

Antal enhe-
ter i daglig 
verksamhet 

Antal personer 
i särskilda bo-
endeenheter 

Kommun A 20000  65  4  66 
Kommun B 30000  75 11  65 
Kommun C 75000  228 18  220 

 
För att beskriva mitt tillträde till olika arenor exemplifieras detta kort. I en 
kommun kontaktade jag initialt omvårdnadsnämnden, i en kommun kontak-
tades den centrala administrationen för att få tillträde till arenor där jag kun-
de nå presumtiva informanter, alltså ett arbetssätt som främst kan beskrivas 
som en ”top-down” ansats. I den tredje kommunen kontaktade jag intresse-
organisationen FUB som tillfrågade sina medlemmar om intresse för att 
delta i studien, något som kanske hellre kan beskrivas som en ”bottom–up” 
ansats.  

Omvårdnadsnämnden i A kommun kontaktade jag genom att skriva ett 
brev med information om syftet med avhandlingen, kort om metoder, fokus 
för studien och min önskan att kunna delta i kommunens verksamhet, bl.a. i 
daglig verksamhet. Efter ett par veckor talade jag med förvaltningschefen, 
som kommenterade förfrågan så här:  

 
Du är mycket välkommen till kommunen och det är positivt att du läg-
ger en del av ditt arbete här. Då kan vi få feedback utan att göra så 
mycket.  

 
Senare har jag inte haft kontakt med nämnden eller förvaltningschefen men 
väl med en avdelningschef. Jag startade mitt arbete med att besöka utflyttade 
dagliga verksamheter, informerade personal, personer med utvecklings-
störning och fick, efter tre besök och många samtal, kontakt med personer 
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som var intresserade av att delta i studien. Till en början valde jag att ta kon-
takt med de utflyttade verksamheterna för att nå personer som jag antog hade 
självständiga samhällskontakter. 

I B kommun tog jag kontakt med ansvariga tjänstemän och startade även 
där på motsvarande sätt i utflyttad verksamhet, och via FUB fick jag kontakt 
med intresserade deltagare i C kommun. De utflyttade dagliga verksamheter 
som jag tog kontakt med var två affärer Nannys presentbod och Strandbo-
den, vilka drevs i kommunal regi, samt Industrigruppen, en utflyttad verk-
samhet som drevs som ett samarbetsprojekt mellan omvårdnadsnämnden och 
arbetsförmedlingen och Café Stockrosen. Efter denna presentation av den 
sociala kontexten ger jag en presentation av informanterna i studien, med 
särskild tonvikt på brukarinformanterna. 

 
Presentation av informanter  
 
Inledning 
 
För att få ett varierat och informationsrikt perspektiv är personerna som in-
går i studien både kvinnor och män i olika åldrar och har olika former av 
daglig verksamhet, fritidsverksamhet och boende. De övriga personerna med 
utvecklingsstörning som jag enbart intervjuat har jag fått kontakt med och 
tillfrågat om medverkan under undersökningsperioden. Informanterna var 
vuxna personer, som kategoriserats som att ha utvecklingsstörning redan 
under skoltiden. För någon person hade kategoriseringen skett efter avslutad 
grundskoleutbildning i samband med att personen ansökte om insatser enligt 
LSS.  

LSS innefattar en stegvis ordning för att få insatser, en ordning som in-
leds med ansökan. Ansökan om insatser görs av personerna själva, men om 
de är underåriga av förälder eller annan företrädare. Det är frivilligt, men en 
rättighet, att ansöka om insatser. För att ha rätt till insatser enligt LSS, som 
daglig verksamhet, särskilt boende, kontaktperson eller ledsagare måste per-
sonen tillhöra personkretsen enligt LSS samt ha stora funktionshinder och ett 
omfattande behov av stöd. LSS riktar sig till tre olika personkretsar där per-
sonkrets 1 är aktuell för min studie. Personkrets 1 omfattar personer med 
utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd (LSS § 1).  

Genom samhällets behov av formell kategorisering blir tillhörighet och 
utsatthet i en viss av samhället definierad grupp påtaglig. Insatserna blir 
villkorade. Efter ansökan och utredning fattar en handläggare beslut om in-
satsen. De insatser som erhålls enligt LSS följer ett mönster eller system, 
som är likartat i landets kommuner. Däremot finns stora variationer i särskil-
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da boendeformer, daglig verksamhet och arbetssätt. Personerna har rätt att 
överklaga inte enbart beslut utan även kvaliteten i insatserna. Kommunerna 
trotsar i flera fall lagen och erbjuder t.ex. inte plats i gruppbostad, trots att 
personer, som ansökt om insatsen, har rätt till detta. Kommunerna hänvisar i 
dessa fall ofta till bristande ekonomiska möjligheter, ett ställningstagande 
som inte har något stöd i lagstiftningen. Eftersom samtliga brukarinforman-
ter hade insatser enligt LSS, bl.a. daglig verksamhet och särskilt boende blev 
dessa givna arenor i studien.  

 
Informanter i observations- och intervjustudien  
 
Tabell 2. Översikt över informanter som ingår i studien 

 
Intervju- och 
observations-
studien 

Brukar-
informanter  
(Bi) 

Personal-
informanter 
(Pi) 

FUB- 
informanter 
(Fub) 

Sammanlagda 
antalet informan-
ter 

Kvinnor 10 11 2 20 
Män   5   2 0 10 
Totalt 15 13 2 30 

 
Sammanlagt femton brukarinformanter; tio kvinnor och fem män, i åldern 
28-65 år deltar i studien. Först presenterar jag de sex kvinnor och tre män 
som deltar i både observations- och intervjustudien och därefter de sex per-
soner som enbart deltar i intervjustudien. Därefter presenterar jag personal- 
och FUB informanterna. 

Samtliga brukarinformanter hade god man som företrädde deras intres-
sen. Två personer hade kontaktperson, vilket innebar att personerna ansökt 
och kommunen förordnat en kontaktperson, för att utöka de sociala kontak-
terna. Kontaktpersonen fick en mindre ekonomisk ersättning för uppdraget. 
En av brukarinformanterna hade en individuell plan enligt LSS § 10. Indivi-
duell plan är både en möjlighet för och ett instrument till gemensam diskus-
sion och uppföljning av insatser. Individuell plan enligt LSS har inte fått det 
genomslag som förväntades av myndigheter som Socialstyrelsen. Ett antal 
projekt och uppföljande studier har genomförts för att ta reda på varför den 
inte blivit det instrument för självbestämmande för brukaren som var avsik-
ten Resultaten visar dock att individuell plan är ett bra redskap för brukaren 
att få ökat inflytande och självbestämmande. Antalet individuella planer har 
ökat sedan LSS infördes och 2003 hade 6,5 % av dem som hade LSS-
insatser en individuell plan. Lokala variationer förekommer och i Krono-
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bergs län hade 14 procent en individuell plan och i Kalmar län 10 procent år 
2003 (Socialstyrelsen 2004).  

Samtliga brukarinformanter hade pension, vilket innebär en ekonomiskt 
låg standard. I bilaga 2 visas hur marginellt pensionerna har ökat under tiden 
1996-2002 och styrker att personerna har en låg ekonomisk standard (Bilaga 
2).  

Alla utom en person hade telefon, ingen hade bil, en hade husdjur och en 
hade sommarstuga. Sju personer bodde i egen lägenhet på cirka 40 kvadrat-
meter i gruppbostad, en bodde hemma hos föräldrarna och en hade ett eget 
boende. Åtta personer hade daglig verksamhet vid dagcenter, varav sex i 
utflyttade grupper. I nästa avsnitt presenteras brukarinformanterna kortfattat 
med de uppgifter som har relevans för denna avhandling, som kön, ålder, 
några bakgrundsfaktorer, särskilda insatser, stöd och socialt nätverk. 

 
Presentation av informanter, som deltar i såväl observations- som 
intervjustudien 

 
Inger var en 35-årig kvinna, som bodde i en så kallad satellitlägenhet i 
gruppbostad, vilket innebar en mer självständig form av särskilt boende. Hon 
kunde enkelt nå personal som fanns i en lägenhet på gångavstånd inom bo-
stadsområdet. Hon flyttade från sitt föräldrahem till en gruppbostad under 
undersökningsperioden. Hon hade gått i särskola, folkhögskola, deltagit i 
daglig verksamhet vid dagcenter och hade nu daglig verksamhet i en utflyt-
tad grupp. Inger var medlem i intresseorganisationen FUB, hade en aktiv 
fritidsverksamhet samt ett socialt nätverk som omfattade vänner, föräldrar, 
syskon, syskonbarn och släktingar. 

Monica var en 40-årig kvinna, som bodde i gruppbostad av trapphus-
modell ett par kilometer från centrum. Hon hade gått i särskola. Fem perso-
ner med utvecklingsstörning bodde i bostadsområdet och de fick stöd av 
personal som hade sin bas i en lägenhet i området. Monica hade tidigare bott 
i en annan gruppbostad. Hon hade daglig verksamhet i en affär, en av de 
utflyttade grupperna. Hon var medlem i en frikyrkoförsamling samt i intres-
seorganisationen FUB. Hon cyklade till sin dagliga verksamhet och till sina 
olika aktiviteter. Monica simmade ibland i simhallen, ibland ensam, ibland 
tillsammans med sin kontaktpersonal. Hennes nätverk omfattade de andra 
som bodde i gruppbostaden, syskon och en annan släkting.  

Ulrika var en 37-årig kvinna som bodde i gruppbostad enligt trapphus-
modell, vilket innebar att hon bodde i en egen lägenhet, där personalen fanns 
i en lägenhet på samma våningsplan. I trappuppgången hade ytterligare fyra 
personer med utvecklingsstörning sina lägenheter. Hon hade gått i särskola, 
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bott i elevhem och hade tidigare erfarenhet av andra gruppbostäder. Hon 
hade daglig verksamhet vid dagcenter. Ulrika var mycket aktiv i intresseor-
ganisationen FUB. Hennes sociala nätverk omfattade vänner, föräldrar, sys-
kon, syskonbarn, släktingar, kontaktperson och ledsagare. Under undersök-
ningsperioden ansökte Ulrika till folkhögskoleutbildning. 

Sixten var en 40-årig man som bodde i gruppbostad. Han hade daglig 
verksamhet i utflyttad daglig verksamhet i en industrigrupp, samt hade en 
dag i veckan daglig verksamhet i ett vaktmästeri. Han har gått i särskola och 
har tidigare erfarenhet av daglig verksamhet och gruppbostad. Han var med-
lem i FUB och var aktiv på sin fritid. Sixtens sociala nätverk omfattade för-
äldrar, kontaktperson, syskon och några vänner. 

Maja var en 65-årig kvinna som bodde i egen lägenhet i gruppbostad. I 
samma gruppbostad bodde fyra andra personer, som också hade egna lägen-
heter. Personalen hade sin lokal i samma hus. Hon hade daglig verksamhet i 
en affär i en utflyttad grupp. Hon var medlem i FUB, en pensionärsförening, 
samt deltog i olika slags fritidsverksamheter. Maja hade tidigare erfarenhet 
av daglig verksamhet vid dagcenter och boende i gruppbostad. Majas sociala 
nätverk bestod av syskon, varav en var god man, och vänner. 

Stig var en 40-årig man som bodde i gruppbostad, i en egen lägenhet i en 
villa, tillsammans med fyra andra personer. Personalen hade sina lokaler i 
villan. Han hade daglig verksamhet på deltid i utflyttad grupp och deltid 
(fyra dagar i veckan) vid ett traditionellt dagcenter. Han hade gått i särskola. 
Stigs sociala nätverk bestod av förälder, syskon, kontaktperson samt främst 
de andra som bodde i gruppbostaden. Han flyttade till gruppbostaden från 
föräldrahemmet. Han var medlem i FUB och hade en aktiv fritidsverksam-
het. 

Klara var en 40-årig kvinna som bodde i egen bostad. Hon deltog i daglig 
verksamhet i en utflyttad daglig verksamhet, ett café. Klara hade gått i sär-
skola och hade erfarenhet av daglig verksamhet vid dagcenter. Hon var aktiv 
och tog del av det allmänna fritidsutbudet i kommunen. Hon var sambo och 
hade husdjur. Hennes nätverk innefattade få kontakter utanför familjen, men 
några formella stödpersoner ingick. 

Per var en 28-årig man som bodde hos föräldrarna. Han hade daglig verk-
samhet i en utflyttad grupp. Han hade gått i särskola, hade en aktiv fritid och 
var medlem i FUB. Pers sociala nätverk bestod av föräldrar, syskon och 
deras familjer och familjens gemensamma vänner. 

Stina var 45 år och bodde i lägenhet i gruppbostad. Hon hade daglig 
verksamhet i utflyttad grupp med placering på en industri. Hon åkte lokal-
buss till och från den dagliga verksamheten. En dag i veckan deltog hon i 
daglig verksamhet på ett dagcenter där hon hade särvuxundervisning och 
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sjukgymnastisk träning. Stinas nätverk omfattade förälder, tre syskon med 
familjer, kontaktpersonen och de andra som bodde i gruppbostaden. Hon 
deltog i de fester som anordnades på den industri där hon arbetade, exempel-
vis julfest och sommarfest. Hon var medlem i FUB och deltog även i det 
allmänna kultur- och fritidsutbudet i samhället.  

 
Presentation av informanter som enbart intervjuats  
 
Samtliga brukarinformanter, som deltog i observationsstudien, deltog även i 
intervjustudien som pågick parallellt. Ytterligare sex personer tillfrågades 
om att medverka enbart i en intervjustudie, vilket de accepterade.  

Anledningen till att de tillfrågades motiveras av att de informanter som 
deltog i daglig verksamhet dessutom bodde i gruppbostad och hade likartade 
arenor. För att få ytterligare perspektiv tillfrågades personer som hade flyttat 
från gruppbostad eller lämnat daglig verksamhet och därför kunde förmodas 
ha andra erfarenheter av delaktighet i vardagslivet. Dessa personer tillfråga-
des om sin medverkan, när de besökte de utflyttade grupperna, vilket de 
gjorde ofta. 

Anita var en 50-årig kvinna som bodde i en lägenhet i gruppbostad. Hon 
hade tidigare erfarenhet av att bo på vårdhem, i gruppbostad samt av daglig 
verksamhet vid dagcenter och i utflyttad grupp. Hon deltog inte i daglig 
verksamhet. Anitas nätverk omfattade den gode mannen med familj, en släk-
ting och de andra som bodde i gruppbostaden. Anita deltog inte i någon or-
ganiserad fritidsverksamhet men deltog i en del aktiviteter som arrangerades 
i gruppbostaden samt deltog i det allmänna kultur- och fritidsutbudet i sam-
hället. 

Maria var 45 år och bodde i en egen tvårumslägenhet med kök och bad-
rum. Hon hade köpt egen tvättmaskin. Hon bodde centralt i stan och hade 
stöd av sina syskon, varav en var god man. Hon hade daglig verksamhet på 
deltid i köket på ett serviceboende för äldre och ville inte identifiera sig med 
personer som har utvecklingsstörning. Hon var med i en församling och i en 
förening. Hon hade svårt att läsa och fick hjälp med detta i särskolans vux-
enundervisning (särvux) och av en vän i församlingen. Hon hade tidigare 
bott i gruppbostad och hade haft daglig verksamhet på ett dagcenter.  

Anna och Karl var gifta och bodde sedan 14 år i en egen lägenhet i sam-
ma bostadsområde där de tidigare bott i en gruppbostad. Karl var 55 år och 
Anna 60 år. De hade båda tidigare erfarenhet av att bo på vårdhem De hade 
en trerumslägenhet med kök och badrum i markplan. De hade en altan där de 
hade trädgårdsmöbler och blommor. De hade stöd från hemtjänst och från 
gruppbostaden och Karl hade god man. De hade daglig verksamhet på dag-



 

  76 

center, Anna i en textilgrupp och Karl i en återvinningsgrupp. De deltog 
sporadiskt i den organiserade fritidsverksamheten. Ibland hälsade de på i 
gruppbostäderna som låg i närheten och när de fyllde år bjöd de in till kalas. 

Elin var 40 år och bodde i egen lägenhet i nära anslutning till den grupp-
bostad hon bodde i tidigare. Hon hade daglig verksamhet i en industri på 
deltid där en av de anställda var hennes kontaktperson. Hon hade stöd av 
arbetskonsulenten i kommunen, som besökte henne på arbetsplatsen och 
diskuterade med arbetsgivaren. Elin trivdes bra och hade sporadiska kontak-
ter med personal och de som bodde i gruppbostaden. Hon deltog i Spovens 
fritidsverksamhet, som gav henne nya kontakter och möjligheter. Hennes 
sociala nätverk omfattade även två syskon med familjer som bodde på andra 
orter. 

Tage var 46 år och bodde i egen lägenhet centralt i stan. Han hade tidiga-
re bott såväl på vårdhem som i gruppbostad. Han arbetade halvtid på Sam-
hall och hade tidigare erfarenhet av daglig verksamhet på dagcenter. Till och 
från arbetet åkte han buss. Han hade stöd av hemtjänsten en gång i veckan, 
han hade god man och hade sökt kontaktperson, men inte fått någon. Han 
hade syskon i samma kommun som han umgicks med en del. Han deltog i 
begränsad utsträckning i fritidsverksamhet eller aktiviteter i samhället, men 
var medlem i FUB och hade någon vän samt kontakt med personal, som 
arbetade i gruppbostaden när han bodde där. I femton år hade han bott i sin 
tvårumslägenhet, som han var mycket stolt och glad över.  

 
Personalinformanter och FUB informanter 

 
Intervjustudien omfattade intervjuer med 13 personalinformanter, 11 kvinnor 
och 2 män och två FUB- informanter. Intervjuer med personalinformanter 
genomfördes med olika personalkategorier i de tre kommunerna som ingick i 
studien. Därutöver genomfördes fyra intervjuer med personal under pilotstu-
dien.  

Intervjupersonerna hade olika lång erfarenhet av att arbeta inom social 
omsorg med en spännvidd mellan 3 till 35 år. Den personal som deltog i 
intervjustudien var tre fritidsledare/konsulenter, två kvinnor och en man, och 
i daglig verksamhet intervjuades tre anställda, två kvinnor och en man med 
tjänstebeteckning arbetsledare eller vårdare. Intervjuer genomfördes med tre 
vårdare/omsorgsassistenter anställda i gruppbostad och en projektledare för 
utveckling av särskilda boendeformer. Även två enhetschefer och en avdel-
ningschef intervjuades. De två kvinnliga FUB informanter som intervjuades 
var aktiva företrädare för intresseorganisationen. 
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Presentation av arenor  
 
Arena definierar jag som en avgränsad plats där verksamhet eller vardagliga 
aktiviteter bedrivs (Calander 2001) och jag studerar såväl arenans utform-
ning som den interaktion som sker på arenan. Eftersom samtliga personer 
med utvecklingsstörning, som deltog i studien, hade insatser enligt LSS, bl.a. 
särskilt boende och daglig verksamhet blev dessa givna arenor i studien. 
Under undersökningsperioden skedde förändringar i organisationen, vilket 
påverkade såväl deltagare som personal. I en kommun omplacerades arbets-
ledare, och personer som var projektanställda fick inte fortsatt anställning. 
Antalet deltagare ökade genom en organisatorisk förändring av daglig verk-
samhet. Personalen upplevde att det blev platsbrist, trångt och en högre ljud-
nivå. För att verksamheten skulle kunna fungera med dessa nya förutsätt-
ningar utökades de kollektiva promenaderna i grupperna. I de två andra 
kommunerna skedde omorganiseringar som ledde till större ansvarsområden 
för enhetschefer och ett utökat administrativt arbete. Gemensamt för de tre 
kommunernas organisering av stöd och service var att enhetschefer kom 
längre ifrån de direkta verksamheterna och genom detta upplevdes ledarska-
pet som förändrat av närpersonalen. 

 
Observationsstudien och perspektiv på observationsstudier 

 
För att förstå vardagslivet har jag tillsammans med brukarinformanterna 
deltagit i fritidsaktiviteter, i daglig verksamhet samt aktiviteter i bostaden 
som hemmadagar (Se bilaga 1). 

Sammanlagt har 126 systematiska, deltagande nära observationer genom-
förts. Därutöver har cirka 100 observationer utförts av den sociala miljön i 
daglig verksamhet, gruppbostäder samt vid olika arrangemang under den två 
år långa undersökningsperioden. Observationerna utfördes regelbundet en 
vecka i månaden under två års tid, den sammanlagda tiden uppskattas till sex 
månader på heltid. Sammanfattningsvis har observationer och intervjuer gett 
fördjupad kunskap genom att konfliktteman och konkurrerande intressen 
mellan brukarinformanter och olika intressenter har blottlagts. I tabell 3 pre-
senteras en översikt över de arenor med verksamheter eller aktiviteter där jag 
utförde deltagande observationer. 
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Tabell 3. Presentation av arenor, se även bilaga 1 
 

Offentliga kommersiel-
la arenor: 

Affärer, marknader, restauranger, barer, kiosker, 
teater- och konsertlokaler 

Arenor för service: Läkar- och tandläkarmottagningar, frisör- och 
fotvårdssalonger, apotek 

Arenor för de särskilda 
insatserna:  

Daglig verksamhet, särskilda boendeformer, 
omsorgsverksamhetens fritidsverksamhet 

Intresseföreningar:  
 

Kyrkor, församlingar, pensionärsföreningar, 
FUB 

Offentliga arenor: 
 

Bibliotek, sim- och bowlinghallar, hockeyhall, 
golfbana, buss 

Privata arenor:  Det egna hemmet, föräldrahem 
 

 
 

Perspektiv på observationsstudier 
 
Observationerna användes för att ge kunskap om informanternas interaktion 
på olika arenor. Vid observationer studerar, registrerar och tolkar forskaren 
situationer och händelser. Eliasson (1994) diskuterar, analyserar och grans-
kar metodval i förhållande till kön, värderingar och moral och förespråkar en 
pluralism i metodval.  

Oavsett vilka metoder som kommer till bruk kan vi bakom etiketterna (i 
datainsamling, tolkning, analys och slutsatser) finna såväl myndighets-
perspektiv, professionell och ideologisk besserwissermentalitet som teoretis-
ka övergrepp av olika slag (Eliasson 1994:139). 

Observationer har tidigare använts inom bland annat antropologi och et-
nologi och ofta i miljöer okända för forskaren (Spradley 1980, Denzin & 
Lincoln 1994). Whyte (1993) utförde år 1937 deltagande observationer i en 
italiensk stadsdel med sociala problem i Boston. Han beskriver den föränd-
ring, som skedde efter att han i ett inledningsskede presenterat sig, samt sitt 
forskningsområde i stadsdelen. Till sin hjälp för att komma in i området 
använde han sig av en klient på socialbyrån som bodde i stadsdelen. Efter en 
tid så fann han att personer som bodde i området accepterade honom och 
talade om honom som författaren. Whyte (1993) ansåg att hans personliga 
relationer till dem som bodde i stadsdelen betydde mer än hans förklaringar 
om sin roll för denna acceptans. Detta stämde väl överens med mina erfaren-
heter från observationerna. Vid mina inledande besök var personalen avvak-
tande medan personerna med utvecklingsstörning var intresserade och ny-
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fikna, men någon person blev också orolig. Min närvaro i daglig verksamhet 
blev alltmer naturlig och vanlig men jag fick svårare att bibehålla rollen som 
observatör. 

Burgess (1984) diskuterar vad det innebär att studera det, som redan är 
bekant för forskaren, vilket betyder att forskaren måste vara medveten om 
svårigheterna att se något i det välkända. Det är dock ofta så att forskaren 
bara delvis är bekant med det hon studerar så att det i praktiken finns både en 
bekant och en obekant situation. I mitt fall hade jag distanserat mig från 
praktiken sedan länge, men till att börja med blev det en form av igenkän-
nandets glädje, som sedan förbyttes i ett kritiskt synsätt på en som jag tyckte 
oföränderlig praktik. Vid analyser av mitt empiriska material har jag kunnat 
se nya mönster och har kunnat komma bakom det redan välkända. 

Observationer ger möjlighet att studera händelseförlopp i ett naturligt 
sammanhang. Deltagande observation framställs ibland som en kvalitativ 
metod bland andra, men också som själva kärnan i en kunskapsteoretisk 
tanketradition, där grunden är symbolisk interaktionism (Henriksson & 
Månsson S-A 1996). Interaktionismen framhåller, att människan bör stude-
ras i den sociala verklighet hon finns och därför blir den deltagande observa-
tionen en av de främsta arbetsmetoderna.  

Typiskt för observationer är att forskaren personligen är närvarande på 
platsen för studien och att de äger rum under relativt lång tid (Bjerén, 1994). 
Genom observationer får forskaren förstahandserfarenheter av personer och 
situationer. Forskaren kan vara öppen, induktiv och upptäcka interaktioner, 
situationer och icke-verbal kommunikation (Patton 1990). Många personer 
med utvecklingsstörning har svårigheter med verbal kommunikation, varför 
min bedömning är att enbart intervjuer med informanterna inte ger tillräck-
ligt med kunskaper om deras delaktighet i samhällslivet.  

Enligt Patton (1990) kräver utförandet av deltagande observationer trä-
ning, noggranna förberedelser, energi, tid och koncentration. Metoden inne-
bär den mest intima relationen till undersökningsenheterna i jämförelse med 
andra, samtidigt som den ställer de största etiska kraven, och forskaren måste 
därför vara uppmärksam på att inte missbruka informanternas förtroende 
(Holme & Solvang 1997).  

Vuxna personer med utvecklingsstörning har idag i stor utsträckning sär-
skilda insatser enligt LSS, exempel på sådana är daglig verksamhet vid dag-
center och boende i särskilda boendeformer. Fritidsverksamhet å sin sida 
återfinns såväl inom de särskilda insatserna som inkluderad i samhället.  

För många sker alltså vardagslivet oavsett om det gäller boende, daglig 
verksamhet eller ibland fritid på arenor som i varierande grad är avskilda 
från samhället i övrigt. Enligt Jorgensen (1989) är det särskilt relevant att 
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använda deltagande observationer när kunskapen är liten om fenomenet samt 
där det är stora skillnader mellan åsikter hos outsiders och insiders, fenome-
net är skyddat från insyn och gömt för allmänheten, det är ett värdeladdat 
område, och där man inte kan få tillräcklig information genom intervjuer. De 
flesta av dessa kriterier kan anses finnas i min studie.  

Min ansats var att studera vardagslivet i brukarinformanternas närmiljö. 
Olika studier där deltagande observationer har använts för att förstå vad som 
händer har bekräftat både möjligheter och svårigheter. Exempelvis diskuterar 
Henriksson (1995) i sin avhandling om homosexuella män, insider- och out-
siderperspektiv samt de svårigheter det innebär att få kunskap relaterad till 
de olika perspektiven. Han anser det som betydelsefullt att ha förkunskaper 
om det område man studerar, för att det underlättar för en djupare kunskap 
och förståelse. Forskningsmetodiskt använde han deltagande observationer 
samt intervjuer utförda av flera observatörer för att komma nära den studera-
de verkligheten. Lofland & Lofland (1984) poängterar att vi måste gå både 
situationer och personer som vi studerar så nära som möjligt, för att verkli-
gen förstå vad som händer. Även Franssén (1997) använde deltagande ob-
servationer som huvudsakligt arbetssätt för att studera kvinnors arbete i vår-
den och deras faktiska handlande i vårdmiljön. Hon studerade hur vårdper-
sonal handlade i relation till patienter, kolleger och den egna familjen. Hon 
använde sig av observationer för att komma nära sjukvårdspersonalens var-
dag, vilket hon ansåg inte hade varit möjligt med en annan metod. 

Observationer kan ske öppet eller dolt, passivt eller aktivt och graden av 
interaktion kan variera från hög till låg (Holme & Solvang 1997). Patton 
(1990) anger att det finns en skala från en fullständigt deltagande observatör 
till observatören som åskådare. Graden av interaktion kan förändras och 
variera beroende på situationen. Oavsett denna variation kan man säga att 
syftet är att få en ökad förståelse och kunskap ur ett inifrånperspektiv. Mitt 
arbetssätt har varierat, men har främst varit som deltagande observatör och 
mer sällan som enbart åskådare. I den här studien har jag utfört både längre 
och kortare observationer, öppna för informanterna men dolda för andra och 
graden av interaktion har varierat beroende på person, arena och situation. 

Enligt min erfarenhet från pilotstudien var inte enbart intervjuer tillräck-
liga för att få kunskaper om interaktion och händelser i vardagen. En del av 
brukarinformanterna har dessutom vissa svårigheter med verbal kommunika-
tion.  

De personer som jag valt att studera lever till stor del sina liv med stöd av 
och även i skydd av olika samhällsinsatser vilket ger svårigheter att komma 
nära deras eget vardagsliv.  
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Observationsstudien och rollen som observatör 
 
I observationsstudien har jag fokuserat hur social inklusion och exklusion 
konkretiseras i interaktion med aktörer på olika arenor och i handlingar.  

Observationerna har utförts i vardagslivets olika situationer på olika are-
nor personliga för varje person. Urvalet av observationer baserades på in-
formanternas vardag. För varje person har jag utfört 11-17 observationer på 
olika arenor. Observationer i bostad, daglig verksamhet och den fritidsverk-
samhet som utgår från vuxenhabilitering eller omsorgsförvaltning, har kun-
nat ske vid upprepade tillfällen, eftersom brukarinformanternas vardag var 
centrerad kring detta. Dessa arenor har också varit användbara mötesplatser 
för informanterna och mig och deras existens är också av avgörande betydel-
se för personernas möjlighet till delaktighet i samhället. All verksamhet på 
dessa arenor ska dessutom enligt lag främja full delaktighet och jämlikhet.  

Min erfarenhet är att observationerna i regel startat med en bred ansats. 
Reflektioner kring observationsanteckningar visade att jag i början ägnade 
mycket tid åt att beskriva den sociala situationen, aktörer, lokaler, ljud, ljus, 
färg och form. Senare har jag mer fokuserat på den sociala interaktionen och 
beskriver mötet och händelser mer ingående. Dessa steg återkommer mer 
eller mindre tydligt i varje ny situation eller på en för mig ny arena. Spradley 
(1980) beskriver stegen i deltagande observationer som descriptive observa-
tions, focused observations and selective observations något som stämmer 
väl med min erfarenhet. Min roll som observatör har förändrats under pro-
cessen och ny kunskap om informanternas levnadsvillkor och bemötande på 
olika arenor har alltså gett upphov till förändringar i fokus i observationer 
och intervjuer. Under forskningsprocessen skedde tolkning av empiriska data 
kontinuerligt och föranledde reflektion, analys och möjlighet att ställa kom-
pletterande frågor i intervjuerna. 

Tid ses ofta pragmatiskt och närhet som en förutsättning för den kvalita-
tiva forskningen. I den antropologiska traditionen tillbringade forskare tidi-
gare, ofta minst sex månader eller ett helt år i den kultur som studerades 
(Patton 1990). I rollen som forskare har jag tydligt upplevt att den långvariga 
kontakten medfört att informanterna och jag har haft en varm och god rela-
tion, vilket ibland skapat osäkerhet hos mig. Anledningen till att kontakterna 
varit långvariga är att det initialt tog tid att etablera dem, komma in i olika 
system och få tillgång till arenor utanför omsorgsvärlden. Under undersök-
ningsperioden tillkom också nya data, som rörde brukarinformanternas och 
personalens engagemang vid organisationsförändringar. Detta påverkade 
vardagens villkor, arenor och interaktioner, vilket ledde till ytterligare obser-
vationer. 
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När observationer och intervjuer var avslutade ville jag markera att den de-
len av arbetet var klar. Jag frågade brukarinformanterna huruvida de ville 
avsluta vårt samarbete i grupp eller enskilt i de tre kommunerna. Ingen av 
brukarinformanterna önskade ett sammanträffande i grupp utan man valde 
istället att göra något på tu man hand med mig, som att dricka kaffe, äta piz-
za eller handla på stan eller besöka mitt hem. En person ville inte markera 
det på något särskilt sätt.  

 
Intervjustudien  
 
Som ett komplement till observationerna gjordes kvalitativa intervjuer med 
brukarinformanter, med personal och med representanter för intresse-
organisationen FUB.  

 
Tabell 4. Antalet genomförda intervjuer  

 

Med huvudinformanter, 2 intervjuer/person 18 
 

Med andra personer med utvecklingsstörning, 1 inter-
vju/person 

 
  6 

Personal av olika kategorier 13 
 

Representanter för FUB   2 

 
Summa 39 intervjuer. 
 
Vid kvalitativa intervjuer handlar det om det direkta mötet mellan intervju-
person och forskare. Intervjuerna användes för att bättre förstå observatio-
nerna, ställa frågor om vardagsvillkor, innebörden i delaktighet och upple-
velser av social exklusion/inklusion. Jag upplevde ett behov av att återkom-
ma till huvudinformanterna för en ytterligare intervju för kompletterande 
information. Två intervjuer utfördes med var och en av de nio personer jag 
även observerat på olika arenor i många situationer. För att få nå personer 
som bor i egen bostad gjorde jag intervjuer med ytterligare sex personer med 
utvecklingsstörning, tre kvinnor och tre män i åldern 40-65 år, samtliga med 
erfarenheter både av att bo i gruppbostad och erfarenhet av eget boende. 
Sammanlagt gjorde jag således totalt 24 intervjuer med personer med ut-
vecklingsstörning. 
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Intervjuer med personer med utvecklingsstörning ställer höga krav på aktivt 
lyssnande och kunskaper om kommunikation. Den kvalitativa intervjun ger 
enligt Kvale (1997) unika möjligheter att beskriva den levda vardagsvärlden. 
Varje persons upplevelser är dock unika och vi kan inte göra anspråk på att 
beskriva dem fullödigt. Den öppna intervjun karakteriseras bl.a. av att den 
syftar till att förstå meningen med olika fenomen i relation till intervjuperso-
nernas livssituation. Den är deskriptiv, inriktad på bestämda teman och öp-
pen för förändringar (Lantz 1993). Söder m.fl. (1990) och Jarhag (1993) 
beskriver kommunikativa svårigheter som de mött när de intervjuat personer 
med utvecklingsstörning. Sauer (2000) diskuterar orsaken till att det är få 
studier som är utförda med personer som själva har utvecklingsstörning. Han 
anser att anledningarna kan dels vara etiska överväganden och metodpro-
blem, dels att forskarna saknar kunskap om utvecklingsstörning. De saknar 
då också kunskap om hur man ska hantera de kommunikationssvårigheter 
som många personer med utvecklingsstörning har. Tøssebro (1989) pekar på 
dessa svårigheter samt att särskild uppmärksamhet måste ägnas åt intervjuar-
effekten Tössebro problematiserar intervjuarbete med personer med utveck-
lingsstörning, som att informanterna kan frestas att idyllisera verkligheten 
och att ge företrädesvis positiva svar. I intervjuarbetet anser jag att mina 
tidigare erfarenheter, kunskap och den långvariga kontakten har underlättat 
och hjälpt mig att förstå och därmed kunna bedöma om det funnits sådana 
risker.  

Brukarinformanterna visade ett positivt intresse av att vara delaktiga i 
forskningsprocessen. En reflektion som återkom hos informanterna var om 
resultatet av arbetet kunde medföra någon förbättring av deras livsvillkor 
och de hade ett hopp om att de som beslutar skulle lyssna bättre. Dessa re-
flektioner tolkar jag som en belysning av de ojämlika relationer som trots allt 
fanns mellan brukarinformanterna och mig som forskare.  

Det var möjligt att använda bandspelare i 19 av de 24 intervjuerna med 
personerna med utvecklingsstörning. Fem personer tillät inte användning av 
bandspelare vid intervjuerna. Intervjuerna var kortfattade och intervjusvaren 
knapphändiga, eftersom flera av intervjupersonerna hade svårigheter att ut-
trycka sig verbalt. Det utskrivna materialet är enligt min bedömning inte 
kvantitativt omfattande men kvalitativt innehållsrikt. 

Deltagarna i studien valde lokal för intervjuerna, oftast deras hem, i dag-
lig verksamhet och vid något tillfälle t.ex. på ett bibliotek. Intervjuerna har 
haft karaktären av vardagssamtal (Davies 1999), där den intervjuades erfa-
renheter stått i centrum. Som stöd för intervjuerna har jag haft en intervju-
guide med konkreta teman, som rörde informanternas erfarenheter av delak-
tighet i samhället. Intervjuguidens frågor har jag gjort om till enkel svenska. 
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Intervjuerna har dessutom varit ett tillfälle att få förklaringar och förtyd-
liganden av sådant som framkommit vid observationerna. Förutom intervjuer 
har informella samtal förts i anslutning till de olika observationstillfällena. 
Intervjuer och samtal har förstärkt varandra och gett en mer innehållsrik 
helhet. Under intervjuerna med de sex övriga intervjupersonerna, en med var 
och en, har samma intervjuguide använts. (Bilaga 3). Som tidigare nämnts 
gjorde jag under pilotstudien två intervjuer med personer med utvecklings-
störning, dessa används och redovisas endast delvis i avhandlingen. 

När det gällde anställda och företrädare för FUB kunde bandspelare an-
vändas vid 13 av 15 intervjuer. Av resterande intervjuer utfördes en som 
telefonintervju och vid en intervju accepterade inte intervjupersonen an-
vändning av bandspelare. Dessa intervjupersoner är talföra och det utskrivna 
materialet är omfattande. Intervjuerna utfördes på intervjupersonernas ar-
betsplatser förutom en som gjordes på min arbetsplats, en i en offentlig lokal 
och två i intervjupersonernas bostäder. Därutöver utfördes fyra intervjuer 
med personal under pilotstudien. I samtliga dessa intervjuer har jag som stöd 
haft en intervjuguide med teman som arbetssätt, förhållningssätt, delaktighet, 
medborgarskap, exklusion och inklusion samt farhågor och förhoppningar 
om framtiden. (Bilaga 4 och 5) 

 
 

Dokumentstudien 
 
Syftet med dokumentstudien, var jag intresserad av, att genom de olika lagar 
för samhällets insatser för personer med utvecklingsstörning, handikappoli-
tiska dokument, protokoll och styrande lokala dokument från handikappom-
sorgen studera strukturella förutsättningar som gavs av såväl den aktuella 
som den tidigare handikappolitiken på kommunal och statlig nivå. Därför 
studerades omvårdnadsnämndens protokoll i kommun A från 1996-1998, 
socialnämndens protokoll i kommun B studerades från 1996-1998 samt om-
sorgsnämndens protokoll från 1996-1998 i C kommun. För att få bakgrund 
till omsorgsverksamhetens utveckling studerades sociala styrelsens protokoll 
i Kronobergs läns landsting mellan 1967 till 1993. I dessa dokument kan 
motiv, tolkningar och prioriteringar spåras för skapandet av samhällets insat-
ser för boende, fritids- och verksamhetsformer.  

Dessutom studerades vilka ämnesområden som speglats i intresse-
organisationens förbundstidningar FUB Kontakt och Steget, den senare en 
lättläst tidning, samt tidskriften Intra, främst under åren 1996-1999. I FUB 
Kontakt och Steget fördes debatt och dialog med läsarna. Förbunds-
tidningarna förde ut FUBs intressepolitik med synpunkter på boendeformer, 
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daglig verksamhet/arbete, fritid, skola, stöd och service till familjer och en-
skilda samt presenterade aktuell forskning. I FUB Kontakt granskades både 
goda och dåliga exempel på implementering av de handikappolitiska målen. 
Under undersökningstiden aktualiserades också behovet av att studera lokal-
pressens skildringar av personer med utvecklingsstörning relaterade till vissa 
speciella händelser i de tre kommunerna, särskilt de händelser som rörde hur 
frågor om medborgarskap och delaktighet beskrevs och behandlades.  

 
 

Tillförlitlighet och giltighet 
 
I en kvalitativ studie är det angeläget att diskutera tillförlitlighet och giltig-
het. Enligt Kvale (1997) är validiteten, giltigheten beroende av forskarens 
noggrannhet genom forskningens olika stadier, som planering, intervju, ut-
skrift, teoretisk tolkning, tematisering, analys, validering och rapportering. 
Patton (1990) anser att validitet och reliabilitet i kvalitativa data är beroende 
av forskarens skicklighet, känslighet och integritet. För att öka giltigheten 
har jag använt olika metodologiska angreppssätt samt försökt att redovisa 
hur jag arbetat med och tolkat materialet. Under två års tid samlade jag data 
och den långa tiden och närheten till informanterna och deras vardag är ett 
par av de faktorer som borgar för att jag har erhållit en fördjupad kunskap. 
För att ge läsaren möjlighet att följa processen, analysen och tolkningarna 
använder jag såväl observationsanteckningar som intervjucitat när jag pre-
senterar studiens resultat i denna avhandling, vilket jag menar förstärker den 
argumentativa validiteten (Miles & Huberman 1994).  

Den kommunikativa validiteten har ökat genom att jag återkommit till in-
formanterna och kunnat samtala och fråga om det som verkat oklart. Denna 
återkommande kontakt har också gjort det möjligt att få mer information och 
kunskap. Av relevans för den här studien är den ekologiska validiteten, som 
den beskrivs av Miles och Huberman (1994).  

 
A study is thought to be valid if carried out in the natural environment 
of the subject, using suitable methods and taking into consideration the 
life and conditions of the researched (Miles & Huberman 1994: 80). 

 
Taylor och Bogdan (1984) fastslår att målet för varje fältforskare är att eta-
blera en god relation med informanterna. En positiv inverkan på validiteten i 
kvalitativa studier kan vara att data är nära forskningsfältet. Forskarens ut-
gångspunkter och förståelse diskuteras och metoderna är öppna och flexibla.  
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Generaliserbarhet i traditionell mening ger inte denna studies resultat men en 
ökad förståelse och kunskap för innebörden av, och olika perspektiv på, del-
aktighet i samhället som kan vara likartad för andra personer och grupper i 
samhället. 

 
 

Analys och tolkningsmetoder 
 
För analysarbetet med deltagande observationer gjorde jag en öppen kodning 
av händelser, interaktioner, aktörer, handlingar, mötet, målsättningar och 
arenor. För alla observationer gjorde jag, inspirerad av Miles och Huberman 
(1994) samt Lofland och Lofland (1984), en strukturerad beskrivning av den 
sociala kontexten. Detta innebar att jag för varje observation beskrev platsen 
och dess aktörer. Därefter beskrev jag och gav allmän information om om-
givningen i vid bemärkelse och jag definierade situationen och aktörerna. 
Jag fokuserade på de handlingar och sekvenser av händelser som utspelades 
på arenan. Särskilda eller ovanliga händelser som inträffade vid observa-
tionstillfällena noterades. Interaktioner mellan olika aktörer noterades och de 
symboler som tillämpades gavs särskild uppmärksamhet. Tiden var ytterliga-
re en faktor, veckan och året var mina tidsmässiga utgångspunkter och ob-
servationer utfördes i olika situationer och på olika arenor både vardagar och 
helgdagar. Observationerna var såväl korta som långa beroende på situation 
och person. De händelser jag observerade var både vardagliga och speciella. 
I observationsanteckningarna skrev jag ner känslor och upplevelser jag haft 
vid observationstillfället. 

