
 

STOCKHOLMS UNIVERSITET 
Institutionen för socialt arbete – 
Socialhögskolan 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Jag har rätt tycker jag också att få ett jobb.. faktiskt 
 
 - En studie om personer med kognitiva funktionshinder 
    och deras syn på arbete 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-uppsats, 10 poäng   Författare: Lena Strand 

Handledare: Agneta Kindborg                                         Katarina Andersson 



Påbyggnadskurs i socialt arbete, 20 p 
Socionomlinjen med inriktning mot 
omsorg om äldre och funktionshindrade 
Termin 7 
Institutionen för socialt arbete – 
Socialhögskolan 
 
 
 
Tillkännagivande: Ett stort tack till alla er som vi fick intervjua, till Lennart Jönsson och ni 
andra hjälpsamma medarbetare på Misa. Vi vill också tacka vår handledare Agneta Kindborg 
för alla kloka synpunkter på vårt arbete. 
 
 
 

Jag har rätt tycker jag också att få ett jobb.. faktiskt 
- En studie om personer med kognitiva funktionshinder 

och deras syn på arbete 

 

 

Författare: Lena Strand och Katarina Andersson 

 

Abstrakt 
 

Studiens syfte var att undersöka hur personer med lindriga kognitiva funktionshinder 
ser på arbete som fenomen. Metoden var kvalitativ med en fenomenologisk ansats. 
För att få svar på frågeställningarna intervjuades 6 personer, 2 kvinnor och 4 män, 
som hade arbetspraktik eller arbetsverksamhet genom ett företag som arbetade utifrån 
ISA-metoden. Personerna hade alla lindriga kognitiva funktionshinder. Teoretisk ram 
var normaliseringsprincipen, Social role valorization och andra aspekter på normali-
sering. Vårt resultat visade att arbete hade olika betydelse för intervjupersonerna. Två 
av dem uttryckte en önskan om att vara på arbetsplatser på öppna arbetsmarknaden 
tillsammans med personer utan kognitiva funktionshinder. De ansåg att det var mer 
utvecklande än daglig verksamhet. Ett krav för att det skulle fungera var dock att 
arbetsuppgifter och arbetstider var anpassade utifrån deras funktionshinder. För de 
andra fyra var det däremot mycket angeläget att få ett arbete på öppna arbetsmark-
naden. Dels handlade det om att kunna få en dräglig materiell standard, dels tycktes 
det för dem också  ha ett rent symboliskt värde som kan tolkas som att de ville ha rätt 
att  vara som alla andra. 

 

 
Nyckelord: Arbete, kognitiva funktionshinder, normalisering, normaliseringsprincipen, Social  
                   role valorization, ISA-metoden. 
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Inledning 
Bakgrunden till denna studie är att en av oss gjorde sin praktik på ett företag som arbetar med 

en metod som kallas ISA-metoden – Individuellt Stöd i Arbetet. Metoden går ut på att få ut 

personer med funktionshinder i vanliga miljöer på den öppna arbetsmarknaden. Vi blev av 

företaget tillfrågade om vi kunde tänka oss att göra en studie om personer med funktions-

hinder och arbete. Studiens syfte och frågeställningar skulle vi få utforma helt utifrån egna 

önskemål, och de kunde hjälpa till med att förmedla kontakter med tänkbara intervjupersoner.  

 

Vi har båda två arbetat i särskilt boende enligt LSS - Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (SFS 1993:387) - för personer med måttliga och grava kognitiva funktions-

hinder. Vår erfarenhet är att det vanligaste är att dessa personer ”arbetar” i daglig verksamhet, 

d v s på dagcenter. Det var ingenting som vi överhuvudtaget hade reflekterat över, vi såg det 

som någonting självklart. I vår utbildning till socionomer har vi läst mycket om normalisering 

och integrering när det gäller personer med funktionshinder, och vi har med anledning av 

detta börjat tänka i andra banor när det gäller rätten till delaktighet för dessa personer. När vi 

genom praktiken har kommit i kontakt med andra former av arbetsverksamhet känns det inte 

längre lika självklart att daglig verksamhet enligt LSS är det enda rätta alternativet. 

 

I vårt samhälle råder en allmän uppfattning om att det är viktigt att arbeta och göra rätt för sig. 

Den rättigheten – och skyldigheten – är en del av medborgarskapet. Ett arbete ger även 

möjlighet att ingå i ett socialt sammanhang, och att bli ekonomiskt oberoende. I styr-

dokument – till exempel Proposition 1992/93:159, FN:s standardregler, Regeringsformen 

(SFS 1998: 1437), Socialtjänstlagen (SFS 2001:453), och LSS  och inom handikapprörelsen – 

i till exempel FUB:s policy – Riksförbundet För Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och 

Vuxna - utgår man från att alla ska ha samma rättigheter, och att samhället ska göra det 

möjligt även för personer med funktionshinder att leva som alla andra. Även den nuvarande 

regeringen har som mål att personer med funktionshinder ska ha rätt att arbeta och försörja sig 

på sitt eget arbete (prop. 1999/2000:79). Att arbeta kan ses som att vara delaktig i samhället, 

men personer med kognitiva funktionshinder är en marginaliserad grupp med bräcklig 

tillhörighet till arbetsmarknaden (Antonson, 2002). 1995 var det endast 1,2 % av dem som 
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hade arbete på den öppna arbetsmarknaden (Tideman, 2004). Det allra vanligaste är alltså att 

dessa personer har av kommunen anordnad daglig verksamhet eller skyddat arbete på t ex 

Samhall. Ericsson beskriver sådan tillrättalagd verksamhet som dagcenter som ”ett särliv i ett 

ordinarie samhälle” (Ericsson, 1997, s. 37). De senaste 40 åren har vi levt med normalisering 

och integrering som ideal, och med arbete åt alla - även personer med funktionshinder - som 

politiskt mål (Svanström, Åhs & Stenberg, 1992). Ändå har det inte hänt mycket när det gäller 

att få ut just den gruppen på den öppna arbetsmarknaden. Istället väljs fortfarande kompen-

sationslinjen före arbetslinjen, d v s genom att betala ut pension så köper sig samhället fritt 

från det sociala ansvaret att se till att alla ska ha möjlighet att arbeta (a. a). För att lyckas 

ändra på detta krävs resurser i form av stöd, ibland långvarigt eller livslångt stöd (Hernes, 

Stiles & Bollingmo, 1996).  

 

Personer med lindriga kognitiva funktionshinder skulle, som vi ser det, relativt lätt kunna 

integreras på den öppna arbetsmarknaden, och det är en av anledningarna till att vi har valt att 

studera just den gruppen. När vi påbörjade den här studien så hade vi den uppfattningen att 

målet ska vara att så många som möjligt ska kunna ha ett arbete på den öppna 

arbetsmarknaden, och vi antog också att de själva skulle anse det som viktigt. Men sedan 

började vi fundera på om de verkligen ser det som så grundläggande och viktigt för att känna 

sig som fullvärdiga samhällsmedborgare. Hur ser de egentligen själva på arbete som 

fenomen? Vilken betydelse har det för deras identitet och plats i det sociala systemet?   

 

Gustavsson beskriver hur det för vissa personer med funktionshinder är av värde att få vara 

bland människor som har en djup insikt i hur det är att leva med tillkortakommanden 

(Gustavsson, 1999). Är det kanske bättre för självuppfattningen att vistas i samma miljö som 

andra personer med funktionshinder? Eller är det bättre att distansera sig och komma bort från 

de kategoriseringar som samhället gör, och det stigma som det kan innebära? En person som 

finns i samma fysiska miljö är inte automatiskt inkluderad och delaktig på samma villkor som 

andra. Det finns ett flertal undersökningar som visar på att många personer med 

funktionshinder ännu är långt ifrån socialt integrerade i samhället (Tideman, 2004b).  
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Syfte 

Daglig verksamhet är en omsorgsform, alltså inte detsamma som arbete på den öppna 

arbetsmarknaden. Det finns anledning att undra om personer med kognitiva funktionshinder 

själva upplever att det finns en skillnad mellan ”arbete” i daglig verksamhet och arbete på den 

öppna arbetsmarknaden, och hur de i så fall tänker kring det. Det övergripandet syftet med 

studien är att undersöka hur personer med lindriga kognitiva funktionshinder ser på arbete 

som fenomen.  

 

Frågeställningar: 

• Hur är det för personer med lindriga kognitiva funktionshinder att ha arbetspraktik 

eller arbetsverksamhet på den öppna arbetsmarknaden? 

• Hur ser de på daglig verksamhet? 

• Hur tänker de kring framtida yrkesliv? 

• Är arbete på den öppna arbetsmarknaden viktigt för att känna sig delaktig i samhället? 

 

Definitioner 

Kognitivt funktionshinder 

Kognitivt funktionshinder kan definieras olika beroende på vilket perspektiv man företräder. 

Från ett epidemiologiskt perspektiv är det en konsekvens av en biologisk defekt, främst i 

centrala nervsystemet, som har uppstått innan 16 års ålder och som orsakar en hämning i 

förståndsutvecklingen. Ur det relativiserande perspektivet, som utgår från WHO:s relativa 

handikappbegrepp, kan man definiera det på tre olika sätt: psykologiskt, socialt, samt 

administrativt. Statistik brukar oftast grundas på den administrativa definitionen. Det 

konstruktivistiska perspektivet innebär att man ser kognitiva funktionshinder som en social 

konstruktion, som vi människor gör för att försöka förstå verkligheten, snarare än som ett 

objektivt fenomen. Det innebär att man utgår från vad som anses vara normalt för åldern och i 

det kulturella sammanhanget. Internationellt räknar man med att ca 2 % av befolkningen har 

kognitiva funktionshinder. I Sverige är det 0,43 % som administrativt bedöms tillhöra den 

gruppen, och av dem har ca 25 % ett lindrigt funktionshinder (Sonnander, 1997). För 

individen kan ett lindrigt kognitivt funktionshinder innebära att man har svårigheter med att 

sätta sig in i hypotetiska situationer, att se saker ur olika perspektiv och att förstå andras 
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synvinklar. Man kan också ha problem med att lösa problem där flera faktorer samverkar, att 

komma på alternativa lösningar och med att förstå abstrakta begrepp (Grunewald, 1998). 

 

Det miljörelativa handikappbegreppet 

Enligt det miljörelativa handikappbegreppet uppstår ett handikapp som ett resultat av mötet 

mellan individ, miljö och de krav som ställs av omgivningen, inte som resultat av en 

individuell egenskap (Tielman, 2003). 

 

Förvärvsarbete 

Enligt Nationalencyklopedin (2005-05-22) är den vanligaste definitionen på arbete ”verk-

samhet på vilken en människa bygger sin försörjning”. I SCB:s statistik räknas den som 

förvärvsarbetande – eller sysselsatt – som har ett arbete, skyddat arbete, beredskapsarbete 

eller är anställd på Samhall eller med lönebidrag (Sjöberg, 2002). I Regeringsformen 2 § står 

att ”det ska särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till arbete, bostad och utbildning” 

(SFS 1998:1437). Även i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och i LSS (SFS 1993:387) slås det 

fast att det hör till kommunens uppgifter att medverka till att de som omfattas av lagen får 

tillgång till arbete. I förarbeten till LSS står det att i denna uppgift ”...ingår dels förberedelse 

för arbete genom dagcenter för den som har nytta av sådan verksamhet, dels att verka för att 

personer som vill få möjlighet till arbete anmäls till arbetsförmedlingen. Här ingår också 

medverkan till att inskolningsplatser eller praktik skapas” (Prop. 1992/93:159, s.184). För att 

det ska bli möjligt är det viktigt att ha ett nära samarbete med t ex arbetsförmedling, 

försäkringskassa och handikapporganisationer (a. a.). 