Efter den manuella kodningen läste jag igenom alla observationer, reflek-
terade och sökte efter mönster i termer av återkommande handlingar eller 
händelser i materialet. Detta arbete var mycket tidskrävande, materialet gav 
upphov till många reflektioner och var tidvis nästan oöverstigligt svårt att 
fånga in i enkla koder eller placera in i mönster. 

Komplexiteten i data och tolkningen av data krävde stark närvaro och 
noggrannhet. Sökbegreppen social inklusion/exklusion har fungerat som 
riktningsgivare i arbetet och varit en förutsättning för ett systematiskt arbete. 
Sökbegreppen har även avgränsat och preciserat observationsarbetet efter-
som det inte var möjligt att observera allt som hände.  

I denna studie har analys och tolkning pågått under hela forsknings-
processen och i ett empirinära förhållningssätt till materialet har jag funnit 
såväl återkommande sammanhang och mönster som överraskande händelser 
och allianser. Widerberg (2002) beskriver hur val av analysteman kan utgå 
från empirin, ett empirinära förhållningssätt, eller från teorin ett teorinära 
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förhållningssätt. Forskaren använder ofta flera förhållningssätt men lägger 
tonvikten litet olika. 

Vid dataanalysen av observationer och intervjuer har jag först gjort en 
öppen läsning, läst om igen, reflekterat och kodat. Vissa teman har åter-
kommit och framträtt tydligare.  

Jag använde sökbegreppen social inklusion och social exklusion vid in-
samling, analys och tolkning av materialet. Samtidigt har jag arbetat teorinä-
ra med utgångspunkt i de teoretiska begrepp jag valt att använda. I tolk-
ningsarbetet använder jag Gustavssons (2000) tolkningsteori och hans di-
stinktion i termer av erfarenhetsnära och erfarenhetsöverskridande tolknings-
intresse. Han menar att Allt tolkningsarbete präglas således av en dialektik 
mellan erfarenhetsnära och erfarenhetsöverskridande tolkning (Gustavsson 
2000 Nr 3:6). Med erfarenhetsnära avser han att utforska vad informanterna 
menat och med erfarenhetsöverskridande tolkning avses forskarens förståel-
se och analys av sitt material. Den första analysen, som jag vill beteckna som 
erfarenhetsnära, var baserad på deltagande observationer och de första inter-
vjuerna. Nästa analyssteg var det erfarenhetsöverskridande, som handlade 
om att finna nya mönster i det större empiriska materialet. För att få en ökad 
förståelse av de mönster som framkom i resultatet, tolkades dessa sedan i ett 
tredje steg med stöd av Tillys kategoriseringsteori (Tilly 2000). 

 
 

Etiska överväganden  
 
Sauer (2000) skriver att handikappforskningen kan riskera att medverka till 
att konstruktioner av funktionshindret konserveras och att myter upprätthålls. 
Därför är den etiska medvetenheten hos forskaren viktig i samband med hur 
insamlandet av empiriskt material gått till, hur det används och vilka konse-
kvenser forskningsprodukten kan få.  

Personer med funktionshinder har alltmer börjat ifrågasätta forskningen 
inom handikappområdet och forskarnas mer eller mindre självpåtagna rätt att 
definiera forskningsfrågan. Under senare år har rapporter presenterats, som 
identifierat problem relaterade till hur forskningen genomförts (French 1994, 
Oliver 1992, 1993). Oliver, en forskare med eget funktionshinder, har starkt 
kritiserat forskare och forskning inom handikappområdet. Några sammanfat-
tande kritiska synpunkter är: avsaknad av inflytande över forskningsfrågan 
för personer med funktionshinder, irrelevanta frågeställningar, inriktning 
mot individuella problem utifrån den individuella modellens synsätt på funk-
tionshinder istället för att studera socialpolitiska och strukturella hinder, 
samt informanternas avsaknad av kontroll över forskningsprocessen.  
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Även Löchen (1996) problematiserar den samhällsvetenskapliga forskningen 
och dess förhållande till marginaliserade grupper. Han skriver om forskning, 
som oftast utförs ”på och om” istället för ”för och med” personer med funk-
tionshinder. Han argumenterar för att det är viktigt att vara medveten om den 
komplikation, som användning av begrepp, kategorier och termer innebär. 
Kategorier kan tjäna till att rättfärdiga exklusion i samhället och det kan vara 
farligt att bli definierad som annorlunda (a.a.). 

 
Dels rettferdiggjör slike kategorier faktisk utelukkelse, bara med den 
forskjell att utelukkelsen kalles behandling, rehabilitering, omsorg osv. 
Ackurat den samme funksjon kan forskningen få, dersom den altså unn-
later å problematisere den offisielle bruken av termer, kategorier og 
begrep (Löchen 1996 :99). 

 
Forskningen utförs oftast av personer som inte har funktionshinder, och per-
soner med funktionshinder blir sällan aktivt medverkande i forskningen och 
därmed reducerade till forskningsobjekt. Återkoppling av forskningsresultat 
ges sällan till personer med funktionshinder. Om forskningen misslyckas 
med att förbättra livsvillkor upplevs den bli ytterligare en del av det upplev-
da förtrycket. De anser att en förändring i forskningen skett genom upptäck-
ten att personer med funktionshinder kan vara involverade i forskning både 
som deltagare, forskare och informanter. Personer med funktions-
begränsningar befinner sig i en ojämlik maktrelation i förhållande till forska-
ren, när de inte själva kommer till tals. (Oliver 1992, French 1994, Walmsley 
1996). Många studier har inriktats på att få kunskap genom intervjuer eller 
enkäter med personal, anhöriga och beslutsfattare eller att utvärdera handi-
kappolitiska reformer i ett organisationsperspektiv. Morris (1996), en forska-
re med erfarenhet av funktionshinder, är i en analys av diskussionen om 
normalitet kritisk till att idéer om hur det är att leva med funktionshinder 
formuleras av personer utan funktionshinder. Ett likartat exempel från ett 
annat område ger Eliasson (1994) genom att peka på att det i forskningen om 
äldreomsorg mest handlat om vårdbiträdesperspektivet trots att intentionen 
varit att belysa frågan ur de äldres perspektiv. …det är lättare att anlägga ett 
personalperspektiv än ett åldringsperspektiv 
(Eliasson 1994:144).  

Genom hela forskningsprocessen har etiska överväganden varit aktuella 
eftersom jag kommit mycket nära informanternas egen vardagsverklighet. 
För de informanter, som jag observerat och intervjuat, är informerat sam-
tycke en komplex etisk fråga. De personer som ingår i studien har efter in-
formation vid upprepade tillfällen gett sitt samtycke till att delta i studien. 
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Men den etiska frågan är relaterad till i vilken grad personerna kan abstrahe-
ra och inse konsekvenserna av sin medverkan.  

Begreppet informerat samtycke implicerar ett frivilligt deltagande i studi-
en samt ett ansvar för forskaren att rådslå och informera om forskningspro-
jektet och dess faser, så att informanterna förstår (Homan 1991, Kvale 1997, 
Barron 2000). Informationskravet tillgodosåg jag på olika sätt genom uppre-
pad information om studien och syftet, och varför jag ville använda bandspe-
lare vid intervjuer. Informanterna fick information om rätten att avbryta del-
tagandet när helst de önskade, fick veta att materialet skulle publiceras, men 
att jag skulle diskutera det med dem innan. De gavs också möjlighet att ta 
kontakt med mig per telefon under hela undersökningsperioden. För åter-
koppling och ytterligare klarlägganden har jag under hela processen naturligt 
och ofta samtalat med de personer jag intervjuat och observerat. Några per-
soner har velat lyssna på de bandinspelade intervjuerna och har kommenterat 
händelser och situationer. Vid några tillfällen av speciell karaktär som ex-
empelvis bingokvällar i bostaden tillsammans med vänner, i offentliga bin-
golokaler eller i samband med söndagspromenader i Korpens regi har inte 
brukarinformanterna lämnat samtycke till att medverka i deltagande observa-
tioner, och då har jag naturligtvis avstått från att genomföra dessa.  

Materialet har förvarats på ett sådant sätt att endast jag haft tillgång till 
det. I vissa fall har detaljer utelämnats för att informanterna inte ska kunna 
identifieras. Vid skrivning av resultatavsnittet har jag upprepade gånger dis-
kuterat i olika forskningsfora angående möjligheten att använda täta person-
beskrivningar. Dessa personbeskrivningar ger värdefull och verklig kunskap 
om vardagslivet, men jag har avstått från att redovisa en mängd detaljer för 
att försöka utesluta risken för att utlämna någon person.  

Under studiens gång har informanterna och jag haft en regelbunden kon-
takt genom återkoppling av observationer och intervjuer samt många diskus-
sioner. Relationen mellan forskare och informant, som påverkande faktor, 
beskriver Svensson (1996) i avhandlingen ”Pundare, jonkare och andra med 
narkotikan som följeslagare”. Han ger exempel på när han som forskare går 
in som hjälpare och de konsekvenser det får. Med min erfarenhet som soci-
alarbetare var det svårt att inte göra det.  

I min studie finns exempel på att observationerna kan påverkas av andra 
faktorer som observatörens ålder, kön och klädsel, vilket visades vid ett ob-
servationstillfälle på en golfbana, där jag som observatör och informanten 
klart avvek från den sociala kod som gällde i den kontexten. Det kan också 
vara svårt att hålla kvar koncentrationen vid deltagande observationer. Som 
exempel vill jag nämna en observation i en frikyrkoförsamling där jag som 
observatör blev så distraherad av kontexten med symboler som väggbonader, 
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tavlor, dukar, böcker samt religiösa ritualer med bön, psalmsång och predi-
kan etc, att jag inte riktigt lyckades observera interaktionen och mötet. Av 
den anledningen gjorde jag en förnyad observation vid ett senare tillfälle, 
vilket resulterade i att jag som observatör då blev igenkänd och fokus blev 
alltför påtagligt på mig som person. Min sinnesstämning vid observationstill-
fällena har påverkats av komplicerade situationer och möten, ibland i form 
av ilska, frustration och sorg, ibland som glädje och upprymdhet.  

Som Sauer (2000) påpekar finns det risker att rollen som forskare reduce-
ras om forskaren uppfattas som en vän som lyssnar och bryr sig om. Därför 
har det för mig varit viktigt att både initiera, genomföra och avsluta kontak-
terna på ett etiskt tydligt sätt. I mitt arbete gjorde jag exempelvis en tydlig 
avslutning med varje informant efter de två åren och någon informant har 
också önskat att hålla telefonkontakt med mig, vilket jag självklart accepte-
rat. 

FUB-representantens synpunkter på forskning och delaktighet speglar 
konflikten mellan forskning som var användbar och tillämpbar, och den som 
upplevs som enbart teoretisk. Intresseorganisationen bedrev forskning i den 
egna forskningsstiftelsen ALA så området var aktuellt inom organisationen. 
Intervjupersonen gav sina egna spontana reflektioner, vilka inte är generali-
serbara men inte desto mindre tänkvärda. 

 
Man forskar, man skriver så mycket ord, vad får man ut av det, det blir 
inte något praktiskt av det, vad har man forskningen till? Det är långt 
mellan praktik och teori. Men när det gäller forskning om autism är den 
bra, det är bara att tacka och ta emot, det är fortfarande inte allom gi-
vet att få reda på vad autism är. Hur ska man få ut forskning? Den 
stannar. Jag känner att man på daglig verksamhet skulle ägna sig 
mycket mer åt kommunikation eller begåvningsstödjande hjälpmedel. 
Kommunikation och hjälpmedel är viktig forskning. Det har hänt en hel 
del när det gäller Downs syndrom, Iren Johanssons forskning har ut-
vecklat en hel del men det är ont om logopeder. (FUB informant) 
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7. Vardagens arenor  
 
 
Inledning 
 
I detta kapitel beskrivs och granskas det empiriska materialet med fokus på 
de vardagslivets arenor där brukarinformanterna hade verksamhet eller vis-
tades i. Här beskrivs dessa arenor och verksamheter och denna beskrivning 
kompletteras med en analys, som bygger på de sökbegrepp jag tidigare pre-
senterat.  

Handikappolitiken har utifrån målen om delaktighet och jämlikhet med-
fört en utveckling av boendeformer, daglig verksamhet och fritid i samhället. 
Denna utveckling har baserats på antagandet att sådana i mindre utsträckning 
exkluderande arenor främjar delaktighet och ökar förståelsen för personer 
med utvecklingsstörning. Forskningen har som jag tidigare påtalat emellertid 
visat att dessa handikappolitiska ansatser inte är tillräckliga (Gustavsson & 
Söder 1990, Sandvin 1996, Mallander 1999). Dessutom har forskare påpekat 
att de sociala processer, som leder till inklusion respektive exklusion på oli-
ka arenor, har studerats i alltför liten omfattning. Vi vet alltså relativt litet 
om dessa processer, och min avhandling kan ses som ett försök att bidra med 
mer kunskap just i detta avseende.  

Vilka är de arenor som beskrivs i avhandlingen och hur är de utvalda? 
Utgångspunkten har varit brukarinformanternas vardag, primärt veckan, men 
även året som tidsram, och arenorna är informanternas personliga arenor för 
boende, daglig verksamhet/arbete och fritid, det vill säga, de arenor i vilka 
brukarinformanterna vistades mest.  

En begränsning var att alla arenor inte alltid var tillgängliga för forsk-
ning. Hemmet var en plats där integritetskrav och etiska hänsyn endast del-
vis tillät forskning. I studien har det inneburit att informanterna tagit ställ-
ning till min närvaro vid varje enskilt tillfälle och vid vissa tillfällen, exem-
pelvis vid besök och bingokvällar i bostaden har det inte varit möjligt att 
utföra observationer. Därutöver har informanterna valt bort vissa arenor 
utanför hemmet, som inte tillgängliga för deltagande observationer, exem-
pelvis organiserade söndagspromenader, bingo och vissa dansarrangemang i 
samhället.  

De arenor som var centrala i studien var särskilda boendeformer, egen 
bostad, daglig verksamhet/arbete och fritidsverksamhet. Eftersom daglig 
verksamhet och fritid på olika arenor är avsevärt mindre beforskade tidigare 
än övriga arenor har jag valt att ge dessa en större del i denna avhandling.  
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Boendeformer 
 
Utvecklingen i Sverige de senaste decennierna 
 
Bostaden, som en social rättighet i samhället, är en övergripande social in-
riktning för bostadspolitiken. Samhällets syn på bostadsformer för personer 
för vuxna personer med utvecklingsstörning skiftade från ett kliniskt till ett 
socialt under slutet av 1960-talet. Tidigare gällde den så kallade vårdtratten, 
där olika boendeformer hade olika grad av personalresurser, vilket innebar 
att personer med utvecklingsstörning meriterade sig för olika boendeformer, 
t.ex. utflyttning från vårdhem till gruppbostad och därifrån till egen bostad 
(Ericsson 1996).  

En likriktning, ett modelltänkande, har funnits och finns för anordnandet 
av bostad för personer med utvecklingsstörning. Noterbart är att det var först 
genom en förändring i bestämmelserna i Plan och Bygglagen, PBL (SFS 
1987:10), som fullvärdiga bostäder erbjöds personer med utvecklings-
störning. Med en fullvärdig bostad avses att den ska uppfylla plan- och 
bygglagens normer för vanliga bostäder och omfatta hygienutrymmen och 
kokmöjligheter. Tidigare hade personer med utvecklingsstörning ett eget 
rum, ibland delat rum, samt delade hygien- och gemensamhetslokaler med 
övriga medboenden i gruppbostaden.  

Samhällsutvecklingen i vid bemärkelse och mer specifikt normaliserings-
principen (Nirje 2003, Söder 2003), i kombination med en internationell 
kritik av institutioner (Goffman 1972, Foucault 1983), hade betydelse för 
nedläggningen av vårdhemmen. Utvecklandet av alternativa boendeformer 
ledde i huvudsak till att gruppbostäder skapades. En första gruppbostad, då 
benämnd inackorderingshem, öppnade 1965 och 1968 fanns 169 platser i 
Sverige. Vårdhemmen stod modell och som regel delade fyra personer på en 
lägenhet med fyra sovrum, delat dagrum, kök, hygienutrymmen samt perso-
nalutrymmen (Langsten & Rören 1991). Ett reportage i lokaltidningen Små-
länningen 1973 om utflyttningen från vårdhem till gruppbostad skildrade 
början av utflyttningsperioden. (återges här avidentifierat). 

 
Ingen kontakt med grannarna 
 
De bor i ett helt vanligt hyreshusområde i Xstad. Deras namn står på skylten 
i trappuppgången. Deras lägenheter ser identiskt lika ut. Möblerna från Ikea 
har samma färger och står på samma platser. Lägenheterna de bor i kallas 
egentligen inackorderingshem och betalas av landstinget, vars personal ock-
så bestämt hur de ska se ut. Lägenheterna är en del i E.S. habilitering, som 
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det heter på fackspråk. Men i habiliteringen ingår inte rätten att bestämma 
var t.ex. en stol ska stå i den egna lägenheten (Smålänningen 1973). 

Ett annat exempel ur samma lokaltidning belyser hur en person som flyt-
tat från ett vårdhem till gruppboende uttrycker sig: 

 
Uttalanden från de personer som flyttat  
 
Eget rum. Här har jag ett eget rum. Jag behöver inte be om lov för att få göra 
saker. Det finns ingen som bestämmer över mig. Det är lugnt och skönt att 
bo så här. Där jag bodde tidigare var vi fyra personer i ett rum. Det är roligt 
att gå ut i affärer och handla och sedan komma hem hit och sätta in maten i 
sitt eget kylskåp (Smålänningen 1973). 

Hur boendeformer för personer med utvecklingsstörning förändrats under 
50 år speglar en del av utvecklingen. 
 
Tabell 5. Utvecklingen av bondeformer för personer med utvecklings-
störning, antal boende 1950-2000 (källor Grunewald, Intra 1995:2 och Soci-
alstyrelsen, Statistik 2001 Funktionshindrade personer Insatser 2000).  

 
 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Vårdhem 9400 10400 13000 10400 3630 200 
Varav barn   2900 1400 30  
Varav vuxna   10100 9000 3600 200 
Särskoleinternat 2100 2900 1800 100   
Bostad för vuxna       
Särskilt boende    500 3200 10000 1690

0 
Föräldrahem 500 2200 10600 13600 5000 3500 
Egen bostad   500 2000 4000 7500 

 
Tabellen redovisar en utveckling från boende på vårdhem till särskilt boen-
de, främst i gruppbostad, för vuxna personer med utvecklingsstörning. Även 
boende i föräldrahem för vuxna personer har minskat. Tabellen visar också 
att boende i egen bostad ökat betydligt.  

 
Gruppbostaden  
 
Gruppbostaden är den dominerande bostadsformen för vuxna personer med 
utvecklingsstörning. I LSS anges rätten till stöd, som bostad med särskild 
service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna (LSS § 9:9). 
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Gruppbostaden är en komplex rättighet enligt LSS. Gruppbostaden ska vara 
ett alternativ för den som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov 
och där en egen bostad eller servicebostad inte ger ett tillräckligt stöd. I 
gruppbostaden bör inte fler än fem personer bo. 2003 bodde 20 000 personer 
med utvecklingsstörning eller autism i särskilda boendeformer enligt LSS 
(Socialstyrelsen 2004). 

Bostadsrättigheten ansöks av den enskilde personen vid kommunens so-
cialtjänst, en handläggare bedömer om personen tillhör personkretsen och 
har rätt att ansöka. Beslutet, som kan överklagas, fattas av handläggare och 
därefter verkställs beslutet. Den som utför insatsen är främst en kommunal 
organisation men det finns även andra utförare, privata, kooperativa med 
flera. Bostäderna kan utformas på olika sätt, varianter av gruppbostad och 
servicebostad är de vanligaste formerna. Gruppbostäderna utvecklades från 
inackorderingshemmen, dit från början främst personer med lindrig utveck-
lingsstörning flyttade från vårdhemmen. I inackorderingshemmen, som var 
vanliga på 1970- talet, bodde ofta fyra personer, två personer delade vanli-
gen rum, och från mitten av 1980-talet hade alla egna rum och tillgång till 
gemensamt kök och hygienutrymmen. Tillskapandet av gruppbostäder inne-
bar en möjlighet till ett förändrat synsätt och arbetssätt för personal som 
tidigare arbetat på vårdhem. Men fortfarande på 1990-talet var inte brukarna 
delaktiga vid planeringen av gruppbostäderna. Birgitta, som arbetade på 
vårdhemmet Solhem, var med om planeringen av Långaveka gruppbostad. 
Hennes och de två brukarinformanternas uppfattningar, samtliga med erfa-
renhet av Långaveka gruppbostäder i A kommun, skiljer sig åt. Personer 
med eller i olika positioner ser omvärlden olika. 

 
Birgittas berättelse  
 
1992 fick jag privilegiet att få vara med om att öppna gruppbostaden i Lång-
aveka. Vi skulle vara med och planera och välkomna de fyra boende, som 
skulle flytta in från vårdhemmet. Först fick vi alla presentera oss för var-
andra och berätta om oss själva och vad vi sysslat med. Sedan fick vi bekan-
ta oss med lokalerna, som vi skulle arbeta i. Det fanns redan en lägenhet som 
var färdigmöblerad, så det var för de boende att komma när som helst. Sedan 
fick personalen introduktion i 14 dagar, vi fick mycket information om hur 
vi skulle arbeta och vilka boende som skulle bo här. Då kom personalen från 
Solhem och informerade om var och en. De hade även med sig fotografier så 
vi fick se hur var och en såg ut. Några dagar senare fick vi välja det boende 
som vi skulle kunna tänka oss att arbeta med. När vi då hade bestämt oss 
fick vi åka till Solhem för att träffa vederbörande för att se om personkemin 
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kunde tänkas passa. Det var intressant att se hur de hade bott den senaste 
tiden. Det var stor skillnad på Långaveka och Solhem. Gruppbostaden var 
byggd i ett H, där det finns en lägenhet i var vinkel och den ligger i markplan 
med tillhörande uteplats till var och en av lägenheterna. Runt om uteplatsen 
finns häckar med vinbärsbuskar. I mitten av H finns då personallägenheten 
som består av två små rum, varav ett är sovrum och kontor, det andra lilla 
rummet är ett solarium dit alla från omsorgerna i A kommun kan komma och 
sola. Hela byggnaden ligger i ett skogsbryn där man har nära till naturen och 
natursköna områden. I anslutning till gemensamhetsdelen finns en stor ter-
rass intill skogsbrynet där många sköna dagar har avnjutits. Det bästa är att 
vi inte har någon insyn från grannar utan kan fritt röra oss. De boende kan 
lätt komma åt personaldelen. Det är cirka en kilometer till affären och sex-
sju kilometer till Myre centrum. När gruppbostaden öppnades hade många 
förutfattade meningar, många var negativt inställda till de utvecklingsstörda, 
det var mycket känslor och okunnighet. Men det positiva i det hela är, att 
många börjat inse att det faktiskt rör sig om helt vanliga människor, nu har 
många börjat hälsa på och prata med de boende. Det har även kommit en 
inbjudan till hyresmöte om en eventuell hyreshöjning, där vi medverkade 
med en boende och en personal. Det ordnades även en gårdsfest, där de bo-
ende blev inbjudna, men tyvärr kunde ingen gå den gången, men det visar 
sig att människor börjar ändra sin inställning till det tysta folket som bara 
syns men inte hörs. Vem kan säga om man är klok eller inte och var går 
gränsen? Tänk på att många som är väldigt intellektuella många gånger är 
opraktiska, har det med begåvning att göra eller är det att man har känsla för, 
ja vem vet… (Birgitta, personal i gruppbostad 1996).  

I bostadsområdet fanns under undersökningsperioden ett antal satellit-
lägenheter för personer, som var mer självständiga än de som ursprungligen 
flyttade till Långaveka. Planeringen utgick från personer med ett omfattande 
omvårdnadsbehov, men de som flyttade dit senare hade andra behov. De två 
brukarinformanter som bodde i satellitlägenheter i Långaveka delade inte 
Birgittas uppfattning om det positiva med det natursköna läget som främsta 
kriterium på en bra boendemiljö. Vårdaren beskriver det lugna läget positivt, 
brukarna beskriver läget som långt till allt och alla. De senare önskade flytta 
närmare centrum för att kunna vara delaktiga i samhället. Dessutom påtalade 
de att de saknade bil, körkort, att de inte alltid kunde cykla, att det var trött-
samt att gå, svårt att hitta, samt att de inte var berättigade till färdtjänst efter-
som de kunde åka buss, cykel o.s.v. När de ansökte om särskilt boende 1995 
var de inte delaktiga i planering eller beslut, utan de fick erbjudande om att 
flytta till den gruppbostad som då hade en ledig plats. De gjorde besök i 
gruppbostaden tillsammans med anhöriga, och vid den tidpunkten fanns det 
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inte andra lediga platser som de kunde välja mellan, utan de antog den er-
bjudna platsen. 

Gruppbostaden var, eller hade varit, en central arena för samtliga infor-
manter som deltog i studien, vilket gav anledning till att studera den närma-
re. I A kommun fanns ett styrande dokument från 1995 som gällde för 
gruppbostäder vid studiens början och hela undersökningsperioden. 

 
Gruppbostäder är avsedda för utvecklingsstörda, som inte kan bo en-
samma. Vissa gruppbostäder är handikappanpassade och har personal i 
omedelbar närhet till boendet, oftast även med bemanning nattetid. 
Denna typ av bostäder har benämningen H-typ utifrån kraven på handi-
kappanpassning. I gruppbostäder av H-typ gäller "lilla gruppens prin-
cip". Omkring 4 boende anses vara en rimlig gruppstorlek, då det här 
oftast rör sig om gravt utvecklingsstörda eller personer med autism. 
Gruppbostäder kan också vara grupper av lägenheter för dem, som be-
höver mindre tillsyn, kanske bara morgon och kväll. Övergripande mål 
för boendeomsorgen är att ge individuellt anpassat boende där behovet 
av personlig eller praktisk hjälp kan tillgodoses. Boendet skall också ge 
möjlighet till integrering i samhället, deltagande i fritidsverksamhet och 
kulturella aktiviteter samt optimerad förmåga till självständighet. (Om-
vårdnadsnämnden i A kommun 1995) 

 
Generellt hade personer, som bodde i gruppbostad, eget kontrakt, egen nyck-
el, egna möbler och tillgång till personal. Personalens uppgift var att organi-
sera och utföra stöd och service i enlighet med de övergripande målen enligt 
LSS, att främja delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor. 
Personalen hade nyckel till lägenheterna ifall det skulle hända något. Lägen-
heterna var samtliga ungefär lika stora, cirka 40 kvadratmeter, vilket var 
relaterat till en tidigare miniminivå för att få statsbidrag. Personerna hade 
också en gemensam struktur med individuella scheman för hygien, inköp, 
städning, regelbundna individuella hemmaträningsdagar, så kallade hemma-
dagar, ofta varannan eller var tredje vecka beroende på personalens schema. 
Innehållet i hemmaträningsdagarna varierade beroende på personerna, det 
kunde t.ex. vara enskild träning i hushållsarbete, social träning eller läkarbe-
sök. De gruppbostäder, där informanterna bodde, tillhörde de mest självstän-
diga. Personallägenheten var belägen i bostadsområdet, gruppbostadshuset, 
eller i trapphuset. Det fanns flera olika boendeformer i de tre kommunerna; 
gruppbostäder i kommunal eller privat regi, sammanbyggda eller i trapp-
husmodell och ett gruppboende var organiserat som ett kooperativ. Det fanns 
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även gruppbostäder inrymda i villor i de tre kommunerna. Personerna i 
gruppbostad var mellan 21 och 85 år och kallades boende.  

För planering och uppföljning av insatser fanns ett system med behand-
lings- och trivselkonferenser, boendeträffar eller målplanering för varje per-
son, en gång om året. Benämningen skiftade i de tre kommunerna. I en 
kommun förekom inte uppföljnings- eller habiliteringskonferenser längre, de 
upplevdes inte angelägna enligt närpersonalen. 

Personen själv deltog i dessa möten, där de fanns, tillsammans med god 
man eller anhörig, personal i gruppbostaden samt ibland personal från daglig 
verksamhet och vid behov personal som kurator eller psykolog från habilite-
ringsteamet. Syftet var att följa upp insatser, diskutera den aktuella situatio-
nen samt undersöka behov av och planering av förändringar. Vissa av infor-
manterna i studien såg fram mot dessa möten medan andra oroade sig för 
dem. Protokoll fördes på särskilda blanketter, olika i kommunerna. Den be-
rörda personen fick ofta ett protokoll. Konferenserna förbereddes mycket 
olika, ibland visste inte personen själv om att det skulle vara konferens och i 
andra fall diskuterades och planerades innehållet i konferensen och vem som 
skulle vara med mycket noggrant tillsammans med personen själv.  

I gruppbostäderna i de tre kommunerna fördes journalanteckningar om 
personerna och också anteckningar i en ”rapportbok” eller ”dagbok” till-
gänglig endast för personalen.  

Personal i gruppbostäder var främst vårdare/vårdarinnor som genomgått 
en ettårig specialkurs på gymnasieskolan för vård av personer med utveck-
lingsstörning eller autism, alternativt för de yngre det treåriga omvårdnads-
programmet vid gymnasieskolan. Personalen hade regelbundna personalkon-
ferenser med enhetschefen. Handledning, som var ett ofta uttalat önskemål, 
förekom i varierande omfattning liksom kompetensutveckling för personal. 
Under undersökningsperioden uppgav personal att möjligheterna till perso-
nalutbildning drastiskt minskat till följd av besparingar i kommunerna.  

På organisationsnivå anordnade kommunerna gruppbostäder likartat, vil-
ket inte gällde möjligheterna till att möta individuella önskemål och behov. 
Till Långaveka gruppbostad knöts satellitlägenheter, vilka fick stöd av per-
sonalgruppen i gruppbostaden. De personer som flyttade in i satellitlägenhe-
terna hade andra behov och önskemål om boendemiljö och individuellt stöd, 
vilket senare blev en grogrund för konflikter. Personalens roller och uppgif-
ter blev alltmer komplexa när de skulle ge stöd och service till personer med 
helt olika behov; vilket krävde andra kunskaper än de som förutsattes från 
början.  

Personalen uppgav att de inte deltog i planering av utökningen av platser 
i gruppbostaden i området. De påtalade ofta i början av undersökningen att 
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de var oroliga för framtiden och för sina arbeten. Omorganisationer genom-
fördes i de tre kommunerna med konsekvenser för brukare och personal, 
såväl i de särskilda boendeformerna som i daglig verksamhet under under-
sökningsperioden. Dessa konsekvenser, som indragningar av personal och 
lokalbyten, beskrivs närmare i kapitel åtta. Samtliga brukarinformanter hade 
vid undersökningstillfället eller tidigare haft erfarenhet av daglig verksam-
het. Daglig verksamhet, som är den insats enligt LSS som ökat mest, är sam-
tidigt den minst belysta i utredningar och forskning, och är den arena som 
presenteras i nästa avsnitt. 

 
 

Daglig verksamhet  
 

Bakgrund 
 
Kjellmanutredningen tillsattes 1943 med uppgift att utreda hur samhället 
bäst kunde tillvarata de partiellt arbetsföras arbetskraft. I utrednings-
direktiven betonades samhällsekonomiska argument och förslaget från 
kommittén för partiellt arbetsföra utmynnade i att de skulle omfattas av det 
sociala system som var under uppbyggnad och i förslaget poängterades det 
lika människovärdet och de lika rättigheterna. De partiellt arbetsföra delades 
in i sex grupper, varav de fem första handlade om olika fysiska funktions-
hinder och långvarigt sjuka, en indelning som i sina grunddrag fortfarande är 
aktuell inom arbetsmarknadsverket. I grupp ett återfanns exempelvis blinda 
och synsvaga. I grupp sex benämnd övriga inräknades personer med psykis-
ka funktionshinder, utvecklingsstörning, missbruksproblem, kriminalitet 
m.fl. (SOU 1946:24).  

Det ideologiska budskapet var att personer som betecknades som partiellt 
arbetsföra skulle bli inkluderade i den samhällsservice som gällde för alla 
medborgare, vilket kan ses som såväl ett normaliseringsperspektiv som ett 
medborgarskapsperspektiv (SOU 1946:24, Ericsson 2005). Med detta avsågs 
att personer som betecknades som partiellt arbetsföra skulle ha rätt att delta i 
samhällslivet på samma villkor som alla andra medborgare. 

Daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning startade redan 
på 1930-talet och dagcenter hade sitt ursprung i de tidigare arbetshemmen 
vilka även var enkönade fram till 1970-talet (Ericsson & Nilsson 1991). 
Vissa vårdhem betecknades som arbetshem där personer med utvecklings-
störning dels bodde dels hade sin dagliga verksamhet. En del av kritiken mot 
vårdhemmen riktades mot bristen på sysselsättning och därför betonades den 
industriella produktionen alltmer. Vid en del av vårdhemmen bedrevs lant-
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bruk där personerna med utvecklingsstörning arbetade, men vid vårdhem-
men inrättades senare även verkstäder och terapiavdelningar för andra ar-
betsuppgifter. Många personer, som hade mindre omfattande funktionsbe-
gränsningar, bodde på vårdhemmen och arbetade vid verkstäder och terapi-
avdelningar (Blomberg 1995).  

Enligt 1967 års Omsorgslag (SFS 1967:940) fick landstingen skyldighet 
att anordna dagcenterverksamhet för samtliga vuxna personer med utveck-
lingsstörning. Benämningen ändrades till dagcenter med följande syfte:  

 
Avsikten med verksamheten vid dagcenter är att den utvecklingsstörde 
skall ges en allsidig träning i olika funktioner, så att han eller hon kan 
klara sig själv i så stor utsträckning som möjligt (DsS 1978:9). 

 
För vuxna personer med utvecklingsstörning, som bodde på vårdhemmen, 
var lokalerna för dagverksamheten placerade nära dessa. Från 1968 utveck-
lades ”friliggande” dagcenter, med vilket avsågs dagcenter som inte var lo-
kaliserade till vårdhemmen. Under 1960- och 70-talen fick alltfler personer 
med måttlig och grav utvecklingsstörning rätt till verksamhet vid dagcenter.  

Med Kronobergs län som exempel vill jag visa utvecklingen av dagcen-
terverksamheten. Under 1960-talet hade de dåvarande skyddade verkstäder-
na (nuvarande Samhall) inrättat speciella avdelningar benämnda avdelning 2 
alternativt B, där främst personer med utvecklingsstörning arbetade. I Kro-
nobergs län fanns vid de skyddade verkstäderna 1970/1971 totalt 15 avdel-
ningar, varav sex var avsedda för personer med utvecklingsstörning. I socia-
la styrelsen väcktes förslag (1970 09 21 § 342) om att inrätta särskilda sys-
selsättningshem för personer med utvecklingsstörning i de olika kommuner-
na med start i xx kommun:  

 
”Förslag till att sysselsättningshem inrättas i xx kommun inom ramen 
för sociala styrelsens kostnader för år 1971 och för xx skyddade verk-
stad genom att 10 psykiskt utvecklingsstörda från verkstaden överflyt-
tas till andra lokaler i köpingen.” 

 
I en skrivelse till sociala styrelsen hade föräldrarna till de personer som arbe-
tade vid xx skyddade verkstad starka invändningar och ansåg  

 
”att en handledare inte var tillräckligt för sysselsättningshemmet enär 
denna fick 8-10 av de sämsta från avdelning B. Lokalen är en källarlo-
kal med cementtrappa och takhöjden är 2.20”. 
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Den 5.11.1970 skickade sociala styrelsen ett brev till Socialstyrelsen angå-
ende sysselsättningshem och skyddade verkstäder. I brevet argumenterades 
för att ”personer med mindre än 1/3 arbetsförmåga är alltför produktionssva-
ga för att ianspråktaga skyddade verkstadsplatser”. 

Motsvarande förändringar, att personer med utvecklingsstörning inte 
längre fick vara kvar vid de så kallade skyddade verkstäderna, skedde runt 
om i landet. Utflyttningen från de skyddade verkstäderna kan ses som reella 
uttryck för social exklusion i praktiken, genom att personerna fråntogs möj-
ligheten ”att leva som andra i gemenskap med andra”, som var intentioner-
na i 1967 års omsorgslag. Samtidigt erbjöd sysselsättningshemmen daglig 
verksamhet för dem som inte tidigare hade detta. Kategorisering och produk-
tionskrav på de anställda vid de skyddade verkstäderna accentuerades och 
användes som argument för social exklusion. Personer med utvecklingsstör-
ning betraktades länge som inte potentiella arbetare på grund av de kategori-
serats som personer med utvecklingsstörning och många ansökte om och 
beviljades förtidspension efter sexton års ålder. Som vuxna hänvisades de till 
dagcenter, ett antal anställdes av Samhall med delvis bibehållen pension och 
ytterligare ett antal fick anställning med lönebidrag.  

 
Utvecklingen av formerna för daglig verksamhet 
 
Socialstyrelsen anordnade konferenser från senare delen av 1970-talet för att 
samla erfarenheter och diskutera det arbete, som hittills bedrivits, för att 
finna vägar ut från dagcenter. Arbete utanför dagcentret i form av utflyttade 
grupper sågs som en möjlighet till integrering av personer med utvecklings-
störning på arbetsmarknaden. Dessutom kunde det leda till praktik eller an-
ställning samt ge möjligheter att påverka och förändra negativa fördomar 
och attityder (Socialstyrelsen 1979:9). I Omsorgskommitténs betänkande 
(SOU 1981:26) angavs en inriktning om det naturliga i att ha verksamheten 
förlagd utanför dagcenterhuset, till lokaler och miljöer där andra arbetade 
samt att använda affärer, allmänna kommunikationer med mera.  

I betänkandet angavs också delaktighet som mål och att säranordningar 
skulle undvikas. Vid en konferens 1982 om dagcenter slog forskaren Erics-
son fast, att dagcentret var en del av den integrerade omsorgsorganisationen 
och att syftet med verksamheten var att arbeta för ett ökat deltagande i sam-
hället för personer med utvecklingsstörning (Socialstyrelsen 31/82). Han 
påtalade också att dagcenterverksamheten ofta hade begränsade kontakter 
med det omgivande samhället, att dagcenter framför allt blev ett hus med 
egen verksamhet, och inte en plattform för deltagande i samhället. Nu, drygt 
tjugo år efteråt, kan dessa tankar om att undvika säranordningar ses som 
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naturliga inslag i daglig verksamhet, men den traditionella modellen med 
daglig verksamhet, inom ramen för särskilda dagcenterhus, finns kvar.  

1981 hade endast 420 vuxna personer med utvecklingsstörning daglig 
verksamhet i så kallade utflyttade grupper som affärer, industrier och servi-
ceinrättningar (Socialstyrelsen 31/82 sidan 5). 1988 hade cirka 16600 perso-
ner med utvecklingsstörning daglig verksamhet, varav 2000 personer i så 
kallad utflyttad verksamhet (SOU 1990:19:166). Under de senaste tjugofem 
åren har många olika initiativ tagits i riktning mot en mer integrerad verk-
samhet och spännvidden är stor i daglig verksamhet med sinnesträning, akti-
vitetsgrupper, musikgrupper, teatergrupper, affärer, caféer, parkarbete, indu-
strigrupper, biltvättar, skrot- och reparationsgrupper, återvinningsarbete med 
mera. Men fortfarande sker en del av daglig verksamhet vid dagcenter, som 
är fysiskt exkluderade. Begreppet utflyttad grupp ersattes senare av begrep-
pet integrerad verksamhet.  

Från 1994 enligt LSS är benämningen daglig verksamhet och verksamhe-
ten har också differentierats. I dag är daglig verksamhet det samlande be-
greppet och de olika grupperna definieras utifrån sitt innehåll, exempelvis 
café, butik eller kulturgrupp. Daglig verksamhet är den mest använda insat-
sen enligt LSS. Drygt 24 000 personer hade daglig verksamhet 2005 (Social-
styrelsen 2006). Daglig verksamhet är den insats enligt LSS, som enbart 
riktas till personkretsarna 1 och 2 (vuxna personer med utvecklingsstörning 
och eller autism, samt personer med förvärvade hjärnskador i vuxen ålder). 

 
Organiseringen av daglig verksamhet 
 
Ericsson (2002) beskriver i en intervju i FUB Kontakt, daglig verksamhet i 
termer av ett skifte från ett omsorgsperspektiv till ett medborgarskaps-
perspektiv, där personer med utvecklingsstörning ses som fullvärdiga med-
lemmar i samhället. Ericsson anser att personer med utvecklingsstörning är 
klämda mellan de gamla värderingarna, som handlar om att ta hand om och 
vårda, och ett nytt synsätt som innebär att väldigt många vill bestämma över 
sina egna liv och hur de ska se ut (FUB Kontakt nr 5 1999). 

Forskare, bl.a. Hernes (Hernes, Stiles & Bollingmo, 1996), har beskrivit, 
att exkluderingen av personer med olika arbetshandikapp till skyddade ar-
betsplatser finns i hela västvärlden, baserat på ett synsätt om att det finns 
människor som inte passar in i arbetslivet och som tillskrivs egenskaper som 
kvalificerar för särbehandling. Stiles och Wangen (1996) beskriver en alter-
nativ modell, nämligen arbete med bistånd (Supported Employment), vilken 
betonar vikten av arbete på arbetsplatser i samhället och att fokusera på per-
sonernas möjligheter och resurser.  
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Kristiansen (1995) analyserar ideologiska och teoretiska argument för ett 
sådant arbete med bistånd, där normalisering och omvärdering av sociala 
roller är centrala. Sociala roller är dessutom ofta tilldelade och inte valda av 
personerna själva, samtidigt som de är förutsättningar för identitet och plats i 
det sociala systemet. Rollerna är också svåra att förändra och de vidmakt-
hålls av grupper som har mer makt och status. Hon anser att begränsningarna 
i normaliseringsarbetet oftast finns i bristande kompetens hos de organ som 
ska ge stöd och service. Stödet kan organiseras på ett sätt som fokuserar på 
det avvikande (a.a.).  

Daglig verksamhet för vuxna personer med utvecklingsstörning bedrivs 
främst av kommunen enligt LSS § 9:10, men även i privat och kooperativ 
regi. Det är en rättighet för den som inte studerar eller har ett arbete oavsett 
grad av utvecklingsstörning och/eller autism. Genom insatsen daglig verk-
samhet skall behov av gemenskap, utveckling och aktivitet tillgodoses. Hu-
vudmannen ska se till att det finns kompetent personal i verksamheten, som 
även ska bedrivas enligt arbetsmiljölagen och dess föreskrifter om en god 
arbetsmiljö för de anställda. I B kommun beskrevs samhällsinriktad daglig 
verksamhet i ett informationsmaterial:  

 
Samhällsinriktad daglig verksamhet vill verka för att varje individ får 
så stort samhällsdeltagande som möjligt med hänsyn tagen till varje 
persons förutsättningar. Vi gör det genom integrering av individer och 
grupper på vanliga arbetsplatser och genom att skapa meningsfulla 
arbeten inom olika områden. För att nå största möjliga samhällsdelta-
gande ger vi personligt stöd till personer på enskilda arbetsplatser, ar-
betsmarknadspolitiska åtgärder och Samhall. (Information från B 
kommun, 1997)  

 
Det fanns olika inriktningar i de utflyttade grupperna i kommunerna i min 
studie. Två av dem hade startat grupper för sysselsättning, för äldre och för 
tidigt åldrade personer med utvecklingsstörning, under undersöknings-
perioden. Motivet var att det var svårt att tillgodose de äldres särskilda behov 
inom den befintliga verksamheten samt även att platsantalet var begränsat. 
En kommun valde att erbjuda dem som fyllt 65 år och önskade fortsatt dag-
lig verksamhet, att stanna kvar. Dessutom fördes en diskussion i de tre 
kommunerna om hur verksamheten skulle anordnas i framtiden samt nöd-
vändigheten av fördjupad samverkan med kommunens äldreomsorg eftersom 
de äldre med utvecklingsstörning förväntades bli fler.  
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Fritid 
 
Bakgrund  
 
För att nå delaktighet i samhällslivet är deltagande i fritids- och kulturliv av 
betydelse, vilket har belysts i såväl nationella som internationella handikapp-
politiska dokument. Detta avsnitt ger en bakgrund till utvecklingen av fri-
tidsverksamheten.  

För personer med utvecklingsstörning hade landstingen tidigare ansvar 
för fritidsverksamheten i daglig verksamhet och i olika boendeformer. Verk-
samheten hade en inriktning på kollektiva aktiviteter med utflykter och resor. 
Vårdhem och gruppbostäder hyrde t.ex. stugor för en enhet för semesterakti-
viteter, arrangerade musikunderhållning och danser, främst inom eller till-
sammans med andra enheter, inom omsorgsverksamheten. Samtliga lands-
ting hade från slutet av 1970-talet särskild personal för fritidsverksamhet för 
personer med utvecklingsstörning, samtidigt som kommunernas fritidspoli-
tik, som omfattade alla medborgare i kommunerna, prioriteringar och verk-
samhetsformer, var mycket varierande (SOU 1981:26). Därutöver har kyr-
kor, frivilliga organisationer och FUB ibland i samverkan med varandra 
drivit läger och träffpunktsverksamheter sedan slutet av 1960-talet. Några av 
dessa verksamheter drivs fortfarande av frivilligorganisationer och har väl-
besökta regelbundna träffpunktsverksamheter, främst för social gemenskap. 

I Handikapputredningen (SOU 1991:46) nämns, att många personer med 
funktionshinder möter hinder och blir utestängda från deltagande i fritids- 
och kulturliv. För att kunna vara delaktig i fritids- och kulturliv krävs såväl 
information och hjälpmedel som personligt stöd. Med LSS finns en laglig 
rätt till fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter för personer som bor i 
bostad med särskild service. Kommunerna har ansvar för att erbjuda fritids-
verksamhet för alla medborgare, som bor i kommunen, och har även ett an-
svar för uppsökande verksamhet enligt LSS § 15. Andra förutsättningar, för 
att alla personer med utvecklingsstörning ska kunna delta i fritidsverksam-
het, är en fungerande färdtjänst, personligt stöd av personal och anhöriga, 
tillgång till assistenter, ledsagare och hjälpmedel samt tillgänglig informa-
tion. Två av FNs standardregler för personer med funktionshinder handlar 
om kultur, rekreation och idrott som exempel på huvudområden för delak-
tighet på lika villkor i samhällslivet. FNs medlemsstater ska bl.a. främja 
tillgänglighet, vidta åtgärder och främja utveckling av teknik, så att lokaler 
och litteratur, film och teater, blir tillgängliga för alla. Såväl i den nationella 
handlingsplanen för handikappolitik som i de lokala handikapplanerna po-
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ängteras detta. I intresseorganisationen FUB förs motsvarande diskussioner: 
Lars Olsson ordförande i Rikssektionen Klippan säger i en intervju: 

 
För oss i Rikssektionen Klippan är Fritid en viktig fråga. Det har den 
varit sedan vi startade. Vi ska ha en bra fritid som alla andra. Vi har 
samma rättigheter att få information om detta som alla andra (Steget 
2002:3). 

 
Fritidsverksamheten kräver resurser och nya kunskaper för att möta indivi-
duella behov och önskemål när den kollektiva utformningen har minskat. I 
nästa avsnitt beskrivs hur fritidsverksamheten i de tre kommunerna hade dels 
en individuell dels en kollektiv inriktning under den period som min under-
sökning genomfördes.  

 
Utvecklingen av fritidsverksamhet för personer med utvecklings-
störning 

 
WHO har angett personer med funktionshinder som en av de målgrupper, 
som bör ägnas särskild uppmärksamhet när det gäller fritidsaktiviteter. En 
god fritid har stor betydelse för människors utveckling av livsstil, trivsel och 
hälsa. För att vi ska må bra krävs allsidig stimulans och att vi får psykisk, 
fysisk och social tillfredsställelse (Norling & Gunnarsson 1997). I det mo-
derna samhället får fritiden allt större betydelse och Norling (1993) är en av 
dem som pekar på vikten av utbildning och kunskap om fritid både för per-
soner med funktionsnedsättningar och för personal. Norlings forskningsre-
sultat visar att personer med utvecklingsstörning har en begränsad fritids-
verksamhet i jämförelse med befolkningen i övrigt (Norling 1993).  

Olika typer av fritidsverksamheter bedöms av befolkningen ha olika häl-
sovärden enligt Norlings studie. Särskilt högt hälsovärde anses naturbaserade 
aktiviteter, sällskapsdjur och motion ha. Extremt högt värde får gemenskap 
med släkt och vänner. Lågt hälsovärde har föreningsliv, anläggningsidrott 
och religiösa aktiviteter (Norling 1993). Ehrenbåge (1995) visade i en inter-
vjustudie rörande 162 personer att de vanligaste fritidsaktiviteterna för per-
soner med utvecklingsstörning är att titta på TV, umgås med anhöriga, pro-
menera och att lyssna på musik. Den fritidsaktivitet som de flesta, 45 perso-
ner, önskade var att utöva någon form av musik, men endast åtta personer 
gjorde detta. Moberg & Vazdekis (2001) studerade om och hur ett musik-
hjälpmedel kan ge möjligheter för personer med utvecklingsstörning att ut-
öva musik. Deras resultat pekar på att ett enkelt hjälpmedel kan ge förutsätt-
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ningar för fler personer med funktionshinder att utöva musik, och därmed ta 
roller som aktörer och bli mer delaktiga i samhällslivet. 

Barron (2000) har granskat villkoren för unga personer med funktions-
hinder, relaterat till fritid och inflytande. I hennes analys finns såväl indivi-
duella som omgivningsfaktorer, som leder till bristande delaktighet. De indi-
viduella faktorerna kan vara könsskillnader samt att man överidealiserar 
oberoende. Omgivningsfaktorerna innehåller diskriminering och brister i 
tillgängligheten i samhället.  

För personer med utvecklingsstörning, som ofta har sitt vardagsliv inom 
de särskilda insatserna, har fritidsverksamheten idémässigt förändrats från 
kollektiva aktiviteter till att söka möta de individuella behoven. Att fritiden 
rent generellt är ett viktigt område när det gäller delaktighet i samhället är 
det väl knappast någon som ifrågasätter. Frågan är hur vi ska se på förhål-
landet mellan arbete och fritid som separata aktiviteter. Swedner (1971) ifrå-
gasatte för över trettio år sedan om vi kan leva två liv vid sidan av varandra; 
ett arbetsliv och ett fritidsliv. Enligt honom är fritiden beroende av samhället 
och den sociala kontexten. Fritiden får en allt större betydelse för identiteten 
och är en kraft för förändring av ojämlikhet (Eskilsson 2000). Det finns 
emellertid många idéer om vad som menas med fritid och vad som ska styra 
innehållet i den. En idé har varit att rätt använd fritid skulle kunna utveckla 
demokrati och autonomi hos människorna (a.a.). Men vad är rätt använd 
fritid? Ett svar på den frågan visar att normativa utgångspunkter har präglat 
vår syn på fritiden, genom den styrning som olika myndigheter svarat för 
och som avsett att nyttja fritiden som ett medel till hälsa, självinsikt och 
disciplin. Myndigheterna baserade sina utgångspunkter på hygienismen, vars 
idéer om behov av ljus, luft, friluftsliv och hälsa, präglade fritidsverksamhe-
ten (Eskilsson 2000). Dessa tankar om hälsa återfinns delvis i även i det 
empiriska materialet (se kapitel 8) rörande fritidsverksamhet och exemplifie-
ras bl.a. av målsättningen om att den organiserade träffpunktsverksamheten 
ska utveckla en hälsosam livsstil. 

 
Organisering av fritidsverksamhet  

 
I de undersökta kommunerna anordnades särskilda aktiviteter av fritids-
ledare/konsulenter anställda av kommunerna och ibland av landstingens 
habiliteringsverksamhet. Fritidspersonal informerade om aktiviteter genom 
särskilda fritidsblad eller almanackor en gång i månaden, alternativt genom 
ett speciellt höst-, vår-, vinter- och sommarprogram. Omsorgsnämnden i C 
kommun hade två fritidskonsulenter anställda, vilka gav stöd och stimulans 
till enskilda, hade fritidsrådgivning, utbildade och gav råd till personal i 
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gruppbostäder i frågor som rörde fritidsverksamhet. De samarbetade med 
föreningslivet samt anordnade en rad olika fritids- och gruppaktiviteter som 
friluftsgrupper, ridning, dans, idrott och träning.  

I B kommun utsågs en personal i varje gruppbostadsenhet och daglig 
verksamhet till fritidsombud med särskilt ansvar för fritidsfrågorna. Fritids-
ombuden träffades regelbundet tillsammans med en fritidskonsulent. Fritids-
ombuden hade kontakt med läsombuden för att stimulera läsning av lättlästa 
böcker (LL-böcker). Ett särskilt läsprojekt bedrevs i länet. 

I kommunerna anordnades också särskilda aktiviteter för kompetens-
utveckling. Enligt fritidskonsulenten var erfarenheterna av detta mycket 
goda och fritidsverksamheten utvecklades positivt. För fritidsverksamhet för 
personer med utvecklingsstörning i A kommun användes därutöver vuxen-
habiliteringens fritidskonsulenter, vars uppgifter var att arbeta med fritids-
rådgivning, anordna och samordna större länsövergripande arrangemang. 
FUB arrangerade i de tre kommunerna klubbträffar, länsdanser, resor, julfes-
ter med mera.  

Sex av informanterna i studien hade regelbunden organiserad fritids-
verksamhet som t.ex. bowling, simning, föreningsaktiviteter, där FUB var en 
central förening, musik, kyrkliga aktiviteter och skogsluff. De deltog också i 
de arrangemang som fritidsverksamheten anordnade med lokala danser, 
länsdanser, julfester, fiskeutflykter och resor. Samtliga dessa aktiviteter, 
förutom de kyrkliga, riktade sig enbart till personer med utvecklingsstörning 
och/eller autism. Tre av brukarinformanterna deltog i öppna, nystartade akti-
viteter och samtliga av brukarinformanterna deltog sporadiskt i det allmänna 
fritidsutbudet i respektive kommun. De övriga sex brukarinformanterna del-
tog endast i begränsad utsträckning i fritidsverksamhetens organiserade akti-
viteter. De var medlemmar i någon förening eller församling, umgicks med 
släkt och tidigare medboenden. De deltog också i samhällets ordinarie fri-
tids- och kulturutbud och vistades mycket i det egna hemmet. 

 
 

Summering 
 
Vardagens arenor omfattar i denna avhandling i första hand olika boende-
former, daglig verksamhet och fritidsverksamhet, både den organiserade 
inom de särskilda insatserna och de allmänna fritidsaktiviteterna i samhället. 
Många av dessa arenor hade genomgått en liknande förändring i de under-
sökta kommunerna genom att stora enheter hade avvecklats och mindre till-
skapats. Kommunerna har ansvaret för de särskilda insatserna. De särskilda 
boendeformerna har förändrats till att mer och mer omfatta egen bostad med 
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stöd av personliga assistenter eller annat individualiserat personalstöd. Per-
sonalgrupperna i daglig verksamhet är idag mindre, många gånger mycket 
små, med ibland två till tre anställda i varje grupp. Personalen i daglig verk-
samhet är ofta flerprofessionell. Fritidsverksamheten har förändrats från 
kollektiva arrangemang till mer individuella aktiviteter med olika former av 
stöd. Samhällets ordinarie fritidsutbud användes av personer med utveck-
lingsstörning i ökande omfattning under undersökningsperioden, ibland med 
stöd av personal, kontaktpersoner eller anhöriga, ibland tillsammans med 
kamrater och vänner. 
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8. Gruppering av vardagens arenor  
 
 
Inledning 
 
Vid presentationen av det empiriska materialet i kapitlen åtta, nio och tio har 
jag valt att göra en empirinära framställning. Jag gör i dessa tre kapitel korta-
re anknytningar till de teoretiska perspektiv jag utgår ifrån. Som grund för 
framställningen har jag gjort en tolkning av mina deltagande observationer 
och intervjusvar. Tolkningen sammanfattas i en skiss över arenorna för sär-
skilt boende och andra boendeformer, daglig verksamhet/arbete och fritid (se 
bilaga 6). 

Samtliga av de arenor jag identifierat gav i olika grad förutsättningar för 
delaktighet i samhällslivet för personer med utvecklingsstörning. Som vi 
kommer att se senare i detta kapitel var utfallet i praktiken mycket varieran-
de, och det var tydligt att såväl organisering som traditioner, spelade roll för 
utformningen av olika arenor. Arenorna grupperades som exkluderande och 
inkluderande arenor.  

Med en exkluderande arena avses i avhandlingen en arena med en verk-
samhet, som är en rättighet enbart för personer som har utvecklingsstörning 
eller något annat funktionshinder. Arenan har också anställda för verksamhe-
ten. Med en inkluderande arena avses i avhandlingen en arena med en verk-
samhet som är öppen för alla i samhället oberoende av funktionshinder. Are-
norna grupperades utifrån deras respektive förmåga att bidra till social inklu-
sion alternativt social exklusion. Den egenskap, som valts som central i den-
na gruppering, är den för respektive arena specifika interaktionen dels mel-
lan personerna och det omgivande samhället, dels interaktionen mellan olika 
aktörer inom de särskilda insatserna. Den förstnämnda, samhällsinriktade 
interaktionen med det omgivande samhället benämns extern interaktion, 
medan interaktionen inom systemet, benämns intern interaktion.  

Jag betraktade vidare interaktion som en kontinuerlig process. Arenorna 
innehöll varierande grad av interaktion. Denna variation visade sig vara rela-
terad till olika nivåer, det vill säga både till person, organisation och verk-
samhet. Vissa arenor gav förutsättningar för både intern och extern interak-
tion. En del arenor förhindrade eller försvårade extern interaktion, andra 
underlättade. Som framgår av de exempel som ges i detta kapitel, kan en 
arena för social interaktion beskrivas som en plats där det pågår olika former 
av aktiviteter, som i sig innebär interaktion. Exempel på detta är arbete, bo-
stad och fritidsaktiviteter. Vidare påverkas interaktionen av att arenorna kan 
vara privata, offentliga, slutna, öppna eller att de utgörs av ett mellanting 
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mellan privat och offentlig. Exempelvis var bostaden en privat arena, men 
när det gällde boende i gruppbostad var dess privata karaktär delvis begrän-
sad. Daglig verksamhet i olika mindre grupper i samhället visade sig vara en 
sorts samtidigt öppna och slutna arenor. Som exempel på offentliga och 
öppna arenor fanns i denna studie marknader, hembygdsparker, kyrkor, torg, 
affärer, pubar, restauranger, simhallar, bibliotek med flera. I figur 5 ges en 
översikt över exkluderande och inkluderande arenor och extern och intern 
interaktion. 

 
Figur nr 1 Översikt över exkluderande och inkluderande arenor relaterade till 
interaktion 
 

 Exkluderande arenor  Inkluderande arenor 
Extern 
interaktion 

Nannys presentbod 
Café Stockrosen,  
Strandboden 
Industritjänst 

Bowlinghall, simhall 
Bibliotek 
Dansrestaurang 
Folkhögskola 
Kyrkor; gudstjänster, kyrkkaffe 
Marknader, affärer, frisör 
Post, bank, tandläkare, fotvård 
Pub, pizzeria, café, restaurang, 
hembygdspark 
Pensionärsmöte 
Golfbana 
 

Intern in-
teraktion 

Spoven 
Kompisgruppen 
Cirklar i exempelvis matlagning, 
min cykel, ridning, datakunskap, 
simning, drama och teater, musik  
FUB-dans, FUB-möten 
Länsdans 
Gruppbostad 

Revy 
Eftermiddagsdans 
RIA 
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Exkluderande arenor med extern interaktion  
 
Inledning 

 
I denna kategori har jag valt att placera ett antal mötesplatser, som å ena 
sidan har en verksamhet och placering som gör att de är öppna för interak-
tion med det övriga samhällslivet, å andra sidan är de så särpräglade att de 
tydligt utgör exempel på något annorlunda. De exempel som finns i mitt 
material är alla varianter av daglig verksamhet där jag genomfört deltagande 
observationer; Nannys presentbod, Café Stockrosen, Strandboden och Indu-
stritjänst. Dessa arenor har en verksamhet enbart för personer med utveck-
lingsstörning eller andra funktionshinder och har särskild personal anställda 
för verksamheten. Dessa varianter kan sägas spegla den mångfald som ut-
vecklats i verksamheterna  

 
Nannys presentbod 
 
Nannys presentbod var, när jag genomförde undersökningen, en daglig verk-
samhet, en butik med affärs- och grupplokaler som låg centralt i A kommun. 
Arton vuxna personer med utvecklingsstörning hade daglig verksamhet där. 
De vävde, sydde, tryckte på tyg och handdukar, målade, slipade och sålde de 
produkter de och andra grupper inom daglig verksamhet tillverkat. Dessutom 
ingick second hand-försäljning av kläder. Under slutet av undersökningspe-
rioden flyttade Klädgruppen, som hämtade, sorterade, tvättade och strök, 
hela sin verksamhet till Nannys presentbod. Personalgruppen bestod av fem 
kvinnor med varierande tjänstgöringsgrad och dessutom deltog ofta prakti-
kanter från olika utbildningar i verksamheten. Därutöver fanns en lokalvår-
dare anställd på deltid. 

Deltagarna hade två omklädningsrum med klädskåp och hygienutrym-
men. Lokalerna var stora och hade flera välskyltade fönster mot gatan, och 
utanför stod en trottoarpratare med texten: ”Dagcenter, Nannys presentbod 
Öppet 9-15”. De arton personerna med varierande grad av utvecklingsstör-
ning var i åldrarna 22-65 år och indelade i tre grupper med olika arbetsupp-
gifter; en väv- och tryckgrupp, en målar- och trägrupp och en affärsgrupp. 
Under undersökningsperioden blev antalet personer fler och antalet grupper 
fyra, när Klädgruppen flyttade till Nannys presentbod. 
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Innehållet i verksamheten 
 
Försäljningen i butiken sköttes av personal tillsammans med deltagare från 
affärsgruppen. Varje dag kom kunder in i butiken och personer med utveck-
lingsstörning fick på detta vis dagliga möten med allmänheten i en säljare-
kundrelation. Under observationerna framkom att Nannys fungerade som 
”värmestuga” för personal från olika gruppbostäder och annan daglig verk-
samhet, de kom in och pratade, främst med personalen men även med delta-
garna. En del personer, som tidigare deltagit i dagcenterverksamhet, men 
som nu arbetade t.ex. vid Samhall tittade in för en pratstund med såväl delta-
gare som personal.  

I en särskild del av lokalen bedrevs en second hand-försäljning av kläder 
i samarbete med en ideell organisation. Den gav förutom kundkontakter, 
även möjlighet till interaktion med omvärlden, representerad av den ideella 
organisationen. 

Förutom de nämnda rummen fanns en matsal, som användes för kaffe-
drickande och luncher, samt som ett uppehållsrum med spel, tidningar och 
TV. Det fanns en lokal för vävning och tygtryck, med åtta vävstolar, ett för-
råd för garn, handdukar med mera, samt fyra mindre grupprum som använ-
des för slipning, målning, sömnad, samlingar och undervisning. Under den 
senare delen av undersökningsperioden blev även lokaler som korridorer och 
förråd utnyttjade av Klädgruppen. I själva butikslokalen, med fönster ut mot 
gatan, fanns det som brukar finnas i butiker av detta slag: en kassapparat, 
upphängda second hand-kläder samt produkter till försäljning t.ex. dukar, 
vävda tyger på metervara, handdukar, ljus, kort, målade klädhängare, målade 
nyckelskåp samt säsongsbetonade produkter som tomtar till jul och kyck-
lingar till påsk. Allt gav ett välordnat och välskött intryck.  

Personalgruppen hade ett personalrum med glasväggar, som gav utsikt 
över en av grupplokalerna och butiksdelen. Där träffades personalen en halv-
timme på morgnarna och planerade dagen, innan deltagarna kom. Rummet 
användes också för personalkonferenser, raster och ibland för lunch. I perso-
nalrummet fanns kopiator, bord, stolar, skrivbord, telefon samt förvarings-
skåp för journaler. Där sköttes ekonomi och administration och där togs 
besökande emot. På en vägg hängde en whiteboardtavla där man skrev upp 
dagens aktuella händelser, möten, besök m.m. På en anslagstavla fanns in-
formation om kurser, möten och facklig information och på bordet låg aktu-
ell information om kommunen, fritidsverksamhet, meddelanden från FUB 
o.s.v. Personalen hade ett eget omklädningsrum. De hade ett bestämt ansvar 
för en grupp och vissa särskilda arbetsuppgifter, men samarbetade och sam-
verkade vid behov, t.ex. vid luncher, raster, hygiensituationer o.s.v.  



 

  112 

De dagliga rutinerna 
 
Varje morgon klockan nio startade grupperna dagen med en gemensam sam-
ling, som leddes av personal, där de stämde av vilka som var närvarande. 
Man läste lokaltidningen tillsammans; ibland läste deltagarna, ibland perso-
nal, beroende på gruppmedlemmarna. Personalen läste i kontaktböcker, som 
deltagare med kommunikationssvårigheter hade med sig från gruppbostäder-
na. De berättade vad som skulle hända under dagen, öppnade affären, ställde 
ut trottoarprataren och beställde lunch. Deltagarna gick till sina respektive 
grupper och påbörjade sina arbetsuppgifter. Senare drack samtliga förmid-
dagskaffe i matsalen, en av deltagarna hade i uppgift att ringa i en gammal-
dags skolklocka klockan 9:45 när detta var dags. I matsalen stod en ser-
veringsvagn, som personal tillsammans med en deltagare förberett med bröd, 
smör, ost och någon grönsak, där de som kunde försåg sig själva och de som 
behövde fick stöd för sitt förmiddagsmål. Muggar, kaffe och te dukades fram 
på småbord där det fick plats 4-6 personer. Alla satte sig på sina bestämda 
platser och en av de anställda satt vid varje bord. På väggen i matsalen häng-
de listor med aktuell medicinering för deltagarna. Efter kaffet samlades 
grupperna igen och de olika verksamheterna fortsatte. Ytterligare ett gemen-
samt avbrott skedde vid elvatiden, när det var dags för pausgymnastik till 
musik. Man använde, när jag var där, ett kassettband från 1970-talet, med 
rörelsesång av Thore Skogman. Första gången, när jag var med om detta på 
Nannys, kände jag mig under ilningen av en sekund förflyttad drygt 25 år 
tillbaka i tiden, jag kände igen bandet från pausgymnastiken från ett dagcen-
ter där jag arbetade som omsorgskurator 1978.  

Klockan tolv var det lunch och de som ville, vilket gällde de flesta, kunde 
äta lunch i matsalen. Maten distribuerades från ett kommunalt storkök och 
en av deltagarna arbetade varje dag i matsalen med dukning, disk, avtork-
ning av bord m.m. Deltagarna köpte matkuponger i häften om tio stycken. 
Efter maten satt de som så önskade i de soffor och fåtöljer som fanns i mat-
salen och i korridoren utanför, såg på TV, spelade musik, läste tidningar, 
spelade spel eller satt enbart ner och kopplade av till cirka klockan 13:00 då 
arbetet fortsatte igen. 

Varje deltagare hade förutom detta schemalagda aktiviteter under veckan, 
sinnesträning på ett närliggande dagcenter, pensionärsverksamhet, kollektiva 
promenader, särskolans vuxenundervisning, särvux eller hemmaträning.  

På eftermiddagen 14:30 var det samling i grupperna igen. Då avslutades 
dagen med ett glas saft och litet småprat innan deltagarna tog sig hemåt, 
några med färdtjänst, några promenerade och andra cyklade. Personalen 
arbetade ytterligare en halvtimma efter det att verksamheten avslutats i 



 

  113 

grupperna. En aspekt av relevans för frågan om delaktighet är den ekono-
miska ersättning som personerna med utvecklingsstörning fick när de deltog 
i daglig verksamhet. Deltagarna hade pension och habiliteringsersättning i 
form av ett stimulansbidrag med 46 kronor om dagen vid heldagsverksamhet 
och lägre vid deltidsverksamhet. 

 
Vad kännetecknar Nannys presentbod som arena? 
 
Som arena kännetecknades Nannys presentbod av såväl normativa, uppfost-
rande inslag som deltagande och inflytande. Arenan var i fysisk bemärkelse 
en tydlig och välavgränsad sådan, inkluderad i ett ordinärt affärsområde, 
öppen för allmänheten vissa tider, för försäljning av hantverksprodukter. 
Den sociala modellens perspektiv återfanns i bekräftelse, rättigheter och ett 
både individuellt och kollektivt ansvar.  

Nannys presentbod inrymde även strukturell exklusion eftersom den var 
en arena för särskilda insatser enbart för personer med utvecklingsstörning 
och personal. I detta avseende kan vi känna igen inslag från den individuella 
modellen (Oliver 1996). Den speglade omsorg såtillvida att den även inne-
höll kontroll och expertmedverkan. Arenan Nannys presentbod känneteck-
nades således av motstridiga krafter, med inslag av såväl den sociala som 
den individuella modellens synsätt på funktionshinder. 

En sak som skiljde sig från butiker i allmänhet, var det påtagliga inslaget 
av rutiner i de aktiviteter som återkom dagligen. Rutiner visade sig i materia-
let som ett repetitivt beteende, det vill säga att något görs på ett visst sätt 
eller i en viss ordning eller som slentrian (Agevall 1994). De dagliga rutiner-
na kan tolkas som efterlikning (Tilly 2000) av de mönster som tidigare fun-
nits i daglig verksamhet, och genom att de avvek från vad som vanligen 
försiggick i butiker av liknande slag kan de ses som ett tydligt exkluderande 
inslag. Man kan säga att den interna sociala interaktionen via dessa rutiner 
skedde på professionens initiativ och villkor, medan arenans öppenhet i för-
hållande till allmänheten/kunderna också innebar att det fanns en extern 
interaktion som inte var lika rutiniserad och därmed något som genererade 
en ökad möjlighet till delaktighet.  

 
Café Stockrosen 
 
Café Stockrosen, som i likhet med Nannys presentbod också var en utflyttad 
daglig verksamhet, drevs av personer med utvecklingsstörning och personal i 
kommunal regi och hade startat 1987. Caféet låg centralt i B kommun och 
hade, ett par år innan undersökningen genomfördes, flyttat till fina gamla 
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lokaler som tidigare inrymt ett café. Stockrosen hade öppet mellan klockan 9 
och 14 fem dagar i veckan. Lokalerna bestod av affärsdel, café och bageri-
del. Cafédelen bestod av två lokaler, där brödförsäljning skedde i den ena. 
Där fanns det bord, disk, glasmonter med bröd, kakor, bullar, kassapparat, 
disk med kaffekoppar, tekoppar, kaffe, te, socker och mjölk för självser-
vering. Den andra lokalen bestod av ett ovalt rum med väggmålningar av en 
känd konstnär från kommunen samt bord och stolar för cafégäster. Caféet 
var inrett med gamla möbler, burkar, bakredskap med mera. Lokalen ändra-
de karaktär efter årstidsväxlingarna med olika färger på dukar, ljus, blommor 
och arbetskläder. 

Bakning och smörgåsberedning skedde bakom en glasvägg vilket innebar 
att bageridelen var helt synlig för cafégästerna. Där fanns degblandare, en 
stor ugn och stora arbetsytor, kyl, frys m.m. De som arbetade i caféet bakade 
bröd, franskbröd, rågbullar, bullar, mjuka kakor och olika sorters småkakor. 
De sålde bröd, bredda franskbrödbullar, bullar och kakor till kunder för av-
hämtning, men man hade också, som framgått tidigare, cafégäster. Samtliga 
personer med utvecklingsstörning, som arbetade där, hade yrkeskläder med 
förkläden och mössor i färg. Bakom bageridelen fanns ett litet kontor, tvätt-
maskin, gemensamt omklädningsrum samt mjölförråd och andra förråd. En 
trappa upp fanns gemensamma lokaler för ytterligare en daglig verksamhet. I 
café Stockrosen arbetade fem personer med utvecklingsstörning och två, 
ibland tre, personal samt praktikanter från olika utbildningar, arbetsförmed-
lingen samt praoelever från gymnasiesärskolan. Caféet var hela dagen en 
arena för möten med allmänheten som kom för att fika, köpa bröd och kakor. 
Värt att notera är att caféet var välbesökt av folk i alla åldrar. De personer 
som arbetade på caféet interagerade även på ett annat sätt med det omgivan-
de samhället då de ibland åt lunch ute i samhället. De hände emellertid också 
att de tillagade något och åt i de gemensamma lokalerna en trappa upp. 

 
Ur ett observationstillfälle 
 
Det är onsdagsmorgon. Det är liv och rush. Deltagare och personal bakar, 
skrattar, diskar, brer franskbrödbullar med ost på, vattnar blommor, tar en 
kopp kaffe i farten. Det doftar nybakat. Det är fräscht med rutiga dukar, 
blommor, servetter och ljus på borden. Folk kommer och handlar frallor, 
bredda och obredda, och Viola står i kassan, expedierar och tar betalt. Hon 
talar inte precis med kunderna, men svarar om de frågar om något. Många 
har varit här förut och säger: Hej Viola, Hej Lena o.s.v. De som handlar nu 
på morgonen verkar också känna personalen. Litet senare kommer några 
mammor med barn, även de hejar. Viola fortsätter att expediera och ta betalt. 
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Anna, som idag bakar vetebröd i bageriet, fyller på korgar och kommer ut i 
caféet och pratar en stund. Hon går igenom caféet för att hon skall ut och 
röka. Lisa, som saknar verbalt språk, plockar av disk och ställer sig och tit-
tar. Jimmy, som är rullstolsburen, tar med ett glas ut deg till franskbrödbul-
lar, lägger dem på en plåt, penslar och strör vallmofrön över franskbrödbul-
larna innan de åker in i ugnen. Jessica knäcker en hel kartong ägg i en stor 
skål, Karin hjälper henne att mäta upp socker och att sätta igång assistenten. 
Från olika arbetsplatser kommer folk och hämtar bröd och bullar. Det är en 
jämn ström av besökare. Några äldre damer sätter sig ner och dricker kaffe, 
några ungdomar från en skola kommer in och fikar, liksom några taxichauf-
förer, en förälder till en deltagare, med flera. De som handlar pratar ofta 
några ord med dem som arbetar i caféet..  

Litet senare när det knappt är några cafégäster kvar beställer en kvinna en 
fralla med ost och Viola tar upp beställningen. Du kan bre den säger Karin, 
som är anställd. Viola går in i köket och kommer strax tillbaka med den 
bredda franskbrödbullen i handen. Nej, men Viola, du får inte göra så, du 
måste ju ha den på en assiett, säger Karin. Viola säger bara Jaha och Karin 
vänder sig till kunden och ursäktar Viola. När morgonrusningen har lagt sig, 
tar deltagare och personal paus i omgångar, dricker kaffe med bröd, pratar 
om vad som ska bakas och handlas in, vilka som arbetar dagen därpå, pratar 
litet om kunder och så fortsätter de arbetet igen. Efter caféets stängning arbe-
tar de med tvätt av arbetskläder, strykning, diskning, avtorkning av maski-
ner, bänkar och glasmontrar och framplockning till nästa dag. En person är 
anställd som lokalvårdare deltid och hon torkar av golv och gemensamma 
utrymmen. Nu är flera av deltagarna trötta, vill sitta ner, lyssna på musik och 
koppla av. 

 
Vad kännetecknar Café Stockrosen som arena? 
 
Stockrosen kännetecknades av en rätt så intensiv extern interaktion med det 
omgivande samhället, en interaktion som var mycket synlig i flödet av kun-
der som kom och gick, köpte bröd, satt ner och drack kaffe med mera. Lik-
som i Nannys presentbod kolliderade innebörden i den sociala och den indi-
viduella modellen i caféverksamheten Ett uppfostrande förhållningssätt 
fanns i interaktionen mellan den anställda personalen och deltagarna exemp-
lifierat ibland annat i offentliga tillsägelser, vilket kan tolkas som efterlik-
ning (Tilly 2000) av tidigare förhållningssätt i daglig verksamhet. 
Inklusion, som en process, var pågående i interaktionen i caféverksamheten. 
De olika aktörerna svarade på varandras handlingar inom ramen för den 
specifika aktiviteten. Rutinerna tog mindre plats i jämförelse med Nannys 
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presentbod, men förutsägbarheten återfanns också här. Viktiga inkluderande 
faktorer i detta fall var caféverksamhetens öppenhet i förhållande till omgiv-
ningen, något som både hade att göra med det geografiska läget, verksamhe-
tens innehåll och gränsöverskridandet i roller.  

 
Strandboden 
 
Ytterligare ett exempel på en daglig verksamhet var Strandboden i B kom-
mun som drevs av 5-6-personer med utvecklingsstörning och personal i 
kommunal regi. Verksamheten var inriktad på försäljning av hantverkspro-
dukter, som tillverkades av gruppen i Strandboden samt av deltagare i övrig 
daglig verksamhet. Butiken låg centralt i stan och hade lockande skyltfönster 
mot gatan. Lokalen bestod av ett rum för försäljning och viss tillverkning av 
främst grytlappar och docktäcken samt täcken till barnvagnar. I affärslokalen 
fanns kassaapparat, hyllor med produkter till försäljning, ljus av olika slag, 
dukar, täcken, kuddar, träleksaker m.m. För demonstration fanns en bäddad 
docksäng, en docka med utseendekarakteristika för Downs syndrom, kudde, 
lakan och täcke. På nedre plan fanns ett större rum som användes för raster, 
kaffepauser samt till målning och montering. Affären hade öppet fem dagar i 
veckan mellan 9-16. De som hade daglig verksamhet gick ut på stan eller till 
ett närliggande dagcenter för att äta lunch. 

 
Ur en av de tidigaste observationerna på arenan 
 
Det är morgon, klockan är nio och vi går alla ner en trappa för att dricka 
kaffe. Tidigare har Agnes varit och handlat ett franskbröd i brödbutiken, som 
ligger alldeles intill Strandboden. Vi småpratar litet, personalen läser lokal-
tidningen och hjälper dem som behöver hjälp med att bre sina smörgåsar. 
Hanna, Agnes, Astrid, Lennart och Tage är här medan Sven är sjuk idag. Två 
av den ordinarie personalen är på kurs. Gudrun, som är praktikant, samt två 
anställda från Strandbacken, Karin och Malin arbetar idag. De har synpunk-
ter på Lennarts smörgås, måste du ta av alla pålägg samtidigt, det ser äckligt 
ut. På sin smörgås har Lennart kaviar, ost och gurka, som han toppat med 
marmelad. Han verkar inte ta någon notis om personalen, utan fortsätter att 
äta sin smörgås utan kommentarer. Efter en stund kommer Siv ner till oss, 
Hej och hej Karin, det var längesedan, nu är jag pensionär och jag bor här 
nära. Siv slår sig ner och hon och jag pratar litet, hon berättar att hon bor i 
egen bostad, att hon slutat jobba på Samhall och att hon ska träffa personal 
från hemtjänsten om en stund. De ska handla. De övriga tar inte särskild 
kontakt med Siv. Strax före klockan tio går vi upp i affärslokalen igen. Len-
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nart dukar av, diskar och städar litet i lokalen, Hanna och Agnes syr på ma-
skin, Tage plockar ut knappnålar från grytlappar, som är färdigsydda och 
Astrid bara sitter ner. En kund med barn i barnvagn kommer in och handlar 
ett täcke i lapptäcksteknik till vagnen, personalen tar betalt och de pratar 
litet. Lennart tittar på klockan, han ska snart hem och klär på sig ytterkläder 
säger hej och går. En anställd från en gruppbostad kommer in för att hämta 
Tage. Hon slår sig ner och småpratar med alla en stund, säger till Tage att 
han ska klä på sig och sedan går de. En kvinna, som är rullstolsburen, kom-
mer in i butiken och pratar med personalen om en resa som hon arrangerar. 
Hon pratar därefter med samtliga i butiken. En av deltagarna, Hanna, undrar: 
Ska vi ha något gott till kaffet idag? Det låter bra svarar Karin och ber henne 
gå och handla en butterkaka. Var har du kvittot? frågar Karin. Det fick jag 
nog inget. Du måste komma ihåg det till nästa gång, säger Karin lugnt. Han-
na tar upp en diskussion om utvecklingsstörning, men får inte respons av 
personalen, så hon och jag för ett samtal om detta. De har äggskal på kok-
ning i växtfärg och när de är färdiga tittar vi alla på detta. I morgon får ni 
vaxa dem, säger Gudrun. Strax före klockan tolv, innan jag ska gå, handlar 
jag två grytlappar. Nu ber Gudrun Agnes att ta betalt, men väntar inte in 
henne, utan Gudrun tar till sist betalt av mig. 

 
Vad kännetecknar Strandboden som arena? 
 
Strandboden som arena var fysiskt inkluderad i samhället, hade en öppenhet 
gentemot allmänheten och kännetecknades i likhet med Nannys presentbod 
och Café Stockrosen av extern interaktion. Verksamheten riktade sig enbart 
till personer med utvecklingsstörning. På denna arena återfanns social kon-
troll och uppfostran. Rollerna var givna, såväl brukarroll som personalroll. 
Relationerna mellan personal och deltagare kunde beskrivas som vertikala 
(Janson 2001, Nordström 2002). Närpersonalen genomförde handikappoliti-
kens intentioner i mötet med brukaren, och det hela utspelades på en i sam-
hället välintegrerad arena. På denna arena fanns potential för att frigöra bru-
karinformanternas resurser för ökad delaktighet samtidigt som kontrollen av 
deras beteenden reducerade möjligheterna. Ett tydligt exempel på detta ser vi 
i samband med de måltider som serverades och som blev en situation för 
såväl samvaro som uppfostran. Här gällde normer för beteende vid matbor-
det som kan kännas igen från den tidigare omsorgshistorien, t.ex. att inte 
vara glupsk, inte ta mer än sin andel, inte rapa, inte sörpla o.s.v. (jfr Goffman 
1970). Ett på detta sätt kontrollerat sätt att äta förväntades av dem som var 
verksamma vid Strandboden, något som jag uppmärksammade i flera av 
mina observationer. De normer för måltider som exemplifierades kan också 
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tolkas som efterlikning (Tilly 2000) av de normer som fanns vid de tidigare 
vårdhemmen. 

 
Industritjänst 
 
Industritjänst startade 1994 i A kommun. Personal på dagcenter 1 hade länge 
diskuterat hur de skulle kunna möta de ökade kraven på daglig verksamhet. 
Vårdhemmet skulle läggas ner och de personer, som tidigare hade verksam-
het där, skulle flytta till dagcenter 1. Samtidigt skärptes lönsamhetskraven på 
Samhall, vilket innebar, att personer därifrån kom tillbaka till daglig verk-
samhet vid dagcenter. Diskussionerna utmynnade i ett förslag om att flytta ut 
en grupp. Industritjänst startade som ett projekt mellan arbetsförmedlingen 
och omvårdnadsnämnden i kommunen och skulle pågå i ett och ett halvt år. 
Projektet innebar att arbetsförmedlingen hade tillgång till fem platser för 
arbetskraft med funktionshinder eller i behov av arbetsträning. Omvårdnads-
nämnden hade fem platser för personer med utvecklingsstörning. Det fanns 
ytterligare personer både vid arbetsförmedling och inom omvårdnadsnämn-
den, som ville delta i industrigruppen, men platsantalet var begränsat till tio. 
Två arbetsledare ansvarade för verksamheten i industrigruppen. 

Vid projektstarten hade Industritjänst arbetsnamnet ”mellanstation”, nå-
got mittemellan dagcenter och Samhall. Begreppet station och mellanstation 
var något som förekom under 1970-talet upprepade gånger i landstingets 
sociala styrelses protokoll för såväl särskilda boendeformer som daglig verk-
samhet i B och C kommuner. Arbetsuppgifterna i industrigruppen var lego-
arbeten till kringliggande industrier. Industritjänsts lokaler fanns i en låg 
byggnad i ett industriområde i kommunen. Byggnaden delades med en annan 
industri. Lokalerna bestod av en stor arbetslokal, ett uppehållsrum, ett litet 
pentry, en expedition, ett gemensamt personalrum, lager, förråd, toalett och 
klädskåp.  