 

Arbetsmarknadsåtgärder 

I Sverige finns tre arbetsmarknadsåtgärder som riktas mot personer med funktionshinder eller 

arbetshandikapp: Subventionerad anställning (lönebidrag), skyddat arbete (hos Samhall eller 

offentliga arbetsgivare) och arbete med stödperson (särskilt introduktionsstöd – SIUS). På en 

del orter i Sverige finns Arbetsförmedlingen Rehabilitering som har resurser och särskild 

kompetens för service till arbetssökande personer med funktionshinder (Karlsson, 2002). 

 

Daglig verksamhet 

Personer tillhörande personkrets 1 (1 § LSS) i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete, 

och som inte går utbildning, har rätt till daglig verksamhet enligt 9 § punkt 10 LSS (SFS 

1993:387). Daglig verksamhet är en omsorg, alltså inte detsamma som arbete.  
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Arbetsuppgifterna kan visserligen vara av samma typ som hos Samhall eller inom den 

reguljära arbetsmarknaden. Skillnaden ligger mer i hur verksamheten är utformad, att det 

förekommer andra stöd- och träningsinsatser än arbete, andra anställnings- och löneformer, 

annan nivå på kraven att delta i en arbetsorganisation och att producera etc. (Prop. 

1992/93:159). I daglig verksamhet får man inte lön, utan kommunen betalar ut habiliterings-

ersättning. Kommunerna bestämmer själva om de vill betala något och hur mycket.  

 

ISA-metoden 

 ISA- metoden, som betyder individuellt stöd i arbete, är en variant av metoden Supported 

Employment som utvecklades i USA på 70-talet. ISA-metoden är anpassad efter svenska 

förutsättningar och svenskt socialförsäkringssystem. Arbetsmetoden syftar till att göra vanliga 

arbeten tillgängliga för alla, oavsett eventuella arbetshinder. Metoden resulterade i att både 

lindrigt och gravt funktionshindrade fick möjlighet att arbeta och synas överallt i samhället 

Alla människor ska ges tillträde till den öppna arbetsmarknaden utifrån sina egna möjligheter 

och resurser. Metoden innebär individuellt stöd i arbetet enligt en trestegsmodell: 

1. Kartläggning. Pågår under ca 10 veckor. Arbetskonsulenten bildar sig en uppfattning 

om personens intressen, styrkor och svagheter. Skapandet av en förtroendefull relation 

mellan arbetskonsulenten och deltagaren är mycket viktig under denna fas. 

2. Arbetspraktik (arbetsprövning). Pågår mellan 10 veckor och 6 månader. Man försöker 

att tillsammans anpassa arbetsplatsen och arbetsuppgifterna. Stödet är omfattande i 

början för att efterhand trappas ner. Målet är att det naturliga stödet ska ta över, i form 

av arbetskamrater eller en särskild kontaktperson på arbetsplatsen. 

3. Arbetsverksamhet. Arbetspraktiken kan efter 6 månader övergå i arbetsverksamhet. 

Deltagaren får ett individuellt anpassat stöd, och det förekommer regelbundna 

utvärderingssamtal (Faktabroschyr från Misa, 2005). 

 

Avgränsningar 

Den här studien omfattar sex informanter som alla har arbetspraktik, eller i ett fall arbets-

verksamhet, genom ett privat företag som arbetar utifrån ISA-metoden. De tillhör alla 

personkrets 1 enligt 1 § LSS och har ett lindrigt kognitivt funktionshinder. Som teoretisk 

utgångspunkt valde vi att använda olika aspekter på normalisering, med särskild tonvikt på 

normaliseringsprincipen som den formulerades i Sverige av Nirje 1969 och den nord-
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amerikanska variant av normalisering – Social role valorization (SRV) - som utvecklats av 

Wolfensberger sedan 1983. 

 

Forskningsfältet 

Internationell forskning 

När det gäller funktionshindrades ställning på arbetsmarknaden så har den sedan 1990-talet 

uppmärksammats inom EU och OECD-länderna, och reformer inom detta område har 

genomförts i en del länder (Bergeskog, 2002). I USA och Kanada har det sedan slutet på 70-

talet bedrivits forskning utifrån synsättet att alla har en potential att kunna delta i samhällets 

produktion. Supported employment-metodens utvecklande var en följd av detta. Den utgick 

från idén om alla individers lika värde, och att alla människor har likadana behov. Fullt 

deltagande och social integrering sågs som målet, och säromsorger och speciella 

träningsåtgärder skulle undvikas (Antonson, 2002).  

 

Även i Norge har arbete med individuellt stöd utvecklats utifrån supported employment-

metodiken. Sedan 1996 har det funnits en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, arbeid med bistand,  

vid landets alla arbetsförmedlingar. Det anses också där att det är en skillnad mellan 

sysselsättning och arbete, och att verklig normalisering och integrering förutsätter att alla får 

möjlighet att delta i det verkliga livet, i arbetsgemenskap med arbetskamrater som inte har 

funktionshinder (Hernes, Stiles & Bollingmo, 1996). 

 

Svensk forskning 

Svensk forskning om fältet är av relativt liten omfattning. Ett problem är att handikapp-

forskning och arbetslivsforskning hittills har bedrivits ganska åtskilda, beteendevetenskaplig 

forskning har dominerat området. Numera delas ansvaret för FoU om arbetslivet mellan 

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap – FAS – och Verket för innovationssystem 

– VINNOVA (Abrahamsson, 2002). FAS genomförde nyligen en inventering och utvärdering 

av svensk handikappforskning, och den visade att av 140 forskare är det bara ungefär 10 som 

forskar kring arbetsliv och funktionshinder (Sjöberg, 2004). De diskussioner som förs idag 

om arbetsliv och funktionshinder omfattar begrepp som bland annat empowerment, makt, 
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medborgarskap, likabehandling, delaktighet, diskriminering och Design för All (Sjöberg, 

2002). 

 

En annan svårighet vi stött på när vi gjort denna studie är att för den som vill veta mer om 

personer med kognitiva funktionshinder och arbetsliv är det är svårt att hitta uppgifter, 

statistiken skiljer inte ut och behandlar just den gruppen. Den forskning som vi har hittat om 

personer med kognitiva funktionshinder handlar mest om stöd och service enligt LSS, inte 

mycket handlar om förvärvsarbete. Några studier om personer med kognitiva funktionshinder 

utvärderar verksamhet som bygger på Supported employment-metodiken. Bland annat 

startade Arbetsmarknadsstyrelsen – AMS – 1993 i nio län en försöksverksamhet, Särskilt 

introduktions- och uppföljningsstöd för funktionshindrade – SIUS. Försöket följdes upp 1995 

och 1996, och i juli 1998 blev SIUS en reguljär arbetsmarknadspolitisk åtgärd. I en annan 

studie av Antonsson undersöktes stödets betydelse för att hjälpa unga människor att få och 

kunna behålla ett arbete på öppna arbetsmarknaden. En del av de personer som ingick i 

undersökningen hade kognitiva funktionshinder (Antonson, 2002).  

 

Stödets betydelse 

Huvudtanken med Supported Employment - SEM - är att alla människor är arbetsdugliga, om 

en person sedan lyckas eller misslyckas på arbetsplatsen är beroende av det sociala 

sammanhanget och det stöd som finns tillgängligt. Särskilt betonas vikten av det naturliga 

stödet, (natural support), som ges av arbetskamraterna (Antonson, 2002). Antonson menar att 

för personerna med lindriga kognitiva funktionshinder som var med i hans undersökning så 

var ett bra anhörigstöd och ett bra SEM-stöd - en coach, konsulent som jobbar med att stödja 

den funktionshindrade på arbetsplatsen - avgörande för att kunna få och behålla ett arbete. En 

annan viktig faktor är att personen kan peka på sina egna svårigheter, och kan involvera sina 

arbetskamrater i sin situation och göra dem till hjälpare. Även att göra arbetskamraterna till 

socialt viktiga personer, medmänniskor, och att räkna med att de ser vilka kvalitéer som 

faktiskt finns jämte svårigheterna (Antonson, 2002). 

 

Rehabilitering handlar inte bara om att få ett arbete utan i ännu högre grad om att kunna 

behålla ett arbete. Om personer med kognitiva funktionshinder med stort biståndsbehov ska 

ha samma möjlighet till yrkesliv som alla andra kan det eventuellt finnas behov av periodiskt 

stöd under hela deras arbetsliv ( Hernes, Stiles & Bollingmo, 1996).  
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Personalen på ”Träffpunkten” i Gustavssons studie, som har ett ”inifrånperspektiv” menar att 

personer med lindrig utvecklingsstörning har ett stort behov av stöd i dagens 

integreringssamhälle. Bara den osäkerhet som kan komma då någon försöker klara av 

vardagens enkla krav kan leda till att den personen ger upp (Gustavsson, 1999). Antonson 

skriver om stödets betydelse i ett föränderligt liv. Han beskriver den komplexa situationen för 

en person med funktionsnedsättning med många vardagliga överraskningar som lätt kan leda 

till att hela livssituationen vänds upp och ner. Utan samverkan och ett samordnat stöd är det 

då inte så lätt att behålla ett arbete (Antonson & Stål, 2003). 

 

Teorier och centrala begrepp 

Normalitetsbegreppet – bakgrund 

Piuva refererar i sin avhandling till Hacking som beskriver att normalitetsbegreppet, och med 

det en vetenskaplig syn på att människor kan anpassas till normalitet, under 1900-talet kom 

att ersätta tidigare tankegångar om slumpen, och om den mänskliga naturen som omöjlig att 

påverka och kontrollera. Enligt Hacking så finns det tre dimensioner i begreppet normalitet 

som rör sig mellan det typiska och det ideala: 

• Normalitet som den statistiska normalfördelningen 

• Normalitet som frånvaro av brist/ motsats till avvikelse 

• Normalitet som det ideala 

Dessa tre dimensioner kan variera över tid och mellan olika kulturella sammanhang. Enligt 

Piuva menar Hacking också att det ”normala” inte går att definiera annat än i relation till det 

som inte ses som normalt. Detta gör att blir svårt att skilja på när fakta övergår i värderingar, 

och vice versa. Han hävdar även att ”normalitet” gärna används i ideologiska sammanhang 

eftersom det lätt uppfattas som ett värdeneutralt begrepp (Piuva, 2005).  