 
Ur ett observationstillfälle 
 
I arbetslokalen är det högt till tak, bullrigt, enkelt och ingen särskild ut-
smyckning. En fläkt är i gång, en person har en bandspelare och spelar mu-
sik hela tiden. Alla sitter vid stora arbetsbord. De två manliga arbetsledarna 
deltar aktivt i arbetet. Under tiden arbetet pågår, skämtar och pratar de tio 
personer som arbetar här. Alla har olika arbetsuppgifter, borrar, skruvar, 
monterar, packar och det är liv och rörelse i lokalen. Inger klagar över hu-
vudvärk och en av arbetsledarna, Kalle, säger att han tror att hennes glas-
ögon behöver bytas. Inger visar mig fotografier på Thorleifs orkester och 
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bilder där också hon är tillsammans med orkestern. Hon är medlem i deras 
Kompisklubb och brukar gå på dans när de spelar i närheten. Klockan halv 
tio är det kaffe, en person har till uppgift att koka kaffe. Kafferummet är litet 
och enkelt och alla har med sig vad de vill ha till kaffet. Stämningen är fri 
med mycket skämt och gliringar, där de flesta deltar, såväl deltagare som 
personal. Klockan elva stängs fläktarna av och det är dags för pausgymnastik 
till band med Thore Skogman. Här deltar alla, arbetsledare och deltagare och 
stämningen är intim. Någon orkar inte hela passet och får gliringar för det, 
men sätter sig ner, vilar litet och kommer igen på slutet.  

Lunch äter de som vill på Samhalls restaurang, som ligger på gångav-
stånd. Några går tillsammans och slår sig ner vid ett eget bord, andra sätter 
sig vid ett gemensamt större bord. Industritjänst har egen lunchtid och de 
som arbetar på Samhall har redan ätit lunch, så det finns inga möjligheter till 
möten, även om arenan som sådan ger möjligheter till det. En av arbetsle-
darna följer med till Samhall men har egen mat med sig. Efter lunchen går 
några till en kiosk och handlar, andra går tillbaka till Industritjänst, sitter ner 
i det gemensamma uppehållsrummet för både arbetsledare och deltagare, 
läser lokaltidningen, vilar och pratar litet. De som röker gör det utomhus. 

Efter lunchen fortsätter arbetet och som observatör sitter jag tillsammans 
med Inger och viker kartonger. En person som arbetar halvtid går för dagen 
efter lunchen och en person kommer till eftermiddagspasset. Någon reser 
sig, går bort och pratar med en arbetskompis och det är liv och rörelse i ar-
betslokalen hela tiden. Kalle berättar om morgondagens arbete, de ska sorte-
ra mängder av skruvar och beslag och lägga i små påsar. Det är ett arbete 
som absolut måste vara klart den här veckan. Inger får pröva det nya arbetet 
en stund idag och eftersom det fungerar bra, planerar hon för det med en 
gång. Kalle och hon tar fram backar med beslag, skruvar, påsar, en ställning 
med smal tejp och kartonger för färdiga produkter. Inger plockar bort de 
andra kartongerna och påbörjar den nya arbetsuppgiften. Arbetet avbryts av 
eftermiddagskaffe och det är på samma sätt som på förmiddagen. Idag bju-
der en person på kaffebröd, hennes man går en bagarkurs och har bakat brö-
det. Arbetet avslutas 15.30, deltagarna reser sig, går till sina skåp för att byta 
skor, tar sina ytterkläder, burkar för smörgåsar och bröd, och gör sig klara 
för att åka hem. Några åker buss, några åker färdtjänst, en cyklar, en kör 
Permobil, en kör moped och en promenerar. 



 

  120 

Vad kännetecknar Industritjänst som arena? 
 
Informanternas svar i intervjuerna visade på både stolthet över sitt arbete och 
på en längtan efter nya erfarenheter, samtidigt som några hade resignerat 
eller mist hoppet om en förändring. Såväl längtan som resignation kan ses i 
följande citat:  

 
Jag trivs med mitt jobb i Industritjänst. Ibland borrar jag och ibland 
svetsar jag påsar och gör litet allt möjligt. Jag kommer väl inte någon 
annanstans. Jag skulle vilja ut och prya och se något annat, träffa nya 
människor och se litet nytt. (Brukarinformant) 
 
Jag vill byta jobb - men jag kan nog inget annat. (Brukarinformant)  
 
Jag vill inte bråka. (Brukarinformant) 

 
Industritjänst, som arena var fysiskt inkluderad i ett industriområde med ett 
flertal mindre industrier, såväl i samma hus som i området. Under undersök-
ningsperioden skedde förändringar i organisationen vilket påverkade både 
deltagare och personal. Arbetsledare omplacerades och personer som var 
projektanställda fick inte fortsatt anställning. Verksamheten riktade sig till 
dels personer med utvecklingsstörning, dels till personer med andra funk-
tionshinder för arbetsträning. Interaktionen var livlig och relationerna hori-
sontella i gruppen som helhet. Nordström (2002) beskriver horisontella rela-
tioner som ett jämlikt och ömsesidigt samspel som främjar delaktighet. Ar-
betsledarna beskrev hur de arbetade för att deltagarna aktivt skulle delta i 
verksamheten och trivas. De poängterade att de inte ville ha en baskultur, de 
deltog tillsammans med deltagarna, vid de olika arbetsuppgifterna samt vid 
de gemensamma pauserna. Skripten och den lokala kunskapen i Industri-
tjänst har sin bakgrund i industriell produktion med en verksamhet som 
byggde på legoarbeten till närliggande industrier på orten. Den lokala kun-
skapen omfattar också begrepp som basen (förman) och baskultur. Många 
konflikter och svårigheter orsakades enligt både brukarinformanter och per-
sonal av förhållanden utanför arenan. Vid exempelvis indragningar av tjäns-
ter, som påverkade verksamheten, framställdes dessa åtgärder som orsakade 
av oförstående och okunniga chefer på en annan nivå i den kommunala or-
ganisationen. Detta beskrivs närmare i kapitel tio som handlar om persona-
lens delaktighetsarbete.  
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Summering av exkluderande arenor med extern interaktion  
 
De olika utflyttade verksamheternas arenor innehöll mängder av exempel på 
villkor och processer, som har betydelse för utvecklingsstörda personers 
delaktighet i samhället. Som framgått är denna verklighet komplex. De som 
jag betecknat som exkluderande arenor innehåller också exempel på inklude-
rande inslag. Vi ser även betydelsen av interaktionen, med både det omgi-
vande samhället och internt inom arenorna. Jag menar att den känneteckna-
des av frihet, självbestämmande och gränsöverskridande i roller, men också 
av uppfostran och kontroll. 

Ett återkommande tema, som i varierande drag kunde identifieras på 
samtliga arenor, var hälsa och uppfostran. Uppfostran har en lång tradition 
inom omsorgsverksamheten och drag av denna återfanns i intervjuer och 
observationer, jämför t.ex. exemplet från Strandboden där Lennarts sätt att 
äta ifrågasattes. Denna uppfostrande inställning kan också identifieras i äldre 
dokument. Vid sociala styrelsens sammanträde i februari 1968 i landstinget 
Kronoberg beslöts om lokal tillsyn av institutioner en gång varannan månad 
av någon av styrelsens ledamöter. I en särskild tillsynsjournal specificerades 
vad som skulle observeras: 

 
Deltaga i måltider och ge akt på kostens kvalitet och allmänt bords-
skick, iaktta patienternas klädsel, standard och snygghet, ordningen vid 
institutionen, den materiella standarden, verksamhetens utformning, 
dygnsrytmen, fritid och förströelse, stämningen bland patienter och per-
sonal (Sociala styrelsens protokoll februari 1968) 

 
Många av grunddragen i nämnda tillsyn återfanns alltså trettio år senare i de 
verksamheter som jag studerade. Målen om hälsa och uppfostran kunde ses 
som kolliderande i relation med målen om full delaktighet och jämlikhet. 
Exempel på uppfostran var normer, restriktioner och tillrättavisningar av 
vuxna personer med utvecklingsstörning vid måltider. Tillrättavisningar gavs 
av personal högt och offentligt, som vid nysningar: Håll för munnen i alla 
fall, eller att någon uppmanades att inte ta bröd med handen, utan att lägga 
det på en assiett.  

Hälsa var ett prioriterat område inom den tidigare omsorgsverksamheten, 
särskilda läkare, sjuksköterskor, tandläkare var under vårdhemstiden anställ-
da vid institutionerna. I det medicinska synsättet fanns en lång tradition att 
betona hälsa och detta återfinns i äldre myndighetsinstruktioner, som poäng-
terade betydelsen av frisk luft, regelbundna promenader, bad och simning. I 
mitt material kan konstateras att samtliga informanter medicinerade av olika 
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skäl, och fick hjälp att hålla vikten. Denna hälsoinriktning kan ses om ett 
konkret uttryck för det skript som fanns i verksamheterna men också som 
efterlikning av gamla strukturer (Tilly 2000). Det skedde ett slags offentlig-
görande av medicineringen i termer av medicinlistor som var upphängda i 
matsalen i den dagliga verksamhetens lokaler liksom tider för sjukgymnas-
tiska behandlingar. På samma sätt kan den industriliknande dagliga verk-
samheten, Industritjänst, ses som efterlikning av verksamheten vid de verk-
städer som tidigare var knutna till vårdhemmen.  

 
 

Inkluderande arenor med extern interaktion 
 
Inledning 
 
Jag går nu vidare till de arenor som jag valt att beteckna som inkluderande 
arenor med extern interaktion. Dessa arenor var bibliotek, simhall, bowling-
hall, hockeyhall, allmän dansrestaurang, torghandel, kyrkan, mindre affärer, 
hamburgerbarer, fotvård, tandläkare, läkare och kiosker, där de anställda 
kände eller kände igen informanterna. Utöver de nyss nämnda arenorna note-
rade jag att även folkhögskolan, med en allmän linje för personer med ut-
vecklingsstörning, tillhörde denna kategori.  

Allmänheten var mer passiv på dessa arenor i jämförelse med de arenor 
som presenterades i föregående avsnitt. I de mindre städerna som ingick i 
undersökningen gav personal/funktionärer både stöd och extra service till 
personer med utvecklingsstörning. På dessa arenor kunde jag identifiera 
faktorer som främjade självständighet, så att personer med utvecklings-
störning efter att ha fått stöd eller träning kunde använda arenorna självstän-
digt, enskilt eller i grupp, ibland med ett fortsatt stöd av t.ex. ledsagare eller 
kontaktperson. I observationerna fanns exempel från kommunbiblioteket när 
Sara, en av informanterna, hade glömt sitt lånekort. Hon slängde böckerna 
på disken, var arg och förtvivlad och ville låna böckerna ändå. Personalen i 
lånedisken var lugn och stödjande och Sara lämnade till sist kvar böckerna 
och återkom nästa dag med lånekort och kunde låna böckerna. I simhall, 
bowlinghall och vid kyrkkaffe fick informanterna extra stöd och påminnelser 
om sockerfritt kaffebröd, glömda kläder, extra möjligheter till bubbelbad 
m.m. Jag noterade ibland att interaktionen minskade vid ett antal tillfällen 
när medföljande personal eller anhöriga ”tog över” och blev huvudaktörer. 
Således är det inte heller i detta fall frågan om något renodlat inkluderande 
av personer med utvecklingsstörning, utan här precis som i de föregående 
avsnittet, fanns en komplexitet som yttrade sig i ett villkorande av inklusio-
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nen, vilket kan ses som en viktig iakttagelse i förhållande till mina fråge-
ställningar. Utöver de nyss nämnda arenorna uppfattade jag även att folk-
högskolan, med en allmän linje för personer med utvecklingsstörning, till-
hörde denna kategori. 

 
Ur en observation i bowlinghallen 
 
Ett antal personer med utvecklingsstörning kommer till hallen varje tisdag, 
hänger av sig på samma plats varje gång, betalar, byter om och går in i hal-
len. De hälsar på personalen i hallen och övriga lag som spelar samtidigt, 
ofta lag från ortens företag. Stämningen är positiv och deltagarna spelar 
mycket seriöst. Fritidsledaren instruerar och räknar och deltagarna får stöd 
av publiken som verkar bestå av anhöriga och personal. Jag har följt Per till 
bowlinghallen ett par gånger. Han bor hos sina föräldrar och här träffar han 
kamrater. Han uppträder lugnt och säkert och tycks uppskatta denna aktivi-
tet. I bowlinghallen förefaller det finnas tolerans hos de olika aktörerna, även 
om några deltagare från ett annat lag ber personerna med utvecklingsstör-
ning att vara litet tystare. 

 
Folkhögskolan 
 
Folkhögskolan, där Ulrika studerade, var en inkluderande arena med såväl 
intern som extern interaktion där innehållet var individanpassat. Folkhögsko-
lan hade en allmän linje, en kurs för personliga assistenter, som för den till-
lämpade delen i utbildningen gav stöd till andra elever. Vidare en bibellinje, 
en gospellinje och en linje för personer med utvecklingsstörning med plats 
för 12 deltagare. Kursen skulle leda till ökad självständighet enligt Ulrika. 
Arenan innehöll många olika mötesplatser, matsal, cafeteria, uppehållsrum, 
samlingsrum, kapell, vilka användes av samtliga elever gemensamt. Flera 
gånger i veckan erbjöds gemensamma aktiviteter och Ulrika deltog vid ob-
servationstillfället bl.a. i keramikkurs, i musikkurs och i det gemensamma 
kvällskaffet. Ulrika hade personlig assistans som gav henne stöd under 
morgnar, kvällar, helger samt vid resor. 

 
Dansen på Ginas  
 
Jag följde med Inger till Ginas på dans, hon ville gärna åka dit och det blev 
ingen av fritidsverksamheten organiserad ”dansresa” den fredagen enligt 
Inger beroende på att Det finns inte personal. Inger ville att jag skulle bestäl-
la bord så att vi kunde äta och ha en plats under kvällen. Under veckan ring-



 

  124 

de kontaktpersonalen från gruppbostaden och följande samtal utspann sig 
mellan henne och mig: 

 
Personal. Då är det alltså sant, vi har inte tid den här helgen, så det är 
ju bra. Hur ska ni åka? När kommer du, så att vi vet när hon ska vara 
färdig. Inger är så glad för att handla, men hon är ute så ofta så hon får 
bara handla en sak var gång, de brukar sälja planscher, cd eller annat. 
(BB) Ni får väl diskutera med Inger. 
Personal: Ja det gör vi, men det är bra att du också vet hur det är. Det 
brukar vara mycket folk på Ginas och Inger känner mycket folk där så 
ha det så trevligt.  

 
Detta förhållningssätt kan ses som att personalens tolkning av sitt omvård-
nadsansvar trädde i förgrunden med krav som kom i konflikt med brukarens 
självbestämmande, autonomi och rätt till integritet. 

 
Ur en observation 
 
Inger står utanför bostadsområdet och väntar, när jag kommer. Hon är upp-
klädd, glad och förväntansfull. Inger hittar i lokalerna för hon har varit på 
Ginas tidigare, så vi hänger av oss och blir anvisade ett bord. Lokalen är stor 
och upplyst med massor av små lampor, orkestern Flamingokvintetten har 
tagit fram sina instrument och texten Flamingo lyser i grönt ljus på väggen 
bakom scenen. En servitris kommer med matsedeln och vi diskuterar vad vi 
ska äta, Inger vill äta det hon åt sist och vi beställer. Sakta börjar folk kom-
ma in, publiken är i åldrarna 35-55 och många kommer i större sällskap. 
Inger visar mig sina nya kläder, presenterar sig för servitrisen, som säger att 
hon heter Marika, frågar när orkestern ska börja spela, om de säljer skivor 
och om de har planscher. Marika kommer tillbaka och berättar att orkestern 
börjar spela klockan 22.00, att de säljer skivor men att hon inte vet något om 
planscher. Vi äter, pratar och Marika kommer och frågar hur det smakar, Det 
smakar jättegott, svarar Inger. 

Orkestermedlemmarna, kommer fram på scenen där ljuset tänds, de häl-
sar alla välkomna, önskar oss en trevlig kväll och börjar spela. Det är mycket 
folk på Ginas och Inger vill gå närmare scenen för att kunna se och höra 
bättre. Motvilligt går jag med, men ställer mig sedan bakom en pelare. Inger 
står vid scenen, lyssnar och tittar på orkestern. Jag går till vårt bord och strax 
kommer en man fram, hälsar och säger Jag såg att du tittade till flickan som 
står där framme, får jag dansa med henne? Inger och han dansar och han 
kommer tillbaka igen, berättar att han arbetat med personer med utvecklings-
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störning och att han verkligen tycker att det är härligt att alla kan vara med 
och dansa på Ginas. Inger kommer till bordet men går sedan fram till orkes-
tern igen. Vi dansar båda ett slag men har ögonkontakt med varandra litet då 
och då. Vi dricker kaffe i pausen. Inger tar fram sitt autografblock, går fram 
till orkestern och får autografer. De lovar också att ta fram en skiva som hon 
kan köpa. Hon tar några av de vykort på orkestern, som är framlagda vid 
scenen i en liten box. Ett par kommer fram till Inger vid scenen, kramar om 
henne och Inger berättar att de är kompisar från folkhögskoletiden.  

En man kommer till vårt bord och frågar om han får slå sig ner ett slag. 
Han säger: 

 
Hej, flickor, jag skulle så gärna vilja dansa mer er, men jag har så ont i 
höften att jag inte kan dansa. Jag har suttit inte så långt från er i kväll 
och sett att ni verkligen haft en glad och trevlig kväll. Jag vill komma 
fram och säga att det är underbart att vi alla kan vara tillsammans.  

 
Han sitter kvar en lång stund och Inger berättar om sin onda rygg, och vi 
diskuterar hälsa, orkestern, dans med mera. Under kvällens lopp sker en del 
liknande möten men också ett, där en man uppträder provokativt nedlåtande 
mot mig. Inger får hjälp av en kvinna med att öppna en dörr, hon visar sina 
autografer för mannen som står i garderoben, de pratar litet om orkestern och 
jag kör henne hem. Inger är glad och tycker att kvällen varit mycket lyckad. 

 
Ur en observation vid pensionärsföreningens årsmöte 
 
En eftermiddag följer jag med Maja till ett årsmöte i en pensionärsförening 
där hon är medlem. Maja är 65 år och enligt min uppfattning en självständig 
kvinna. Hon har nyligen flyttat från en gruppbostad till en annan som ligger i 
centrum, vilket hon är mycket nöjd med. Maja har nypermanentat hår, är 
klädd i ljusblommig klänning och har handväska. Hon säger att hon hoppas 
att få träffa Elin och Wilma som är från hennes hemtrakter. Hon vill gärna 
träffa dem, för de har lovat att bjuda hem henne. Årsmötet är i Folkets hus 
och några personer hejar på Maja. Maja tittar sig omkring hela tiden för att 
få syn på Elin och Wilma, men hon finner dem inte och blir litet nedstämd. 
Vi tar av oss och går in i den stora lokalen där mötet ska hållas. Maja går 
med raska steg långt fram och vi sätter oss på en av de främsta bänkarna. Det 
är säkert 200 personer i lokalen, sorlet är högt och alla är fina i klänningar 
och kostymer och Maja avviker inte från de övriga. Mötet börjar och en ord-
förande och en sekreterare, en man och en kvinna, sitter framme vid podiet. 
De öppnar mötet och välkomnar deltagarna. De förrättar val och Maja är 
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delaktig genom att högt och ljudligt svara ja till ordförandens förslag. På 
uppmaning stiger en man fram och berättar om höstens alla aktiviteter, resor 
och kurser och vilka medlemmar som ska representera föreningen i olika 
sammanhang. En man berättar roliga historier och Maja skrattar högt, högst 
av alla tycker jag. Sekreteraren läser dikter och mötet hålls i gemytliga men 
korrekta former. Till sist inbjuder ordföranden alla till kaffe i samlingssalen, 
informerar om att det finns studiematerial till påseende samt att det kommer 
att bli lotterier. Maja, som fortfarande letar efter Elin och Wilma, slår sig ner 
vid ett bord på den sista platsen vid änden av bordet och jag sätter mig mitt-
emot henne. Någon enstaka person tar kontakt med mig men inte med Maja. 
Vi serveras kaffe med bröd. De som serverar är pigga, pratar och skojar med 
varandra och hälsar på oss andra. Några medlemmar står framme i lokalen 
och tittar på studiematerialet och pratar men Maja vill inte göra det. Det 
verkar vara föreningens ”jetset”, lite eleganta, säkra och obesvärade. 

Snart är det dags för lotterier och alla deltagarna blir mycket ivriga. Lot-
terna kostar en krona styck och lottringarna räcker inte – de tar precis slut 
innan Maja har hunnit köpa en enda. Hon har suttit med sina enkronor i han-
den länge och så är det inga lotter kvar. Hon blir mycket besviken, rent av 
ledsen, men de andra vid bordet tar ingen notis om detta utan öppnar sina. 

Plötsligt reser sig Maja och nästan springer iväg. Där är Elin och Wilma 
säger hon och rusar efter två damer som passerar förbi bordet. Maja springer 
efter och ropar deras namn men de hör inte. Efter en stund kommer Maja 
tillbaka och säger: Det var roligt att träffa dem, nu har de lovat att bjuda 
mig till Eringsboda, men nu har de så mycket att göra så det dröjer litet. 
Maja är mycket nöjd över att hon träffat Elin och Wilma. Efter ett slag bryter 
vi upp från kaffebordet och Maja tar sin cykel och cyklar hem till sig. 

Den arena som föreningsmötet utgjorde var offentlig för alla medlemmar 
i föreningen, en öppen miljö med möjlighet att etablera jämlika relationer, 
men det var påtagligt svårt för Maja att bli delaktig. På årsmötet fanns olika 
grupperingar, personer i olika positioner samt sociala koder som berättigade 
till inträde, respektive försvårade delaktigheten för personer med funktions-
hinder vilket innebar att Maja, som var medlem, inte blev delaktig, trots att 
hon mycket gärna ville vara det. Det fanns uppenbara svårigheter för perso-
ner med utvecklingsstörning att bli delaktiga på denna arena. I Majas fall 
tolkade jag att det dels handlade om hennes bristande självförtroende i en 
ovan situation dels att det handlade om en miljö som inte erbjöd delaktighet. 
Denna i princip inklusiva arena kännetecknades av interaktion inom vertika-
la relationer som blev problematiska i förhållande till Maja som så att säga 
befann sig på fel nivå (Nordström 2002, Janson 2001). Föreningsmötet var 
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alltså ett exempel, som jag valt att kategorisera som en inkluderande arena 
som i huvudsak kännetecknades av extern interaktion  
 
 
Summering av inkluderande arenor med extern interaktion 
 
Exemplen visade att personer med utvecklingsstörning, för att bli delaktiga, 
måste i relation till andra känna till spelreglerna, skriptet, och anpassa sig 
och inte ta alltför stort utrymme när övriga i samhället inte tillåter detta. Med 
referens till Goffman (1972) får den stigmatiserade personen inte överskrida 
gränsen för vad normalsamhället klarar av.  

Berger och Luckman (1966) definierar socialisation som den process, i 
vilken individen blir delaktig i den sociala och samhälleliga gemenskapen, 
genom att tillägna sig de normer och regler som gäller i denna gemenskap. I 
bowlinghall, i simhall och på andra arenor konkretiserades hur personerna 
själva, med eller utan stöd, tillägnade sig de spelregler som gällde för delak-
tighet. 

Observationerna exemplifierade social inklusion som en process, där per-
sonerna med utvecklingsstörning anpassade sig till de regler som gällde för 
tillgänglighet till olika arenor och därigenom delaktighet. En reflektion kring 
händelsen på dansrestaurangen var att allmänheten önskade få bekräftelse på 
sitt sätt att uppträda i relation till personer med utvecklingsstörning. Detta 
kan ses som inkluderande där somliga individer gjorde sitt bästa för att skapa 
ökad kunskap och förståelse. Samtidigt fanns det också i detta en distanse-
rande attityd - man var inställd på att bete sig på ett speciellt sätt mot en 
person med utvecklingsstörning och inte på något oförställt sätt, det vill 
säga, det sätt som man var mot folk i allmänhet. I detta avseende kan det i 
och för sig vällovliga syftet att skapa kunskap och förståelse ändå betraktas 
som ett exkluderande förhållningssätt och bibehållande av vertikala relatio-
ner. 

Mina förväntningar på detta observationstillfälle var låga men jag ville 
göra observationer i en aktivitet som Inger upplevde som ytterst viktig. Gi-
nas var en traditionell dansrestaurang, som i likhet med andra engagerade 
landets populära dansband. Inger var social, hade lätt för att ta kontakt, gjor-
de det hon önskade, t.ex. att stå framme vid scenen. Det var uppenbart att 
Inger och jag både väckte uppmärksamhet och engagemang. De direkta mö-
tena präglades av glädje över allas delaktighet, reflekterande över egna och 
andras funktionsbegränsningar, öppet och korrekt bemötande av personal i 
restaurang och garderob, orkestermedlemmar, och vardaglig hjälpsamhet av 
andra. I detta sammanhang var det uppenbart att inklusion och exklusion är 
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fenomen som har många dimensioner. Värt att betonas är att det personliga 
stödet fortfarande var en förutsättning för Inger att komma ut på och delta på 
denna offentliga och inkluderande arena.  

Pensionärsmötet avviker från de arenor jag beskrivit tidigare. Den känne-
tecknades av något som jag vill benämna selektiv inklusion vad det gällde 
interaktion med övriga besökare. Delaktigheten handlade enbart om en 
”bredviddelaktighet” där informanten önskade vara delaktig, men där delak-
tigheten inskränktes av såväl personliga som omgivningsfaktorer. En tolk-
ning var också att utestängarna inte handlade medvetet. En sådan tolkning är 
i samstämmighet med Edgren-Schoris (2000) slutsatser i sin studie av social 
exklusion. Hon visade, att den är en ofrivillig process för den som stängs ute, 
men att exkluderaren inte alltid handlar medvetet. Mina data tyder på att det 
existerade en osynlig gränslinje som omöjliggjorde brukarinformantens in-
träde eller full delaktighet på de inkluderande arenorna, och det verkade som 
att denna gränslinje var osynlig för alla parter, inte enbart för personerna 
med utvecklingsstörning (Tilly 2000). 

Till denna kategori sammanförs även offentliga och kommersiella arenor 
som post, bank, varuhus och större affärer. Den externa interaktionen känne-
tecknades ofta av att den var formell och kortvarig på dessa arenor. Andra 
liknande arenor och verksamheter var enligt observationerna café, pizzeria, 
hamburgerbar, golfbana, arrangemang i hembygdspark, pub och restaurang. 
Men där hade interaktionen även inslag av övriga besökares/aktörers av-
ståndstagande och avvisande, även om här också förekom det motsatta i 
form av ett närmande. Detta utvecklas närmare i kapitel nio som handlar om 
Mötet.  
 
 
Inkluderande arena med intern interaktion 
 
I B kommun var det vanligt att det dansband, som skulle uppträda på restau-
rangen på t.ex. lördagskvällen spelade gratis för personer med utvecklings-
störning i danslokalen samma eftermiddag mellan klockan 16-18. Omsorgs-
verksamhetens fritidskonsulenter informerade och ansvarade för dansen. 
Arrangemangen var uppskattade och flera hundra personer deltog vid varje 
tillfälle. Till dessa arrangemang kom också personer från angränsande län 
och kommuner. Vid observationstillfällena har aktiviteten varit hög liksom 
interaktionen mellan personer med utvecklingsstörning, anhöriga och perso-
nal. Därutöver har kontakten med orkestern varit intensiv, många pratade 
med orkestermedlemmarna och vid pausen önskade många och fick autogra-
fer.  
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Ett liknande exempel var när fritidsverksamheten inom omsorgerna köpte en 
revyföreställning. Jag följde med Sara och vi åkte med hyrd buss till ett an-
nat samhälle, där vi tillsammans med andra personer med utvecklingsstör-
ning och personal från andra orter, sammanlagt nästan 100 personer, såg en 
revyföreställning. I bussen tog fritidsledaren upp betalning och informerade 
om kvällen, möjlighet att fika och vilken tid  hemresan skulle ske. 

Bussresan tog cirka 40 minuter och vi hade gott om tid innan föreställ-
ningen började. Det var en revy med fart, musik, dans och sång som verkli-
gen uppskattades av besökarna. I pausen serverades kaffe/thé och kaka till 
alla som ville det till ett enhetspris på 25 kronor. Publiken visade sin upp-
skattning och efter föreställningen samlades aktörerna vid utgången för att 
säga hej, och de fick många avskedskramar. I bussen hem var många trötta 
men föreföll nöjda. Fritidsledarens intention med arrangemanget var att ge 
möjlighet att pröva på nya arenor. Detta var två av flera exempel på det för-
siktiga planerade inträdet på samhällets arenor. Dessa arenor var i grunden 
öppna arenor som blev exkluderande eller slutna genom att de vid dessa 
tillfällen användes enbart av personer med utvecklingsstörning. De blev i 
likhet med musikkurser och Trivseldansen mötesplatser för personer med 
utvecklingsstörning även utanför kommunen. Många informanter fick möj-
lighet att träffa tidigare medboende och kamrater.  

En annan inkluderande arena med intern interaktion var en kyrklig verk-
samhet som i A kommun, en viss kväll i veckan, riktade sig speciellt till 
personer med olika funktionshinder. Innehållet var vid observationstillfälle-
na mycket organiserat, vilket gav få tillfällen till sociala kontakter. Detta 
begränsade interaktionen mellan besökarna. Det enda tillfället till interaktion 
var vid det gemensamma kaffet. Monica och jag satt vid samma bord och 
flera personer frågade om vi kände varandra och en person vände sig direkt 
till Monica: Det var länge sedan du var här. För övrigt avlöste program-
punkterna varandra, psalmsång, önskepsalm, föredrag av bl.a. en frälsnings-
soldat, musik, sång, aftonbön och avslutning.  

 
 

Exkluderande arenor med intern interaktion  
 
Inledning 
 
I denna kategori återfanns arenor med en stor spännvidd. Under undersök-
ningsperioden startade öppna fritidsverksamheter i A och C kommuner, 
Spoven och Kompisgruppen. Ytterligare två grupper benämnda Damgruppen 
och Killgruppen startade i A kommun. Samtliga grupper riktade sig till vux-
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na personer med utvecklingsstörning. De öppna nystartade fritidsverksamhe-
terna arbetade konkret för att öka delaktigheten i samhället. Verksamheterna 
var under uppbyggnad så interaktionen var vid undersökningstiden förhål-
landevis låg. Det fanns många andra exempel på dessa arenor. I fritidsverk-
samhet, som enbart riktade sig till personer med utvecklingsstörning, fanns 
arenor där det var svårt att identifiera en inriktning mot delaktighet. En del 
av FUB:s verksamhet hörde också till denna kategori, liksom gruppbostaden 
vilka beskrivs längre fram i detta avsnitt. Ett likartat mönster framkommer i 
flera men här exemplifieras exkluderande arenor med intern interaktion med 
data från observationer och intervjuer från arenorna Spoven, Kompisgrup-
pen, en musikkurs, en FUB-dans och en gruppbostad. 

 
Spoven 
 
Spoven var en verksamhet med drop in-karaktär, som riktade sig till perso-
ner som bodde i egen bostad. De som bodde i gruppbostad hade inte tillgång 
till Spoven fastän flera uttryckt önskemål om att få delta. Enligt personalen 
var målet med verksamheten att personer med utvecklingsstörning, som 
bodde i egen bostad i kommunen, skulle få möjlighet till delaktighet i sam-
hället på sin fritid genom upplevelser som gav positiva effekter både fysiskt, 
psykiskt, socialt och dessutom främjade en hälsosam livsstil. Verksamheten 
bedrevs två kvällar i veckan samt helger efter behov. Spoven hade tillgång 
till en centralt belägen lägenhet om två rum och kök, som på dagtid använ-
des för daglig verksamhet för personer med demens. Spoven skulle vara en 
plats för gemenskap och samplanering av fritidsaktiviteter men även en mö-
tesplats. Personal, vårdare och fritidsledare hade arbetsuppgifter som innebar 
att ha en nära och kontinuerlig kontakt med besökarna, att stimulera och 
motivera till positiva upplevelser på fritiden, samplanera och genomföra 
aktiviteter samt att organisera kaffeservering till självkostnadspris i lokalen. 
Personalen sågs som en resurs som fanns vid behov, men ansvar för idéer, 
initiativ och informationssökning hade deltagarna själva. I Spovens verk-
samhet skedde fritidsplanering för ett par gånger framåt. Alla kunde lämna 
förslag på aktiviteter Vid intervju med personal framkom att frågor ofta 
väcktes om funktionshindret utvecklingsstörning. De uttryckte att besökarna 
hade en känsla av vara klasslös, att inte tillhöra vare sig omsorgsvärlden 
eller normalvärlden. Detta bottnade enligt personalen i att deltagarna nu 
bodde i egna lägenheter och inte längre hade det kollektiva stödet från en 
gruppbostad, de hade sina arbetsplatser på Samhall eller i grupper för daglig 
verksamhet i samhället. De förväntades och önskade ta del av samhällets 
allmänna fritidsutbud, som samtidigt inte alltid tog emot dem på deras vill-
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kor. Detta kan förklara varför en av deltagarna tog avstånd från att förknip-
pas med kategorin utvecklingsstörda och bedömas utifrån den kategorise-
ringen, vilket framgår i slutet av följande observationsreferat. 
 
Ur en observation 
 
I kväll är det tio personer i lokalen när jag kommer men folk kommer och 
går hela tiden. Det är personer i åldrarna 20-30 år. Det finns ett stort bord i 
lokalen, där de flesta samlas, det finns mindre bord, tidningar, en anslagstav-
la med information och handskrivna förslag på aktiviteter med mera. En 
person arbetar på McDonalds och pratar om sitt jobb, en annan har tagit 
studenten för ett par dagar sedan och visar kort från studentfest, blommor, 
mössa m.m. Alla pratar och verkar trivas med att ha ett ställe att komma till. 
Maria som är fritidsledare och Lina som är personal inom omsorgsverksam-
heten pratar och lyssnar. Efter en stund har några personer bestämt sig för att 
gå och titta på bilar, gamla amerikanare, som finns uppställda på en allmän-
ning ett kvarter bort. Lina och jag följer med några killar och efter ett tag 
ansluter en fjärde, som kommer cyklande. Det är massor av bilar och massor 
av folk som går runt och tittar, barnfamiljer, ungdomar och litet äldre. En av 
killarna från Spoven har boots, jeansjacka med USA-dekaler och smälter väl 
in i publiken. Killarna går runt och pratar med bilägarna, de pratar, frågar 
och blir helt juste bemötta när de frågar efter bensinförbrukning, hastigheter, 
ålder på bilarna med mera. Vi går tillbaka till Spoven efter ett slag. Johan 
stannar kvar och när han senare kommer till Spoven berättar han stolt att han 
varit och cruisat på stan. Han säger:  
 

Jag känner killarna, mina bröder har haft amerikanare och en del 
kommer från Taxfors där jag vuxit upp. Du såg väl att jag pratade med 
dem? (Brukarinformant) 

 
Maria och några av besökarna ordnar med kaffe och värmer bröd. De som 
vill fika, betalar en tia och sätter sig var de vill. Pratet går obehindrat, en tjej 
kommer, några andra går, en kastar pil, en ritar och några diskuterar nästa 
vecka då det är avslutning för våren. Omsorgernas fritidsprogram finns i 
lokalen, annonser om vad som händer i kommunen och även egna förslag 
välkomnas. I kväll tar en person upp en fråga:  

 
Jag ser väl inte utvecklingsstörd ut? Jag slutade i gruppen när ledaren 
talade i radio om att vi är utvecklingsstörda. Så säger man bara inte! 
(Brukarinformant) 
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Kompisgruppen 
 
Kompisgruppen var en öppen fritidsverksamhet för vuxna personer med 
utvecklingsstörning i A kommun. En fritidsledare från vuxenhabiliteringen 
ansvarade för verksamheten. Enligt fritidsledaren hade kompisgruppen som 
målsättning att finna nya vägar ut i samhället samt att ge möjlighet för delta-
garna att träffa kamrater, som de kunde göra detta tillsammans med. Inom 
vuxenhabiliteringen, som var länsövergripande, arbetade kuratorer, psykolo-
ger, fritidsledare, logopeder, sjukgymnaster med flera. Kompisgruppen, med 
10-12 deltagare, träffades en eftermiddag eller kväll i veckan i en lokal för 
daglig verksamhet.  

 
Ur en observation i Kompisgruppen 
 
Gruppen träffas första gången efter sommaren och de ska planera höstens 
verksamhet. Idag är sex personer i åldrarna 20-35 år med. Övriga har anmält 
att de kommer när det är aktiviteter på gång, Maria, som är fritidsledare, har 
ordnat med grill, tillbehör, korv och dryck. Vi sitter utomhus till att börja 
med och pratar om sommaren. Maria går laget runt och alla berättar litet om 
vad de gjort och utbyter erfarenheter. Hilda, i tjugoårsåldern, är ny i gruppen 
och träffar Susanna som hon gått på dagis tillsammans med. Hon berättar att 
hon ska flytta till egen lägenhet, hon har köpt TV samma dag och berättar att 
handlaren tagit henne i hand och sagt att hon gjort en bra affär. Hilda skrattar 
och är uppenbarligen mycket nöjd med sitt köp. Hon ska börja i daglig verk-
samhet på dagcenter, vilket hon inte är nöjd med, eftersom hon tycker att 
hon saknar valmöjligheter. Niklas, en ung rullstolsburen man, är arbetslös 
och förtvivlad över det. Han säger att han knappt stått ut överhuvudtaget om 
han inte haft gruppen att komma till. Maria berättar att hon ansökt om peng-
ar till gruppens verksamhet, men att hon ännu inte vet om hon får några. 
Flera personer i gruppen är intresserade av hästar och ridning och de plane-
rar gemensamt vissa aktiviteter. De pratar om hösten, några vill åka till Gi-
nas och dansa, gå på bio och pizzeria. Maria ger några i uppdrag att under-
söka vilket nöjesutbud som finns i höst. Alla pratar och stämningen är lätt-
sam. Maria styr diskussionen och håller i tidsplaneringen. 

De aktiviteter, som deltagarna ville delta i var samtliga allmänna, inte ex-
klusiva aktiviteter enbart för personer med utvecklingsstörning. Lokalen var 
en institutionslokal som användes som bas för andra aktiviteter. Samtliga 
föreföll vara införstådda med detta. De fanns ytterligare några träffpunkts-
verksamheter i kommunen: Damgruppen, som träffades hos varandra till-
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sammans med fritidsledaren och Killgruppen, som leddes av psykolog och 
arbetsterapeut från vuxenhabiliteringen och träffades i en offentlig lokal. 

 
Musikcirkeln 
 
Cirkeln går en termin i taget och pågår hela undersökningsperioden. Per och 
Inger deltar i musikkurs en gång i veckan. Cirkeln riktar sig enbart till per-
soner med utvecklingsstörning och/eller autism, drivs i ett studieförbunds 
regi och äger rum i en dagcenterlokal. Deltagarna är vid observationstillfället 
tolv med varierande grad av utvecklingsstörning och tillkommande funk-
tionshinder.  
 
Ur en observation i en musikcirkel 
 
Alla verkar känna varandra, hejar och pratar. En kursdeltagare har en perso-
nal med sig som stöd och en annan har ett mindre syskonbarn med sig. Jag 
presenterar mig och berättar kort om syftet med min närvaro och får tillstånd 
att vara med. Kursledarna Marie och Janne är i 30-årsåldern. Marie har med 
sig sina två barn, två och sex år. Janne är uppenbart besvärad över min när-
varo och undrar Är du utskickad av Måns Berg? (förvaltningschefen, min 
anmärkning). Marie som spelar gitarr, ursäktar sig för att hon inte tagit med 
sig noter. Kursen förefaller vara oplanerad, men stämningen är trivsam och 
vi sitter nästan tjugo personer runt ett bord och sjunger, mest barnvisor. 
Kursdeltagarna önskar sig sånger, någon sjunger solo, får applåder, det är 
trångt och trivsamt. Inger sitter bredvid kursledaren Marie och vill att hon 
ska spela dansbandslåtar, men i avsaknad av noter lovar hon göra det nästa 
gång. Efter en gemensam kaffepaus blir det dans. En stunds förvirring upp-
står eftersom bara en deltagare har ett kassettband med sig, som han vägrar 
lämna ifrån sig. Kursledarna har glömt sina, men till sist lyckas Janne över-
tala mannen att få låna hans band. Inger och alla andra dansar mycket, en 
stund sitter hon tillsammans med Marie, som spelar gitarr i korridoren utan-
för kurslokalen och diskuterar dansbandslåtar. Inger och Per verkar trivas, 
dansar, pratar med deltagare och ledare.  
 
FUB-dans 
 
En liknande arena och verksamhet erbjöd intresseorganisationen FUB vid 
möten och arrangemang. Som arena betraktat erbjöds här en hög grad av 
intern interaktion mellan personer med utvecklingsstörning, anhöriga och 
personal men endast delvis interaktion med det övriga samhället.  
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Ur en observation på FUB-dans 
 
Flera av brukarinformanterna är medlemmar i FUB och jag följer med till 
Folkets Hus i K-stad, där föreningen ordnar en ”Trivseldans” en söndagsef-
termiddag klockan 14-17. Det går bussar från olika gruppbostäder i länet och 
samtliga FUB-medlemmar i länet är inbjudna. Klockan två är det fullt med 
minibussar och taxibilar utanför Folkets Hus. Inger har gått in tidigare och 
jag går in och möts av ett sorl i entrén. Vid entrén till danslokalen sitter två 
funktionärer som säljer biljetter. I entréavgiften på 60 kronor ingår kaffe 
eller läsk, smörgås och bulle. Lasse Trofasts orkester spelar idag. Många 
verkar känna varandra och det förefaller handla om återseendets glädje. 
Inger ser mig, vinkar, hejar, men går vidare med sina kompisar. I den stora 
salen är det upplyst med lysrör i taket och långbord är dukade med vita pap-
persdukar, vita servetter, vita pappersassietter, vita plastmuggar i bruna hål-
lare vilket ger ett mycket sterilt och stelt intryck på mig. Det är dukat till 
uppskattningsvis 200 personer. 

Orkestern står framme på scenen i orange skjortor och har börjat spela så 
smått. Alla deltagare är fina och festklädda och jag slår mig diskret ner vid 
ett bord. Vid bordet är det 14 personer, varav fyra är personal eller anhöriga, 
de har placerat sig två och två i mitten av bordet och talar mycket med var-
andra. En man går upp på scenen, välkomnar oss alla till Trivseldansen, och 
önskar oss en trevlig eftermiddag. Strax bär FUB-medlemmar in stora brick-
or med kaffe, läsk och smörgåsar. De som behöver hjälp att förse sig får det 
av personal och funktionärer. Det finns även en kiosk i lokalen och många 
går dit för att handla.  

Klockan halv tre går en FUB-medlem fram till mikrofonen och säger: 
Hej! Välkomna allesammans, har ni det bra? Ja! rungar det i lokalen. Nu ska 
vi dansa resten av eftermiddagen och vi kommer att ha en del överraskning-
ar senare, säger FUB-medlemmen. Alla applåderar och dansen börjar. Inger 
är lika festklädd som på Ginas, hon står framme vid orkestern, kramar om en 
kvinna, som kommer fram, och de verkar glada över att se varandra. De 
dansar med varandra och Inger utmärker sig som en av de mycket festkläd-
da, dansanta och glada deltagarna. Det är ett enormt ”tryck” på dansen, alla 
dansar och personal och anhöriga dansar med dem som är rullstolsburna. 
Några sjunger med i de välkända melodierna och sångerna. Framför kiosken 
är det kö. De personer jag träffat tidigare tar ingen notis om mig, de är helt 
ointresserade av kontakt. Utomhus på trappan står en del personal och funk-
tionärer och röker, men inte någon person som jag tror har utvecklingsstör-
ning. Några busschaufförer går omkring och pratar med varandra. Inne i 
lokalen är dansen fortfarande i full gång, Inger och Sixten dansar med var-
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andra och andra. De verkar så säkra i sitt uppträdande, skrattar, pratar och 
gestikulerar, Inger slänger med sin handväska. Sixten hejar på mig, men tar 
ingen kontakt. En av orkestermedlemmarna bryter av då och då och pratar 
med publiken vilket uppskattas. Han påannonserar fågeldansen och då dan-
sar många. Överraskningen som kommer senare, är att de som vill får kom-
ma upp på scenen till orkestern och mikrofonerna och uppträda, sjunga eller 
berätta en historia. Det är några som går upp. Inger och den kompis hon 
kramade om tidigare går upp på scenen, de sjunger en känd dansbandsmelo-
di och orkestern spelar till. Det låter bra och de får stormande applåder. De 
är mycket upprymda, tackar för sig och går ner igen. Dansen fortsätter och 
klockan kvart i fem ropas sista dansen ut. 

En delvis annorlunda exkluderande arena med i huvudsak intern interak-
tion är gruppbostaden. Här följer ett observationsreferat:  

Inger har nu flyttat till en satellitlägenhet i Långaveka. Bostaden ligger i 
ett område med tvåvånings flerfamiljshus och i området finns skola och af-
fär. Vid observationstillfället har hon bott där en månad. Bostadsområdet 
ligger ett par kilometer från centrum. Personalen har sin bas i en gruppbostad 
i området och någon eller några är i tjänst dygnet runt. Inger handlar en gång 
i veckan tillsammans med någon i personalgruppen, hon har städdag en gång 
i veckan, bestämda dagar för bank- och postärenden med mera. Hon har en 
ur personalgruppen, Jessica, som kontaktpersonal som hjälper henne särskilt. 

 
Ur en observation i gruppbostad 
 
Catrin, som är vårdare, är i Ingers lägenhet, när jag kommer. Hon är litet 
avvaktande och undrande inför mitt besök. Varifrån kommer du? Inger har 
talat om dig - men vad gör du egentligen? De har tvättdag idag och Catrin 
frågar Inger klarar du dig själv nu, du har ju ätit kvällsmat och tvätten kan 
ligga kvar i maskinen. Inger säger att hon klarar sig bra, att hon ska koka 
kaffe och det vill hon göra själv. Catrin går och Inger visar stolt upp sin nya 
lägenhet, en tvårumslägenhet i markplan med litet kök, badrum och egen 
tvättmaskin. Inger har köpt nya möbler, gardiner, prydnadssaker och blom-
mor. Enligt henne skiljer sig lägenheten markant från de rum hon hade i 
föräldrahemmet. I den nya bostaden har hon inga planscher på väggarna utan 
tavlor. I köket har hon en ”matlista” på väggen, där hon och personalen skri-
ver upp vad hon ska äta till frukost, kvällsmat och till de helger hon är kvar i 
Långaveka. I lägenheten bredvid Inger bor Sixten, som hon känner från In-
dustritjänst och de umgås en del. Inger har kontakt med de övriga, som bor i 
satellitlägenheterna, och säger att hon trivs bra. Hon cyklar till och från In-
dustritjänst varje dag. Inger kokar kaffe, dukar fram kaffekoppar, skär upp 
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rulltårta och under kvällen kommer det fler besökare och vi dricker kaffe 
tillsammans. Inger är pratsam och aktiv och säger: Det är skönt med något eget. 
Jag är förkyld så Inger går till kylskåpet, tar fram och erbjuder mig hostme-
dicin. 

 
 

Summering av exkluderande arenor med intern interaktion 
 
Dessa arenor som beskrivits i avsnittet var exempel på verksamheter som var 
socialt exkluderade både fysiskt, innehållsmässigt och socialt. Det var all-
mänt förekommande att använda dagcenterlokaler för fritidsverksamhet, 
istället för lokaler som används av övriga medborgare i samhället, vilket 
förhindrade interaktion eller delaktighet i samhället. Det var oklart vem som 
bestämde innehåll och planerade musikkursen. Socialt var den en välbesökt 
mötesplats för personer med utvecklingsstörning, som bodde på olika platser 
i samhället.  

Trivseldansen var ett arrangemang enbart för personer med utvecklings-
störning, anhöriga, personal och FUB-medlemmar. Målsättningen med triv-
seldansen var intern interaktion. Trivseldansen kännetecknades av en enorm 
glädje och kraft trots att inramningen utstrålade ordning och reda, trygghet 
och kontroll. Detta blev motsägelsefullt i relation till den intensiva dansen 
och glädjen och aktualiserar en mer noggrann analys av vad som är normalt, 
hur och vem som formulerar begreppen och vilka värderingar jag som ob-
servatör bär med mig. Arenan var en positiv mötesplats för Inger och många 
andra, interaktionen var livlig och personalen hade en tillbakadragen roll. 
Deltagarna värderade trivseldansen högt och uppskattade att träffa andra 
med motsvarande funktionshinder i en aktivitet. Gustavsson (1998) för en 
diskussion om den delkultur som skapas av de gemensamma erfarenheterna, 
referensramen och funktionshindret. Trivseldansen var ett exempel på en 
variant inom mångfalden av fritidsarenor. Den hade sitt fokus på de person-
liga behoven och gav intrycket att de ideologiska målen kan uppnås på olika 
sätt, där möjligheten att träffa andra personer med utvecklingsstörning på en 
gemensam arena var positiv och uppskattad.  

I denna kategori fanns, som vi kunde se, olika arenor med en stor spänn-
vidd. I de tre kommunerna fanns ett stort utbud av cirklar och kurser som 
riktade sig enbart till personer med utvecklingsstörning. Exempel på dessa 
var cirklar i musik, matlagning, ridning, datakunskap, min cykel, simning, 
drama och teater. Till denna grupp hörde också FUB.s danser, möten samt 
särskilda kyrkliga aktiviteter riktade till personer med funktionshinder. Des-
sa aktiviteter var mötesplatser för personer med utvecklingsstörning, som 
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bodde i kommunen eller närliggande kommuner. De hade många gånger en 
gemensam tidigare historia från gruppbostäder, daglig verksamhet, lägervis-
telser med mera. Den interna interaktionen präglades av horisontella relatio-
ner mellan deltagare med utvecklingsstörning. Den öppna fritidsverksamhe-
ten ser jag som en arena för ett ökat samhällsdeltagande men den är också en 
social träffpunkt för dem som bor i egna bostäder.  

Den arena som avvek något var gruppbostaden. Enligt LSS har kommu-
nen ansvar för åtgärder att implementera och genomföra lagens mål om full 
delaktighet i samhällslivet för boende och daglig verksamhet för personer 
med utvecklingsstörning. Diskussioner fördes i intresseorganisationen om att 
återerövra ”den lilla gruppens princip” eftersom gruppstorleken i gruppbo-
städerna tenderar att öka. Så var dock inte fallet i de tre studerade kommu-
nerna. Däremot var gränsen för vad som var egen bostad och institution 
oklar. De egna lägenheterna kombinerades med insyn och kontroll på olika 
plan, individuellt och strukturellt. På den individuella nivån rörde det sig om, 
som vistas i tidigare exempel, att personalen kom in till brukarinformanter-
nas hem och gav synpunkter på städning, trots att brukaren hade besök, att 
regler för hygien dels infördes, dels kontrollerades. Strukturellt handlade det 
om att personalens arbetsschema styrde brukarinformanternas val av fritids-
aktiviteter, samt att även mindre privata utgifter skulle redovisas med kvitto. 
Svårigheter med gränsdragning mellan självständigt boende och institutions-
boende beskrevs i Handikapputredningen (SOU 1991:46). Om det finns 
generella regler och rutiner som den boende måste rätta sig efter, är det fråga 
om institutionsboende (a.a.). Min tolkning är att detta kan tolkas som efter-
likning i Tillys termer av tidigare synsätt och strukturer. 

Gruppbostaden ska dels erbjuda träning för ett eget boende, dels vara ett 
permanent boende, vilket idag är det vanligaste. I de gruppbostäder, där bru-
karinformanterna bodde, förekom likartade rutiner som tvättdagar, städda-
gar, inköpsdagar o.s.v. Enligt forskning inom bostadsmarknaden (Sahlin 
1996) använder sociala myndigheter olika maktstrategier som gränskontroll 
för att kontrollera problem t.ex. genom specialkontrakt på bostäder. Defini-
tionen av gruppbostad som avsedd för ”utvecklingsstörda som inte kan bo 
ensamma” kan ses som ett mandat för kontroll och disciplinering, och Sahlin 
(1996) anser i exempel från bostadsmarknadens praktik att det finns en tve-
tydighet i innebörden av begreppet ”inte kan bo ensam”. Denna form av 
kategorisering gör att denna arena inte erbjuder förutsättningar för delaktig-
het och social inklusion. 

De exkluderande arenorna som redovisats i detta avsnitt erbjöd en kom-
plex och variationsrik vardag. En analys av exkluderande villkor visade 
mönster, som återkom med drag av den individuella modellen där de norma-
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tiva dragen var påfallande många. Personalstödet omfattade såväl stöd som 
kontroll. Symboler och handlingar, som t.ex. samlingar i daglig verksamhet, 
var frekventa och kan enligt min uppfattning jämföras med daghemskultur 
(jfr Ehn och Löfgren 1982). Inslagen i daglig verksamhet av saftpauser, 
ringklocka, pausgymnastik, medicinlistor i matsalen och med schemalagda 
aktiviteter främst i grupp, tydde på detta. Det föreföll vara en balansgång och 
en konflikt mellan vad som kunde leda till självständighet och vad som var 
anpassning till verksamhetens struktur.  

Struktureringen av tid och olika scheman som redskap för att indela da-
gen var märkbart närvarande. Brukarinformanter både i daglig verksamhet 
och i gruppbostaden och även personal hade scheman. Det fanns individuella 
scheman i arbetslokalerna med text för dem som läste, bilder eller konkreta 
symboler för dem som använde sådana och personalen hade personalsche-
man i personalutrymmena. 

Dessa arenor kan knappast sägas ha eliminerat alla hinder för ett funge-
rande socialt medborgarskap och delaktighet. De präglas dels av den tydliga 
fysiska åtskildheten och dels av att brukarna blev socialt exkluderade genom 
att de saknade inflytande över planering och innehåll i verksamheterna. Det 
finns många associationer till Tillys begreppsapparat, där efterlikning av 
gamla strukturer med scheman, regler och rutiner, och personalens roller 
karakteriseras av möjlighetsansamling genom att inte erbjuda brukarna an-
svar och inflytande. 
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9. Mötet och dess villkor och former 
 

 
Inledning  
 
I detta kapitel beskrivs och analyseras hur social inklusion och social exklu-
sion uttrycktes vid de olika möten, som brukarinformanterna hade på varda-
gens arenor. Valet att analysera exklusion och inklusion via begreppet mötet 
motiveras av upptäckter jag gjorde i mina observationsstudier. Brukarinfor-
manternas vardag innehöll många olika möten och det var tydligt att det var 
just i dessa som såväl social inklusion som social exklusion i hög grad mate-
rialiserades.  

Mötet som analytisk kategori har beskrivits av olika forskare, bl.a. Berg-
lind (1995) och Buber (1990), och den enskildes möte med andra människor 
kan diskuteras i relation till samhället på olika nivåer. 

Berglind (1995) visar i sin analys hur möten mellan människor påverkas 
av de institutionella ramarna. Mötet är komplext och innefattar inte enbart 
individuella dimensioner utan är ett samspel, som formas inom den organisa-
toriska och samhälleliga kontexten. Han påvisar olika nivåer för det mänsk-
liga handlingsutrymmet och hur individen påverkas av den intraindividuella 
strukturen, den interindividuella samt organisations- och samhällsstrukturen 
(Berglind 1995). Möten kan vara jämlika, ojämlika, korta, långa, spontana 
eller institutionaliserade (Berglind 1995).  

Buber (1990) betonar betydelsen av äkta och ömsesidiga relationer och 
anser att en jag-du-relation bara är möjlig under vissa förhållanden. Rollför-
delningen mellan de båda parterna inverkar på möjligheterna att nå ett äkta 
möte. Möjligheterna är större i ett mer jämbördigt förhållande än där den 
andre personen uppfattas som ett objekt eller är föremål för åtgärder vilket 
kan vara förhållandet i en professionell relation (Buber 1990). Det äkta mö-
tet handlar om en relation av ömsesidig förståelse eller empati. Skillnader i 
makt och sociala normer och roller kan vara hinder för att ett sådant möte 
ska kunna uppstå (a.a.). Enligt Buber är jag-du-relationen ständigt hotad och 
kan övergå till en jag-det-relation när den andra börjar uppfattas som ett 
objekt, som någon som är föremål för åtgärder. Den som arbetar professio-
nellt hamnar i en relation som per definition inte är ömsesidig. I det mötet 
krävs av den professionelle hjälparen inte bara en empatisk inlevelse utan 
också en distans som innebär ett fjärmande från den andra. En behandlings-
relation kan bara stundtals bli en jag-du-relation men det är viktigt att den får 
bli det och inte enbart stannar vid en jag-det-relation (a.a.). Det empiriska 
materialet visade hur personer med utvecklingsstörning ofta var omgivna av 
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olika aktörer, som personal, anhöriga och allmänheten, där skillnader i makt 
och sociala roller påverkade mötet. I mötet påverkades den enskildes upp-
fattning om sitt funktionshinder och de egna möjligheterna till delaktighet i 
samhället.  

Enligt Berglind (1995) kan det professionella mötet vara ett ojämlikt 
möte med stor skillnad i maktposition vilket även det exemplifierades i ma-
terialet. 

 
 

Mötet i observationer och intervjuer 
 
Brukarinformanterna hade i sin vardag i de särskilda insatserna relationer 
som i teoretiska termer kännetecknades av ett ojämlikt maktförhållande och 
vertikala relationer. Brukarinformanterna hade erfarenheter av distanserat 
bemötande såväl som möten som jag klassificerar som äkta i Bubersk me-
ning. Jag menar vidare att upplevelsen av funktionshindret skapades i inter-
aktionen i mötet, vare sig det rörde sig om institutionaliserade möten prägla-
de av regler och rutiner, eller möten som gav möjligheter till utveckling av 
personliga resurser.  

Via den tematiska analys jag gjorde av mitt empiriska material framträd-
de olika mönster, likheter och skillnader. I föregående kapitel framträdde en 
komplex bild av hur olika arenor påverkade respektive motverkade delaktig-
het, via deras sätt att fungera inkluderande respektive exkluderande, men 
även via den typ av interaktion som dominerade (intern vs extern). Denna 
komplexa bild bekräftas även när mötet används som analytisk kategori och i 
en analys av det som präglade olika möten i termer av strukturell alternativt 
individuell inkludering eller exkludering. Det fanns på de olika vardagsare-
norna en mängd relationer. Särskilt påtagligt var det att mötet mellan brukare 
och professionella innehöll olika förväntningar och normer för samspel och 
roller . 

De tre huvudteman som framträdde i denna tematiska analys handlade 
om brukarinformanternas vardagliga möten: (1) individuellt och i grupp med 
andra personer i samhället, (2) mötet med personal och verksamhet i de sär-
skilda insatserna och konsekvenserna av detta möte, samt (3) mötet med 
politiken. Tillsammans bildade dessa teman en helhet av brukarinforman-
ternas vardagliga möten.  

Likheter och skillnader i mötet beskrivs i fortsättningen med stöd av be-
greppen individuell och strukturell exkludering samt individuell och struktu-
rell inkludering. Begreppsanvändningen har inspirerats av hur Kamali (2005) 
analyserat diskriminering relaterat till invandring i termer av individuell och 
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strukturell diskriminering. Med individuell diskriminering avser han de av-
siktliga skadliga handlingar som utförs av medlemmar i en grupp, som riktas 
mot medlemmar i en annan grupp. Med strukturell diskriminering avser han 
hur samhällets institutionella ordning, normer och organisering indirekt och 
oftast oavsiktligt diskriminerar personer eller grupper med en annan etnisk 
bakgrund än majoritetssamhället (a.a.). Jag menar att samma resonemang i 
princip kan tillämpas när det gäller personer med utvecklingsstörning och 
jag överför Kamalis analys av diskrimineringsbegreppet till begreppen ex-
kludering och inkludering.  

 
 

Mötet med andra i samhället, individuellt och i grupp  
 
Med det individuella mötet avses brukarinformanternas personliga möten 
med andra i samhället utanför de särskilda insatserna. Ofta skedde dock mö-
ten i kollektiva former eftersom informanterna inte så ofta mötte andra en-
skilt, med undantag av anhöriga och kontaktpersoner. I detta avsnitt sam-
manställs brukarinformanternas erfarenheter av såväl strukturell som indivi-
duell inkludering och exkludering vid mötet med andra i samhället. Följande 
citat är ett exempel på Annas reflexion över svårigheterna med att nå fram 
till ett äkta möte med människor i den nära omgivningen. Anna och Karl 
bodde i en egen bostad, och Anna formulerade sig så här: 

 
Vi umgås inte med våra grannar. Det blir inte så att vi gör det. Det vill 
vi nog men det är svårt. Man är ju inte som dom. Nej det känns som om 
vi är litet dummare. Annars ville vi nog göra det. Ibland går jag och 
hälsar på min bror. Jag har mina syskon, mor och far. Jag har en bror 
som bor här i X-stad, han är sammanboende och någon gång träffar jag 
honom, men inte så mycket. Han har sin trädgård att sköta, så han hin-
ner inte. Nej, jag är inte som andra. Det tänker jag på för det mesta var-
je dag. Jag gör det jämt. Vi går på marknader men vi är inte med. Jag 
har inte någon att prata med. (Brukarinformant) 

 
Mötet som strukturell exkludering 
 
De särskilda insatsernas organisering, som daglig verksamhet, särskilt boen-
de samt viss fritidsverksamhet enbart för personer med utvecklingsstörning i 
särskilda lokaler, begränsade möjligheterna till individuella möten med 
andra i samhället och kan därmed ses som tecken på strukturell exklusion.  
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Det föreföll finnas en ömsesidig rädsla för oväntade möten. I observationer 
och intervjuer fanns exempel på strategier för att undvika mötet. Informan-
ter, personal och anhöriga undvek på olika sätt mötet med samhället. Genom 
att leva på separata arenor undveks kontakt, närmanden och konfrontationer. 
Detta exemplifieras av de omotiverade separata tider som fanns för lunch i 
den utflyttade dagliga verksamheten. Deltagarna i Industritjänst, som åt 
lunch på Samhall på en egen tid, var ett exempel på en struktur som innebar 
att man undvek möten med andra. Enligt arbetsledaren i Industritjänst hand-
lade det inte någon regel: Det blev bara så.  

Även de promenader som inom ramen för daglig verksamhet organisera-
des kollektivt istället för individuellt, på grund av bristande resurser, innebar 
ett tydligt exkluderande och ett reducerande av möjligheterna till enskilda 
möten. När studieförbund och omsorgernas fritidsverksamhet lade cirkel-
verksamhet och träffar till dagcenterlokaler på kvällstid undveks möten med 
andra. Relationer och möten fick en anpassad omsorgskaraktär på dessa are-
nor som på dagtid användes för daglig verksamhet. Studieförbunden hade 
ofta egna lokaler, centralt i samhället, som vanligtvis användes för cirkel-
verksamhet.  

Det existerade en sorts omedveten vardagsexklusion som genomsyrade 
verksamheterna. Vardagsexklusionen hade även andra uttryck, exempelvis 
att personalen i särskilt boende krävde kvitton av informanterna även för 
mindre inköp, lade pengar i kuvert för betalning samt hade en allmänt upp-
fostrande attityd. Vid ett par observationstillfällen hände att informanterna 
begärde att få kvitto på mindre inköp t.ex. tidning eller hamburgare, för att 
efterleva reglerna i gruppbostaden. En person, som enligt min bedömning 
inte hade behov av det, hade också ett kuvert med pengar med sig från 
gruppbostaden vid besök hos fotvården. Detta påverkade, enligt min tolk-
ning, mötet med allmänheten i affärer och serviceinrättningar genom att den 
enskildes eget ansvar reducerades.  

I början av observationsstudien noterade jag att Monica regelbundet gick 
till banken för att ta ut sin pension i de speciella valörer på sedlarna som hon 
önskade samt betalade räkningar. I slutet av observationsstudien berättade 
hon:  

 
Nu får vi inte gå in på banken längre. De har så mycket att göra på ban-
ken, de tycker att man ska använda giro, och så får man ta ut pengar på 
bankomat, det har jag gjort förut. Jag vill ha växelpengar, men nu får 
man bara 500-lappar, det var bättre att gå på banken innan. Jag kan 
inte själv ta ut pengar på bankomaten, personalen får hjälpa mig, jag 
tar ut en gång i månaden. (Brukarinformant) 
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Personalen i daglig verksamhet räknade också ut vad hon skulle betala för 
lunchen och skickade en räkning till henne. Hon hade svårt att läsa och för-
stå sambandet mellan luncherna och räkningen, som senare betalades av 
hennes gode man.  

 
Mötet som individuell exkludering 
 
I informanternas utsagor kunde jag känna igen olika uttryck för hinder för 
delaktighet såsom negativa attityder, värderingar och bristande kunskaper i 
samhället. Motståndet mot delaktighet uttrycktes också som rädsla och käns-
la av utanförskap hos brukarinformanterna själva, och just rädsla var ett tema 
som återkom i intervjuerna. Flera informanter uppgav att de var rädda för att 
vara ute i samhället, de gick inte ut när det var mörkt, de hade inte pengar på 
sig och de handlade ofta på måndagar på förmiddagen, när det var färre kun-
der i affärerna. En förklaring kan vara att de äldre informanterna delvis hade 
uppfostrats eller disciplinerats till kollektiva aktiviteter med begränsat ut-
rymme för ett eget ansvar. Brister i bemötandet från allmänheten påverkade 
och reducerade informanternas möjligheter till delaktighet i samhället. På 
caféer, restauranger och på pub noterade jag i mina observationer hur all-
mänheten ibland undvek möten med personer med utvecklingsstörning ge-
nom att de flyttade sig eller vände sig bort. Vid en observation på en pub 
blev en annan besökare ledsen över att möta Sixten. Vad som var anledning-
en till detta var oklart, men Sixten blev märkbart illa berörd. Jag observerade 
även att Maja råkade ut för otaliga situationer med subtilt undvikande både i 
samband med möten i pensionärsföreningens regi och i arrangemang i sam-
hället för övrigt. En annan händelse som exemplifierar individuell exklusion, 
inträffade när jag som observatör deltog i en semestervistelse på en semes-
terort tillsammans med tre personer med utvecklingsstörning och två anställ-
da. Efter önskemål av de tre personerna besökte vi en djurpark med nöjes-
fält, varifrån följande observationer är hämtad. 

 
Ur några observationer 
 
Per, som har Downs syndrom, ville åka radiobil tillsammans med mig. Vi 
ställde oss i kö, köpte biljett och satte oss i en bil. Per var strålande glad, 
pratade och gestikulerade. Det var inte helt lätt att styra bilen och skyltar på 
rampen uppmanar besökare att inte köra på varandra. Per och jag blev dock 
ett byte för flickor och pojkar i uppskattningsvis i tio-tolv års ålder. Vi blev 
påkörda hela tiden - framifrån, bakifrån och från sidorna. Vi lyckades inte 
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frita oss. Per skrattade hela tiden men sa inte heller att han ville åka en gång 
till.  

Per sa inte något eller visade på annat sätt att han inte tyckte om bilturen, 
men var han anpassad till det eller van vid detta bemötande, eller var negativ 
uppmärksamhet bättre än ingen? Jag tolkade det som ett möte präglat av 
aggression.  

Individuellt undvikande från människor i samhället fanns vid många ob-
servationer men vid golfbanan blev det mycket tydligt. På samma arena 
fanns dock ett möte som kännetecknades av ömsesidig interaktion. 

Sixten betalade för en hink bollar och lån av klubba i golfbutiken och 
samtalet mellan honom och den person som skötte butiken var naturligt. På 
golfbanan var det till en början omöjligt för honom, trots upprepade försök, 
att få kontakt med andra spelare vid utslagsplatsen. Ett viktigt undantag var 
den unga kvinna som lätt och enkelt diskuterade med Sixten om längd, bollar 
och annat. 

 
Ur en intervju 
 
Sara hade flyttat från en mer kollektiv boendeform till en egen lägenhet i 
särskilt boende. Detta innebar att hennes möten med samhället och profes-
sionella nu var individuella och i en intervju beskrev hon en svår upplevelse, 
en händelse som hade inträffat en vecka före intervjun. Hon hade gått på stan 
när hon mötte en vuxen person som kastade glåpord till henne. Hon hade 
svårt att hantera detta och blev mycket upprörd. Hon gick först till ett litet 
café, som hon brukar besöka, och berättade om sin upplevelse. Personalen 
lyssnade, höll med henne och sa att det inte var klokt vad folk är hemska nu 
förtiden. Därefter gick hon till sin lägenhet och pratade med personalen, som 
hon upplevde som förstående. Efter detta ringde hon till en god vän i en an-
nan gruppbostad, där hon bott tidigare, som lovade henne att om han visste 
vem det var som varit oförskämd mot henne skulle han ta itu med den perso-
nen. Sara skrattade när hon berättade om detta men var fortfarande illa be-
rörd och att hon hade aktivt sökt stöd för att bearbeta den obehagliga händel-
sen visar också vilken stark betydelse den hade. 

Sammanfattningsvis hade brukarinformanterna dels exkluderande dels 
mer komplicerade erfarenheter av möten med samhället. På den individuella 
nivån hade informanterna, när det gällde komplicerade möten, känslor av 
utanförskap, bristande självkänsla och strategier för undvikande av möten. 
Det fanns också ett ömsesidigt undvikande av möten. Andra strategier som 
återfanns som ett mönster i det empiriska materialet var att informanterna 
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satte sig på sista raden längst bak vid offentliga arrangemang exempelvis i 
kyrkan, hembygdsparken och olika nöjeslokaler.  

 
Mötet som strukturell inkludering 
 
De nyare formerna av särskilt boende, utflyttad daglig verksamhet samt fri-
tidsverksamhet i samhället har lett till bättre förutsättningar för strukturell 
inkludering, genom att personer med utvecklingsstörning har enklare att 
finna mötesplatser i samhället. Exempelvis skapar gruppbostad som trapp-
husmodell möjlighet till interaktion med övriga grannar. I mitt material kun-
de jag se att denna interaktion innehöll både konflikter och samspel.  

Stina, en av intervjupersonerna, berättade: Vi träffar våra grannar så litet 
som möjligt. Det är bäst så. Inger hade kommit i konflikt med grannarna och 
haft synpunkter på hur de tog hand om sin katt: Jag pratar inte med gran-
narna, jag tål inte se dem. Anna och Karl hade stöd av hemtjänsten: Vi har 
bra hjälp. De hade själva övertagit rutiner från gruppbostaden med hemmets 
skötsel o.s.v. Anna reflekterade över stödet från, och mötet med, hemtjänsten 
i relation till det tidigare stödet i gruppbostaden: De bestämmer litet över oss 
(hemtjänsten min anmärkning) fast mindre än i X-vägen (gruppbostaden, 
min anmärkning), men man fick litet mer hjälp av dem. 

I de dagliga verksamheterna, i såväl café som butiker, fanns ett samspel 
mellan deltagarna i verksamheterna, cafégäster och kunder. När kunder i 
presentboden beställde tryck på handdukar av namn eller figurer med olika 
färger på pågick ett samspel. I caféet pågick ett vardagligt samspel mellan 
deltagarna och kunderna om väder, kaffebröd, händelser i stan etc. Några av 
kunderna återkom i stort sett dagligen. När fritidsverksamheten organisera-
des på allmänna arenor skapades mötesplatser och förutsättningar för sam-
spel. Samspelet kan sägas leda till och utveckla social inklusion. 

Informanterna visade intresse för, och nyfikenhet på, att vara delaktiga i 
samhällslivet. Det fanns flera exempel från konserter och dramagrupper, där 
personer med utvecklingsstörning var aktörer och mötte andra i ömsesidiga 
öppna möten. Dessa möten gav stolthet, identitet och tillgång till interaktion 
på nya arenor i samhället. Motsvarande exempel fanns inom handikappidrot-
ten. Medlemskap och en aktiv roll i handikapprörelsen verkade enligt vad 
jag kunde se som faktorer, som underlättade delaktighet i samhället. Andra 
strukturella faktorer som var lätta att identifiera som viktiga för social inklu-
sion var insatser som kontaktpersoner och kontaktpersonal, som i sig innebar 
möten med en strävan mot delaktighet. 
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Det fanns många exempel i min studie på en öppenhet i samhället och många 
möten med allmänheten präglades av respekt och förståelse, men det fanns 
även exempel på undvikande, aggression och avståndstagande.  

De särskilda FUB-arrangemangen och fritidsverksamhetens länsövergri-
pande arrangemang, exempelvis länsdanser, gav möjlighet att utveckla det 
sociala nätverket, att finna partners, vänner samt stöd för att bibehålla tidiga-
re relationer. I gruppbostäder och fritidsverksamhet arrangerades ofta mötes-
platser enbart för personer med utvecklingsstörning. Det var ett sammansatt 
område där informanterna hade många uppfattningar, erfarenheter och upp-
levelser. I de tre kommunerna fanns musikgrupper, som i varierande grad 
sjöng och spelade inom ramen för det allmänna kultur- och nöjesutbudet på 
olika offentliga arenor i respektive samhälle. Under undersökningsperioden 
blev antalet framträdanden allt fler. Delaktighet i samhällslivet konkretisera-
des genom att musikgrupperna underhöll vid olika arrangemang i karnevals-
tåg, utomhuskonserter samt medverkade vid gudstjänster. Café Stockrosen 
medverkade under marknadsdagar genom att sälja kaffe, baka längsta vete-
längden, sälja marknadskringlor m.m. i ett stånd på gatan. Personal i fritids-
verksamheten och daglig verksamhet ansvarade för samtliga av dessa aktivi-
teter i samarbete med organisationer och kyrkor. För att personer med ut-
vecklingsstörning skulle kunna ta plats på dessa arenor krävdes aktiv med-
verkan av personal. Som observatör följde jag med stort intresse många av 
dessa arrangemang och gjorde observationer, eftersom de utgjorde ett speci-
ellt slags aktiviteter där personer med utvecklingsstörning uppträdde på en 
arrangerad marknad, och där detta skapade särskilda möjligheter för mötet 
med det omgivande samhället.  

Ett annat, mer indirekt sätt att möta det omgivande samhället och därmed 
vara delaktig, var när tre av brukarinformanterna och flera andra personer i 
daglig verksamhet som fyllde 40, 50 eller 60 år, presenterades med text och 
bild på lokalpressens familjesida. Vid samtal med en journalist framkom att 
de på lokalpressen noterat att så gott som alla andra grupper samtidigt tende-
rat att i ökad grad avstå från den uppmärksamheten, medan andelen personer 
med invandrarbakgrund och utvecklingsstörning ökat. Man kan därför natur-
ligtvis ifrågasätta min tolkning av detta som inklusion. 

I likhet med de arrangemang som nämndes tidigare, gav även handikapp-
idrotten en delaktighet i det omgivande samhällslivet för personer med ut-
vecklingsstörning. I B kommun handlade detta främst om innebandytur-
neringar och fotboll med aktiva, framgångsrika utövare. På den lokala pres-
sens sportsidor uppmärksammades omsorgen i B kommuns framgångar, 
exempelvis i fotboll. 
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Östnäs (1997) problematiserar i olika studier fenomenet handikappidrott och 
diskuterar om handikappidrott främst ses ur idrottsperspektiv eller ett rehabi-
literingsperspektiv. Han beskriver fyra olika perspektiv på handikappidrott; 
socialt fenomen, rehabilitering, normalisering samt beundrar- och tycka-
synd-om-perspektivet (Östnäs 2000). Med beundrarperspektivet läggs beto-
ning på prestation och funktionshinder. Handikappidrotten har länge brottats 
med social exklusion och gradvis har idrottare med funktionshinder genom 
Paralympics tagit plats på den internationella arenan. Paralympictävlingarna 
startar ett par veckor efter det ordinarie OS. Även om Paralympics funnits 
länge var det först 1996 i Atlanta som deltagare med utvecklingsstörning 
deltog för första gången (Östnäs, 2000). Av relevans för min studie är Östnäs 
beskrivning av olika perspektiv och i den lokalpress jag studerat var främst 
normaliserings- och beundrarperspektivet de rådande. 

I följande positiva exempel visas inkluderande motkrafter som känne-
tecknas av solidaritet och öppenhet i samhället. Under undersökningsperio-
den anordnades en handikappstämma i ett av länen, där både C och B kom-
muner, länsstyrelsen och handikapporganisationerna i länet var representera-
de. Den vände sig till personal inom handikappområdet, men var öppen för 
alla intresserade. Det var ett stort arrangemang med hundratals besökare 
varje dag i tre dagar. Café Stockrosen engagerades av planeringsgruppen för 
att driva ett café under stämman. Café Stockrosen hade planerat länge och 
långt i förväg bakade deltagarna i den utflyttade gruppen vetebröd och kakor 
till stämman. Caféet var välbesökt och deltagare och personal var nöjda med 
sin insats.  

Initiativ till olika möten med samhället utanför de särskilda insatserna 
togs främst från närpersonalen och intresseorganisationen FUB. Under un-
dersökningstiden togs även initiativ från kommunala företrädare, från när-
ingsliv och kyrkor, för att erbjuda ett aktivt deltagande för personer med 
utvecklingsstörning i olika offentliga arrangemang i samhället. Antalet mö-
tesplatser i samhället ökade påtagligt under undersökningsperioden, efter vad 
jag kunde bedöma utifrån de intervjuer jag gjorde med personal och utifrån 
min läsning av olika reportage i lokalpressen. Detta återverkade även på 
exempelvis Industritjänst, som fick fler förfrågningar om de kunde utföra 
ytterligare arbeten åt företag i kommunen. 

Vid de observationer jag gjorde på kommersiella arenor som bank, post, 
frisör/damfrisering, kiosk, noterade jag att de anställdas relationer till kun-
derna var professionella och att brukarinformanterna fick hjälp och stöd med 
det de önskade. Informanterna valde ibland att, som Per hos frisören, vara 
nästan helt tyst, medan andra pratade, lyssnade på skivor samt diskuterade 
ingående exempelvis med expediten i skivaffären. Informanterna uträttade 
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det mesta av sina privata mindre ärenden självständigt och var bara ibland 
beroende av viss extra service.  

 
Mötet som individuell inkludering 
 
Informanternas positiva möten kännetecknades av personliga relationer och 
vardaglig interaktion. Sixten hade god kontakt med en granne,…en utländs-
ka, som är snäll. Han hjälpte henne litet för hon hade svårt med språket och 
han tyckte om att ha kontakt med en granne. I närbutiken kände Stina och 
kassörskan till varandras namn och Stina frågade hur hennes hund mådde 
o.s.v. Vid observationer på pizzerior och hamburgerbarer uppträdde flera av 
informanterna säkert, var aktiva, visste vad de ville beställa, talade med ser-
veringspersonalen och hälsade på övriga i lokalen. De hade tidigare besökt 
dessa arenor och hade kunskap och erfarenhet av miljön och den sociala 
situationen. Monica hade syjunta med en kusin en gång i veckan och hon 
upplevde det positivt att ha en dag inbokad för egna sociala aktiviteter. En av 
informanterna, som bodde i egen bostad, berättade om sin vardag med nya 
roller och erfarenheter. 

 
Jag har eget boende och bor i L. och trivs bra i min lägenhet. Jag har 
bott själv i många år. Nu har jag fått en inbyggd balkong. Jag fick min 
önskan uppfylld som jag bad om. Jag tål inte solen eller värmen och det 
hjälper ju litet. Sen fick jag gå och hämta färg och målade själv. Jag har 
målat grundfärgen först och sen ska man ta den riktiga färgen. Jag hjäl-
per vaktmästaren här i huset. Jag gör tvättlistor hos dem varje månad 
och städar källaren en gång i månaden. Sopar och tvättar golvet där. 
Jag sa till dem att har ni någonting jag kan göra, så ställer jag upp. Är 
det något så kommer hyresgästerna till mig, om de inte får tag i Sture 
(vaktmästaren, min anmärkning) och sedan meddelar jag Sture. Sedan 
får han ta hand om det när han kommer hem.(Brukarinformant) 

  
Brukarinformanterna i denna studie hade ett uttalat intresse av att vara delak-
tiga i samhället och en nyfikenhet på samhället utanför de särskilda insatser-
na. Samtidigt hade de i likhet med andra ett aktivt deltagande i sammanhang, 
där de mötte andra personer med utvecklingsstörning, med samma referens-
ram. I de sammanhangen var brukarinformanterna aktiva och relationerna 
horisontella. För informanterna var delaktighet även en känsla av att ha kon-
troll, att självklart delta i samhället, ha en roll som medborgare samt att ha 
roller såväl som publik som aktör. Återkommande teman i intervjuerna var 
önskningar om chanser, pröva på nya aktiviteter, frihet och en längtan från 
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brukarinformanterna att delta i samhället. I det empiriska materialet fanns 
flera goda exempel på inflytande för den enskilde personen. En av brukarin-
formanterna deltog t.ex. i ett seminarium vid universitetet, där hon framträd-
de och talade om sina erfarenheter av funktionshinder.  

 
Det var bra att alla fick prata. När jag kom tillbaka till F-skolan så be-
rättade jag om det för hela klassen en torsdagsmorgon. Jag fick sitta 
därframme där Anna-Stina (läraren, min anmärkning) brukar sitta. Det 
var bra gjort av mig. (Brukarinformant) 

 
Likartade positiva erfarenheter av att själv föra sin talan hade en informant 
från sitt deltagande i en forskningskonferens i Skövde.  

 
Det kändes bra i Skövde. Annars brukar mest föräldrarna prata. De ut-
vecklingsstörda pratade själva, bara några föräldrar var med. (Brukar-
informant)  

 
Vi ska synas litet mer, göra handikappdagar, som vi hade i Parken. 
Många kom. Vi ska synas mer och berätta i skolor. (Brukarinformant) 
 

Även hos andra informanter fanns goda erfarenheter av, och en önskan om, 
att ha inflytande i olika sammanhang både där fokus låg på funktionshinder 
men även i andra sammanhang. 

Inom flera områden visade brukarinformanterna att de var stolta över sitt 
vardagsliv, sina lägenheter, möbler och tillhörigheter. De kände även stolthet 
över arbetet: En av informanterna beskrev det så här: Jag har de svåra job-
ben. Jag har bakat lussekatterna. En annan beskrev det första besöket hos 
tandläkaren utan stöd: Jag klarade det. Informanterna var också stolta över 
sina föräldrar, syskon, syskonbarn och sina föräldrahem. De var stolta över 
inflytandet och mötet med verksamheten, när de kunnat påverka stöd och 
service. De var stolta över mötet med samhället i tidningsreportage och när 
de var aktörer i teaterföreställning och orkester, över sin medverkan i FUB 
Stenen, och som deltagare i den första forskningskonferensen i Sverige, som 
anordnades för personer med utvecklingsstörning och forskare. Detta kan ses 
som en bit på väg mot delaktighet och social inklusion. Informanterna hade 
emellertid andra erfarenheter, vilket framgått i kapitel 8, som inrymde kamp, 
ilska och sorg som exempelvis när de hindrades av såväl politik, organisa-
tion, som profession, att utöva sitt medborgarskap. 

Fritidsverksamhet och de utflyttade grupperna i daglig verksamhet uppvi-
sade en uppluckring av makt och kontroll i relationen brukare och personal 
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genom brukarinformanternas inflytande över planering och innehåll i verk-
samheterna. I deltagandet på olika arenor, som dansrestaurang, bowlinghall, 
bibliotek, simhall, närbutiker m.m. var mötet med och bemötandet från andra 
personer i samhället avgörande för möjligheterna till delaktighet.  

Vid ett antal observationer i lokalbuss, på pizzerior och gatukök bemöttes 
informanterna med omtanke och hjälpsamhet av andra medborgare. De fick 
stöd med att exempelvis finna en sittplats, hjälp med väskan, brickan, jackan 
o.s.v. 

 
 

Mötet med verksamheten  
 
Med verksamheten avses de särskilda insatserna för boende, daglig verk-
samhet och fritid. Den rumsliga, administrativa och sociala organiseringen 
av daglig verksamhet och gruppbostad hade delaktighet i samhällslivet enligt 
LSS som mål. Mötet med verksamheten handlar också om mötet med den 
personal som arbetar i de särskilda insatserna. 

 
Verksamheten som strukturell exkludering 
 
Inriktningen att fysiskt exkludera personer med utvecklingsstörning fanns 
som en planeringsstrategi för beslutsfattare i kommunerna och diskuterades 
eller ifrågasattes oftast inte i de dokument jag studerat. Detta kan förvåna 
med tanke på att dessa beslutsfattare hade som uppgift att implementera 
målen i LSS om full delaktighet i samhällslivet för de personer som hade 
insatser enligt lagen. I protokollen diskuterades organisationens ekonomiska 
och personella förutsättningar, samordningsvinster och inrättandet av kon-
taktvägar mellan verksamheter och politiker. I protokollen framkom inte, 
förutom undantagsvis, någon diskussion om brukarinflytande (se nästa av-
snitt om strukturell inkludering vid mötet med politiken). Enligt den bärande 
principen i LSS om tillgänglighet ska den enskilde kunna utöva sina med-
borgerliga rättigheter och skyldigheter samt kunna ta del av samhällsinfor-
mation, något sådant fanns det alltså inte spår av i de nämnda protokollen.  