 

Under 1900-talet uppstod två olika inriktningar när det gäller normalitet som ett 

eftersträvansvärt ideal. Den ena inriktningen, den sociala idealismen, företräddes av 

sociologen Auguste Comte och dess intresse var att förbättra samhället. Den andra 

inriktningen, den sociala eugeniken, företräddes av statistikern Frances Galton och den 

syftade till att förbättra individerna genom  att kontrollera deras reproduktion (a. a. 2005). 
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Vid tiden för andra världskrigets slut dök normalitetsbegreppet upp i välfärdspolitisk kontext.  

Ericsson påpekar att redan 1946 i den offentliga utredningen ”Kommittén för partiellt 

arbetsföra” (SOU 1946:24) uttrycktes en ny socialpolitisk idé, något som då kallades 

normaliseringprincipen och som gick ut på ”.. att de partiellt arbetsföra skola i görligaste mån 

 inordnas i de ordinarie system av sociala tjänster, som är under utbyggnad i vårt land” 

(Ericsson, 1997, s. 26). Detta innebar, menar Ericsson, att personer med funktionshinder ”..för 

första gången fick rätt till en tillvaro med det normala livet som förebild” (a. a. 1997, sid. 26). 

 

I sin avhandling skriver Piuva att under 1960-talet och tidiga 1970-talet så började normalitet 

användas för att beskriva det statistiskt vanligaste livsmönstret i samhället. 

Normaliseringsprincipen blev ett mål i arbetet med marginaliserade grupper i samhället, 

grupper som man tidigare ansett vara avvikande eller icke normala. I den skandinaviska synen 

på normalitet betonas miljöns betydelse för att kompensera individens bristande förmåga 

(Piuva, 2005). 

      

Normaliseringsprincipen  

Med normaliseringsprincipen, som Nirje formulerade den 1969, var målsättningen att ”låta de 

utvecklingsstörda uppnå en tillvaro så nära den normala som möjligt” ( Nirje, 2003, s. 15). 

Normaliseringsprincipens innebörd menade Nirje var ”att man gör för de utvecklingsstörda 

tillgängliga de vardagsmönster och livsvillkor som ligger så nära samhällets gängse som 

möjligt” (Nirje, 2003, s. 15). Principen ska gälla för alla personer med kognitiva svårigheter 

oavsett grad av funktionshinder och boendeform, i alla samhällen, åldersgrupper och den kan 

anpassas till sociala förändringar och individuell utveckling. Den kan fungera som rättesnöre 

för medicinsk, pedagogiskt, psykologiskt, socialt och politiskt arbete för personer med 

kognitiva funktionshinder (a.a., 2003).  

 

Principen innebar bland annat normal dagsrytm såsom att stiga upp, bli klädd, inta måltider 

och gå till sängs enligt samma mönster som jämnåriga. Normal veckorutin där arbete 

innefattar en stor och betydelsefull del av dagen, för att sedan kunna ägna sig åt 

fritidssysselsättningar av mer personlig karaktär och i skilda lokaliteter. Normal årsrytm 

innebär att kunna få sina årliga semesterveckor, få uppleva viktiga helger och högtidsdagar av 

personlig betydelse. Normala utvecklingsfaser innebär till exempel att barn med kognitiva 

funktionshinder ska kunna växa upp med samma tillrättalagda miljö som andra barn, och  
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fostras av en litet antal betydelsefulla vuxna i en varm atmosfär med tillgång till berikande 

sinnesupplevelser. Andra viktiga utvecklingsfaser är att under skolåldern lära sig att förstå sig 

själv och sina egna förutsättningar, för att kunna bygga upp ett självförtroende och en grund 

för livet efter skolan. Övergången till vuxenlivet ska markeras av förändringar i miljö och 

levnadsomständigheter, och alla ska ha en meningsfull ålderdom i en förtrogen miljö med 

närhet till vänner och anhöriga. En annan aspekt av normalisering för personer med kognitiva 

funktionshinder är att få sina krav respekterade så att deras egna val och önskemål ska 

respekteras och beaktas så mycket som möjligt. Rätten att leva i en tvåkönad värld genom att 

ha tillgång till både kvinnlig och manlig personal, och att ha möjlighet att umgås med det 

andra könet i samma utsträckning som i samhället i övrigt. Personer med kognitiva 

funktionshinder ska kunna ha normala ekonomiska standardkrav så att arbete som utförs ska 

betalas i relation till arbetsinsatsen, samt ha en normal boendestandard med en lokalisering 

som främjar fysisk integration (Nirje, 2003). 

 

Tanken på normala livsmönster var en reaktion på de former av omhändertagande av personer 

med kognitiva funktionshinder som varit dominerande. Föräldrar till dessa personer reagerade 

också på de förhållanden som deras barn levde under, de började organisera sig och 1956 

bildades FUB. Söder refererar Andersson som säger att en stor del av deras arbete bestod i att 

ordna sysselsättning för personer med kognitiva funktionshinder, ett område som varit mycket 

försummat både för de som bodde på anstalt och för de som bodde hemma. Arbets-

kraftsbristen var stor under 1960-talet, och detta förde med sig att den arbetskraftsreserv som 

bland annat utgjordes av personer med funktionshinder, och deras möjligheter på 

arbetsmarknaden, kom att få uppmärksamhet (Söder, 2003). 

 

I ett längre omsorgshistoriskt perspektiv kan sägas att normaliseringsprincipen löste upp den 

motsättning som fanns mellan den pedagogiska traditionen och den medicinska, som båda 

grundar sig på ett kliniskt perspektiv där personer med kognitiva funktionshinder ses som sär-

skilda. Enligt det medicinska perspektivet betraktas de som annorlunda och måste tas om 

hand på särskilda anstalter, skiljas ut och bemötas med rehabiliterande åtgärder. Med det 

pedagogiska perspektivet ses de som personer som behöver extra träning, särskild träning för 

att kunna assimileras i vårt samhälle. Inget av dessa synsätt accepterade personer med 

kognitiva funktionshinder som sådana, utan ”störningen” skulle särbehandlas eller tränas bort. 

Normaliseringstanken däremot talade om personer med kognitiva funktionshinder och deras 
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rätt till normala livsvillkor sådana som de är, och att det inte var deras särskildhet som skulle 

motivera insatser utan det faktum att de är människor/medborgare (Söder, 2003). 

 

I Skandinavien utmanades det kliniska effekttänkandet genom att frågan om normala 

livsvillkor sågs ur ett rättighetsperspektiv, det vill säga normala, drägliga, anständiga livs-

villkor var en rättighet för alla medborgare att ha tillgång till. Detta rättighetsperspektiv kunde 

förverkligas genom en stark statsmakt. Med hjälp av den sociala ingenjörskonsten kunde  

”livet läggas till rätta” för dessa människor. Tanken var att normaliseringsprincipen också 

skulle kunna användas som ett analytiskt redskap för att ta reda på och utvärdera personernas 

egna uppfattningar och erfarenheter av sina livsvillkor, oavsett var dessa människor levde. 

Normaliseringsprincipen skulle vara ett sätt att kunna skildra vad personer med kognitiva 

funktionshinder hade för synpunkter, att se livet genom deras ögon (Söder, 2003). 

 

Nirje menade att en fördel med normaliseringsprincipen kunde vara att den öppnade 

möjligheter för många människor med kognitiva funktionshinder att nå fullständig 

självständighet och social integration. Genom en stimulerande miljö och en uppmuntrande 

omgivning skulle en person utveckla en positiv jaguppfattning. En följd av fysisk integration 

skulle, enligt Nirje, bli att omgivningens förståelse för dessa personer skulle öka. Han menade 

att detta också skulle medföra en normalisering av föräldrarnas och omsorgspersonalens 

situation. Hans definition på integration är ” ATT VARA SIG SJÄLV - att kunna och att få 

vara sig själv – BLAND ANDRA” (Nirje, 2003, s. 123). När ett sådant erkännande inte 

existerar kan följden bli alienation, segregation och utanförskap (a. a.).  

 

Normaliseringsprincipens ursprungliga innebörd som Nirje framställde den hävdade; 

”Utvecklingsstörda (och andra funktionshindrade) människor ska ges möjlighet att leva ett liv 

som så långt möjligt liknar andra människors liv, med samma rättigheter och skyldigheter” 

(Nirje & Perrin, 2003, s. 156). En vanlig människa kan också ägna sig åt udda beteenden. 

Normalisering i den ursprungliga betydelsen bygger på en humanistisk jämlik värdegrund 

som betonar valfrihet och rätten till självbestämmande, med en tydlig betoning av respekt för 

individen och dess rätt att vara annorlunda. Nirje citerar Dubwad: ”Det är normalt att vara 

annorlunda” (a. a., s. 156). Normaliseringsprincipen betonar också respekt för människors lika 

rättigheter (a. a.). 
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På senare år har den svenska handikappolitiken tagit avstånd från normaliseringsbegreppet. 

Det har inte funnits med i de handikappolitiska måldokumenten sedan 1980. Risken för 

feltolkningar av principen har bedömts vara stor. En vanlig missuppfattning är att det är den 

funktionshindrade som ska normaliseras. Värderingarna lever dock kvar i orden och tidens 

formuleringar om lika livsvillkor, tillgänglighet, deltagande och rätt till inflytande. I LASS – 

Lagen om assistans-ersättning (SFS 1993:389) - och LSS manifesteras ett etiskt perspektiv i 

målsättningar som full delaktighet och jämlikhet, alla människors lika värde, integritet och 

självbestämmande och ett samhälle för alla (Söder, 2003). 

Social role valorization  

I USA kom normaliseringsprincipen under 70-talet att få en något annorlunda inriktning.  

1983 ersatte socialpsykologen Wolf Wolfensberger ”normalization” med begreppet ”Social 

role valorization” (SRV). SRV är en socialpsykologisk teori som har som syfte att förhindra 

att personer tilldelas negativa sociala roller, reducera effekterna av redan existerande sådana 

och att hjälpa utsatta personer att uppnå positivt värderade roller i samhället.  Definitionen för 

SRV har ändrats över tid, den senaste från 1998 lyder: ”the application of what science has to 

tell us about the defense or upgrading of the socially percieved value of people´s roles” 

(Thomas & Wolfensberger, 1999, s. 159).  

 

SRV är en rollteori som är speciellt relevant för dels de individer som redan är lågt socialt 

värderade i samhället, dels de som löper risk att bli nedvärderade. Till grund för SRV ligger 

fem olika antaganden: 

• Människor värderar varandras sociala status – medvetet eller omedvetet. 

• Individer och grupper kan värdera varandra. 

• Den samhälleliga och kollektiva sociala värderingen är den mest destruktiva. 

• Social nedvärdering tenderar att ske mer omedvetet än social uppvärdering. 

• Individer och grupper i högre värderade roller tenderar att få mer del av ”livets goda” 

än personer i lägre värderade roller (Thomas & Wolfensberger, 1999). 

 

Vad som definieras som ”livets goda” kan variera över tid och i olika kulturer, men det finns 

några saker som generellt brukar anses höra till det, som till exempel respekt, acceptans, 

positiva relationer med andra, delaktighet i aktiviteter som värdesätts av samhället, materiell 

välfärd, ett acceptabelt boende, positioner/funktioner som anses vara viktiga och bidragande 

till samhället etc. Personer som är högt värderade är mer benägna att erhålla ”livets goda” än 
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de som är lågt värderade. De sistnämnda löper dessutom större risk att bland annat utsättas för 

avvisande, segregation, uteslutning,  att få sämre mat, bostäder, utbildning, sjukvård, arbeten, 

och de löper även större risk att utsättas för våld och övergrepp (Thomas & Wolfensberger, 

1999). 