Flera av gruppbostäderna var likartade i kommunerna men tillgången till 
personal varierade i omfattning i förhållande till brukarnas ålder och funk-
tionshinder. Ofta ingick tillgång till gemensamhetsutrymmen i gruppbosta-
den. Gruppbostäder, uppbyggda efter dessa principer, var lätta att känna igen 
och hade en institutionsprägel, de var relativt stora och låg ofta helt i mark-
plan. Förändringen från vårdhem till gruppbostad hade inte i detta avseende 
på något avgörande sätt lett till inklusion i samhället enligt den tolkning jag 
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gör av gruppbostädernas lokalisering och utformning. Utvecklingen mot 
gruppbostäder som var fysiskt inkluderade i ordinarie bebyggelse pågick 
under undersökningsperioden och blev snart det främsta alternativet. 

Daglig verksamhet kunde å ena sidan vara exkluderande, t.ex. det som 
pågick vid dagcentra i särskilda dagcenterhus. Å andra sidan fanns det daglig 
verksamhet som var fysiskt inkluderande då i form av utflyttade grupper. I 
det senare fallet var verksamheten inbjudande till möten och verkade ge 
goda förutsättningar för delaktighet i samhällslivet. 

På mikroplanet utifrån de enskilda brukarinformanternas perspektiv fanns 
ingen önskan om att bibehålla nuvarande organisationsstruktur. Som vi sett i 
tidigare kapitel ville brukarinformanterna ha mindre rutiner och mer valmöj-
ligheter när det gällde bostadsformer och daglig verksamhet. Det fanns spår i 
intervjumaterialet och i observationsmaterialet av intentionerna i LSS om att 
stärka brukarens inflytande, men också brister i brukarinformanternas infly-
tande i vardagen. 

 
Verksamheten som individuell exkludering 
 
Mötet med omsorgsorganisationen kunde ta sig helt olika uttryck för brukar-
informanterna. I den mån man kan tala om något mönster här, är det i termer 
av individuella lösningar, ofta på professionens villkor. Stig hade daglig 
verksamhet vid ett traditionellt dagcenter och hade önskemål om att först få 
en praktikplats för att kunna byta till en annan daglig verksamhet, belägen på 
gångavstånd från hans bostad. Han var övertygad om att han kunde gå dit 
med sin rollator. Han hade tagit upp det på konferenser och med ansvariga 
för daglig verksamhet. När får jag prya? Jag var på studiebesök för ett år 
sedan och de sa att jag var välkommen. Jag får fråga Birgitta, de har haft 
det litet bökigt. Jag vill dit! (Brukarinformant). Stigs förfrågan fick inget 
svar och han formulerade själv en orsak till detta. Personalen vid den dagliga 
verksamheten sa vid min förfrågan om anledningen till att han inte fick en 
praktikplats där: Stig har så mycket annat omkring sig på fritiden, han kom-
mer ut så därför räcker VT för honom. Han exkluderades från inflytande om 
sin egen vardag. Det fanns många liknande exempel från såväl boende som 
daglig verksamhet i materialet. I följande observationsreferat från Stigs dag-
liga verksamhet fanns flera exempel på individuell exkludering från beslut 
och inflytande och en vardag på professionens villkor. Stigs dagliga verk-
samhet, kallad VT, låg i ett industriområde med affärer, restauranger och 
stormarknader i närheten. VT var en industrilokal, som bestod av två stora 
rum, hygienutrymmen och kök. På VT hade fjorton personer i åldrarna 30-55 
år daglig verksamhet och VT var också basdagcenter för några andra perso-
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ner som hade varierande dagligverksamhet i närområdet. Gunvor och Sigrid 
var anställda på daglig verksamhet. 

 
Ur en observation 
 
Alla som deltar i daglig verksamhet här har förpackningsjobb. Lokalerna är 
litet slitna. I dag ska det komma en leverans som det är litet bråttom med, 
säger Stig. Ingen är rullstolsburen. Ingmarie kommer och frågar hur många 
smörgåsar hon ska bre till kaffet, deltagarna sköter kaffet förmiddag och 
eftermiddag en vecka var och betalar 70 kronor i veckan för kaffet. Klockan 
halv tio är det kaffe och alla har sina egna muggar, Ingmarie har brett smör-
gåsar och ställt på en vagn, Lisa tar saft och bröd till Stig och jag får en 
mugg av Ingmarie och sätter mig bredvid Stig, Lisa, Alvar och Karin. Vi 
småpratar och personalen tillrättavisar deltagarna litet då och då under kaf-
fepausen. Vi går tillbaka till arbetet och packar fyra krokar av samma sort i 
en plastpåse, vi lägger dem i en kartong för nästa person att sätta på kläm-
man.  

Efter en stund kommer dramaledaren Malin in oanmäld. Hon har inte va-
rit här förut. Hon vill tala med Stig om dramagruppen under våren, hon kan 
tänka sig att de arbetar litet mer tillsammans på dagtid och åker runt till olika 
dagcenter och dramatiserar berättelser. Stig blir heltänd på idén, de diskute-
rar vidare och snart försvinner Malin för att tala med personalen om detta. I 
den diskussionen deltar inte Stig. När vi ska gå till lunchen kommer Malin 
och säger att hon talat med Ingrid och att det går bra att taxin kommer litet 
tidigare på tisdagar, så att Stig kan vara med och öva i Spovens lokal. Stig 
beställer dagens rätt och Anders, som står bakom disken, känner honom och 
alla de andra till namnet och hjälper honom att bära ut maten till bordet. Folk 
kommer och går, hejar och verkar känna igen varandra. Efter lunch deltar 
Stig i en studiecirkel om pengar. Några deltagare är sjuka så Ingrid kommer 
överens med Mats och Stig om att inte använda kursboken. Den är litet 
gammal. Där finns t.ex. tioöringar i den, som inte används längre, säger 
hon. Stig och Mats räknar en halvtimma med vanliga pengar och det funge-
rar bra. Stig berättar att en gång om året har de anhörigträff, då kommer 
anhöriga till VT, men då är inte deltagarna med Vi blir alldeles för många då 
säger Gunvor. På eftermiddagen fortsätter arbetet igen, ljudnivån är hög. Vid 
kvart över två är det kaffe igen. Stig har köpt en kaka eftersom jag är där, 
och Christina har hjälpt honom att handla sockerfritt bröd till dem som be-
höver det. Alvar har bryggt kaffe och får en tillrättavisning av personalen för 
att han bryggt för mycket. Då kan vi dricka mer, säger han men Gunvor och 
Sigrid säger: Det brukar vi ju inte göra. Stig är glad och pigg, han ska träffa 
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sin kontaktperson idag, som ska gå med honom till dramagruppen på kväl-
len.  

I observationsreferatet finns exempel på Stigs möten i daglig verksamhet 
och hans svårigheter att få inflytande i vardagen. Närpersonalen tolkade hans 
behov och bestämde att VT i strid med hans önskemål var det bästa alterna-
tivet för hans dagliga verksamhet. Dramaledaren och personalen tog beslut 
om hans vardag och innehållet i daglig verksamhet. Därutöver tog enhets-
chef och närpersonal beslut om organisering av anhörigträffar. Detta obser-
vationsreferat speglar hur verksamheten kan tolkas utifrån det som Tilly 
(2000) betecknar som möjlighetsansamling, genom att de anställda planerade 
och tog beslut och där brukarna inte hade möjlighet att påverka sin vardag. 

När målen för stöd och service i de särskilda insatserna inte genomfördes 
i praktiken blev resultatet social exklusion. Monica, som bodde i gruppbo-
stad, gav ett konkret exempel på hur schemaläggning för personal försvårade 
hennes delaktighet i samhällslivet: Klockan åtta måste jag vara hemma för 
då ska jag ta ögondroppar. Man får inte vara på RIA tills det är slut, det 
håller på till klockan nio. (Brukarinformant) 

Från intervjuer framkom andra svårigheter relaterade till fysisk och social 
exklusion i gruppbostaden. Brukarinformanterna önskade komma närmare 
samhället, få tillgång till fler mötesplatser samt att bättre kunna påverka sin 
fritid. 

 
Jag vill flytta fram, jag vill flytta till stan, jag får nära till simhallen och 
hockeyhallen om jag flyttar. Om jag bor i stan kommer jag iväg mer än 
vad jag gör här. (Brukarinformant) 

 
Jag bor i egen lägenhet på två rum och kök (inom särskilt boende, min 
anmärkning). Jag har tänkt flytta närmare stan, så att man har närmare 
till kyrkan och så. Men personalen säger att jag behöver hjälp och de 
tycker att det är svårt att komma dit och jag får mycket hjälp av dem. De 
tyckte inte att det var någon idé. Jag slängde lappen, så nu står jag nog 
inte kvar på listan. Jag får nog bo kvar här, för det är så svårt och dumt 
att flytta. (Brukarinformant) 

 
Brukarinformanterna hade också andra svårigheter att påverka sin vardag. 
Karl hade resignerat inför svårigheterna med att få sina rättigheter tillgodo-
sedda. Han ville ha en ny kontaktperson eftersom den tidigare hade slutat. 
Han berättade att: Nu får de inte tag i någon till mig. Jag har inte någon att 
prata med så det skulle vara bra med en kontaktperson. 
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På samtliga arenor fanns normativa inslag bland annat när det gällde aspek-
ter på hälsa. En del av denna hälsoinriktning har sina rötter i fritidens idé 
vilket diskuterats tidigare under avsnittet om vardagens arenor, om ”rätt 
använd fritid” (jfr Eskilsson, 2000) samt i ett disciplintänkande (jfr den tidi-
gare refererade beskrivningen av det institutionella kontrollerandet av målti-
der, glupskhet och disciplin). Vid början av observationerna i Nannys pre-
sentbod drack deltagare och personal kaffe på eftermiddagen. Så småningom 
förändrades detta till saft och i slutet av perioden var saften ersatt av vatten. 
Orsaken till det var att det av personalen upplevdes onödigt med kaffe och 
mer hälsosamt med vatten: De dricker ju kaffe så fort de kommer hem, för-
klarade en av de anställda. Kontrollen innefattade även hälsoundersökningar, 
tandvård, mediciner, fotvård, pausgymnastik, att glasögon användes, plane-
ring av veckans måltider, städning och hygien, det vill säga sådant som rörde 
den enskilde rent fysiskt. Men de normativa inslagen omfattade även sådant 
som rörde sättet att uppträda, hålla ordning och vara skötsam, som t.ex. 
hemmets utseende, inneskor, klockringning för kaffe på förmiddagen o.s.v. 
Det är ingen överdrift att säga att kontroll präglade verksamheten vid både 
boende och daglig verksamhet. Enligt personalen var orsaken att ingen ska 
glömmas bort ett argument som alltså främst kan kopplas till omvårdnadsan-
svaret. 

Rätten till självbestämmande och personernas möjligheter till självbe-
stämmande kolliderade med de regler och kontrollsystem som fanns i de 
utflyttade grupperna. Relationerna mellan brukarinformanter och närpersonal 
karakteriserades av klara gränser och positioner samt följde vissa mönster. 
Vissa samtalsämnen, som att tala om utvecklingsstörning, negligerades. Be-
hov av att diskutera upplevelser av det egna funktionshindret stötte jag även 
på i en tidigare observation från Strandboden (Jfr kapitel åtta). Det förhåll-
ningssätt, som visades från personal, till sådana frågor om funktionshindret, 
kan karakteriseras som ett avvisande och undvikande möte. Detta avvisande 
och undvikande var emellertid inte öppet eller särskilt tydligt för personerna 
med utvecklingsstörning och troligen inte ett medvetet förhållningssätt från 
personalens sida. Mötet som ett äkta möte mellan ett jag och ett du i Bubersk 
mening kom inte till stånd. Genom att det var en diffus och, kanske man kan 
säga psykologiskt exkluderande hållning till angelägna frågor, var risken 
uppenbar att man minskade istället för att öka självförtroende och oberoen-
de. Helhetsintrycket vill jag beteckna som en ”omedveten vardagsexklu-
sion”. 
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Verksamheten som strukturell inkludering  
 
Ett exempel på strukturell inkludering för brukarna var det boendeprojekt 
som startat i C kommun. Där pågick ett projekt, som hade som mål att öka 
delaktigheten. Utgångspunkten var dock att hitta billigare alternativ till 
gruppbostäder. Bostäder hade byggts med alternativa möjligheter till boende. 
En personallägenhet fanns i området och några av brukarna hade köpt bo-
stadsrätter. En individuell bedömning av stöd och service gjordes för och i 
samråd med var och en av de tio personer som deltog i boendeprojektet vid 
undersökningstillfället. En personallägenhet fanns i området. Personal-
gruppen bestod av både kvinnor och män och fritidsfrågor hade efter på-
tryckningar från anhöriga fått en framskjuten plats. Ytterligare ett exempel 
på strukturell inkludering var att personalgruppen hade organiserat sitt arbete 
så, att varje person hade en kontaktpersonal som gav brukarna individuellt 
stöd. Målet med kontaktpersonalens arbete var att genom aktiv interaktion 
med brukaren arbeta för delaktighet. Detta innebar att lyssna på och diskute-
ra med brukaren och denna personal hade ett särskilt ansvar för personen, 
kontakter med anhöriga, läkare, tandläkare, god man, ekonomi och fritid. 
Detta upplevdes enligt projektledaren mycket positivt av brukarna och med-
verkade till den individuella inkluderingen. I samtliga undersökta gruppbo-
städer hade varje person, som bodde i gruppbostad en kontaktpersonal.  

En arena för kollektivt inflytande fanns exemplifierad i organiseringen av 
gruppbostadens månadsmöten. Utformningen av månadsmötena varierade 
men en mötesplats för inflytande fanns i samtliga gruppbostäder i undersök-
ningen. De som bodde i gruppbostaden tog upp ämnen som de ville diskutera 
och allmän information gavs från personal.  

Delaktighet handlade också om att ha möjlighet att ta egna initiativ vilket 
en informant som hade daglig verksamhet i en utflyttad grupp beskrev så 
här: 

 
Jag bakar bullar, sockerkakor, pepparkakor. Ibland är det roligt, ibland 
är det tråkigt. Jag vill göra något annat, pröva nya recept. Det går de 
(personalen, min anmärkning) inte med på - de vill köra med sina enkel-
spåriga. Nu har jag börjat med strassburgare - men det tog tid. Sånt 
kladd säger de - men nu gör vi det. (Brukarinformant)  

 
I den utflyttade gruppen, som bedrev verksamhet i form av en butik, Strand-
boden, fick deltagarna ansvar för vissa konkreta uppgifter som att handla till 
det gemensamma förmiddagskaffet. Personalen planerade och gav instruk-
tioner och deltagarna genomförde uppgifterna. 
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Ur ett par observationer 
 
Ska du gå nu Per? frågar Gudrun som är anställd i daglig verksamhet i en 
utflyttad grupp, Strandboden. Nej, jag ska vila litet först. Gudrun har tagit 
fram en tygväska, skrivit en lapp och lagt en femkrona på den. Per tar en 
vagn, lägger i femkronan, går in på varuhuset AD, lägger olika varor i vag-
nen och tar en kölapp till charkdisken. Han går fram när det är tomt framför 
disken säger ost. Vilken frågar expediten, Per pekar och måttar upp en lång 
bit Å som en limpa säger expediten, nej den har vi inte idag men hon går 
bakom disken och kommer fram med en rätt stor bit ost som hon erbjuder 
Per vilket han accepterar. Strax därefter ser jag att han får hjälp att hitta the 
av en yngre expedit. Per ställer sig i kön till kassan. När det är hans tur att 
betala säger han: Boken. Brukar du handla på bok? Per nickar.Var bor du? 
Per svarar: På Järnvägsgatan. Kassörskan går till informationsdisken och 
hämtar en blå bok, letar och letar och finner snart något och han får skriva 
sin signatur. Per packar ner sina varor i den blommiga tygväskan och går 
tillbaka till den utflyttade gruppen. 

Jag frågar Gudrun vilka möjligheter de i den utflyttade gruppen har att 
vara delaktiga i samhället. – Det är svårt att gå ut alla och det är ju trevli-
gast, men ibland går vi ut och då stänger vi. Som svar på min fråga varför 
alla skulle gå ut samtidigt förklarar Gudrun: Om vi inte går ut alla tillsam-
mans kan det ju bli orättvist, så det gör vi inte. 

En person hade nyligen flyttat till en gruppbostad som låg mer centralt 
och en annan informant, som hade flyttat till gruppbostad för drygt ett år 
sedan beskrev det så här:  

 
Det är bättre här, man har litet folk omkring sig, det hade man inte i Li-
raholm, det var bara skog omkring därnere. Här ser man folk och här 
trivs jag och nu är jag lugn. (Brukarinformant) 

 
Jag tycker att det är roligt att pröva att bo själv. Det första året var rätt 
jobbigt, jag saknade mina kompisar och min mamma och pappa. Jag 
städar på tisdagar. Personalen hjälper mig med pengarna men på hel-
gerna handlar jag själv. Jag har en tidning som jag läser när jag kom-
mer hem efter jobbet. (Brukarinformant) 

 
Organisering med kontaktpersonal gav möjligheter för den enskilde att få ett 
individuellt stöd för ökad delaktighet i samhällslivet. Som exempel på detta 
berättade en av informanterna: 
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Vi har varit i Italien, Klas (kontaktpersonalen, min anmärkning) och jag, 
och tittat på fotboll. Vi bodde på hotell och det var roligt. Vi åt frukost 
ihop och var på fotboll tillsammans. Det var en upplevelse att se itali-
ensk fotboll. De andra resenärerna var jättetrevliga och vi ska träffas 
snart igen. (Brukarinformant) 

 
Ulrika bodde i gruppbostad i trapphusmodell, där personalen hade en lägen-
het skyltad som ”Personallägenhet gruppbostad” på samma våningsplan. Det 
var fem personer som bodde i gruppbostaden, var och en i sin lägenhet. Hon 
upplevde att hon bemöttes med respekt av personal, som tillsammans med 
henne planerade det stöd som hon vill ha och behövde. – Där jag bodde 
tidigare försökte de styra över mig. Vid mitt första besök visade hon stolt sin 
fräscha tvårumslägenhet, kök och allrum i ett, hall och sovrum. Hon trivdes 
mycket bra i sin lägenhet, som låg så centralt att hon kunde komma till stan 
på ett enkelt sätt. Hon hade nyligen flyttat från en annan äldre gruppbostad 
där hon endast hade ett eget rum och delade kök och hygienutrymmen till-
sammans med fyra andra personer. Varje söndag gjorde hon och personalen 
upp en ”matlista” för veckan, hon städade en bestämd dag i veckan och 
handlade tillsammans med personal på tisdag eftermiddag. Var fjärde vecka 
hade hon ”hemmadag”, hon åkte till sina föräldrar en helg i månaden och till 
alla större helger. Ulrika upplevde dessa rutiner som ett stöd. De som bodde i 
gruppbostaden kunde om de önskade delta i gemensamt kvällskaffe i perso-
nallägenheten varje kväll klockan åtta. De bjöd in varandra när de fyllde år 
och ibland köpte de pizza från en närbelägen pizzeria och åt tillsammans. 

Ulrika hade en pärm med omsorgsverksamhetens fritidsarrangemang där 
hon hade programblad och anmälningar ilagda. Ulrika var den enda av in-
formanterna som hade en individuell plan, en rättighet enligt LSS, Den har 
jag och Lena (LSS- handläggare min anmärkning) gjort upp berättade hon. 
Sist det var möte handlade det om att byta sjukgymnast. Ulrika upplevde att 
hon kunde påverka sin situation aktivt genom den individuella planen och 
sitt engagemang i FUB. Ulrika hade kontaktperson, ledsagare och god man, 
färdtjänst samt deltog i olika kurser. Under undersökningsperioden ansökte 
hon om och kom in på en ettårig folkhögskolekurs. Kommunen avslog hen-
nes begäran om ersättning för kursen men med hjälp av god man överklaga-
de hon kommunens beslut i länsrätten. Ulrika talade mycket om att hon fått 
större självförtroende samt mer kunskaper om sina rättigheter genom sin 
aktiva medverkan i FUB och stöd av dess ledamöter: Kerstin trodde på mig. 

I dessa exempel var skriptet med regler och rutiner både ett verktyg för 
att öka delaktigheten i samhället för brukarinformanterna och för att verk-
samheten skulle fungera (Tilly 2000).  
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Mötet med politiken  
 
Med mötet med politiken avses konsekvenserna av de politiska beslut som 
togs i omsorgs- eller omvårdnadsnämnderna och som konkret påverkade 
brukarinformanternas vardag. Mötet med politiken kännetecknades främst av 
dessa politiska beslut och handlingar. Materialet delas i detta avsnitt enbart 
in i strukturell exkludering och strukturell inkludering eftersom individuell 
exkludering och inkludering framträdde i mindre grad i materialet. 

 
Politiken som strukturell exkludering 
 
Som ett exempel på strukturell exkludering beskrivs i detta avsnitt ”uppro-
ret” som handlade om hur ett politiskt beslut påverkade brukarinformanter 
och personal.  

Ett politiskt beslut togs i omvårdnadsnämnden i A kommun om en in-
dragning av den dagersättning, ett stimulansbidrag på 46 kronor om dagen, 
som varje person som deltog i daglig verksamhet fick. De som hade verk-
samhet halvtid fick hälften. Beslutet togs utan diskussion med de berörda 
personerna och när beslutet verkställts och personerna efter någon månad 
antingen själva eller med stöd av personal/anhöriga konkret insåg att peng-
arna inte räckte till som tidigare utbröt en proteststorm. I intervjusvaren 
framkom: 

  
Handikappade har samma rättigheter och villkor som vanliga männi-
skor. Folk tror att man inte är normal när man är handikappad. Vår lö-
ning tycker jag det är hopplöst att de har tagit. Ja, det sa vi till dem; 
Andersson (politiker min anmärkning) var här och vi var så arga. Var-
för har ni tagit bort den? frågade vi. Hon var så arg så. Jag och Sten 
Karlsson sa att vi vill ha tillbaks den för allt vi säljer i affären. Det är 
många som är arga, så det kanske blir så att vi får tillbaks den. Hoppas 
det! Jag vet inte varför de har tagit bort den, de har snålt om pengar sa 
de förstås. Så ska det inte vara. Vi behöver pengarna. (Brukarinformant)  

 
Resultatet blev den största massmediebevakningen någonsin i omsorgernas 
historia i A kommun. När jag kom till Nannys presentbod för att träffa Mo-
nica mötte hon mig. Hon var upprörd och ville prata. 
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Observation och intervjusvar 
 
Monica tar upp ett tidningsurklipp ur fickan och visar att hon är med på bild. 
Hon berättar att hon varit med i tidningar och i TV. Tidningsurklippen finns 
samlade i personalrummet och TV-inslagen är bandade, så efter maten tar 
personalen efter Monicas uppmaning fram filmen och deltagarna spelar den 
om och om igen. Monica berättar att intresseorganisationen FUB kom och 
bjöd på tårta. Det är väl för att vi vågade tror Monica. Det är fel att de gör 
så mot oss säger hon bestämt. 

 
Vad tycker du? Du vill väl också ha lön? Jag behöver inte gå hit men 
jag gör det i alla fall. Någon får ju ställa upp. Nu flyttar jag till X-stad, 
där får de i alla fall lön. (Brukarinformant) 

 
Nu är jag så trött på allt det här så nästa vecka ska jag vara ledig. 
(Brukarinformant) 

 
Beslutet komplicerades ytterligare av att det ursprungligen delvis lanserats 
som ett sparförslag till kommunledningen från anställda. Bakom det låg i sin 
tur hot om indragningar av tjänster. I TV-inslagen poängterade politikerna 
att det måste vara rättvist i förhållande till andra grupper, t.ex. de med psy-
kiska funktionshinder och att valet stod mellan indragningar i verksamheten 
av två ”personal” eller habiliteringsersättning. Frågor om jämlik-
het/ojämlikhet i ett större perspektiv diskuterades inte, utan utsatta grupper 
ställdes mot varandra. Även fortsättningsvis var frågan om habiliteringssätt-
ning levande men protesten fick ingen uppföljning. Min slutsats av detta är 
att det politiska medborgarskapet inte existerade i praktiken för personer 
med utvecklingsstörning. Från personalens synvinkel blev frågan om den 
indragna habiliteringsersättningen komplicerad och handlade även för dem 
om konsekvenser av mötet med politiken. 

 
Det blev en karusell med habiliteringsbidraget, föräldrarna på FUB re-
agerade, de ville gå till tidningarna och de ringde hit och frågade om 
tidningarna fick komma hit. Kommunen gick i taket! 
 
Aftonbladet, lokaltidningarna, radio och TV kom hit, men det var för 
sent. Kommunen sa att det skulle kosta 600 000. Kommunen har å andra 
sidan gett Kvinten en halv miljon kronor till parkeringsplatser. Vi blev 
stämplade som upprorsmakare. Vi blev snärjda ute på arbetsplatserna, 
kommunen sa att ni måste göra besparingar, det ploppade upp ett för-
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slag om att man kanske kunde dra ner Habiliteringsbidraget i stället för 
att förlora personal. Förslaget kom vidare, det var en tabbe av någon av 
våra egna. Det här tog de fasta på och ändå är det småsummor. De hö-
jer sina egna löner. Vi, som personal, var ute på hal is, vi fick tiga, i an-
nat fall satt vi risigt till själva. Arbetstagarna mådde dåligt av all upp-
ståndelse, nu orkar vi inte mer sa de. Vi var trötta vi med, men vi trodde 
ju att något skulle hända. Idag är det så att vi inte får sätta in vikarier 
när vi är sjuka… (Personalinformant). 

 
Närpersonalen hade en nära relation till brukarna och hamnade i en reell 
lojalitetskonflikt där personalens anställningstrygghet spelades ut mot det 
politiska beslutet om indragning av habiliteringsersättningen. Monica tog 
ställning i konflikten om habiliteringsersättningen genom att säga Vi behöver 
personalen. I tidningsreportagen skrev journalisterna om händelsen och an-
vände uttrycket ”den indragna flitpengen”, ett begrepp som saknade aktuali-
tet men användes före 1968. Jag menar att media, genom att använda ett 
ålderdomligt språkbruk, förmedlade en bild som poängterade ett avvikarper-
spektiv snarare än ett medborgarperspektiv, vilket försvårade ett jämbördigt 
möte.  

Informanterna redovisade många upplevelser som kan tolkas som brister i 
medborgarskap och delaktighet. De betvivlade politikernas och chefernas 
vilja och möjligheter att genomföra positiva förändringar. De var osäkra på 
sina egna rättigheter i samhället och hade anpassat sig till en roll som inte 
innebar ett fullvärdigt medborgarskap. De var inte nöjda med den situationen 
och krävde samma villkor som andra medborgare i samhället. Informanterna 
önskade att politikerna skulle skaffa sig mer kunskap om levnadsvillkor för 
personer med funktionshinder genom att möta dem men hade farhågor om 
försämrade villkor. 

 
Vi röstar, vi röstar på posten. Jag tror inte att de bryr sig om vad vi 
tycker, de har inte lust. (Brukarinformant) 
 
Jag röstar, men jag är inte intresserad av politik, de gör ingenting för de 
handikappade. Jag tror att det blir sämre. (Brukarinformant) 

 
De måste, de måste kunna gå ut och tala om hur handikappade har det, 
att vi ska få det bättre, vi som är handikappade ska ha samma villkor 
som vanliga människor. (Brukarinformant) 
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Ibland röstar jag men förra gången röstade jag inte, jag tyckte att det 
var krångligt. (Brukarinformant) 
 
Jag är intresserad av miljöfrågor som sopor och kompost. (Brukarin-
formant) 
 
Jag vet inte om man kan skaffa familj om man är handikappad, nej jag 
vet inte vad folk skulle säga eller vad syskonen skulle säga. (Brukarin-
formant) 
 
Folk tror inte att man är normal när man är handikappad, jag tycker att 
handikappade ska ha samma rättigheter och få bestämma vad de vill el-
ler inte vill. (Brukarinformant) 

 
Reduktion eller borttagning av habiliteringsersättning var en vanlig åtgärd 
vid besparingar i kommunerna. Flera grupper stod mot varandra t.ex. brukare 
mot personal eller personer med utvecklingsstörning mot personer med 
andra funktionshinder. Därutöver var politiker, tjänstemän, intresse-
organisationen FUB och media aktörer i händelserna. När det gällde brukar-
nas kamp kan den främst förstås som en kamp om medborgarskap och infly-
tande. Brukarna kämpade för delaktighet och fick möjlighet att låta sina 
röster höras men saknade såväl inflytande som formella rättigheter vad det 
gällde habiliteringsersättningen. Mina informanter, som alltså var en del av 
dessa brukare, såg och förmedlade både okunskapen och orättvisan i det som 
skedde. Informanterna bedömde även att de generellt hade ett begränsat re-
ellt inflytande, vilket de relaterade till att de hade ett funktionshinder. Politi-
kerna jämförde ekonomiska villkor enbart mellan personer med olika funk-
tionshinder och valde att tolka sitt beslut som att det enbart rörde jämlikhet 
mellan grupper med olika funktionshinder. Denna tolkning överensstämmer 
inte med intentionerna bakom LSS om makt och inflytande. I mötet med 
politiken blev maktperspektivet konkretiserat och speglade hur personer med 
utvecklingsstörning visserligen hade röst, men att de saknade reell makt och 
inflytande över sin vardag.  

Politiker och tjänstemän tog ett beslut som direkt påverkade brukarna 
utan att de hördes. Brukarna informerades inte så att de förstod, utan ställdes 
inför faktum när pengarna inte kom som vanligt. Min uppfattning är att detta 
ledde till en mycket rättslös situation och speglade ett agerande som låg 
långt ifrån de ideala målen om delaktighet och inflytande.  
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Politiken som strukturell inkludering  
 
Strukturell inkludering handlade främst om politikens möjligheter att skapa 
resurser för brukarnas möjligheter till ett socialt medborgarskap. Mina in-
formanter var medvetna om den politiska makten och dess möjligheter och 
inbjöd politiska företrädare till besök i exempelvis daglig verksamhet. När 
politikerna i A kommun, efter påstötningar från brukare och personal, gjorde 
besök i särskilt boende och i daglig verksamhet, upplevdes det som en fram-
gång på grund av att brukarinformanterna fick respons och kunde göra sin 
röst hörd. I B kommun förlade socialnämnden under åren 1996-1998 flera av 
sina sammanträden till lokaler i de dagliga verksamheterna och gruppbostä-
derna. De inbjöd också under denna period enhetschefer till socialnämndens 
möten för att beskriva sina respektive verksamheter. Dessa ansatser beskrev 
personalen som att politikerna lyssnade och ville lära känna vår verksamhet. 
Ytterligare ett exempel framkom i studier av protokoll från socialnämnden i 
kommun B. I kommunen initierades en boendeutredning av socialnämnden 
för att få tilltänkta brukares och anhörigas synpunkter på framtidens boende-
former. I denna utredning (Olsson och Östberg 1998), som utfördes av två 
enhetschefer med ansvar för de särskilda insatserna rörande särskilt boende i 
kommunen, poängterades och konkretiserades brukarinflytandet.  

 
 

Summering av möten med andra, med verksamheten och 
med politiken 
 
I detta avsnitt sammanställs brukarinformanternas erfarenheter av såväl 
strukturell som individuell inkludering och exkludering vid mötet med andra 
i samhället, verksamheten och politiken. 

Individuell exkludering omfattade möten som för brukarinformanterna 
präglades av en jag-det-relation. I de möten som kännetecknades av uppfost-
ran och kontroll blev mötet inte ett äkta jag-du-möte i Bubersk mening (Bu-
ber 1990), utan mötet innehöll en objektifiering av personerna och persona-
lens makt och expertroll accentuerades. Det handlade både om äkta möten 
och om brist på äkta möten.  

Individuell inkludering, å andra sidan, kännetecknades av en jag-du-
relation i mötet. Resor, även utomlands, med endast en eller två deltagare 
och de särskilda insatserna med individuellt personalstöd, innebar stöd för 
individuell inkludering i samhällslivet. Mötet skedde dels på exkluderande 
arenor, dels på inkluderande arenor. Det fanns exempel på såväl undvikande 
som närmande i det individuella mötet med andra personer i samhället. I 
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exemplet från golfbanan (se kapitel nio) handlade det om service och ett 
pedagogiskt förhållningssätt hos personalen i butiken. Öppen fientlighet var 
ovanlig enligt det empiriska materialet, vilket delvis kan ha påverkats av att 
jag som observatör fanns med som en ”skyddande skugga”. Det fanns i dock 
i dessa fall ett ömsesidigt intresse av att närma sig varandra både från bru-
karinformanterna, från de anställda och allmänheten.  

Det politiska beslutet om indragning av habiliteringsersättningen utlöste 
en våg av ilska och indignation. Vem som styrde i kommunen blev tydligt 
och den politiska medvetenheten och maktlösheten konkretiserades. Politi-
kerna använde sig av en konstruktion av funktionshindret som i praktiken 
blev ett maktutövande och tydliggjorde gränsen mellan brukarna och politi-
ken. Politikernas besök i de olika verksamheterna sågs å andra sidan som ett 
uttryck för deras ambition att öka sin kompetens inför beslutsfattandet. 

Mötet med verksamheten präglades av normer som färgade rollerna. Mö-
tet präglades av rollerna, men närpersonalen bröt ibland mot lokala rutiner, 
normer och roller genom att ta ställning för brukarna mot organisationen, 
vilket kan tolkas som ett utryck för att de bröt mot skripten (Tilly 2000). 
Därigenom uppstod en rollkonflikt med risk för sociala konsekvenser, efter-
som deras uppgift som gräsrotsbyråkrater (jfr Lipsky 1980) eller hellre gräs-
rotsarbetare, var att företräda brukarna men också att verkställa handikappo-
litiken i enlighet med kommunens riktlinjer. I mötet med andra, med verk-
samheten och med politiken visas att det inte är tillräckligt att tolka materia-
let enbart strukturellt utan det handlar i hög grad om interaktion mellan olika 
aktörer. 
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10. Ett personalperspektiv på villkor och former för del-
aktighetsarbetet 

 
 
Inledning 
 
Genom den förda handikappolitiken har möjligheterna till delaktighet för 
personer med utvecklingsstörning utvecklats i positiv riktning genom åren. 
Flera forskare. stödjer den uppfattningen, genom att peka på att livsvillkoren 
för personer med utvecklingsstörning blivit bättre, framför allt sett i ett läng-
re tidsperspektiv (Färm 1999, Sundet 1997 m.fl.). Trots detta har jag hittat 
ett antal hinder för att nå delaktighet i samhället för personer med utveck-
lingsstörning. Vi har i de föregående kapitlen sett exempel från främst olika 
brukare på dessa strategier och hinder. Där framgick även att interaktionen 
som en viktig komponent i arbetet med delaktighet i hög grad är beroende av 
relationer mellan personer med utvecklingsstörning och den personal som 
arbetar med dem. I materialet framkom att samtliga brukarinformanter hade 
stöd i vardagen av närpersonal, vars uppgift var att arbeta för att uppfylla 
delaktighetsmålen. Personal på olika nivåer hade en central roll i informan-
ternas liv. Personal, som var handläggare, mötte brukarinformanterna när de 
utförde utredningar, drev projekt, bedömde behov och beslutade om insatser. 
Enhetschefer hade relationer till brukarinformanterna vid uppföljning av 
insatser, och var därutöver arbetsledare för närpersonalen. Personal på olika 
nivåer implementerade således LSS intentioner både som beslutsfattare och i 
vardagsarbetet. Därför blev de viktiga som uppgiftslämnare i avhandlingen.  

Jag har därför valt att i detta kapitel närmare belysa personalens insatser, 
som de själva beskriver dem. Bilden som framtonar blir föga förvånande mer 
positiv än den som brukarinformanterna ger. Men inom flera områden be-
skriver både brukarinformanter och personal likartade svårigheter. I detta 
kapitel beskrivs, sammanställs och analyseras undersökningsmaterialet med 
fokus på främst exkluderande och inkluderande villkor och former för per-
sonalens arbete i verksamheter för de särskilda insatserna, som särskilt bo-
ende, daglig verksamhet och fritidsaktiviteter. Till viss del belyses även bru-
karsynpunkter på personalens delaktighetsarbete. De mönster som framkom 
berörde även relationer mellan brukarinformanter och närpersonal i vardagen 
samt deras relationer till chefer och politiker.  
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Strukturella exkluderande villkor  
 
Personalens delaktighetsarbete påverkades av omorganisationerna i kommu-
nerna. De beskrev hur engagemanget och energin lades på den egna arbetssi-
tuationen och att även brukarna involverades i varierande grad. I de omorga-
nisationer som genomfördes upplevde personalen i de direkta verksamheter-
na att de inte var involverade, de upplevde att de inte fick ta del av förslagen 
men att det var något på gång. Valet kom emellan och beslut om en ny or-
ganisation fördröjdes nu ligger allt på is.  

 
Den som ställde till det var A. A., men han har slutat, han gjorde en or-
ganisation som var väldigt konstig. Nu vet jag inte hur organisationen 
ser ut, det går på lösa boliner. Det vet de inte själva. Nu är det en ny 
chef. De gjorde en jättestor översyn av nämndens organisation, men den 
gäller inte längre. Nej, vi kör som vanligt, vi kör vårt race. Vi försöker 
att inte prata så mycket, det funkar bäst om vi inte lägger oss i, men vi 
är oroliga. (Personalinformant) 

 
Jag såg exempel på att närpersonalen hade utvecklat egna standards eller 
rutiner (jfr Lundquist 1998), som delvis stred mot formella regler som de 
uppfattade som förlegade. Personalens strategi för att klara de upplevda för-
ändringarna handlade om att arbeta på rutin, undvika framtidsfrågor, tiga och 
inte bry sig. Detta kan också tolkas som olika uttryck för de skript som ut-
vecklats (Tilly 2000). Omorganisationerna skapade oro men också konformi-
tet hos de anställda. Ett arbete för att uppnå delaktighetsmålen tycktes avläg-
set i den kaotiska situationen.  

 
…man brukar börja sopa trappan uppifrån, det gör man inte här, kost-
naderna är också stora högt upp och mindre härnere. Vi bara skrattar 
när det kommer något nytt, nu har det gått så långt, så vi bryr oss inte 
…(Personalinformant) 
 
Vid kommunaliseringen spreds omsorgerna ut över fyra distrikt trots att 
vi egentligen inte ville det. (Enhetschefsinformant). Någon hoppades på 
en politisk förändring. Vi hoppas på vänstervinden, hon som företräder 
den kanten är den ende politikern som går ut i verksamheterna. (Perso-
nalinformant) 

 
Personalen arbetade mer och mer med äldre personer med utvecklings-
störning eftersom den gruppen hade ökat. När det gällde äldre personer med 
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utvecklingsstörning angav en fritidsledare brukarnas tidigare erfarenheter 
som en svårighet:  

 
De är vana vid gruppaktiviteter i omsorgsverksamhetens regi, det är ett 
hinder, svårt för dem, de är en förlorad generation. (Fritidspersonalin-
formant) 

 
Brukarinformanternas önskemål om frihet kom också ibland i konflikt med 
personalens roll med ansvar för och tolkning av omvårdnad och kontroll av 
verksamheterna. Närpersonalens roll blev i sådana situationer präglad av den 
specialiserade och hierarkiska organisationen.  

I praktiken upplevde närpersonal i de särskilda insatserna ett gap mellan 
ideal och verklighet. Vid kommunaliseringen hade personalen förhoppningar 
om att brukarna skulle bli mer delaktiga, att de skulle tillhöra kommuninvå-
narna som alla andra. Personalen i de olika enheterna hade också stora för-
hoppningar om att kommunaliseringen skulle medföra större närhet mellan 
personal, brukare, organisation och beslutsfattare; så att cheferna kunde 
komma på plats och se hur det verkligen är och att vi kunde gå och prata 
med gubbarna på kommunen. Det fanns även intressekonflikter mellan olika 
aktörer i organiseringen av de särskilda insatserna, som påverkade delaktig-
hetsarbetet. Närpersonalen hade redan tidigare farhågor om att kommunali-
seringen skulle medföra att omsorgerna jämfördes med långvården, att man 
bara blev en kladd i den stora kakan och mer tal om budget. Efter att ha 
tillhört kommunen ett par år upplevde personalen en besvikelse över att för-
hoppningar om ökat inflytande och delaktighet i beslut inte infriats, samt att 
de omorganisationer som genomförts i de tre kommunerna var svåra att för-
stå. Det fanns en spänning mellan utförarnivån och byråkratin. Begreppet vi 
och dem användes av brukarinformanterna dels i relation till närpersonal, 
dels i relation till kommungubbarna, som var en beteckning för politikerna. 
På motsvarande sätt använde närpersonalen begreppen vi och dem i relation 
till administratörer och politiker. Det föreföll finnas en ömsesidig bristande 
tilltro till andra yrkesgruppers eller brukarnas kompetens. Närpersonalens 
arbete förändrades genom kommunaliseringen och de uppfattade att deras 
tidigare ansvarsområden reducerades. Det har blivit sämre, mindre flexibelt, 
det är mer strikt på något vis. Innan ställde man upp.  

I följande citat illustreras hur personalens egen trygghet och tidigare erfa-
renheter påverkade arbetet för delaktighet. 

 
Hinder för delaktighet i samhället kan ses främst i attityder och att det 
största hindret är vi som personal. Det är björntjänster vi gör, vi lever 
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kvar i det gamla, attityderna har förändrats mer ute. Varför reagerar vi 
på att det är så trevligt när folk är justa, t.ex. ute på danser och andra 
arrangemang? Man vill så gärna att det ska vara så här, men personal 
har sett så mycket hemskt så man är överbeskyddande. (Fritidsledarin-
formant) 

 
En annan svårighet i delaktighetsarbetet handlar om ledarskap. Fritidsledaren 
Maria påtalade vikten av ledarskap i de olika personalgrupperna inom de 
särskilda insatserna för att skapa möjlighet till visioner och professionalism i 
annat fall kan det bli elva olika viljor och sen är det kört. 