 

Ju färre högt värderade roller individer eller grupper har desto större betydelse får de roller de 

har, även de som är negativt värderade, eller omvänt; ju fler positiva roller de har desto 

mindre betydelse får eventuella negativa roller som de kan ha. Det finns två huvudstrategier 

för att möjliggöra att personer kan erhålla högre värderade sociala roller: a) öka den sociala 

status en person eller grupp har i andras ögon, och b) öka individens kompetens. Högre social 

status och större kompetens formar en cirkel eller spiral som kan vara antingen positiv eller 

negativ (a. a., 1999).  

 

Begreppet kompetens kan här innebära många olika saker, exempelvis att fungera kroppsligt 

eller mentalt, att kunna ta hand om sig själv (tvätta sig, klä sig, äta själv etc.), att kunna 

kommunicera med omgivningen, utöva självbestämmande och kontroll över sig själv, umgås 

med andra, känna sig själv och att kunna ge uttryck för sin person. En persons kompetens kan 

påverkas av olika saker; till exempel miljön runt omkring (är den tillgänglig för andra 

personer, tillåter den individuella aktiviteter etc.), vilka människor som finns runtomkring (är 

de positiva förebilder, uppmuntrande etc.), samt i vilken utsträckning hans/hennes tid används 

till att tillfredsställa viktiga individuella behov. Ju högre kompetens en person besitter desto 

större möjlighet finns att erhålla olika sociala roller, och desto större är benägenheten hos 

omgivningen att sätta värde på personen för dess egen skull (a. a. 1999).  

 

I samhället är det de som har högt värderade roller som har makt att värdera andra och 

bestämma om de ska få tillgång till ”livets goda”. Dessutom är det de som har makten att 

definiera vad som är ”livets goda”, men de kan däremot inte tillhandahålla mer resurser än 

vad de själva har tillgång till. För att lågt värderade personer ska få del av ”livets goda” måste 

de uppnå och inneha värderade sociala roller. Wolfensberger menar att om de inte klarar det 

på egen hand måste omgivningen hjälpa dem. Han säger också att personer som är lågt 

värderade i samhället måste, i den mån de är mentalt kapabla, själva avgöra om de är villiga 

att inneha värderade sociala roller, eller om de hellre avstår från dessa trots att det kanske 

medför att de får mindre av ”livets goda” (a. a. 1999).  
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Wolfensberger hävdar att makt och självbestämmande inte automatiskt leder till högre status 

och ett ”livets goda”. Det räcker inte att t ex lagstifta om rättigheter, främst måste människors 

attityder till personer med funktionshinder påverkas och förändras. Han menar att för att 

verkligen få till stånd en förändring så räcker det inte bara med att stifta nya lagar eller att 

byta namn på olika företeelser, problemet är mycket mer komplext. Han menar att det krävs 

radikala förändringar i samhälleliga maktstrukturer, välstånd och sociala relationer för att det 

ska bli annorlunda för dessa personer (Wolfensberger, 2002). 

 
VSR är en teori helt och hållet baserad på empirisk forskning. Den kan tala om för oss vilka 

mekanismer som gör att vissa grupper och individer ses som mindre värda, ges lägre status, 

och vilka strategier som kan användas för att ändra på det (Wolfensberger, 2002). Den kan 

däremot inte avgöra om en social roll borde vara positivt eller negativt värderad, eller om 

någon person borde vara högre värderad än någon annan. Enligt Wolfensberger är frågan om 

hur någon använder sig av SRV helt och hållet beroende av vilken människosyn personen har 

(Thomas & Wolfensberger, 1999). 

 

Andra sätt att se på normalisering 

Kebbon menar att normalisering kan ses som ett mål ur fyra olika perspektiv: fysiskt, 

funktionellt, socialt och samhällsmässigt. Undersökningar visar att personer med kognitiva 

funktionshinder i stort sett är integrerade i samhället. Den funktionella integreringen, 

utnyttjandet av offentlig service, och den sociala integreringen, har inte alls kommit lika långt. 

Den samhällmässiga normaliseringen, exempelvis i politiska sammanhang, är enligt Kebbon  

svår att bedöma (Kebbon, 1992). 

 

Normalisering kan också ses som en förskjutning från kompetensperspektivet till medborgar-

perspektivet, detta enligt Ericsson som säger att normalisering är en process med flera olika 

effekter: för individerna själva som kan delta i samhällslivet, och för deras anhöriga som får 

besöka sina barn i deras hem istället för på en institution. Organisatoriskt sett så kommer till 

exempel boende och undervisning in i närsamhället, och därigenom förändras också 

attityderna hos människorna runt omkring. Han hävdar att normalisering är en följd av vår syn 

på välfärdsutbudet som medborgerliga rättigheter (Ericsson, 1992). 

 
Ericsson menar också att medborgarskapsutvecklingen hos personer med kognitiva 

funktionshinder inte har gynnats genom traditionellt omsorgsarbete. Han säger dock att de 
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flesta unga idag har vuxit upp i sina familjer istället för på institution och för dem är det en 

självklarhet att det är deras egna önskemål som ska styra hur de ska bo och leva (a. a. 1992). 

 

I en projektrapport konstaterar Tielman att i olika sammanhang kan normalisering ses på olika 

sätt. Hon menar att Nirjes normaliseringsprincip är tillämpbar inom vård och omsorg, men 

blir begränsad vid tillämpning i till exempel arbetslivssammanhang, eftersom den inte 

uppmärksammar att möjligheten att utföra sådant som de ”normala” kan endast är ena halvan 

av det som avgör om någon betraktas som normal eller avvikande. Enligt Tielman fattas två 

komponenter: 

 

1. Prestationsförklaring. Normalitet som identiteskategori handlar inte bara om 

prestation utan även om den sociala förklaring som ges till att någon kan prestera 

något. Till exempel om någon får stöd för att klara vardagen blir förklaringen att 

personen inte själv klarar sin vardag. På så sätt uppkommer bilden av personen som 

handikappad. Genom det extra stödet blir alltså vissa prestationer möjliga, men 

signalerar samtidigt annorlundaskap. Tielman hävdar att med Nirjes 

normaliseringsbegrepp blir denna problematik inte synlig. 

 

2. Hur gränserna för det normala dras. Med Nirjes begrepp blir det svårt att 

problematisera gränserna för normalitet, eftersom de kan ändras om uppfattningen om 

vad som anses som normalt förändras. Om någon har behov av stöd och anpassning 

till något innebär det att klyftan lyfts fram mellan det normala och det avvikande. Som 

Tielman ser det så sträcker sig det tidigare normalitetsbegreppet inte vidare till möjlig-

heten att något som tidigare definierades som avvikande nu inkluderas i bilden av vad 

som är fullt normalt. Så länge det bara ges stöd som gör att en person kan prestera som 

andra, anser Tielman att det bara är fråga om en partiell normalisering. För att uppnå 

en fullständig normalisering måste även miljön i vilken prestationen utförs betraktas 

som normal. När Tielman talar om prestationer menar hon aktiviteter som värdesätts, 

det kan röra sig både om formella aktiviteter och aktiviteter av privat karaktär, som till 

exempel att klara av att gå på toaletten själv. Olika individer kan ha olika definition på 

vad som är en viktig prestation - det som en upplever som viktigt kan en annan tycka 

är helt oväsentligt (Tielman, 2003).  
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Delaktighet 

Delaktighet har blivit ett centralt begrepp i Världshälsoorganisationens internationella 

klassifikation för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) som antogs 2001. Målet 

med ICF är att kunna erbjuda ett standardiserat språk och en struktur för att beskriva hälsa och 

hälsorelaterade tillstånd. Fokus ligger på funktion och inte på diagnos, och det ger då en 

dynamisk modell av funktionshinder som speglar miljöns nyckelroll och lyfter fram aktivitet 

och delaktighet hos individen. Delaktighet definieras här som engagemang i en livssituation. 

ICF beskriver i första hand hur kroppen fungerar, en persons aktivitet och livssituation, och 

fokus ligger på fungerande snarare än avvikelse. Fungerande i vardagens livssituationer är det 

centrala för delaktighetsdimensionen (Tideman, 2004a). För att kunna planera och få till 

åtgärder krävs en kartläggning som utgår från det behov av stöd och de problem som uttalas 

av personen med funktionshinder och de som finns med i personens vardagsmiljö. I 

vardagsmiljön sker den största delen av en persons samspel med omgivningen och de problem 

som då uppstår borde beskrivas som delaktighet (Björck-Åkesson och Granlund, 2004). Ett 

annat specifikt syfte med ICF är att utröna om det finns delaktighetsinskränkningar inom 

olika livsdomäner för personer med utvecklingsstörning (Molin, 2004). 

 

Gustavsson förespråkar en definition av delaktighet som en fråga om likvärdiga levnads-

villkor för personer med funktionshinder, alltså likvärdiga levnadsvillkor som jämnåriga utan 

funktionshinder. Han menar att delaktighet inte innebär att alla ska behandlas lika. Alla 

människor har olika individuella förutsättningar, personer med kognitiva funktionshinder 

behöver ofta mer stöd och hjälp än andra för att nå samma nivå som den genomsnittlige 

medborgaren. Det är inte millimeterrättvisa som är målet. Att definiera delaktighet som 

likvärdiga levnadsvillkor kan vara en precisering av målsättningen med generell välfärd 

(Gustavsson, 2004). 

 

Ett diskursivt perspektiv på delaktighet finns hos Larsson som menar att vi genom språket 

formar ett system, en institutionalisering av stöd och service för personer med kognitiva 

funktionshinder, som legitimeras och upprätthålls av alla som deltar i systemet. Delaktigheten 

i detta system sker på vissa villkor, som har konsekvenser för hur individens identitet 

konstrueras. Detta blir en paradox eftersom delaktigheten i det system som ska främja  

individens självbestämmande och frihet samtidigt kräver att personen ger upp en del av 

kontrollen över sin egen identitet (Larsson, 2004). 
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Integrering och inkludering 

I slutet på 50-talet och början på 60-talet började samhället komma till insikt om att 

anstaltslivet för personer med funktionshinder skapade fler problem än lösningar (Goffman, 

1961). Det ansågs att det istället vore bättre om alla integrerades i det vanliga samhället 

(Söder, 1992; Graninger & Lovén, 1994). Integrering handlar om att föra något samman till 

en enhet, eller in i en helhet. Idag växer nästan alla barn upp i hemmet, de får vanlig 

barnomsorg och går i vanlig skola. Frågan är om de inte redan är integrerade. Tössebro 

skriver om att integrering förutsätter segregering, och att det är en av anledningarna till att  

termen inkludering idag alltmer börjar användas. Med inkludering menas att anpassa 

samhället så att alla passar in (Tössebro, 2004).  

 

Motsatsen till inkludering är exkludering. Det används ofta i europeiska sammanhang som en 

bred socialpolitisk term, i allmänhet i samband med fattigdom och uteslutning från arbets-

marknaden. Övergången till användandet av begreppet inkludering anses även hänga samman 

med ett politiskt perspektivskifte; det signalerar att det handlar mer om miljön än om 

individen (Oliver, 1996). Det ligger således i linje med det miljörelativa handikappbegreppet  

( Holme, 2000). 

 

Marginalisering 

Begreppet marginaliserad avser att utgöra en analytisk kategori för att beskriva en grupps eller 

en individs ställning på arbetsmarknaden. Att vara marginaliserad innebär att befinna sig 

mellan de två ytterlighetspositionerna förankrad eller utslagen. Med marginaliseringsprocess 

menas en rörelse bort från förankring mot en mer osäker ställning. Den marginella positionen 

ses inte som ett permanent tillstånd. En marginell ställning kan fortgå under en lång tid men 

leder för de flesta på lång sikt till att en person blir utslagen eller förankrad. Marginalisering 

kan vara en process eller ett tillstånd, marginalitet. En människa kan redan från början inneha 

en marginell position (Svedberg, 1995). 

 

Svedberg beskriver olika strukturella betingelser som påverkar en människas möjligheter att 

komma in på arbetsmarknaden, t ex de konjunkturella rörelserna, vikten av utbildning och 

kvalificerad erfarenhet. Ungdomar är i stor utsträckning hänvisade till tidsbegränsade jobb, 
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och den som lyckas bryta sin arbetslöshet får ofta bara en lös förankring till arbetsmarknaden. 

Personliga egenskaper såsom flexibilitet och väl utvecklad förmåga till samarbete får allt 

större betydelse. Svedberg skriver inte mycket om personer med funktionshinder. Det han gör 

är att spekulera i huruvida vi nu kan se att vissa slag av normalitetsgränser successivt flyttas 

eftersom kraven på ”speciell” arbetskraft blir större. De svårt fysiskt och psykiskt 

handikappade och de gamla har fått frisedel från arbetsmarknaden. I perioder när 

arbetslösheten är stor, så kan även vissa små bekymmer med hälsan definieras om till att bli 

sjukdomar och problem som ger legitimitet för en definitiv utsortering från arbetsmarknaden. 

Han menar också att socialbidrag och sjukpenning bidrar till att konservera och permanenta 

det utanförstående som uppstått (Svedberg, 1995).  

 

Metod  

Metodval 

Det här är en explorativ studie med en fenomenologisk ansats. Den metod som har använts är 

kvalitativ. Kvalitativa metoder används främst för att förstå och beskriva vår omvärld 

(Malterud, 1998). Vi ansåg att den metoden lämpade sig bäst för vårt syfte. Vi ville sätta oss 

in i personernas livsvärld, deras upplevelser, erfarenheter och tankar kring arbete som 

fenomen (a. a. 1998). Vanligen väljs forskningsmetod utifrån frågeställning. Men i vårt fall så 

hade vi redan från början tankar om att göra en kvalitativ studie, och det var snarare valet av 

metod som påverkade de frågeställningar vi kom fram till. En av anledningarna till valet av 

metod var den förfrågan vi fick om vi var intresserade av att göra en kvalitativ undersökning 

om någon aspekt av arbete för personer med funktionshinder. En annan anledning var att vi 

tyckte det skulle vara spännande att försöka göra en undersökning med fenomenologisk 

ansats, där vi noga hade tänkt igenom vår egen förförståelse (Kvale, 1997).  

 

För att samla in data gjorde vi en litteraturgenomgång, och kvalitativa intervjuer med sex 

personer. Valet av metod berodde på att vi ansåg att intervjuer var ett bra sätt att få en djupare 

inblick i vad personerna verkligen tänkte om arbete. Dessutom ville vi att informanterna 

själva skulle kunna svara på våra frågor, om vi hade valt att ställa frågorna i enkätform tror vi 

att det hade varit svårare för dem att göra det. Anledningen till att vi begränsade oss till sex 

informanter var att vi gjorde bedömningen att vi då skulle få tillräckligt med data, samtidigt 

som vi även skulle ha möjlighet att göra en bra bearbetning och analys av materialet.  
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Urval 

Kriteriet för intervjupersonerna var att de skulle tillhöra personkrets 1 enligt 1 § LSS, och ha 

ett lindrigt kognitivt funktionshinder. Vi valde att begränsa oss till att endast intervjua 

personer som hade arbetspraktik eller arbetsverksamhet inom företagets regi. Anledningen till 

det var att det var praktiskt för oss, eftersom vi fick hjälp med att förmedla den kontakten. Vi 

ansåg emellertid också att det ligger ett värde i att få information från olika personer som på 

något sätt befinner sig inom samma ram. Gemensamt för dem alla är att daglig verksamhet 

inte är aktuellt för dem, men samtidigt behöver de stöd för att komma in på den öppna 

arbetsmarknaden. När det gäller ålder och kön hade vi inga särskilda önskemål, och det 

slumpade sig så att de personer som var intresserade av att delta i studien var mellan 25 och 

32 år. 

 

Vi tror att personer med lindriga kognitiva funktionshinder, som grupp betraktat, är de som 

ligger närmast arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Viktigt att komma ihåg är dock att 

variationerna är stora både när det gäller behov och förmågor hos personer med lindriga 

kognitiva funktionshinder, och just det är också en anledning till urvalet. Funktionshindret 

innebär vissa kognitiva, och ibland kommunikativa, svårigheter. Vi ville fråga personer som 

har möjlighet att förstå vad begreppet ”arbete” betyder, och att muntligt förmedla detta. Det 

var också, som vi tidigare nämnt, viktigt för oss att svaren kom från personerna själva och inte 

- som så ofta när det gäller personer med kognitiva svårigheter - från någon som tar på sig att 

förmedla vad personen menar och tycker. Ett annat önskvärt kriterium var att 

intervjupersonerna skulle ha erfarenhet både av daglig verksamhet och av arbetsplatser på 

öppna arbetsmarknaden.  

 

Val av litteratur 

Eftersom det finns en del aktuell forskning så valde vi att främst använda oss av nyare 

publikationer, därför valde vi generellt bort litteratur publicerad före 1990. Den huvudsakliga 

litteraturen var på svenska, några på norska och en del på engelska. 

 

 23



Tillvägagångssätt 

Eftersom vi hade fått löfte om hjälp med att hitta intervjupersoner från det företag där en av 

oss gjorde sin praktik blev vårt första steg att kontakta dem. Intresseförfrågan mejlades ut till 

de olika enheterna. Vi fick namn och telefonnummer till de som var intresserade av att ställa 

upp, och tog kontakt direkt med dem för att bestämma tid och plats. I några fall gick 

kontakten via kontaktpersonen på företaget. Till kontaktpersonerna mejlade vi sedan 

personliga brev som förmedlades till var och en. I breven förklarade vi vilka vi var, syftet med 

studien, ramarna för intervjun och hur den skulle användas. Crafoord skriver om vikten av 

tydliga scenanvisningar. ”Tid, rum och situation måste vara tydligt definierade för att ge 

trygghet så att en rymd ska kunna skapas där ett psykologiskt möte kan ske” (Crafoord, 1994, 

s.104). Nästa steg var att sammanställa en intervjuguide som vi sedan mejlade till 

intervjupersonerna. Tanken med intervjuguiden var att vi skulle ha något att utgå ifrån, men 

att vi ändå skulle vara öppna för eventuella sidospår och för aspekter som intervjupersonerna 

själva ville ta upp. Malterud säger: ”Att lyssna med öppet sinne, så att man som forskare kan 

uppfatta det nya eller oväntade, är en specifik forskarkompetens som måste utvecklas och 

läras” (Malterud, 1998, s. 66). 

 

Tre av intervjuerna genomfördes i företagets lokaler, två på intervjupersonernas praktikplatser 

och en gjordes på ett café. Anledningen till att vi i några fall valde att utnyttja företagets 

lokaler var, förutom praktiska skäl, att vi trodde att det skulle kännas tryggt för intervju-

personerna att vara i en känd miljö. Samtliga intervjuer, utom den som gjordes på café, 

genomfördes i en avskild och lugn miljö, något som vi tror bidrog till ett bra resultat. Alla 

intervjuer spelades in på band, och de varade mellan 45 minuter och upp till en timme. Trost 

rekommenderar att en intervju inte ska vara längre än en timme, eftersom det visar bristande 

respekt för andra människor och deras arbete (Trost, 1997). Tanken från början var att vi båda 

två skulle delta vid alla intervjuer, vi skulle turas om att hålla i intervjuerna och att sköta 

bandspelaren. En av intervjupersonerna framförde dock önskemål om bara en intervjuare, och 

det tillgodosåg vi naturligtvis. Den intervjun som genomfördes på ett café gjordes också bara 

av en av oss, men då var även kontaktpersonen närvarande. 

 

 

Ibland var både intervjuare och intervjupersoner lite nervösa innan men det släppte snabbt när 

vi började samtala, och atmosfären under intervjuerna var i samtliga fall mycket avslappnad 
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och trevlig. Några av informanterna frågade om de kunde få ett exemplar av den färdiga 

uppsatsen, och övriga erbjöd vi själva detsamma. Samtliga tackade ja. Två av dem ville 

dessutom gärna ha en kopia på bandinspelningen, för de tyckte det skulle vara intressant att 

höra hur de svarat. I Etiska forskningsrådets rekommendationer (1990) står det att det är 

”..viktigt att föra ut undersökningsresultat till dem som på olika sätt är berörda” (s.15).  

 

Bearbetning och analys 

Intervjuerna transkriberades ordagrant och ganska omgående av den person som höll i 

intervjun. Början av den första intervjun transkriberade vi gemensamt, detta för att vi skulle 

göra så lika som möjligt i fortsättningen. Vi skrev ut intervjuerna i olika färger, en för varje 

person. Först läste vi igenom intervjuerna noggrant, för att få en helhetsbild. Andra gången vi 

läste intervjuerna började vi dela in materialet i olika kategorier eller teman, och vi klippte ut 

text som passade in på de olika kategorierna. Malterud kallar detta för att ”identifiera 

meningsbärande enheter” (Malterud, 1998, s.92). Vi försökte sedan slå samman de teman som 

vi tyckte hörde ihop. Efter det gick vi igenom vad varje intervjuperson sagt om varje tema, för 

att hitta likheter och skillnader. Vissa teman delade vi in i underrubriker där vi tyckte att det 

behövdes. Vi sammanfattade vad intervjupersonerna sagt och valde ut lämpliga citat. Både 

Trost (1997) och Malterud (1998) menar att citaten bör omvandlas från talspråk till skrift-

språk, men vi valde ändå att ändra så lite som möjligt eftersom vi ansåg det viktigt att 

intervjupersonerna själva skulle få komma till tals.  

 

Analysen påbörjades redan under bearbetningsfasen och vi använde oss av ad hoc-metoder, 

eftersom vi använde både meningskoncentrering, meningskategorisering, narrativ struk-

turering och meningstolkning (Kvale, 1997). När vi vid analysen utgick från teorin såg vi 

plötsligt andra teman i texten, och gjorde därför en omstrukturering av stora delar av 

materialet. 