I intervjun med en FUB-representant beskrevs utvecklingen till delaktig-
het för brukarna så här: 

 
De är inte särskilt mycket delaktiga egentligen. Men man är mer ute i 
samhället, i mindre grupper, kaféet är utmärkt, men steget är långt till 
att få ett arbete på marknaden. Det är mycket mer det traditionella tän-
kandet. Vi borde bilda en grupp där personer med utvecklingsstörning 
själva kan påverka. De är inte delaktiga i föreningen, de är med på fes-
ter, årsmötet, det är en brist att de inte är med. Jag behövde ha hjälp 
med att starta en grupp, kanske Vuxenskolan skulle kunna vara med och 
utveckla. De har rätt till delaktighet, men vi måste ta upp handikapp-
medvetandet först. De demokratiprojekt som har varit, har varit väldigt 
bra. (FUB-informant) 

 
Hon såg en konflikt i att gruppbostaden var personalens arbetsplats samtidigt 
som den var ett hem. Hon upplevde en risk i att personalen exempelvis mås-
te visa att lägenheten var i gott skick, och kanske glömde brukaren. Hon 
ifrågasatte också vems behov det tillfredsställde att närpersonalen och bru-
karna gemensamt gick till andra gruppbostäder för att dricka kaffe på kväl-
larna. Hon bedömde närpersonalens arbete som kvalificerat och mångsidigt 
men att statusen borde höjas. 

 
Det är det svåraste yrke som finns, det är så mycket som ska göras, stä-
das och ta hand om var och en, sexualitet hur hanterar man det? Det är 
inte lätt för personalen att ta upp känsliga saker, man dämpar istället. 
Det inre livet i gruppbostaden skulle diskuteras mer. (FUB-informant) 
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Strukturella inkluderande villkor och former 
 
Personalinformanterna redovisade positiva erfarenheter av att arbeta i träff-
punktverksamheter, i de mer självständiga boendeformerna samt i daglig 
verksamhet i utflyttade grupper.  

I fritidsorganisationerna framkom i intervjuer och observationer exempel 
på strukturell inkludering. Vid intervjuer med de tre fritidsledar-
na/konsulenterna Nils, Maria och Carin framkom skillnader i deras arbetssätt 
och strategier för att nå delaktighetsmålen. Här väljer jag att benämna samt-
liga tre som fritidsledare. Två av fritidsledarna tillhörde organisatoriskt habi-
literings- eller omsorgsteam inom landstinget men hade sin verksamhet i 
kommunerna. Teamen var flerprofessionella, vilket innebar att de förutom 
fritidsledarkolleger också arbetade tillsammans med kuratorer, sjukgymnas-
ter, arbetsterapeuter, psykologer med flera. En av fritidsledarna arbetade i 
kommunen tillsammans med fritidsledare, enhetschefer och handläggare. 
Personal i fritidsverksamheterna uppgav att de arbetade utifrån brukarens 
intressen men även utifrån den egna yrkeskompetensen. De hade möjligheter 
att skapa nya verksamheter inom givna ekonomiska ramar. De tolkade och 
konkretiserade delaktighetsmålen genom att exempelvis utveckla nya arenor 
för att nå delaktighet. Enligt informanterna bland fritidsledarna arbetade de 
för att personerna med utvecklingsstörning skulle kunna utnyttja sin rätt att 
göra egna val rörande fritid. För detta krävdes att personer med utvecklings-
störning fick tillgänglig information och reella alternativ. Genom olika ”prö-
va på” verksamheter underlättades valen. Såväl den öppna fritidsverksamhe-
ten, som fanns i samhället, som den verksamhet som var organiserad inom 
handikappomsorgen, kan på detta sätt ses som baser för ökad inklusion i 
samhället.  

Den utveckling som pågick i vardagsarbetet i fritidsverksamheten förbe-
redde och gav stöd till brukarna i deras strävan efter delaktighet i den öppna 
fritidsverksamheten i samhället. De arbetssätt som framkom i undersökning-
en kan indelas i 1) samhällsinriktat, 2) gruppinriktat och 3) individuellt inrik-
tat och jag ger fortsättningsvis exempel på hur dessa tre arbetssätt kan ses 
som strategier för en ökad delaktighet.  

Nils arbetssätt hade en övergripande samhällsinriktning. Han arbetade 
med fritidsrådgivning till enskilda, familjer och frivilliga organisationer. 
Dessutom ledde och utvecklade han orkestrar och annat arbete med musik. 
Hans arbetssätt hade en övergripande samhällsinriktning. Hans arbetssätt var 
koncentrerat till att motivera och samverka med organisationer, föreningar 
och klubbar för att möta de enskilda behoven: Man måste köra lobbying. 
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Han ansåg satt det var en positiv utveckling att den anställda personalen i 
gruppbostäder även hade uppgifter som fritidsombud. 

Enligt hans erfarenheter påverkades och förändrades attityder i samhället 
genom goda exempel. Inriktningen i arbetssätt under de senaste åren, från 
omsorgernas fritidsverksamhet i grupp till individuell rådgivning och sam-
hällsarbete var en stor förändring. Där såg han en mängd lösningar, men 
också behov av utbildning. 

Maria å sin sida arbetade gruppinriktat och drev öppen träffpunkts-
verksamhet på fasta tider, hon planerade och genomförde olika aktiviteter 
tillsammans med brukarna. Hon samverkade med gruppbostäderna och foku-
serade på gruppaktiviteter, trygghet i gruppen och att göra saker tillsam-
mans. Initiativet till den öppna fritidsverksamheten kom från brukarna själ-
va. Flera av varandra oberoende personer hade uttryckt till fritidsledaren att 
de kände sig ensamma, inte hade någon att gå ut med o.s.v. Till den första 
träff som Maria arrangerade, kom det två personer, men därefter fler och 
fler. Gruppen blev med tiden alltför stor och fler grupper bildades. 

Ett exempel på ett individuellt inriktat arbetssätt gavs i Carins arbete. 
Hon utvecklade en öppen träffpunktsverksamhet, drop in-verksamhet, som 
en mötesplats. Hon fokuserade på den enskildes önskemål, stöd till enskilda 
initiativ, individuell fritidsplanering, att öka den enskildes ansvar, samt att 
stärka brukarnas delaktighet i planering och genomförande. När det gällde 
den individuella fritidsplaneringen träffades personen med utvecklingsstör-
ning och Carin och gick igenom den enskilde personens intressen och öns-
kemål. De diskuterade tillsammans behovet av stöd i fritidsaktiviteter, ex-
empelvis via en frivillig organisation, kontaktperson, ledsagare eller färd-
tjänst. Ofta träffades de igen efter ett par veckor för uppföljning av det första 
samtalet.  

Hon berättade om bakgrunden till verksamheten som startade som ett 
projekt, ett led i kvalitetsarbetet när kommunen utvecklade nya boendefor-
mer för vuxna personer med utvecklingsstörning. Carin startade med en kart-
läggning av behov och hon bildade och ledde en arbetsgrupp bestående av 
sex personer med utvecklingsstörning, som bodde i egna bostäder. Direkti-
ven från kommunen var att projektet skulle vila på ideell arbetskraft, vilket 
visade sig vara omöjligt att genomföra i praktiken, därför att det inte fanns så 
många frivilligarbetare att tillgå. Verksamheten bedrevs vid intervjutillfället 
i samverkan med frivilliga organisationer där samverkan baserades på den 
arbetsinsats som frivilligarbetarna kunde erbjuda. Deltagarna i arbetsgruppen 
planerade och diskuterade verksamhetens innehåll och struktur. Som ett 
resultat öppnade Spoven 1998, som en träffpunktsverksamhet för de perso-
ner med utvecklingsstörning som bodde i egna bostäder (se kapitel åtta för 
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en närmare beskrivning). Fler och fler personer kom till Spoven, som hade 
öppet två kvällar i veckan, vilket ledde till att man fick avvisa personer som 
bodde i gruppbostäder. Carin upplevde att gränsdragningen var svår, efter-
som verksamheten främst riktade sig till de personer som bodde i egna bo-
städer, men många personer som bodde i gruppbostäder i närområdet ville 
delta. Carin upplevde behovet av träffpunktsverksamheten som enormt stort. 
Hennes vision var att flera träffpunkter med olika inriktningar skulle starta 
för att tillgodose behovet. Hon menade att målgruppen i området omfattade 
cirka 70 personer. Spoven var en informell träffpunkt där man kunde träffa 
kompisar, den var en plats att utgå från eller planera för gemensamma aktivi-
teter, delta i diskussioner och temakvällar eller enbart umgås och fika. Alla 
deltagarna kunde komma med förslag på aktiviteter.  

 
Strategi och mål för fritiden är att all personal jobbar utåt och ger ett 
individuellt stöd, att göra brukarna så självständiga som möjligt och att 
jobba för trygghet och självständighet. Det handlar om att brukarna har 
något att göra på fritiden. LSS-handläggaren och jag ska göra en utvär-
dering. (Fritidspersonalinformant) 

 
Träffpunktsarenorna stod för trygghet, utveckling och tillvaratagande av den 
enskildes behov, resurser och intressen. De nya friare formerna för fritiden 
med drop in-verksamhet upplevdes som något positivt och värdefullt av både 
brukarinformanter och personal. Dessa arenor inbjöd till inflytande i plane-
ring av aktiviteter men även till stöd i deltagandet i aktiviteter. Fritidsverk-
samhet med individuell rådgivning och träffpunktsverksamheterna fungera-
de, enligt min uppfattning, som offensiva arenor för ökad delaktighet och 
möjlighet till social inklusion i samhället. Exemplen ovan visar den betydel-
se det hade att fritidskonsulenterna hade möjlighet att utforma verksamheten 
på olika sätt beroende på personlighet och organisation.  

Som vi sett i tidigare kapitel är just särskilt boende och daglig verksamhet 
centrala arenor för delaktigheten för personer med utvecklingsstörning. I 
detta avsnitt har jag dels utsagor från personal, dels försöker jag belysa prio-
riteringar och inställning hos olika beslutsfattare. Även i den lokala  debatten 
i kommunerna framkom vilka boendeformer som skulle ge de bästa förut-
sättningarna för att nå delaktighetsmålen. I en lokal boendeutredning samt i 
intervjusvar från enhetschefer och projektledaren om framtidens boende, 
framkom behov av utveckling av boendeformerna. Två enhetschefer för 
gruppbostäder i B kommun utförde en boendeutredning, där de intervjuade 
samtliga tilltänka brukare och/eller deras företrädare, om vilka boendeformer 
de önskade sig i framtiden. Resultatet i boendeutredningen pekade på en 
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utbyggnad av gruppbostäder och en utveckling av andra boendeformer enligt 
följande: 

 
Relativt stor andel av brukarna har nått sin optimala förmåga. De har 
utvecklats på vissa områden men endast ett mindre antal kan förväntas 
utvecklas ytterligare så att man på sikt kan bli mindre beroende av stöd. 
Det finns även farhågor om ensamhet och social isolering samt brist på 
tillräckligt personalstöd, om man ska bo i egen lägenhet och ej har till-
räcklig förmåga och grundtrygghet för detta (Olsson och Östberg 1998: 
29). 

 
Projektledaren i C kommun ansåg däremot: Vi får absolut inte bygga fler 
gruppbostäder. Hon poängterade behov av mer behandlingsinriktade grupp-
bostäder samt mer specialisering. Två enhetschefer var eniga om att det var 
en generationsfråga, varav den ena uttrycker det enligt följande.  

 
Ungdomar som kommer nu kommer inte att acceptera att bo kollektivt i 
gruppbostad. De som bor där nu är en förlorad generation som flyttade 
ut från vårdhemmen. (Enhetschefsinformant)  

 
Projektledaren för boendeprojektet i C kommun ansåg att den största föränd-
ringen var utvecklingen från den kollektiva bedömningen av de brukares 
behov som fanns i gruppbostäderna, till den individuella bedömningen av 
stöd och service för brukarna i de bostäder med särskild service, som ingick i 
projektet. Hon hade önskemål om att det skulle finnas personal med om-
sorgskompetens i boendet. Med omsorgskompetens avsåg hon tidigare erfa-
renheter av att arbeta tillsammans med personer med utvecklingsstörning. 
Hon pekade också på vikten av att personal i boendeenheter arbetade för att 
brukarna skulle ha en fungerande fritid för att kunna uppnå delaktighetsmå-
len.  

 
Det ska finnas mål för fritiden, för alla, all personal skall jobba utåt. 
Personalen har gjort egna mål, det går ut på individuellt stöd, alla ska 
få ett eget stöd i lägenheterna, att göra dem så självständiga som möj-
ligt, att jobba för trygghet och självständighet, att våga göra grejer 
självständigt. (Projektledarinformant) 

 
De nya självständiga boendeformerna hade inte funnits mer än ett år så pro-
jektledaren kunde inte avgöra om brukarna hade blivit mer delaktiga i sam-
hället.  
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Svårt att säga om personerna blivit delaktiga. Det är kort tid de har bott 
här. Vi ska göra en utvärdering. Men de har känslan för sin lägenhet. 
Jag bor här! (Projektledarinformant) 

 
Omorganisationerna gav nya möjligheter. Vid intervjuer med enhetschefer 
framkom att det inte längre fanns en enda lösning eller standard, vilket inne-
burit möjligheter till förändringar. En enhetschef såg stora möjligheter i om-
organisationen, för både brukarna, verksamheten och den egna karriären. 
Möjligheten låg i att det inte längre fanns ett enda arbetssätt och att även 
brukarna sågs som aktörer med inflytande. För den egna karriären blev det 
ökade möjligheter genom att fler arbetsområden blev tillgängliga, exempel-
vis äldreomsorg och verksamheter inriktade på andra funktionshinder.  

 
Det har varit positivt att träffa enhetschefer från andra verksamheter. Vi 
var i vår lilla värld fast vi inte ville tro det. (Enhetschefsinformant)  

 
Samarbetet har varit positivt. (Enhetschefsinformant) 

 
Materialet i avhandlingen är för begränsat för att kunna göra systematiska 
jämförelser mellan personalgrupper. Ett intryck var dock, att enhetscheferna 
hade fått samma roll i organisationen som övriga enhetschefer i kommuner-
na, vilket innebar mer administrativt arbete, lokalmässig förflyttning till 
administrativa enheter och en placering både geografiskt och statusmässigt 
närmare övriga beslutsfattare i kommunerna. De hade nu gemensamma led-
ningsmöten med övriga enhetschefer inom äldre- och handikappomsorgen. 
Detta kan ses som en strukturell inkludering av personalen i de tre kommu-
nerna. Andra exempel pekade på möjligheterna att arbeta för delaktighet dels 
strukturellt dels individuellt. De förhållanden, som beskrivits i detta och i 
tidigare avsnitt, kan på olika sätt antas vara en konsekvens av den relativt 
fria roll, som närpersonalen hade i att tolka LSS och utforma det konkreta 
innehållet i aktiviteter och rutiner. I den meningen var denna personalgrupp 
ett exempel på det Lipsky (1980) betecknar som gräsrotsbyråkrater. Som 
sådana tillskrivs de en stor handlingsfrihet i sitt arbete.  

 
 

Inkluderande former på individuell nivå 
 
Personalinformanterna såg sitt eget bemötande som en möjlighet till utveck-
ling till delaktighet för personer med utvecklingsstörning. Det fanns en tradi-
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tion av nära relationer mellan brukarna och närpersonalen som beskrivs i 
följande intervjucitat. De personal- och brukarrelationer som framträder 
illustreras även genom brukarnas erfarenheter. 

 
Pojkarna brukar komma till oss än. Stig, han kallar mig för pappa, för 
hans pappa dog ju för så länge sedan. Ja, vi hade ju han, han jobbade 
där nere och han kommer ofta hit och vi sitter och äter litet och vi sitter 
och pratar och har roligt. (Intervju från pilotstudien) 

 
Jag har kontakt med ett par, de är ju mina bästa vänner, så jag träffar 
de ofta på stan och jag var häromkvällen hos Mari. (Intervju från pilot-
studien) 

 
På utförarnivån arbetade främst närpersonal och vårdare i nära vardaglig 
kontakt med brukarinformanterna. Personalens privata arenor blev ofta till-
gängliga för personer i daglig verksamhet och i gruppbostäder. Utflykter 
arrangerades till personalens fritidshus och hem. Monica berättade stolt att 
hon hade besökt Lotta, som arbetar i daglig verksamhet, och sett hennes 
nyfödda baby. Jag åkte med Alicia (personal) och vi var där hela eftermid-
dagen och jag fick också hålla honom. (Brukarinformant) Inför semesterre-
sor var det vanligt att personalens anhöriga medverkade på olika sätt, exem-
pelvis med att lämna och hämta på flygplatser, stationer o.s.v. Personal och 
brukare etablerade i flera fall nära relationer, såväl vuxen-barn-liknande 
relationer, som vänskapsrelationer i flera fall. Men det handlar även om att 
vi inte vågar släppa taget som personal ibland. (Personalinformant) Relatio-
nen till närpersonal i såväl hemtjänst som gruppbostad och daglig verksam-
het var komplex och innehöll spänningar och konflikter mellan det profes-
sionella och det privata. Informanterna gav uttryck för upplevelser av hur de 
påverkades av personalens situation exempelvis när en arbetsledares tjänst 
upphörde: En av brukarinformanterna berättade: Jag lipade när Stickan fick 
sluta. (Brukarinformant) Arbetsledaren poängterade att de som arbetade 
närmast brukarna hade ansvar för att dessa skulle må bra och trivas. 

 
Vi jobbar mycket, Kalle och jag, (arbetsledare min anmärkning) vi gör 
det gärna, vi blir som kompisar, dels går tiden fortare, här är inte bas-
kultur, alla är med i produktionen, basar är försvunnet, nuförtiden. 
(Personalinformant) 

 
Brukarinformanternas nära relationer med närpersonalen exemplifierades 
också av hur en närpersonal i gruppbostaden firades av inför sin pensione-
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ring. En av brukarinformanterna sa: Vi ska på Kina–restaurang, alla vi till-
sammans för att fira av Kerstin. Vi har bokat bord, personalen och vi som 
bor på X-vägen. (Brukarinformant) 

Vid tidpunkten för debatten om habiliteringsersättningen hade brukarin-
formanterna många synpunkter. De uttryckte synpunkter som jag tolkat som 
att man upplevde en brist i likabehandling och i socialt medborgarskap. En 
av informanterna tog på sig ansvaret för den indragna habiliteringsersätt-
ningen och omformulerade därmed det strukturella problemet med kommu-
nernas kostnader för personal till ett individuellt och personligt. 

 
Drar de in personal blir det inte så bra, det behövs folk hos oss, de hjäl-
per oss när det blir fel. Pengarna räcker ju, vi har pension men det blir 
litet svårt i slutet av månaden ibland. (Brukarinformant) 

 
De nära och komplexa relationerna exemplifierades ofta i mina samtal med 
brukarinformanter och närpersonal. Ett par som bodde i egen bostad i sam-
hället hade individuellt stöd och det individuella stödet upplevdes som en 
förutsättning för deras delaktighet i samhället samtidigt som det påverkade 
friheten. 

 
Hon är som en mamma för oss, vi skulle nog inte klara oss utan henne. 
Vi har mycket bra kontakt med henne, men också våra konflikter. Ibland 
blir det för mycket av det goda, man blir förbaskad helt enkelt. Om jag 
säger att jag vill köpa något och hon anser att det är onödigt. Det är 
mycket såna saker som hon vill hålla igen på. Det är som med mammor. 
Jag vänder mig till henne, hon hjälper mig och har hjälpt mig mycket 
under dessa år. (Brukarinformant) 
 

Sammanfattningsvis kan sägas, att relationen mellan brukarinformanterna 
och närpersonalen var mångsidig. Relationen hade dels en kontrollerande 
funktion, dels en stödjande. Bland personalen fanns drag av tidigare förhåll-
ningssätt präglade av omhändertagande, trygghet, beroende och kontroll. 
Interaktionen mellan närpersonal, chefer och förtroendevalda innehöll varie-
rande grad av konflikter och olika synsätt. Mellan närpersonal och brukare 
återfanns liknande konflikter, men det förekom även allianser i förhållande 
till chefer och förtroendevalda. Det kan finnas anledning att problematisera 
den roll som personalinformanterna hade i relation till brukarinformanterna. 
Det empiriska materialet ger inte ledtrådar för vad den personliga, ibland 
privata, relationen som de anställda och brukarna hade för betydelse, förut-
om det spänningsfält mellan trygghet och kontroll som redovisats.  
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Summering 
 
I materialet framkom, att närpersonalens arbete kunde ses dels som ett sam-
mansatt relationsarbete, dels ett handikappolitiskt arbete. De hade ett attityd-
förändrande uppdrag genom att de var anställda för att genomföra handi-
kappolitikens mål i vardagen. En del av deras arbete skedde i offentlighetens 
ljus på olika samhällsarenor. På individuell nivå handlade det främst om 
relationer mellan brukarinformanterna och personal i vardagen. Där ansvara-
de närpersonal för omvårdnad och innehåll i det dagliga stödet där delaktig-
het i samhällslivet var ett övergripande mål. Tolkningen av intervjusvaren 
visade att även brister i personalens inflytande över sitt arbete återkom som 
ett tema.  

Både brukarinformanter och personal var medvetna om komplexiteten 
och hindren i samband med utformningen av stödet. Brukarna hade få val-
möjligheter, de ansökte om en insats och fick ett färdigt paket, exempelvis 
en plats i särskilt boende eller i daglig verksamhet. I intervjusvaren från per-
sonal framkommer att de anser att orsakerna till de oföränderliga ramarna är 
rester från landstingstiden alltså från den tid då landstingen var huvudmän 
för de särskilda insatserna. Organiseringen av insatser innebar exklusion, 
som försvårade arbetet i de särskilda insatserna för att nå delaktighetsmålen. 
Intervjuer och observationer gav en insikt om att såväl brukare som personal 
hade önskemål om förändring av de särskilda insatserna. Personalen ansåg 
att det behövdes en förändring för att möta de värderingar och anspråk som 
yngre personer antas komma att ha på insatser i framtiden.  

Det fanns i materialet många positiva exempel på delaktighetsarbetet ur 
ett personalperspektiv. Trots detta kvarstod här i likhet med resultat som 
redovisats från tidigare kapitel svårigheter i praktiken, som uttrycktes i 
bristande överensstämmelse mellan de officiella målen och utformningen av 
de kommunala verksamheterna och stödet, något som jag menar kan ses som 
en bestående social exklusion. I nästa kapitel görs ett försök att med hjälp av 
Tillys teori om bestående ojämlikhet förklara varför social exklusion kan 
bestå trots alla mål, visioner och konkreta insatser för ökad delaktighet. Var-
för händer inte något mer radikalt inom LSS-verksamheten? Varför följer 
den gamla mönster? Vilka strukturer eller vad är det i strukturerna i de sär-
skilda insatserna och i samhället som hindrar genomförandet av de högt upp-
satta målen? 
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11. Delaktighetens mönster 
 
 
Inledning  
 
I detta kapitel görs en tolkning av mitt empiriska material med referens till 
främst Charles Tillys teori om bestående ojämlikhet som jag kortfattat pre-
senterade i kapitel fem (Tilly 2000). Analyserna i kapitlen sju till tio utgör 
underlag för denna tolkning. I dessa kapitel visas att delaktighet är ett kom-
plext fenomen. På både de arenor, i de möten och i det delaktighetsarbete jag 
studerat fanns inslag av strukturell och individuell exkludering men även av 
strukturell och individuell inkludering. Delaktighet är alltså inget entydigt 
tillstånd i meningen att man antingen är delaktig eller inte delaktig. I stället 
kan delaktighet karakteriseras på olika sätt beroende på om vi talar om struk-
turella termer eller i interaktionstermer. Som framgick av framförallt kapitel 
sju så var delaktigheten beroende på vilken arena vi befinner oss, och vilken 
typ av interaktion denna arena kännetecknas av. I följande tabell sammanfat-
tas resultatet från kapitlen sju till tio med en rubrik som benämns delaktighe-
tens mönster. I tabellen summeras vad jag sett, i termer av inkluderande 
respektive exkluderande inverkan på arenorna, i mötet och i delaktighetsar-
betet och denna inverkan är avgörande karakteristika för delaktighet i sam-
hället för personer med utvecklingsstörning. 
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Tabell 6. Delaktighetens mönster 
 

 Inkluderande delar  Exkluderande delar 

Arenor   
Bostad Egen bostad, kontaktperso-

nal. Personligt utformat 
stöd, individuell plan 

Regler och rutiner, gamla 
vanor, scheman, kontroll 

Daglig verk-
samhet 

Verksamhet i mindre grup-
per i samhället, ansvar för 
arbetsuppgifter 
Närhet till personalstöd 

Kollektivt särskiljande, 
inga valmöjligheter, an-
passning till paketlösning-
ar,  

Fritid Träffpunktsverksamheter, 
öppna former för fritidsakti-
viteter, drop-in, medansvar 
för innehåll 
Pröva på, få chanser och 
möjlighet att ta risker 

Kollektiva personalstyrda 
aktiviteter, reproducerar 
äldre arbetsformer 

Mötet   
Med allmänhe-
ten 

Nyfikenhet, hjälpsamhet 
Vi är alla lika 

Avståndstagande, ogillan-
de, rädsla. Vi och dom 

Med verksamhe-
ten 

Att ha inflytande, kunna 
bestämma, påverka 
Bestämma tillsammans 

Besluten tas av andra, 
scheman, oföränderliga 
roller, anpassning, vatten i 
stället för kaffe 
 

Med politiken Rättighetslagstiftning för de 
som tillhör personkretsen 
Möta enskildas behov, 
 

Kollektivt tänkande, regler 
för alla med funktionshin-
der, kategorisering som 
skapar barriärer 

Personalens 
delaktighetsar-
bete 

  

Strukturellt Utveckla nya arbetsformer Hierarkier, makt och kon-
troll, vi och dom 

Individuellt Gränsöverskridande i roller 
mellan personer med ut-
vecklingsstörning och per-
sonal  

Anpassning, rutiner, reg-
ler, efterlikning av gamla 
strukturer 
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I kapitlen sju till tio framgick att det trots retorik och regelsystem kvarstår 
många hinder för att personer med utvecklingsstörning ska bli delaktiga i 
samhällslivet. Hur kan detta förstås? Jag har sökt olika teorier som kan bidra 
till en sådan förståelse. Det är alltså inte så att jag hade teorier redan innan 
jag påbörjade min studie (se kapitel 6) och det är inte heller så att min avsikt 
varit att generera teori utifrån min empiri på det sätt som man gör när man 
arbetar med ”grounded theory”. Utifrån de mönster, som jag upptäckt i mitt 
material, har jag sökt teorier som kan ge en fruktbar och fördjupad förståelse 
av dessa mönster. Ett huvudmönster är just detta kvarstående problem med 
delaktigheten trots att både politiker, tjänstemän och brukare uttrycker en 
vilja till förändring för att nå målen i LSS om full delaktighet och jämlikhet. 
För att förstå denna bestående problematik på ett mer utvecklat och fördjupat 
sätt har Tillys teori utgjort en, enligt min mening, möjlig och lämplig ingång. 
Delaktighet implicerar ett deltagande på olika nivåer på samma villkor som 
andra. När delaktigheten begränsas, som fallet är för personer med utveck-
lingsstörning, är detta ett uttryck för ojämlikhet. Detta är ett skäl till varför 
Tillys teori om ojämlikhet är relevant för att förstå bristande delaktighet. 
Denna teori tillhandahåller en sammanhängande begreppsapparat som i 
många avseenden går att tillämpa på mitt material.  

I kapitel fem visade jag hur Tillys teori ger en allmän förståelse av kate-
goriseringens konsekvenser, främst i förhållande till interaktion som är ett 
annat centralt begrepp som jag använde i analysen av empirin. I föreliggande 
kapitel fokuseras på de begrepp som ingår i Tillys teori om bestående ojäm-
likhet. I kapitlet belyses och exemplifieras således de mönster som jag här-
lett från min empiri med begreppen skript och lokal kunskap, utnyttjande 
och möjlighetsansamling, efterlikning och anpassning, och som avslutning 
görs en analys av konsekvenser av kategorisering. Jag har alltså valt att se 
den ojämlikhet som finns och som kvarstår mellan personer med utveck-
lingsstörning och det övriga samhället som kategoriell, d.v.s. att den i stor 
utsträckning går att förstå som en följd av mer generella processer som har 
att göra med hur vi i samhället kategoriserar varandra och därmed också 
skapar ett system för över- och underordning, vilket är just vad Tillys teori 
handlar om. 

 
 

Skript och lokal kunskap  
 
Tillys begrepp skript kan användas för att förstå processer och rutiner i en 
organisation (Tilly 2000, Nieminen-Kristofersson 2002). För att få kommu-
nikationen att fungera finns enligt Tilly två dimensioner som han betecknar 
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som skript och lokal kunskap. Tillämpad på organisationsnivån kan man 
säga att alla former av organisationer behöver både skript i form av regler 
och rutiner, men också lokal kunskap för att lösa oväntade problem (Niemi-
nen-Kristofersson 2002). I en organisation är det inte möjligt att enbart följa 
skriptet, på grund av att förhållanden ständigt förändras och att den sociala 
interaktionen enligt Tilly för med sig oförutsedda konsekvenser, som gör att 
organisationen för att överleva kombinerar skript och lokal kunskap.  

I mitt empiriska material omfattade skripten i de särskilda insatserna dels 
av övergripande mål, som var formulerade i lagstiftning och kommunala 
planer, dels som överenskommelser, rutiner och arbetssätt, som personalens 
rutiner med scheman och möten. Skripten bestod av det man fattat beslut om 
gemensamt, vilket innebar att även brukaren omfattades av denna, exempel-
vis med hemmadagar, kontaktpersonal, habiliteringskonferenser och sche-
man..  

Lokal kunskap är enligt min tolkning kunskap, som inte är formaliserad 
men som omfattar den personliga kunskap, som fanns hos både brukar-
informanterna och närpersonalen. Exempel på lokal kunskap är det vi och 
dem-tänkande som uttrycktes av brukarinformanter och närpersonal i förhål-
lande till chefer och politiker. När det gäller lokal kunskap och dess funktion 
i personalens delaktighetsarbete fann jag exempel på att den lokala kunska-
pen bidragit till anpassning genom att hålla kvar tidigare arbetsformer och 
synsätt genom regler och rutiner. Ett annat exempel på lokal kunskap är de 
tillfällen där personalen inte följde skripten utan handlade på eget bevåg, 
som när omorganisationerna blev alltför svåra för dem att förhålla sig till. 
Som en reaktion på detta återgick personalen till sina tidigare kända arbets-
sätt. 

Emellertid fanns det också exempel på motsatsen d.v.s. där handläggare 
tillämpade lagens intentioner vid handläggning av ansökan om särskilda 
insatser, bedömning och beslut samt vid olika konferenser. De följde skrip-
ten och hade, för att göra likartade bedömningar regelbundna konferenser 
med kolleger, vilket kan tolkas som en förstärkning och utveckling av skrip-
ten. Enligt intervjusvar var det nödvändigt med detta arbetssätt för att kunna 
ha enhetlighet i bedömningar av särskilda insatser. 

I gruppbostäder förhöll sig personalen följsamt till skript med regler och 
rutiner medan aktörer i fritidsverksamhet ofta agerade utifrån lokal kunskap 
med flexibilitet och situationsanpassade lösningar.I de utflyttade grupperna 
för daglig verksamhet som var nya, fysiskt inkluderade och inbjöd till möten 
och delaktighet i samhällslivet, saknades traditionella förebilder. I dessa 
verksamheter hade utvecklats något som jag vill beteckna som ”inkluderande 
skript” och lokal kunskap, som omfattades av både brukare och personal. Jag 
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menar att detta kan ses i termer av ett gränsöverskridande i arbetsuppgifter 
och roller. Det ”inkluderande skriptet” handlade om konkretisera och anpas-
sa skripten till verksamheten i de utflyttade grupperna. I kapitel tio exempli-
fierades hur såväl brukare som personal ibland bröt mot skripten.  

För att efterleva intentionerna om delaktighet i samhället fanns exempel 
på hur organisationerna försökte finna flexibla lösningar. Detta kunde exem-
pelvis spåras i att man utvecklade träffpunktsverksamhet, (träffpunkter för 
fritid), individuell fritidsrådgivning, brukarmedverkan i planering av innehåll 
i daglig verksamhet, och läsombud för att stimulera läsning av lättlästa 
böcker. 

När arbetet följde sitt vardagliga mönster var skript och lokal kunskap de 
dimensioner som gav spelregler i de särskilda insatserna. Skript och lokal 
kunskap är sammanflätade, men vid vissa tillfällen när skriptet är begränsat 
och den lokala kunskapen omfattande, kan den senare vara bärare av förhåll-
ningssätt som inte är förankrade i skriptet. Det förekom även i pressade ar-
betssituationer, att skriptet förlorade sin betydelse. Vid dessa tillfällen kunde 
personliga lösningar dominera närpersonalens arbetssätt. På så sätt kunde 
den lokala kunskapen enligt min tolkning bidra till den vardagsexklusion 
som tidigare beskrivits. 
 
 
Utnyttjande och möjlighetsansamling  
 
Tilly använde begreppen utnyttjande eller exploatering och möjlighets-
ansamling som ytterligare aspekter av en process som bidrar till att den kate-
goriella ojämlikheten bibehålls. Utnyttjande kan tyckas vara ett starkt och 
värdeladdat ord i omsorgssammanhang, men det finns exempel på att perso-
ner med utvecklingsstörning utnyttjats i olika sammanhang. Under den 30-
åriga perioden med vårdhemmens avveckling fanns exempel på att motstån-
det hos landsting, enskilda ägare och personal delvis berodde på egenintres-
sen. De motsatte sig avvecklingen av vårdhemmen och kringgick exempelvis 
förbud, enligt 1986 års omsorgslag (SFS 1985:568), att ta emot personer 
med utvecklingsstörning på vårdhemmen. Utnyttjande eller exploatering är 
långtgående konsekvenser av teorin och endast delvis möjliga att tillämpa på 
avhandlingens material.  

Den dimension i Tillys exploateringsbegrepp som kanske framträder tyd-
ligast i mitt material är den kategoriska utestängning som skedde, av perso-
ner med utvecklingsstörning. Jag menar att det skedde en sådan utestängning 
när de politiska makthavarna kategoriserade personer med olika funktions-
hinder och såg dem som en grupp med likartade behov. Ett annat tydligt 
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exempel är att brukarinformanterna oftast utestängdes från den ordinarie 
arbets- och bostadsmarknaden och istället erbjöds samhällets insatser i dag-
lig verksamhet och särskilda boendeformer.  

Tilly beskriver möjlighetsansamling som att nätverk av olika slag strävar 
efter att samla på sig eller monopolisera resurser. I min tolkning av materia-
let i avhandlingen exemplifierades möjlighetsansamling av den professiona-
lisering som skedde, med bland annat särskilda diagnosteam som ansvarade 
för att fastställa tillhörigheten till LSS personkrets. Habiliterings-
organisationerna var också exempel på möjlighetsansamling, i detta fall ex-
emplifierat genom handläggarnas rätt att bevilja eller avslå begäran om in-
satser. Vid habiliteringskonferenserna var de professionella ansvariga för 
bedömning av behov av stöd och av innehållet i den särskilda insatsen. Där 
bestämdes exempelvis vem som fick tillgång till vilken fritidsaktivitet. Be-
slutet var beroende av boendepersonalens arbetstider, vilket ofta minskade 
brukarnas möjligheter till delaktighet i samhället. Detta innebar att profes-
sionella, i Tillys terminologi, monopoliserade tillgångar. De tidigare nämnda 
exemplen med den indragna habiliteringsersättningen och att ansökningar 
från brukarinformanterna om byte av daglig verksamhet eller av gruppbostad 
lämnades obesvarade, visade hur man via kontroll över tillgångarna exklude-
rade personer med utvecklingsstörning från beslut om sina egna vardagsvill-
kor. Detta försvårade delaktighet i samhället för informanterna.  

Förväntningarna på brukarinformanternas möjligheter att vara delaktiga i 
samhället var ibland låga. Genom att reducera förväntningarna på deras kun-
skaper och förmåga togs ansvar ifrån dem, vilket ledde till social exklusion. 
Experter eller andra makthavare beslutade, utan att diskutera med personerna 
själva, och tog därmed över ansvaret genom att säga sig veta vad som var 
bäst eller lämpligt eller kanske till och med lagom för personer med utveck-
lingsstörning. Exempel på detta från mitt material är personalens återkom-
mande hälsosynpunkter på brukarinformanternas vardag; som att dricka 
vatten i stället för eftermiddagskaffe, inte för mycket kaffe, inte blanda 
pålägg etc.  

Ett annat exempel, som jag tolkat som möjlighetsansamling inom mitt in-
tresseområde, finns i en studie av Sandén och Tideman (1997) där de har 
undersökt politikers och tjänstemäns syn på verksamheter i kommunal regi 
för personer med utvecklingsstörning. I den studien framkom att lokala in-
tresseorganisationer sågs som fiendeland och olika brukargrupper sågs som 
konkurrenter om tillgångarna. Författarna beskrev olika roller som tjänste-
män och politiker tog på sig, bland annat ”förkämpe och väktare”. Huvudpo-
ängen i undersökningen var att kommunföreträdarna varken var insatta i 
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brukarnas problem med inflytande, eller såg dessa problem som särskilt re-
levanta, för att de skulle kunna utföra sina uppgifter.  

Rent allmänt kan man säga att den professionalisering som skett inom 
handikappomsorgen är ett slags möjlighetsansamling. Man kan fråga sig om 
det förhåller sig så, att när professionen blir stark i förhållande till brukarna, 
kan riskerna bli desto större för en bestående ojämlikhet. Samtidigt framgår i 
min studie att det finns exempel på att närpersonal och brukare lierar sig med 
varandra mot de beslutande nivåerna i organisationen, något som kan tolkas 
som att de ”använder” brukarna för att öka sin ansamling av möjligheter. 

 
 

Efterlikning och anpassning  
 
Den kategoriella ojämlikheten upprätthålls och förstärks enligt Tilly (2000) 
även av mekanismer som efterlikning och anpassning. Efterlikning innebär 
att kopiera och sprida de mönster som finns i organisationen och att utveckla 
rutiner med stöd av tidigare ojämlika strukturer. I avhandlingen finns exem-
pel på efterlikning genom att inre strukturer i särskilda boendeformer, daglig 
verksamhet och fritidsverksamhet fått drag av tidigare institutionell vård, 
trots att den yttre strukturen hade förändrats. Underliggande eller dolda 
strukturer eller ordningar som ofta var påtagligt hierarkiska och ojämlika 
fylldes på så sätt med nytt innehåll (jfr Foucault 1986). Exempelvis hade 
organiseringen av de särskilda insatserna lånat strukturer från de tidigare 
verksamheterna för personer med utvecklingsstörning. Vi såg i kapitel tio att 
detta ledde till att vissa strukturer levde kvar, och att man till och med hänvi-
sade till ett slags mentala strukturer hos brukarna när man menade att de 
”äldre” personernas vana vid institutionsboende innebar att de hade sämre 
förutsättningar att bli delaktiga. 

De inre strukturerna, som framkom i de bostäder, daglig verksamhet och 
fritid som jag studerat, bestod av inslag av uppfostran, kontroll, bestämda 
tider, scheman, normer och regler. Detta hade inte stöd eller var reglerat i 
lagar och dokument utan kan ses som efterlikning av gamla strukturer. Det 
handlar, menar jag, om mer generella mentala strukturer som fanns kvar hos 
aktörer på olika nivåer (och möjligen även brukarna, jfr ovan) och som kom 
till uttryck i organisationens tillämpning av lagarna. Tillämpningen blev 
egentligen förlegad i förhållande till lagstiftningen. Det fanns dock inga utta-
lade önskemål från någon av de olika informanterna att bibehålla tidigare 
strukturer. Tolkningen av efterlikning kan i detta fall sägas främst handla om 
kulturell eftersläpning. I den dagliga verksamhetens utflyttade grupper fanns 
delvis liknande strukturer som i tidigare institutioner, men i de utflyttade 
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grupperna hade det även skapats nya och mer flexibla strukturer. I fritids-
verksamheten fanns, som vi tidigare sett, exempel på såväl efterlikning som 
nya inkluderande mönster, nya arenor och brukarinflytande.  

De arenor för särskilda insatser som jag studerat, bidrog även till efterlik-
ning genom att verksamheten enbart riktade sig till personer med utveck-
lingstörning och/eller autism.  

Anpassning är ytterligare ett begrepp i Tillys begreppsapparat. Enligt Til-
ly handlar anpassning om att exempelvis olika former av inbördes hjälp och 
politiskt inflytande har sin grund i kategoriellt ojämlika strukturer. Exempel 
på anpassning var de särskilda insatsernas utformning, där informanterna 
fick anpassa sig till de insatser som erbjöds. Detta resulterade i att informan-
terna själva inte ansåg sig klara av andra arbetsuppgifter, även om de egent-
ligen önskade byta, att de inte opponerade sig, utan anpassade sig, och vän-
tade under lång tid på besked från chefer o.s.v.  

Ett annat exempel på anpassning var intresseorganisationen FUBs repre-
sentants agerande som en samarbetspartner i förhållande till de sociala myn-
digheterna. Att vara en samarbetspartner kan tolkas som inklusion men ock-
så som att organisationen fick ett minskat intressepolitiskt utrymme. Många 
av brukarinformanterna var medlemmar i FUB och deltog i de aktiviteter 
som erbjöds i form av utflykter, möten, fester och danser. Brukarinforman-
terna fick via FUB trygghet och stöd genom återkommande personliga mö-
ten. Tillfället när FUBs representanter kom med tårta till daglig verksamhet 
under debatten om indragningen av habiliteringsersättningen var ett exem-
pel, som jag tolkade som anpassning till det skript som fanns i organisatio-
nen för stöd och service. Min tolkning är att organisationens intressepolitiska 
inflytande därmed inte fokuserades. FUBs representanters besök fick karak-
tären av att ge tröst och att lugna de upprörda känslorna hos både närperso-
nal och brukare. 

 
 

Konsekvenser av kategorisering 
 
I kapitlet tillämpas Tillys (2000) kategoriseringsteori som tolkningsram i 
syfte att fördjupa förståelsen av det empiriska materialet. Det komplexa och i 
många avseenden bestående utanförskapet för personer med utvecklingsstör-
ning förstås och tolkas med hjälp av Tillys begrepp. Den kategorisering som 
skett av personer med utvecklingsstörning har försiggått i en handikappoli-
tisk kontext där speciella rättigheter och särbehandling är riktade mot vissa 
specificerade grupper. Genom att personer med utvecklingsstörning är kate-
goriserade som tillhörande en personkrets enligt LSS, ges specifika rättighe-
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ter och organiseringen av hur beslut ska gå till, och deras verkställighet är 
redan definierad. Många insatser enligt LSS kan ses som ett stödpaket. Ge-
nom att det enbart riktade sig till vissa personkretsar, så kan det ses som 
exkluderande. Men det innehåller även insatser som måste ses som stöd för 
att inkludera målgruppen i samhällslivet. Stödet omfattar såväl positiva som 
negativa hållningar i ordval och konsekvenser relaterade till kategorisering 
och delaktighet.  