 

Etiska problem/ställningstaganden 

Ett etiskt ställningstagande som forskare måste göra är från vilket perspektiv ämnet ska 

studeras. Vår första tanke med denna studie var att göra en undersökning om personer med 

lindriga kognitiva funktionshinder, och deras förhållande till arbete ur ett föräldraperspektiv 

eller ur ett arbetsgivarperspektiv. Efter ett tag upplevde vi det dock som viktigare att fråga 
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personerna själva om hur de såg på arbete som fenomen. Vi har funnit mycket material om 

samhällets syn och mål när det gäller personer med funktionshinder och arbete, men inte 

mycket om vad personerna själva tycker och vill. Eliasson skriver: ”Forskarna lyssnar inte 

sällan mer till behandlarnas problemdefinitioner och till deras målsättningar för sin 

verksamhet än till klienternas egna definitioner av sin situation och av sina mål i livet” 

(Eliasson, 1995, s.31). 

 

 

En viktig forskningsetisk princip är att deltagande i en undersökning ska vara frivilligt. En 

farhåga vi hade var att intervjupersonerna skulle uppleva det som ett krav att ställa upp, 

eftersom förfrågan förmedlades av företaget. Vi bemödade oss därför att verkligen poängtera 

frivilligheten i deltagandet, och att de när som helst kunde avbryta eller välja att inte svara på 

en fråga. Vårt intryck var också att samtliga ställde upp av egen fri vilja, och att de upplevde 

det som positivt och givande. En person valde även av integritetsskäl att inte svara på en av 

våra frågor. Eftersom vi tänkte vara två vid intervjuerna kunde det upplevas som en ojämlik 

situation för intervjupersonerna. Vi var därför mycket noga med att fråga innan om det gick 

bra att vi båda var med. Enligt konfidentialitetskravet är det viktigt intervjupersonerna inte 

kan identifieras, vi försökte därför skriva resultatet så att personerna inte skulle kunna kännas 

igen.  

 

Ett etiskt dilemma var hur vi skulle ställa våra frågor på ett sådant sätt att vi inte kränkte 

någon eller förändrade deras självbild på ett negativt sätt. Att namnge saker kan vara att gå 

över från den inre privata sfären till en mer allmän plats. Det kan ibland vara svårt att som 

intervjuare veta vilka frågor som är tabubelagda för intervjupersonen. Crafoord skriver att alla 

människor vill delge sin berättelse till andra. Det medför en risk för att intervjuaren får höra 

saker som inte rör ämnet, vi försökte därför hålla oss inom ramarna för studien (Crafoord, 

1994). Ett annat etiskt ställningstagande är vikten av att noga tänka igenom vilken nyttan av 

forskningsresultaten (Kvale, 1997). Kan de användas – i så fall av vem och i vilket syfte? Vi 

tänkte att vår undersökning kunde vara av intresse för bland andra handläggare i kommunen, 

politiker, och för personal som arbetar med personer med kognitiva funktionshinder. 
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Validitet och reliabilitet 

När det gäller kvalitativ forskning är reliabilitet väldigt nära sammankopplade, särskilt under 

datainsamlingsskedet (Ruth, 1991). Vi har därför valt att skriva om båda under samma rubrik. 

Det faktum att vi fick hjälp av företaget med att hitta intervjupersoner och att samtliga hade 

arbetspraktik/arbetsverksamhet med hjälp av ISA-metoden kan ha påverkat resultatet. Det kan 

vara så att de intervjupersoner som vi fick var ”solskensexempel”, d v s personer som det gått 

extra bra för. Det faktum att de hade stöd av en arbetskonsulent med förståelse för deras 

funktionshinder, kan ha gjort att dessa personer hade en mer positiv inställning till att vara på 

en vanlig arbetsplats än en person utan stöd. En faktor som kanske påverkade validiteten var 

att några av intervjupersonerna bara hade varit kort tid på sina praktikplatser och därför inte 

hunnit bilda sig en klar uppfattning om arbetsplatsen. Begreppsvaliditet hänger ihop med hur 

väl forskaren lyckas utforma sina operationella mätverktyg (Eliasson, Gilljam, Oscarsson och 

Wängnerud, 2004). För vår del handlade det då om att ställa rätt frågor till intervjupersonerna 

för att få de svar som täckte våra frågeställningar.  

 

Ett annat problem var att vi inte alltid höll oss till intervjuguiden. Vi upplevde att det ibland 

kunde vara kränkande att ställa vissa frågor, eller att de helt enkelt inte var relevanta för en 

del personer, beroende på att alla hade olika erfarenheter. Intersubjektivitetsproblemet är en 

viktig aspekt av kvalitativ forskning (Kvale, 1997; Malterud, 1998). För att motverka detta 

strävade vi efter att förhålla oss objektiva till de empiriska resultaten, och vi försökte även ge 

läsaren en god bild av vår egen förförståelse av fenomenet. Eftersom en intervju är frukten av 

ett möte mellan de undersöktas och undersökarens subjektivitet, är det viktigt att intervjuaren 

är lyhörd och uppmärksam på vad informanterna säger (Ruth, 1991). När vi transkriberade 

intervjuerna upptäckte vi att vi inte alltid hade lyckats fullt ut i det avseendet. Vi hade alltså 

inte följt alla de råd och tips om kvalitativ intervjuteknik som vi läst oss till i metodlitteraturen 

(Crafoord, 1994; Kvale, 1997; Malterud, 1998; Trost, 1997). En annan sak som kan ha 

påverkat validiteten är den s.k. undersökareffekten, att intervjupersonerna kanske gav de svar 

som de trodde att vi ville ha. En av intervjuerna gjordes på ett café, och informantens 

kontaktperson på företaget var också närvarande. Detta kan förstås ha påverkat 

intervjuresultatet.  
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Generaliserbarhet 

Det finns de som säger att det egentligen inte går att tala om generaliserbarhet inom kvalitativ 

forskning. Eftersom det aldrig går att återskapa samma dialog mellan samma människor i ett 

exakt likadant sammanhang så är det inte möjligt att direkt överföra den kunskapen till en 

annan kontext. För att kunna generalisera bör någon slags teoretisk förankring för forskningen 

finnas, med andra ord bör den sättas in i en kontext (till exempel historisk eller kulturell), och 

även relateras till annan forskning. Detta kan ge forskaren en viss möjlighet att dra allmänna 

slutsatser utifrån sitt material (Sohlberg, 2002). En anledning till att vi valde just den 

teoretiska ram som vi gjorde var att vi ville försöka sätta in vår empiri i en kontext som skulle 

vara begriplig både för oss själva och för andra. Eftersom vi bara intervjuade sex personer kan 

naturligtvis inte några slutsatser dras som kan sägas gälla för alla personer med lindriga 

kognitiva funktionshinder, men vi får ändå en viss inblick i några olika sätt att se på 

förvärvsarbete/daglig verksamhet som de kan ha. Det är troligt att det finns andra personer 

som ser det på samma sätt. Tyvärr har vi dock inte hittat så mycket annan svensk forskning 

om personer med kognitiva funktionshinder och arbetsliv att jämföra våra resultat med. 

 

Resultat och analys 

Presentation av intervjupersonerna 

Studiens empiriska resultat baserar sig på de intervjuer vi har gjort med 6 olika personer, två 

kvinnor och fyra män. Intervjupersonerna är mellan 25 år och 32 år. Gemensamt för dem alla 

är att de har ett lätt kognitivt funktionshinder, och med anledning av detta har de fått hjälp till 

sin nuvarande arbetspraktik genom ett privat företag som använder sig av ISA-metoden. De 

arbetsplatser dessa personer finns på är en kyrka, en förskola, ett byggvaruhus, en restaurang, 

IKEA samt en caféverksamhet på en skola. Den sistnämnda verksamheten kan man snarare 

kalla för utflyttad daglig verksamhet. Den tid de praktiserat på dessa arbetsplatser, eller haft 

arbetsverksamhet, varierar mellan en månad och nio år. Den person som varit på samma 

arbetsplats i nio år kommer till hösten att få lönebidrag.  

Utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet 

Alla intervjupersonerna utom en har gått i vanlig klass i grundskolan, men på gymnasienivå 

var förhållandet det motsatta, då gick bara en av dem i vanligt gymnasium. Resten gick då på 

särgymnasium, förutom en som gick på folkögskola. När det gäller tidigare arbetslivserfaren-
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het så varierar det något. Två intervjupersoner har tidigare enbart erfarenhet av daglig verk-

samhet, två personer har bara erfarenhet av praktik på vanliga arbetsplatser, två har provat på 

att arbeta på Samhall och en av intervjupersonerna har erfarenhet av daglig verksamhet, 

Samhall samt arbete på flera arbeten på öppna arbetsmarknaden – varav en anställning med 

lönebidrag. En av informanterna berättar att han blev utsatt för mobbing på en arbetsplats, och 

mådde mycket dåligt av det. Fyra personer har periodvis varit arbetslösa och de beskriver den 

tiden som negativ för deras välmående, att de saknade något att göra och en normal 

dygnsrytm. De berättar också att de mådde dåligt av att bara vara hemma och av att inte få 

social stimulans av andra än familjen.  

 

Kommentar 

Enligt normaliseringsprincipen är målsättningen att låta personer med kognitiva 

funktionshinder uppnå en tillvaro så nära den normala som möjligt (Nirje, 1969). Att nästan 

alla gått i vanlig klass i grundskolan, men på gymnasiet blev tvungna att gå i särskola kan 

sägas ligga i linje med detta. Enligt Tielman är detta dock bara fråga om en partiell 

normalisering, eftersom särskolemiljön i gemene mans ögon inte betraktas som det normala. 

Förklaringen till att en person går i särskoleklass leder även, enligt Tielman, till 

handikappning – motsatsen till normalisering (Tielman, 2003). Genom att dessa personer 

exkluderas från den vanliga skolan finns även en risk för att de redan från början hamnar i en 

marginell position på arbetsmarknaden (Svedberg, 1995). Att en person på sin arbetsplats blev 

utsatt för mobbing kan tänkas ha samband med hans funktionshinder. Enligt SRV löper 

personer med lågt socialt värderade roller större risk än andra att drabbas av uteslutning och 

kränkningar (Thomas & Wolfensberger, 1999).  

  

Tankar om arbete under uppväxtåren 

När det gäller hur intervjupersonerna under skoltiden tänkte kring ett framtida yrkesliv blev 

den genomgående responsen att de inte hade funderat så mycket på det. I alla fall inte förrän 

under sista året på gymnasiet. Ingen av dem kunde heller erinra sig att föräldrarna hade pratat 

med dem i någon större utsträckning om framtidsplaner när det gällde arbete. En av 

intervjupersonerna svarade när vi frågade om huruvida de diskuterat vad han skulle göra efter 

skolan; Nää, inte så mycket faktiskt.. det gjorde vi inte.. det fanns inte så mycket möjligheter 

tack vare betygen då.. så hade jag inte så mycket möjligheter.. En annan av 

intervjupersonerna hade uppfattat det som att hans klasskamrater .. visste exakt vad de ville 
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göra då.., men menade att han själv varit alltför splittrad och aldrig haft någon riktig ro att 

fundera på sådana saker. Under intervjuerna framkom emellertid att åtminstone två av 

intervjupersonerna hade som barn haft vissa drömmar om vad de ville bli. En av dem säger  

.. eftersom jag opererades två gånger så drömde jag om att jag skulle bli läkare, men 

eftersom jag har handikappet så kan jag inte det.  

 

Den andra intervjupersonen säger;  

 
när jag var liten jag tänkte på.. jag tänkte för mycket på att bli pilot i flygplan.. ja jag tänkte, men 

sedan när jag blev mera vuxen jag ändrade mig till andra grejer.. sedan jag ville bli 

bilmekaniker.. ja men det är mycket svårt det, men jag ändrade det också.. .  
 

Kommentar 

Vad som är slående i detta sammanhang är att ingen av personerna verkar ha fått speciellt 

mycket stöd och uppmuntran när det gäller det framtida yrkeslivet. Personerna själva verkade 

också se det som att de inte hade några större valmöjligheter. Enligt Wolfensberger är det 

viktigt att personer med lågt värderade roller av omgivningen får hjälp att uppnå högre 

kompetens. Kompetensen påverkas i hög grad av att människor i ens omgivning stöttar och 

visar tillltro till ens resurser (Thomas & Wolfensberger, 1999). Det kan också tänkas att 

föräldrar och personal i särskolan har påverkats av den institutionalisering av stöd och service 

för personer med kognitiva funktionshinder som vi har idag (Larsson, 2004). Kanske är de så 

vana vid särlösningar för dessa personer att de inte ser några andra alternativ.   

  

Svårigheter under uppväxtåren 

Fyra av intervjupersonerna berättar om att de hade vissa svårigheter under skoltiden. En av 

personerna som hela tiden gått i vanlig klass gick först ett teoretiskt program, men hon valde 

att hoppa av och istället börja på ett mer praktiskt inriktat program eftersom hon tyckte att det 

var för svårt för henne, att det var för mycket plugg. En annan av personerna beskriver hur han 

flyttades runt på olika skolor, bland annat gick han i en klass där de placerade elever som de 

inte visste var de skulle göra utav, innan han till slut hade tur och hamnade på en vanlig 

grundskola där han ändå fick det stöd han behövde. Ytterligare en man säger; .. jag skulle 

gärna ha velat bli något stort.. jag kunde ha blivit polis eller någonting.. men det förstår jag 

att det kan jag ju inte bli, finns inte en möjlighet.. det är ju så, man måste vara jätteduktig på 
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att läsa.. ha jättebra minne... Han säger också att han inte kunde ta körkort eftersom han inte 

fick lämplighetsintyg på grund av för sen reaktionsförmåga. 

 
.. men det funkar ju inte, det förstår jag också.. men det var kränkande att inte kunna få ett körkort, det hade jag 

velat haft.. för det ger ju liksom inget jobb, och man kunde ju ha kört budbil och allt sådant där.. kunnat tagit 

lastbilskort eller långtradare till exempel.. jobb finns det ju, det är ju bara det att.. det krävs.. körkort. 

 

Ensamhet och utanförskap präglar en av intervjupersonernas berättelse om tiden i vanlig 

grundskola. Han säger .. jag hade inga klasskamrater.. jag menar jag hade klasskamrater 

men jag hade inga kompisar.. jag har inte haft någon kompis.. utan det är.. det är ingen som 

ringer och tar en bio med mig direkt.  

 

En annan typ av utanförskap beskrivs av en intervjuperson när han berättar om hur skamligt 

han tyckte det var att gå på särgymnasium; .. när jag gick i den klassen jag skämdes för mig 

själv.. och jag, jag gick på baksidan på rasterna så jag ska ville inte visa mina vänner att jag 

går på den skolan.  

 

Kommentar 

Den bild som de flesta ger av sin skoltid är att den på något sätt har påverkat deras självbild i 

negativt avseende. Nirje menar att alla ska ha rätt till normala utvecklingsfaser, och att skol-

åldern är en viktig tid för att lära sig förstå sig själv och sina förutsättningar (Nirje, 2003). Att  

inte klara av skolan, vara tvungen att gå i särskoleklass, inte kunna utbilda sig till önskat yrke, 

inte få ta körkort, inte ha några kompisar, ”skyfflas runt” till olika skolor utan att förstå varför 

och att känna sig tvungen att dölja för sina vänner att man går i särskola, har förmodligen i 

hög grad – åtminstone under vissa perioder - fått dessa personer att tvivla på sin egen 

kapacitet och på sitt eget värde i andras ögon. 

    

Kontakt med arbetsförmedlingen 

Tre av intervjupersonerna har haft kontakt med arbetsförmedlingen. En av dem hade en 

handläggare där de sista månaderna innan han tog studenten, men enligt honom själv avbröts 

den kontakten när han fyllde 21 år och blev för gammal. Betydligt mer hjälp av arbets-

förmedlingen har en annan av intervjupersonerna haft. Där gick hon under två år, och under 

den tiden deltog hon i en ”jobbsökarkurs” där hon bland annat fick göra ett antal studiebesök 
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på olika arbetsplatser. Hon fick även göra praktik på ett vandrarhem samt vara tre månader på 

arbetsrehabilitering. En tredje intervjuperson  säger när han tillfrågas om eventuell kontakt 

med arbetsförmedlingen; Nä, arbetsförmedlingen det är sådant som inte fungerar alls, det kan 

jag ju säga..[ ] de vill inte ha någon som är.. om vi säger funktionshinder.. eller dolda 

handikapp överhuvudtaget. 

 

Kommentar 

Att det är så få av intervjupersonerna som haft kontakt med arbetsförmedlingen i någon större 

utsträckning kan ses som stöd för Kebbons påstående om att den funktionella integreringen 

inte kommit så långt i Sverige (Kebbon, 1992). Alla intervjupersonerna hade fått sin 

nuvarande arbetspraktik/arbetsverksamhet genom sin handläggare i kommunen. Det kan även 

ses utifrån Ericssons resonemang om att medborgarskapsutvecklingen inte har gynnats av 

särlösningar (Ericsson, 1998). Det får oss att undra om dessa personer ser det som sin 

medborgerliga rätt att få hjälp av arbetsförmedlingen, eller om de av sin omgivning har 

bibringats uppfattningen att de inte är som andra och därför inte ska använda sig av samma 

offentliga serviceorgan som vi andra i samhället. Det kan även ses som en delaktighetsfråga, 

om de inte får hjälp av sin omgivning att förstå vilka möjligheter de har kanske de har svårt 

att själva skaffa sig den informationen. Då blir det också svårt att styra sin egen livssituation 

(Tideman, 2004a). 

 

Positiva aspekter på nuvarande arbetspraktik 

Alla intervjupersonerna uttrycker sig väldigt positivt om sina praktikplatser. En person som 

praktiserar på förskola säger om arbetet; 

  
Ja det roligaste det är att.. alltså man känner sig.. man känner sig att man har ett stort ansvar, och 

det tycker jag är kul.. att försöka.. att man klarar sig själv och tar ett stort ansvar, och kunna ta 

egna initiativ.. och se själv vad som behövs göras, det tycker jag är kul att se.. sådana  saker..  

 

Samtliga intervjupersoner upplever att de kan komma med förslag om de är rimliga och att de 

får vara med och bestämma om saker på sin praktikplats. En man berättar att han kommer 

med idéer ibland som till och med kan underlätta arbetsuppgifterna, och som 

arbetskamraterna kan använda.  
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Att vara duktig på någonting, ha en yrkesskicklighet är något positivt. En intervjuperson som 

har varit länge på sin praktikplats säger till exempel att det känns bra när andra kommer till 

honom och frågar om saker. Andra positiva upplevelser är känslan av att ha överblick och 

kännedom om rutiner på arbetsplatsen. En kvinna säger; .. jag har ju koll på det där med.. 

rutiner.. att jag vet liksom nu gör man det och nu ska det göras.. ibland frågar jag om det är 

någonting jag vill fråga om, någon som det behövs så frågar jag ju så.. annars så gör jag.. 

bara.. det jag ska... 

 

Att den sociala kontakten med arbetskamrater, föräldrar och barn fungerar bra är viktigt för 

den intervjuperson som praktiserar på en förskola. Hon upplever att hon är en del av 

arbetsgruppen, hon säger till exempel; .. jag känner ju att jag är med i liksom själva 

arbetsteamet och att.. så fort jag är borta, åh vad tomt det är utan dig, och att jag behövs va, 

är till stor hjälp liksom.. så det är ju kul att känna det liksom... Just att de sociala kontakterna 

är tillfredsställande är något som tre intervjupersoner till tydligt uttalar. En person säger att 

han känner att han känner sig välkommen på sin praktikplats, och att det är viktigt. Han säger 

också att; .. det som betyder mest för mig det är att träffa olika människor, vilket jag gör här.. 

jag träffar ju så många olika typer utav människor... ja det är ju liksom.. det är det stora 

plusset. En annan person uttrycker det så här; .. man kan inte vara bara hemma eller med sina 

föräldrar, man måste komma ut och få lite andra kompisar också...  

 

Tre personer tycker också att det är betydelsefullt att de får lära sig nya saker i arbetet. En 

person som praktiserar i ett restaurangkök berättar att kocken lär honom att laga mat, bland 

annat plankstek, något som han är mycket tacksam för. En annan person säger om sina 

arbetskamrater; .. dom har mycket att lära mig eftersom att de är så pass mycket äldre också... 

En tredje tycker det är roligt att hon har lärt sig mycket om barn och deras utveckling. Hon 

har även lärt känna de enskilda barnen och vet därför hur hon ska hantera olika situationer. 

Uppskattning, positiv feedback är något som flera av intervjupersonerna också berättar om. 

En kvinna säger .. det är kul, jaa att höra att de trivs med mig och.. barnen och föräldrarna 

och personalen tycker jättebra om mig och att jag är duktig och så.”. En intervjuperson hade 

fått höra att han hade höjt företagets omsättning bara genom att börja där. Mannen som 

praktiserar i ett restaurangkök säger i samband med att han berättar hur han gör när han 

diskar; .. diskmaskinen är mycket snabb också, men de [arbetskamraterna] skämtar lite 

därute att jag är lite snabbare än diskmaskinen.  
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Kommentar 

Arbetet upptar en stor del av en persons vardag, det är i vardagsmiljön som 

delaktighetsaspekten är som viktigast (Björk-Åkesson och Granlund, 2004). När 

intervjupersonerna beskriver att de får känna att de har ansvar och inflytande på sin 

praktikplats handlar det om att känna delaktighet. Om miljön också är sådan att de själva kan 

ha överblick över sin arbetsdag, och vet vad som skall hända under dagen, så att de själva kan 

planera och ta egna initiativ så är det också en fråga om delaktighet. Att andra frågar om hjälp 

i arbetssituationen kan ses som ett tecken på att den tillfrågade har en viss status, en värderad 

roll på arbetsplatsen utifrån SRV (Thomas & Wolfensberger, 1999).  