I avhandlingen beskrivs en rad faktorer som har antingen en exkluderan-
de eller inkluderande effekt när det gäller delaktighet för personer med ut-
vecklingsstörning. Som jag skev i kapitlets inledning har jag i detta kapitel 
valt att främst försöka förstå förekomsten av bestående exkluderande fakto-
rer. Det är i det perspektivet Tillys teori får relevans. De termer som jag valt 
för att analysera hur ojämlikhet skapas och bibehålls är utnyttjande, möjlig-
hetsansamling, efterlikning och anpassning, är relaterade till en samtida 
grundläggande kategorisering. Personer med utvecklingsstörning är personer 
som kategoriserats som avvikande av olika aktörer i samhällslivet. Denna 
kategorisering har sett olika ut i olika tidsepoker och vi vet också att benäm-
ningen på gruppen ifråga har varierat. Att kategorisering är ett adekvat be-
grepp i förhållande till det jag studerat står utom allt tvivel, men vad blir 
konsekvenserna av denna kategorisering? 

Tilly talar om kategoriella par, dvs. att kategorier egentligen definieras i 
förhållande till andra kategorier, ofta formulerade som motsatser. I mitt ma-
terial finns tydliga kategoriella par där brukare utgör den ena delen och 
andra aktörer den andra, t.ex. brukare/politiker, brukare/chefstjänstemän, 
brukare/närpersonal samt personer med utvecklingsstörning/personer utan 
utvecklingsstörning. Kategorierna blir tydliga i ett större gemensamt socialt 
sammanhang, där gränsen visade sig ha en såväl särskiljande som förenande 
funktion. I många fall går det att se att det inte bara är den överordnade par-
ten som har intresse av att det finns en kategorisering. Även den underord-
nade parten har intresse av att bibehålla den, eftersom den skapar vissa vär-
den även för dem i synnerhet när kategoriseringen också innebär rättigheter. 
Mellan aktörer som tillhör olika grupper eller sociala kategorier, bildas en 
gräns och kontakten mellan de kategoriella grupperna följer vissa mönster. 
Gränsen, som skilde kategorierna åt, tydliggjordes i mitt empiriska material 
främst genom att åtgärder som stöd och service riktades till en viss kategori; 
personer med utvecklingsstörning. Ett mönster i detta sammanhang var att 
den andra aktören i det kategoriella paret, som var personal, gav stöd och 
service och att rollfördelningen var fast mellan brukare och personal. Grän-
sen upprätthölls effektivt och det fanns inte möjligheter att överskrida grän-
sen mer än i undantagsfall. Thorell (2001) är en av flera som i likhet med 
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mig använt sig av Tillys begreppsapparat. Han beskriver hur kategorigränsen 
medför att gränsen legitimeras, med fördomar om dem som finns på den 
andra sidan gränsen. När det gällde gränsen till politikerna hade såväl bru-
karinformanter som närpersonal klara åsikter om att politikerna vare sig ville 
eller kunde förstå vardagsverkligheten. Politikerna hade dock makt att fatta 
beslut om brukarnas och personalens vardag.  

De flesta av brukarinformanterna i avhandlingsarbetet hade genom sina 
erfarenhetsbaserade kunskaper en pragmatisk syn på den kategorisering de 
var utsatta för. De ville behålla kategorin utvecklingsstörning för att få rätt 
till insatser enligt LSS. Utan att vara kategoriserad upplevde de att deras 
rättigheter kunde riskera att försvinna. Även om de inte använde begreppet 
kategorisering tolkar jag deras uttalanden som att det handlade om detta. 
Kategoriseringen upplevdes av brukarinformanterna som ett villkor men 
även som en garanti för att få insatser, vilket tydligt visas i hur brukarna 
tänker, när det gäller att behålla beteckningen utvecklingsstörd. Genom ka-
tegorisering fick personen med utvecklingsstörning en särskild position som 
medförde rättigheter, men de utsattes också för åtgärder som var kollektiva 
och standardiserade. Kontinuiteten kunde upprätthållas och system med åt-
skiljande verksamheter konserveras genom att särskilda kriterier och be-
dömningar användes. I debatten om detta inom FUB gick meningarna isär. 
En av brukarinformanterna berättar i en intervju om sina erfarenheter från en 
konferens: 

 
Vid Klippans ordförandekonferens diskuterade vi mycket om ordet ut-
vecklingsstörd. I Göteborg vill man ta bort ordet helt och hållet och byta 
ut det mot funktionshinder. Om man byter namnet är det svårt att kom-
ma ihåg det nya namnet. De flesta vill ha ordet utvecklingsstörd kvar. 
Om man tar bort ordet utvecklingsstörd så försvinner en del rättigheter 
enligt LSS, som kontaktperson och ledsagare. Göteborg får nog ge sig 
med att vilja ta bort namnet. (Brukarinformant) 

 
Ett annat perspektiv inom FUB förs fram i tidskriften Intra av dess ledarskri-
bent: 

 
Vi måste inse att utvecklingsstörning är ett konstruerat begrepp. Det har fyllt 
en viktig funktion som grund för empiriska studier och som grund för admi-
nistrativa åtgärder. Men detta tidigare självklara kollektiv håller på att lösas 
upp. Det som händer nu är att man försöker hålla sig kvar vid denna av-
gränsning som begreppet innebär, samtidigt som man inte riktigt vet vilka 
som ingår i den grupp som man avgränsat (Intra 2001:2). 
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Av enskilda personer med utvecklingsstörning avkrävdes en diagnos av 
funktionshindret för att få rättigheter i form av olika insatser. På sätt och vis 
gav rättighetslagstiftningen LSS, med sina krav på diagnos, stöd för en ex-
kluderande position och därigenom påverkades attityder i samhället. I inter-
vjusvaren blev det tydligt att kategoriseringen även medförde att personerna 
själva såg på sig som en egen grupp i förhållande till de andra i samhället.  

I den sociala praktik, som studerades i avhandlingen fanns olika kategori-
ella grupper och kategorierna förstärktes i kombination med de hierarkier 
som vidmakthöll ojämlikheten. Mellan exempelvis närpersonal och chefer 
fanns skillnader i position, arbetsuppgifter, ansvar, lokalmässig placering 
och närhet/distans till brukarna. Gränserna luckrades upp vid vissa tillfällen 
men återgick till tidigare positioner efter förhandling eller upplevt hot, som 
exemplifierades i det empiriska materialet av hot om indragning av tjänster. 
Samtidigt skedde ett ömsesidigt samspel mellan de kategoriella grupperna. 
Brukarinformanterna tog aktivt ställning för behov av personal och visade 
exempelvis ledsnad när personal avskedades.  

I detta kapitel har jag visat en tolkning som går ut på att genom möjlig-
hetsansamling, utnyttjande, efterlikning och anpassning, bekräftades och 
bibehölls tidigare strukturer och maktrelationer och därmed bibehölls social 
exklusion. Trots alla positiva deklarationer och officiella mål om delaktighet 
och inflytande, kvarstod en bristande överensstämmelse mellan de officiella 
målen och utformningen av den lokala handikappolitiken, verksamheterna 
och stödet. Enligt brukarinformanternas erfarenheter fanns brister i delaktig-
het i planering och beslut, som rörde deras vardag, liksom brister på infly-
tande på organisationsnivå.  

Tillys teori säger mycket om mekanismerna som gör att ojämlikhet be-
står, och jag menar att mycket av det jag har sett i mitt resultat kan förstås 
bättre genom att tillämpa hans begrepp och resonemang. Men det finns ock-
så en utveckling och möjligheter i mitt material som pekar åt ett annat håll. 
Trots tidigare nämnda svårigheter pågick omfattande förändringar av organi-
sationerna i de tre kommunerna liksom förändringar av innehållet i de sär-
skilda insatsernas verksamhet. Genom dessa förändringar skapades nya are-
nor med individualiserat stöd, vilka gav ökade möjligheter till delaktighet 
och inklusion. Brukarinformanternas interaktion med andra i samhället öka-
de påtagligt under undersökningsperioden genom såväl politiska beslut som 
verksamhetens utveckling. De förändringar som skedde i dessa avseenden 
måste ses som en trend mot ökad delaktighet för personer med utvecklings-
störning. Hur kommer det sig att detta kunnat ske med tanke på den kraft 
med vilken ojämlikhetens mekanismer verkar enligt Tilly? Vilka sprickor i 
muren gör att det ändå, trots allt, skett förbättringar på ett antal områden? 
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Här kan jag tycka att Tillys teori ger för få öppningar för att förstå föränd-
ring och förstå hur jämlikhetsskapande mekanismer mer generellt kan få 
fotfäste och fungera som en motkraft till den bestående ojämlikheten. Jag 
använder de sista avsnitten i detta kapitel för att diskutera detta vidare. 

 
 

Är inklusion möjlig?  
 
Den fråga som ställts i avsnittets rubrik har varit ständigt närvarande under 
avhandlingsarbetet, och i analysarbetet har jag pendlat mellan optimism och 
pessimism vad gäller svaret på frågan. I den studie jag gjort pekar de empi-
riska resultaten på flera exkluderande faktorer, som konsekvenser av katego-
risering, organisering av insatser, implementering av de handikappolitiska 
målen, men också på möjligheter till social inklusion. Möjligheterna till in-
klusion fanns såväl i brukarinformanternas motivation och ansträngningar, 
för att uppnå delaktighet, som i utvecklingen av de särskilda insatserna, sär-
skilt i de olika nystartade verksamheternas arbete för delaktighet samt i in-
tresset från allmänheten. 

Vid sökandet efter alternativa teoretiska infallsvinklar på materialet gav 
Zolas tänkande om ”universalitet” (Zola 1982, 1994) ett ytterligare perspek-
tiv. Här har jag sett en möjlighet till förståelse, som väver samman Tillys, 
som jag uppfattar den, pessimistiska syn på förändring i riktning mot ökad 
jämlikhet, med en idé om hur ett arbete med riktning mot inklusion skulle 
kunna ske. Forskaren Zolas universalitetstänkande kan, i kombination med 
Tillys teorier, enligt min mening utnyttjas för en avslutande diskussion om 
de implikationer för praktiken som min studie har.  

 
 

Zolas tänkande om universalitet 
 
Tillys fokus på de mekanismer som genererar ojämlikhet representerar en 
pessimistisk syn på möjligheterna till jämlikhet och i hans modell finns ing-
en analys av hur denna skall kunna upprättas. Vi såg i förra avsnittet att Til-
lys tänkande har en tydlig relevans för att förstå den handikappolitik som rör 
personer med utvecklingsstörning. Men i mitt material finns också exempel 
på motkrafter, bland annat i form av ett ihärdigt kämpande för rättigheter och 
service, för ökad delaktighet trots utestängande fenomen som exempelvis 
kategorisering. I korthet verkar det, när det gäller frågor om funktionshinder, 
som om handikapprörelsens kämpande visserligen leder till ökade resurser, 
men inte till någon särskilt långtgående jämlikhet eller delaktighet, något 
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som även framkommit i tidigare studier (Williams & Busby 2000, Gynner-
stedt & Blomberg 2004).  

Williams och Busby (2000) konstaterar att det existerar ett dödläge mel-
lan forskare som företräder den medicinska modellen, och de så kallade ”di-
sability-teoretikerna” som företräder den sociala modellen. Min uppfattning 
är att ingen av riktningarna visar på en framkomlig väg för att uppnå inklu-
sion. Williams och Busbys utgångspunkt är definitionen av funktionsned-
sättning. De anser att sociala faktorer inte spelar en så avgörande roll som 
företrädarna för den sociala teorin hävdar, och att inte heller den medicinska 
modellens biologiska inriktning har ett fullvärdigt förklaringsvärde. De 
framhåller, att bland andra den framlidne sociologen Zola, som även han har 
stark anknytning till den sociala teorin visat på en möjlighet som är till större 
nytta för personer med funktionsnedsättningar i vardagen, främst genom 
introduktionen av begreppet universalitet (Williams och Busby 2000).  

Zola visar enligt min uppfattning på en framkomlig väg för att uppnå in-
klusion. (Zola ser funktionshinder som ett universellt begrepp, det vill säga 
att det finns likheter mellan olika besläktade grupper (Zola 1982, 1994). De 
behov, som människor med funktionshinder har av samhällsstöd, delar de 
med de flesta andra människor. Någon gång i livet behöver vi alla någon 
form av stöd. Att vi alla har likartade behov bör få konsekvenser för den 
allmänna synen på funktionshinder och öppna för ett mer inkluderande syn-
sätt. 

Zolas definition av begreppet universalitet har flera dimensioner. I artik-
lar beskriver han den historiska utvecklingen av inflytande och självständig-
het hos brukarna inom handikappområdet (Zola 1982, 1994). Han ser sam-
hällets utveckling mot större öppenhet och utåtriktning som en grundförut-
sättning för ökad lyhördhet för medborgarnas behov. Han beskriver handi-
kapprörelsens kamp som en av många kamper för ökade rättigheter, där kon-
sumentrörelser, medborgarrättsrörelsen och kvinnorörelsen utgör exempel. 
Zola kritiserar den starka gränsdragningen mellan olika diagnosgrupper som 
han menar dels har försvagat den samlade handikapprörelsens styrka, genom 
att de olika grupperna ställs mot varandra, när det gäller fördelning av resur-
ser och uppmärksamhet, dels har den lett till överspecialisering och medika-
lisering av insatserna. Här finns en koppling till den sociala modellen, med 
dess möjligheter till icke kategorisering.  

Zola ser bildandet av breda icke-kategoriella grupper som en framkomlig 
väg. Han ifrågasätter vidare arbetet för strikta och klara mått och definitioner 
av funktionsnedsättning, eftersom tillståndet aldrig är statiskt, utan att det 
under en människas levnadslopp sker ständiga förbättringar och försämring-
ar av funktionsförmågan. Han framhåller även att de flesta människor någon 
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gång i livet har nedsatt funktionsförmåga och pekar särskilt på kopplingen 
mellan funktionsnedsättning och åldrande (Zola 1994). Han företräder en 
syn på funktionsnedsättning som en allmänmänsklig erfarenhet (Zola 1979). 
Slutligen sätter han frågetecken för en samhällsutveckling som utestänger 
stora grupper av medborgare. Man kan säga att Zolas universalitetsprincip 
ersätter normaliseringsprincipen som arbetshypotes för ökad inklusion. 
Normalitetsprincipen förespråkade normala levnadsförhållanden för personer 
med funktionsnedsättning. Universalitetsprincipen vill mera, den vill skapa 
ett samhälle utan marginalisering.  

Den franske handikappforskaren Stiker (1999) har liknande tankar som 
Zola, nämligen att en person med funktionsnedsättning ”är” en del av helhe-
ten (samhället) snarare än någon som ”ska bli” en del av helheten. Vad Zola 
explicit talar om är en genomgripande attitydförändring och vägen dit går 
genom ökad medvetenhet. Nedan görs ett försök att i några punkter samman-
fatta den möjliga väg till inklusion som Zola beskriver. 

 
 Avkategorisering genom universalisering av stödinsatserna  
 Fokusera på begränsningar och hinder i omgivningen hellre än bristande 

kapacitet hos enskilda personer 
 Makten över stödet ges åt de enskilda personerna 
 Anpassa samhället till alla medborgare 

 
 

Avslutande reflektioner 
 
Zolas tankar om universalism tolkar jag som relaterade till medborgarskaps-
begreppet med sociala rättigheter och delaktighet i samhället för alla (Mars-
hall 1950). Det handlar inom mitt studieområde om samhällets ansvar för att 
personer med funktionshinder ska ha tillgång till de resurser som krävs för 
ett fungerande medborgarskap. I Handikapputredningen (SOU 1991:46) 
återfinns tankar som jag förstår som universalism. Där uttrycks det att perso-
ner med funktionsnedsättning är medborgare som andra och att selektiva 
stödinsatser baserade på kategorisering och identifiering av speciella behov 
inte ska vara nödvändiga i framtiden.  

 
På längre sikt på 2000-talet anser vi det dock vara ett givet mål att be-
hoven hos vår personkrets skall kunna tillgodoses genom reglering som 
är bärkraftig nog för alla medborgare (SOU 1991:46:24). 
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Någon diskussion av stöd och service i termer av universalism har märkligt 
nog inte förts i någon högre grad i den svenska handikappolitiken. I den 
nationella handlingsplanen för handikappolitik (Prop.1999/2000:79) är dock 
design för alla och ett samhälle med tillgänglighet i bred betydelse tydliga 
mål. Samhällets stöd och service enligt LSS utgår från såväl kategorisering 
som selektiva insatser. Det finns en dubbelhet i LSS, genom att den dels 
arbetar med kategorisering som instrument, som kan leda till ojämlikhet i 
form av bristande delaktighet om vi följer Tillys tänkande, dels universalism 
som retorik, som kan anknytas till Zola (1994). Anknytningen till Zola och 
hans tankegods finns även i nuvarande styrande dokument som i den natio-
nella handlingsplanen (Prop.1999/2000:79) och i ICF (2003), där fokus lig-
ger på brukarinflytande, på omgivningsfaktorernas betydelse som begräns-
ningar och hinder och inte brister hos den enskilde personen . 

För att inte inklusion ska förbli en illusion krävs både ytterligare identifi-
ering och analys av de exkluderande faktorernas betydelse i praktik, forsk-
ning och politik, och konkreta insatser för att eliminera denna. 
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Summary 

 
 

 
Inclusion an illusion? 

 
Participation in society for people with intellectual disabili-

ties 
 
 

 
Background and aims 
 
During the last three decades there have been great changes in the policy 
towards persons with disability in Sweden as there have been in other West-
ern welfare states. Concepts such as normalization and integration are often 
used to describe the background to those changes from needs to rights. The 
processes are ongoing and all the residential homes in Sweden are now 
closed and people with intellectual disabilities have moved to smaller units, 
mostly group homes located in the community. Large units for daily activi-
ties have been divided into smaller ones and special day care centres are now 
mostly used for people with severe intellectual disabilities. Support systems 
for leisure time are now organized in different ways with  group solutions 
being replaced by more individual support for leisure activities. 

The concepts of social inclusion and social exclusion are now often used 
in the disability field and the hallmarks are full participation in society and 
equality in living conditions for people with disabilities. The goals are the 
same as in the United Nations’ Standard Rules for people with disabilities. A 
new law, The Disability Act, came into force in Sweden in 1994 providing 
special rights for support and service for people with disabilities. The main 
principle behind this law was that people with disabilities have the right to 
live their lives as any other citizen in society. In spite of these legal docu-
ments and intentions, many investigations and reports have pointed out that 
people with disabilities have a low level of participation in society, lower 
incomes, difficulties in access to higher education and also experience nega-
tive attitudes from both professionals and people in general.  
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The most critical issues seem to be about citizenship and the possibilities for 
full participation in society for people with intellectual disabilities. Participa-
tion is a multidimensional concept and the meanings and pre-conditions are; 
to exercise power, to take part in society, to be involved in the community, 
the availability of information etc. This introduction indicates that it is im-
portant to not only analyse the legal perspective. To clarify the mechanisms 
behind the gap between theory and practice you have to identify other fac-
tors of importance for participation. In this dissertation other factors are ex-
amined, such as the nature of citizenship and the social relations between 
people with intellectual disabilities and people without intellectual disabili-
ties as well as staff and authorities providing service and support. 

This is a dissertation about people with mild intellectual disabilities and 
their possibilities for and the barriers that may prevent them from having full 
participation in society. The overall aim of the study is to identify, describe, 
analyse and try to understand how people with mild intellectual disabilities 
experience participation, social exclusion and social inclusion in society. 
Where are their daily arenas and what characterizes those arenas in terms of 
exclusion and inclusion? What type of experiences do they have from en-
countering people in the community, from encountering the organisations 
and staff that provide support and service and from the consequences of 
disability policies in practise? How do staff close to them work to reach the 
goals of participation? Which possibilities and barriers do the staff experi-
ence? 

 
Data collection 
 
This is a qualitative study using a triangulation of the following three meth-
ods: participant observations, qualitative interviews and document studies. 
The data collection lasted for two years and in the initial phase a small pilot 
study was carried out with the aim of testing participant observations. The 
focus in this study is on the experiences of adult people with intellectual 
disabilities. Participant observations of the every day life of this group were 
conducted for two years, where housing, daily activities/work and leisure 
activities as well as aspects of time such as the week and the year were stud-
ied. 126 participant observations were made as well as many shorter obser-
vations on all the arenas where the informants spent their every day lives.  

Interviews were conducted as qualitative conversational interviews, with 
fifteen persons with intellectual disabilities and with staff members from 
different categories, such as assistant nurses, care managers, recreational 
instructors and representatives from the user organisation, FUB. A total of 
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thirty-nine interviews were completed and most of these were taped and 
transcribed. The informants with disabilities had a mild intellectual disabil-
ity. Participant observations are not threatening in any way but on the other 
hand they often take place in the individual’s private spheres. Informed con-
sent was thus requested and received from all participants in this study, how-
ever, there are ethical questions as to how much people with intellectual 
disabilities really can understand the meaning of this consent.  

The document studies consisted of laws, national guidelines, local dis-
ability policy documents, minutes from the local authority meetings concern-
ing disability issues and magazines from the user organisation and also some 
local newspapers. 

 
Theoretical framework 
 
The sociological concept of stigma proposed by Goffman (1972) indicated 
the consequences of stigmatisation both for the individual and for attitudes 
and treatment from other people in society. The two models, the individual 
or medical model and the social model have been the main perspectives on 
disability during the last few decades. In the medical model the focus is on 
the experiences of illness or disability and the consequences that are derived 
from that, rather than the environmental and social barriers focused in the 
social model. 

It is only during the last decade that there has been a discussion concern-
ing citizenship and disabilities. The discussion has developed from the ideas 
of T. H. Marshall (1950) and his concept of citizenship. He divided it into 
three parts: civil citizenship, i.e. freedom of speech, right to make contracts, 
equality before the law; political citizenship, i.e. rights to vote; and finally 
social citizenship when everyone is included in the society with the same 
rights and duties. Citizenship is linked to participation and both these con-
cepts are used in this dissertation. I supplement this with theories about so-
cial exclusion and social inclusion and these are the sensitizing concepts in 
this dissertation. For the interpretation and analysis of the empirical data I 
found Tilly’s theory about categorization (2000) very useful for understand-
ing social exclusion and its underlying structures. 

 
Results and analysis 
 
Three main themes were prominent in the empirical data. The first theme 
concerned the daily arenas, where there were both excluded arenas and in-
cluded arenas with various forms of interaction with the society. All the are-
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nas that were studied had the pre-requisites for social inclusion. The second 
theme concerned the content in the encounters between respondents with 
intellectual disabilities and different actors at arenas in the community. The 
third theme concerned how the staff works to reach the goals of participation 
where both possibilities and barriers exist on structural and individual levels. 
In this theme I also describe the informants’ desire to participate and to be 
included in society as well as the possibilities and barriers for this.  

The arenas are divided as follows: excluded arenas with internal social 
interaction, excluded arenas with external social interaction, included arenas 
with external social interaction and included arenas with internal social in-
teraction. As a paradox the arenas for support and service in housing and 
daily activities with the aim of full participation in society are described as 
excluded arenas with mainly internal social interaction. Excluded arenas 
with external social interaction are the new groups that were transferred from 
day care centres. These were small units, located in the community with 
special activities only for people with intellectual disabilities, such as cafés 
and shops and run by people with intellectual disabilities together with staff 
from the local authority. In those arenas the social interaction with other 
people in the society was frequent and daily. The included arenas with exter-
nal social interaction were open arenas in the community such as restaurants, 
pubs, pizzerias, libraries, swimming pools etc. The included arenas with 
internal social interaction were ordinary arenas in society but sometimes 
booked only for people with intellectual disabilities for dances or other 
amusements. 

 
Conditions and forms for social interaction  
 
In this theme the experiences of social interaction by the user informants 
were in focus: Meetings were described as encounters with other people in 
the community both at an individual and group level, encounters with staff 
and the local authority social services as well as encounters with the conse-
quences of the disability policy. The user respondents sometimes stated that 
they were afraid to go outside alone and chose to go to shops early on week-
days in order to meet as few people as possible. Encounters with others in 
the community are divided as follows: encounters as individual exclusion, 
encounters as structural exclusion, encounters as individual inclusion and 
encounters as structural inclusion. 

The individual encounter concerned the informants’ personal social inter-
actions with others in the community outside the social services. The infor-
mants, however, are very often in a group together with other people with 
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intellectual disabilities and staff, when they meet others. The informants had 
both positive and negative experiences of these encounters. Positive encoun-
ters were contacts with neighbours, staff in shops, restaurants etc. The nega-
tive experiences were about attitudes, misunderstandings, avoidance, ne-
glecting, everyday exclusion and feelings of exclusion.  

 
Encounters with staff and local authority social services  
 
The encounters were divided as follows: the organization as structural exclu-
sion, the organization as individual exclusion and the organization as a form 
of structural inclusion. Structural exclusion was characterized by the collec-
tive package of support and service that was offered by the social services. 
The users were unable to choose between different types of support and 
service, if the local authority had a placement in a group home or in a daily 
activity, they offered the user only the package. Examples of the organiza-
tion as individual exclusion were when it was difficult to choose another 
service or to move from one service to another. Sometimes it was difficult to 
receive the necessary support and services. Such as a contact person. In the 
empirical data there were many examples of the organization as a form of 
social inclusion; such as the organisation with key workers for every user, 
monthly meetings when users and staff planned together, accessibility to the 
staff in the staff apartment for support, information and discussion, the indi-
vidual plan, possibilities to change daily activities, routines as support for 
independence. The membership in the user organisation FUB was another 
way of receiving support for social inclusion for the user informants.  

 
Encounters due to the disability policy and its consequences 

 
The encounter with the disability policy was, according to this dissertation, 
that the informants had many experiences of lacking social citizenship and 
participation in society. The empirical data showed the consequences as 
follows: the disability policy as structural exclusion and the disability policy 
as structural inclusion. One example of the structural exclusion was the pol-
icy decision about a reduction of the users’ facilitation money without 
enough discussion and information. The user respondents’ experienced a 
lack of influence and citizenship in their every day life that was far from the 
policy goals on participation and equality. The user respondents experienced 
structural inclusion when politicians came to visit day care centres and lis-
tened to users and answered their questions. The user respondents also ap-
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preciated when they had a real say in the planning and organization of sup-
port and services for persons with disability. 

 
A staff perspective on working towards participation - conditions 
and forms  

 
The duties for staff working close to the informants were both complex and 
contained a high level of responsibility. It also entailed working in the com-
munity sometimes in hidden arenas and sometimes in open society in cafés, 
shops, at concerts, dances etc.  

The factors that contributed to working for social inclusion and social ex-
clusion are divided as follows: structural and individual factors contributed 
to social inclusion and structural factors contributed to social exclusion. 
Structural factors were among others the organization of the disability serv-
ices offering every user accommodation in group homes, and a key worker, 
who had particular care of that individual’s needs. The user and the key 
worker took care of matters such as medication, holidays, leisure activities, 
money and contacts with relatives and so on. The users were very pleased 
and satisfied with this arrangement. Individual advice and support from the 
recreation instructor were other structural factors that promoted social inclu-
sion in the society. From the empirical data the most important individual 
factors are treatment and attitudes from staff members working close to the 
users in day care centres, group homes, and leisure staff. Structural factors 
working for social exclusion were the means testing systems for the right to 
obtain support and service. The support and service were also packages with 
rather similar service where the users have little possibility for influencing 
and initiating services.  

 
User informants’ experiences of citizenship, exclusion and 
inclusion 
 
When Lewin (1998) described and compared the two latest laws within the 
disability field and practice, she found very few changes in regard to social 
citizenship apart from the provision of personal assistance in the latest law, 
The Disability Act, 1994. In my dissertation the results point to a citizenship 
in transition with traces both from the earlier organisations and attitudes in 
the society with denials of citizenship but also a new approach leading to 
inclusion. Most of the LSS services (85 % approx.) were given to persons 
with intellectual disabilities. 
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The user informants were not interested in keeping the system of service and 
support. The package of housing, daily activities and leisure activities did 
not suit everyone. They preferred the new arenas for daily activities in the 
community, more independent living and a variation of leisure activities with 
opportunities to meet other people with intellectual disabilities as well as 
other people without intellectual disabilities. Their experiences of individual 
support in every day life were positive. The user informants had both posi-
tive and negative experiences from people in the society, they met interested 
and helpful people but also attitudes of avoidance, neglect and exclusion. All 
of the user informants had existing social networks with parents, siblings, 
cousins and some friends. The relations with staff close to them were com-
plex, sometimes like parent-children relation, sometimes a personal relation 
and sometimes a professional relation. 

The disability policy in the local authorities was experienced as being dif-
ficult to understand and to influence. The disability was a critical factor for 
lived experiences of not having social citizenship for the users. The imple-
mentation of the goals in the legal documents was not a reality for the users. 

 
Interpretation of the results 
 
For interpretation of the results I found Tilly’s (2000) theory about durable 
inequality very useful. Tilly was an American sociologist who analyzed how 
long-lasting inequalities arose and explored useful concepts for understand-
ing the mechanisms behind this. In my dissertation the main concepts are 
social inclusion and social exclusion but I use Tilly’s theory and concepts for 
the interpretation of my empirical data. His concepts for casual mechanisms 
creating categorical inequality are: exploitation, opportunity hoarding, emu-
lation and adaptation. The script and shared local knowledge in the organisa-
tions are other important factors for implementation of the disability policy. 

In my dissertation the concept of categorisation has been very important 
and the social mechanisms creating paired and unequal categories such as 
people with and people without intellectual disabilities. The social category 
is closely linked to what type of support and service is available, what type 
of script will be used as well as the roles of experts and in my interpretation I 
found Tilly’s concept of opportunity hoarding constructive for understanding 
those roles. Exploitation seems to be a difficult word to use today, although 
it is a relevant concept when looking back at the history of disability. I 
found, however, some traces of that in the data as well as many examples of 
emulation and adaptation.  
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Final conclusions 
 
In this dissertation the results are discussed in relation to the theoretical 
framework. The results include both positive and negative experiences in 
terms of participation, social exclusion and social inclusion but are more 
pessimistic in terms of change in disability policies in the interpretation 
based on Tilly’s theory.  

 
Zola and his theory about universalism 
 
The results can also be discussed in term of universalism according to Zola 
(1994). If social services were universal and based on general rights the 
process of categorisation can be reduced. Universality in disability policy is 
based on social rights and is close to theories about social citizenship. Zola 
states that disability is not an unchangeable condition but if it is labelled, it 
will stay like this. He avoided the us and them language in terms of disability 
and he argued for a holistic perspective on disabilities and concluded that 
everyone can or will have a disability during the life course. Zola also de-
scribed disability in both positive and negative terms and aspects but empha-
sized a taxonomy related to human rights and disability.  

 
Is inclusion possible?  
 
The Swedish disability policy can be discussed in terms of universalism as 
well as in terms of a process of selection. When a person with intellectual 
disability, after means testing, is assessed as having the right to receive serv-
ices in accordance with the Disability Act, the person has access to support 
and service with a package of special rights. On the other hand a universal 
disability policy is related to social citizenship with social rights for all with-
out individual means testing. In terms of design for all and accessibility in a 
broad perspective we find this approach in the National action plan for dis-
ability policy (Prop 1999/2000:79). Related to the empirical findings some 
key difficulties for realising citizenship and social inclusion seem to be cate-
gorisation and means-testing.  

There are, however, many examples in this dissertation that the disability 
policy has led to positive experiences of participation and great changes in 
life conditions for people with intellectual disabilities. The users and staff 
close to the users have developed new services with more equal relations, 
and the users are interested in participating in ordinary life in society. How-
ever, when the structural and individual obstacles working for exclusion 
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become visible, identified and analysed they may deepen the understanding 
of the lived experiences of intellectual disability. Then real changes for par-
ticipation and inclusion can take place, otherwise inclusion as an illusion, 
will persist and only be changed on the surface.  
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Bilaga 1  
 
Arenor 
  
Förteckning över arenor där deltagande observationer utförts.  
Affärer, livsmedel, närbutiker, varuhus, kläder, apotek, skivor, video, bok-
handel, bageri, Badplats utomhus 
Bank 
Bibliotek flera 
Bilutställning 
Bowlinghall  
Buss  
Caféer 
Cykeltur 
Daglig verksamhet: utflyttade grupper, traditionella, personer individuellt 
inkluderade 
Dans: allmän på allmän dansrestaurang, av FUB arrangerad dans i Folkets 
Hus, Handikappomsorgernas fritidsarrangemang i Folkets Hus, speciell 
spelning av ordinarie dansorkester i ordinarie danslokal en tidigare tid sär-
skilt för personer med utvecklingsstörning, allmän dansorkester 
Keramikcirkel 
Dramakurs 
Kurs i pengar och ekonomi 
Folkhögskola 
Fotvård 
Frisör 
Fritidsgrupp öppna verksamheter  
Golfbana 
Gruppbostäder i många olika aktiviteter 
Egna bostäder i olika aktiviteter 
Hemma hos föräldrar 
Habiliteringskonferenser 
Handikappidrott: innebandy, träningar, match 
Hembygdsparker 
Kiosker: centralt i stan, i bostadsområdet och nära arbetsplats vid bensinsta-
tion 
Kyrkan: gudstjänst, begravningsgudstjänst, RIA, musikkväll  
Marknader 
Musikkurs 
Föreningsmöten: pensionärsmöte, FUB 
Pub 
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Omsorgernas dag 
Restauranger: hamburgerbarer, pizzerior, varuhusrestauranger, lunchrestau-
ranger, dansrestaurang 
Revy 
Semesterresa: stugsemester 
Seminarier: aktörer och publik  
Simhallar 
Tandläkare 
Vårdcentral 
Öppet hus på universitetet 
Öppet hus inom handikapprörelsen 
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Bilaga 2 
 
Pensionsbelopp från 1996 till 2002 för den som har hel förtidspension och 
pensionstillskott. Källa: Försäkringskassan statistik 2003 
 
Årtal Gift Ogift  
1996   
Folkpension/år Fp  31928 25720 
Pensionstillskott/år Pts 39556 39556 
Månadsbelopp Fp+Pts 5957 5440 
   
1997   
Folkpension/år Fp 32017 25791 
Pensionstillskott/år Pts 39665 39665 
Månadsbelopp Fp+Pts 5974 5455 
   
1998   
Folkpension/år Fp 32105 25862 
Månadsbelopp Fp+Pts 6188 5654 
   
2001   
Folkpension/år Fp 33210 26753 
Pensionstillskott/år Pts 41660 41660 
Månadsbelopp Fp+Pts 6240 5701 
   
2002   
Folkpension/år Fp 43119 27478 
Pensionstillskott/år Pts 42789 42789 
Månadsbelopp Fp+Pts 6409 5856 
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Bilaga 3 
 
INTERVJUGUIDE 1 med olika teman 
 
Till personer med utvecklingsstörning 
Namn 
Ålder 
Kön 
Familj 
 
Bostaden 
Berätta om hur du bor, centralt/ocentralt o.s.v. 
Varför flyttade du hit? Hur valde du din bostad? 
Hur vill du beskriva din bostad? 
Hyr länge har du bott här? 
Berätta om hur trivs. 
Vilka besöker du? 
Vilka besöker dig? 
Vad behöver du stöd med? 
Kan du beskriva stödet? Vem ger stöd? 
Vad är bra med stödet? 
Vad är dåligt med stödet? 
Hur får du stöd av personal? Hur vill du ha stöd av personal? 
Berätta om hur du deltar i samhället, handlar, träffar grannar? 
Vad vill du förändra? Hur vill du bo i framtiden? 
 
Daglig verksamhet/arbete 
Berätta om dagcenter eller ditt arbete. 
Var ligger arbetsplatsen? 
Varför arbetar du här? 
Hur valde du denna arbetsplats/verksamhet? 
Vilka arbetsuppgifter har du? 
Har du stöd av personal? 
Hur? Hur vill du ha det? 
Hur trivs du med dina arbetsuppgifter, kamrater, personal? 
Hur länge kommer du att stanna här? 
Vill du söka till någon annan verksamhet/eller till något annat arbete? 
Vilka kontakter med samhället får du på din arbetsplats? Berätta. 
Hur kan du påverka ditt arbete/dina arbetsuppgifter/hur vill du påverka? 
Vad vill du arbeta med i framtiden? 
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Fritid 
Berätta om vad du gör när du är ledig? Är du medlem i någon förening? 
Församling? Klubb? 
Går du regelbundet på någon aktivitet? Cirkel, kurs, möten. 
Varför har du börjat med det? 
Hur ofta? Vem anordnar? 
Går du ibland på någon aktivitet? Vilken? Tillsammans med vem? 
Vem anordnar den? 
Hur deltar du i samhället? Simmar, badar, bowling, dans, hockey med mera. 
Får du stöd? Hur ser det ut? Vad vill du ha? 
Hur får du stöd av personal? Hur vill du ha stöd av personal? 
Vilka svårigheter upplever du? Vilka möjligheter upplever du? 
Vad vill du helst göra? Hur deltar du i samhället? Hur vill du delta? 
 
Kontakter med samhället 
 
Allmänheten 
Berätta om något som varit svårt. Något som varit bra. Vad gör dig glad, 
ledsen, orolig i dina kontakter med allmänheten? 
Vem kan du prata med? 
 
Politiken 
Berätta om något som varit svårt. Något som varit bra. Vad gör dig glad, 
ledsen, orolig i dina kontakter med politiken? 
Vem kan du prata med? 
 
Myndigheter och serviceinrättningar 
Banker, post, myndigheter, affärer, kiosker, serviceinrättningar, vårdcentra-
ler, bibliotek. 
Berätta om något som varit svårt. Något som varit bra. Vad gör dig glad, 
ledsen, orolig i dina kontakter med myndigheter och serviceställen? 
Vem kan du prata med?  
Övriga synpunkter 
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Bilaga 4 
 
INTERVJUGUIDE 2 med olika teman 
Till personal  
Namn 
Kön 
Hur länge har du arbetat inom den här verksamheten? 
Vad trivs du med och vad trivs du inte med? 
 
Bostaden 
Hur upplever du att personerna som du arbetar med är delaktiga i samhället? 
Svårigheter och möjligheter? 
Hur arbetar du för att nå delaktighetsmålen? 
Hinder och möjligheter? 
Vill du förändra något? Varför och hur? 
Framtiden? Önskningar? 
Daglig verksamhet/arbete 
Hur upplever du att personerna som du arbetar med är delaktiga i samhället? 
Svårigheter och möjligheter? 
Hur arbetar du för att nå delaktighetsmålen? 
Hinder och möjligheter? 
Vill du förändra något? Varför och hur? 
Framtiden? Önskningar? 
Fritid  
Hur upplever du att personerna som du arbetar med är delaktiga i samhället? 
Svårigheter och möjligheter? 
Hur arbetar du för att nå delaktighetsmålen? 
Hinder och möjligheter? 
Vill du förändra något? Varför och hur? 
Framtiden? Önskningar? 
Övriga synpunkter 
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Bilaga 5  
 
INTERVJUGUIDE 3 med olika teman 
 
Till representanter för intresseorganisationen 
Namn 
Kön 
Vilken roll har du i organisationen? 
Varför är du medlem? 
 
Bostaden 
Berätta om de boendeformer du kommit i kontakt med 
Hur upplever du möjligheter till delaktighet i de bostäderna? 
Hinder och möjligheter för delaktighet? 
Finns det behov av förändring? Vilka? 
Framtidens boende för personer med utvecklingsstörning. 
Önskningar? 
 
Daglig verksamhet/arbete 
Berätta om de dagliga verksamheter och arbete du kommit i kontakt med. 
Hur upplever du möjligheter till delaktighet i samhället i dessa? 
Hinder och möjligheter för delaktighet? 
Finns det behov av förändring? Vilka? 
Framtidens dagliga verksamhet/arbete för personer med utvecklingsstörning 
Önskningar? 
 
Fritiden 
Berätta om de fritidsverksamheter du kommit i kontakt med 
Hur upplever du möjligheter till delaktighet i samhället i dessa? 
Hinder och möjligheter för delaktighet? 
Finns det behov av förändring? Vilka? 
Framtidens dagliga verksamhet/arbete för personer med utvecklingsstörning. 
Önskningar? 
 
Övriga synpunkter 
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Analysskiss för vardagens arenor inspirerad av Widerberg, Karin (2002). 
Kvalitativ forskning i praktiken. 

Bostaden 

Strukturella kännetecken Kulturella kännetecken 
Bostadstyp Organisation 
Geografiskt läge Stöd och service 
Grannar Extern interaktion 
Familj Intern interaktion 
Service i närområdet Inflytande 
Ekonomi Mötesplatser 

Daglig verksamhet/arbete 

Strukturella kännetecken Kulturella kännetecken 
Arenan  Organisation 
Geografiskt läge Personal 
Arbetsplats Extern interaktion 
Innehåll i verksamheten Intern interaktion 
Arbetsuppgifter 
Arbetstider 
Arbetskamrater/kolleger 

Inflytande 
 

Fritid 

Strukturella kännetecken Kulturella kännetecken 
Plats för verksamheten Organisation 
Geografiskt läge Personal 
Innehåll Information 
Tid Extern interaktion 
Deltagare Intern interaktion 
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Antalet personer med insats från kommunerna åren 1999-2003. Källa: Han-
dikappomsorg Lägesrapport 2004 sidan 15, Tab.3. Socialstyrelsen  
 

Kommunala insatser 1999 2000 2002 2003 
Förändring 
1999-2003 
(%) 

Insatser enligt LSS      
Personlig assistans 4500 4200 4300 4600 2 
Ledsagarservice 7400 7800 8500 9200 24 
Kontaktperson 13400 13 600 14500 15 200 13 
Avlösarservice 3600 3600 3500 3600 O 
Korttidsvistelse 9400 9800 9900 10 400 11 
Korttidstillsyn 2800 3000 3400 4000 43 
Boende, barn 1200 1200 1200 1300 8 
Boende, vuxna 16500 16900 18 000 19 000 15 
Daglig verksamhet 19 800 20 500 21 700 23 200 17 
Individuell plan .... 2400 .... 3200  
Personligt ombud .... .... 1200 2600  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