 

Flera av intervju-personerna verkar känna ett behov av att öka sin kompetens på det sociala 

området. Enligt SRV är det viktigt för deras möjlighet att uppnå olika sociala roller, och för 

att omgivningen i större utsträckning ska sätta värde på personerna för deras egen skull 

(Thomas & Wolfensberger, 1999). Det de säger kan tolkas som att de är medvetna om vikten 

av detta. Normaliseringprocessen har gjort att dessa personer har vuxit upp integrerade i 

samhället. Därför är det troligt att de redan har stor vana vid att umgås med andra människor, 

och att de flesta i deras omgivning bemöter dem med respekt och självklarhet (Ericsson, 

1992). Vi tolkar det som att det har gjort att de har fått en stor tillförsikt till sin egen förmåga 

att utveckla den sociala kompetensen. 

 

En av de åtta beståndsdelarna i normaliseringsprincipen är att alla ska ha rätt till normala 

utvecklingsfaser (Nirje, 2003). Vi menar att en del av vuxenlivet är att ha möjlighet att lära 

sig och att utvecklas i sitt arbete. Med tanke på att flera av intervjupersonerna hade 

svårigheter under skoltiden kan det vara så att det för dem är extra viktigt att nu få känna att 

de faktiskt har förmåga att lära sig nya saker, och att det också är roligt och givande. Det kan 

även medföra att de känner större trygghet i sin roll som vuxna. När omgivningen ser att en 

person har en potential att utvecklas och att lära sig nya saker bidrar det till att den sociala 

statusen ökar. Om det då ger feedback i form av uppskattning från omgivningen bidrar det till 

en vilja att lära sig ännu mer. Detta skapar tillsammans en uppåtgående spiral, och detta är 

också de två huvudstrategierna i SRV (Thomas & Wolfensberger, 1999). 
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Negativa aspekter på nuvarande arbetspraktik 

När det gäller svårigheter eller dåliga erfarenheter på praktikplatsen så har de flesta intervju-

personerna till att börja med svårt att komma på något, men under samtalets gång så kommer 

det ändå fram vissa saker som kan upplevas som problematiska.  

 

Ett exempel på det är rollen som praktikant, och den osäkerhet och det utanförskap som den 

innebär. En kvinna säger apropå att hon inte var med när personalen hade planeringsdag;  

 
.. alltså det är klart att det hade varit kul att vara med där och se hur det fungerar men.. för jag 

har aldrig varit med på en planeringsdag så.. men alltså samtidigt så gör det inte så jättemycket 

heller .. men jaa.. men man känner ju ändå som att man är.. alltså inte extra, men man är ju 

praktikant liksom.. 

 

En intervjuperson återkommer flera gånger till hur svårt det är att inte veta om han kommer 

att få en lönebidragsanställning eller inte. Han säger bland annat; .. jag vet inte, jag vet inte 

någonting, det är ju det som är problemet att allting hänger i luften nuförtiden men att jag.. 

det är ju de som har.. deras boll ligger.. de bestämmer.. jag kan inget gö[ra]..   

En annan man som har haft arbetsverksamhet på samma arbetsplats i nio år beskriver vad den 

kommande lönebidragsanställningen kommer att betyda för honom; .. det betyder det att jag 

kanske är mera med i det här gänget då.. och på det viset.. att jag är med i schemarullarna 

och sådant där som de har...  

 

Samma man beskriver upplevelsen av att arbetskamraterna inte alltid tar honom på allvar, 

eller förstår att han faktiskt menar det han säger;  

 
.. ja det är väl det att ibland så när man håller på med någonting och så kommer de med en sak 

som man måste göra.. precis då.. när jag säger att jag håller på med en sak och så liksom.. ja det 

här går så fort så.. då tycker man att.. ta och lyssna nu.. ungefär.. så man vet att dom.. inte riktigt.. 

kanske alltid lyssnar på mig... 

 

En av intervjupersonerna säger att en negativ sak med praktikplatsen är att den inte är 

handikappanpassad. Eftersom hon är rullstolsburen så är inte alla utrymmen på arbetsplatsen 

tillgängliga för henne. Om det säger hon så här;.. det tråkigaste är att jag inte kan.. gå i 

tvättstugan.. och att det inte finns hiss för handikappade.. de har inte räknat med att det skulle 

jobba handikappade.. tyvärr... 
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Kommentar 

Utifrån  normaliseringsprincipen  kan att göra arbetspraktik ses som  ett  vardagsmönster  som  

”.. ligger så nära samhällets gängse som möjligt” (Nirje, 2003, s. 15). På ett sätt är de 

integrerade, eftersom de är en del av helheten (Tössebro, 2004). Samtidigt är de ändå inte fullt 

delaktiga, eftersom de inte räknas som ordinarie personal och inte själva kan påverka sin 

framtida ställning på praktikplatsen (Molin, 2004). Det är även en marginell position eftersom 

de befinner sig mellan att vara förankrade och att bli utslagna, och de vet inte åt vilket håll de 

är på väg (Svedberg, 1995). Att inte bli lyssnad på och tagen på allvar kan bero på rollen som 

praktikant. Det kan sägas vara en lägre värderad social roll än rollen som anställd. Att ha ett 

kognitivt funktionshinder kan även göra att en person av omgivningen värderas lägre, enligt 

SRV sker denna nedvärdering ofta omedvetet. Wolfensberger menar också att det är de som 

har högre värderade roller som har makt att avgöra hur andra ska värderas, och om de ska få 

tillgång till ”livets goda” (Thomas & Wolfensberger, 1999). Att den fysiska miljön inte är 

anpassad till personer med funktionshinder medför en delaktighetsinskränkning (Molin, 

2004).  

Stödets betydelse 

Alla intervjupersonerna uttrycker att de upplever stödet från en arbetskonsulent som positivt, 

det är dock olika hur mycket stöd de anser sig ha behov av. Flera av intervjupersonerna 

beskriver att stödet initialt var viktigt men att med tiden så har behovet minskat. En kvinna 

uttrycker sig så här: .. det var bara i början som jag tyckte liksom att .. ja att det var skönt att 

ha lite stöd sådär.. men sedan, senare så .. så var det ju helt okej .. att hon inte var med så 

mycket... En man beskriver också vikten av att ha arbetskonsulenten som ett ansikte utåt; .. det 

är hon som presenterar mig för olika arbetsplatser om jag skulle behöva byta...  

 

En annan person säger att det är bra att ha någon att bolla idéer med, och att 

arbetskonsulenten finns där om problem skulle uppstå. Han berättar också om att han tidigare 

mått väldigt dåligt; .. jag har gått så länge och känt mig jaa.. känt mig som om det är någon 

som har kastat mig i soptunnan någonstans och glömt bort mig..: Men nu upplever han att 

han får stöd; .. dom ger inte upp för mig, de ska hitta någonting åt mig... Tre personer talar 

om att det för dem känns tryggt att veta att arbetskonsulenten finns där, eller med jämna 

mellanrum kommer på besök. En intervjuperson säger om arbetskonsulenten;  

 

 36



.. det är hon som vill veta det om det händer något kul eller något roligt här på jobbet eller ja 

något tråkigt här på jobbet, annars måste hon försöka lösa det på något sätt, antingen om man 

pratar med de andra arbetstagare eller också med chefen om det ska behövas...  

 

Samtliga intervjupersoner uttrycker att de känner att de även kan vända sig till arbetsledaren 

eller kontaktpersonen på arbetsplatsen om något problem skulle uppstå. Nästan alla 

intervjupersoner upplever att arbetskamraterna är hjälpsamma och har förståelse för deras 

svårigheter. En man säger så här om sina arbetskamrater; .. de är justa allihopa så att det.. jag 

går och frågar dem ibland.. om jag behöver någon hjälp eller någonting, de ställer ju upp 

liksom... En annan man säger att hans arbetskamrater tar hänsyn till hans funktionshinder; 

 .. säger jag att det där är för svårt för mig helt enkelt.. då tar dom det.. ja då gör de det.. ja 

det är alltså.. att måna om mig...  

 

En intervjuperson berättar att han får mycket stöd och uppmuntran av sin chef på 

praktikplatsen, och det har fått honom att tänka att han nu .. vill kämpa hårt för att få ett  

riktigt jobb.  

För en kvinna är det ibland ett problem att en del arbetskamrater blir otåliga när de tycker att 

hon arbetar för långsamt; 

 
 .. ibland tycker en tjej.. att jag dröjer på mig, att jag tar extra god tid när jag tar och sätter på 

diskmaskinen eller att jag tar upp den rena disken ifrån diskmaskinen till skåpet och det tycker hon 

inte om och då försöker hon blanda sig i, att hon ska hjälpa mig...  

 

Hon beskriver att hon ibland får mer stöd och hjälp av sina arbetskamrater än vad hon 

egentligen behöver, och att hon då måste säga ifrån. 

 

Kommentar 

Att alla intervjupersonerna uttalar sig positivt om att ha stöd av arbetskonsulenten kan tolkas 

som att de upplever att konsulenten har ett inifrånperspektiv, en förståelse för hur det kan vara 

att ha ett kognitivt funktionshinder och hur det påverkar hela livssituationen – inte bara 

arbetet (Gustavsson, 1999; Antonsson & Stål, 2003). Den positiva inställningen kan tolkas 

som att de upplever att de har fått stöd i den utsträckning som de själva anser vara tillräckligt 

för att de ska kunna känna delaktighet i sin situation (Björck-Åkesson & Granlund, 2004). 

Delaktighet kan vara att de klarar av att utföra de prestationer/aktiviteter som de själva anser 

som viktiga. Dessa prestationer/aktiviteter kan gälla både arbetsuppgifter och aktiviteter av 
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privat karaktär, till exempel att klara av det sociala samspelet med arbetskamraterna (Tielman, 

2003). Enligt SRV är det viktigt att få hjälp av sin omgivning med att erhålla värderade social 

roller om en person inte själv klarar av att uppnå detta (Thomas & Wolfensberger, 1999).  

 

Antonsson skriver om hur viktigt det är att få stöd och förståelse från arbetskamrater för att i 

längden kunna behålla ett arbete, och också att som en  person med funktionshinder tillåta sig 

själv att ta emot stöd (Antonsson, 2002). När intervjupersonerna talar om att arbetskamraterna 

är hjälpsamma och förstående, och att de själva inte är rädda för att be om hjälp, kan det 

tolkas som att de senaste decenniernas integrationsprocess har gjort att attityderna både hos 

omgivningen, och hos personerna själva, har medfört en större acceptans och förståelse för 

vad det innebär att ha ett funktionshinder (Ericsson, 1992). 

 

Framtiden 

När det gäller mål med arbetspraktiken kan vi bland intervjupersonerna urskilja två olika 

förhållningssätt. Två av personerna har inga större ambitioner, de är ganska nöjda med 

situationen som den är nu. En kvinna säger att hon bara vill fortsätta som hon gör idag, hon 

tycker .. det här är det bästa hon har hittat. En annan person säger att han inte tänker så 

mycket på framtiden utan han tar en dag i sänder. Han praktiserar nu två halvdagar i veckan, 

men uttrycker som ett eventuellt mål att till en början utöka det till tre halvdagar. De övriga 

fyra intervjupersonerna har en mycket mer målmedveten inställning till framtiden. En säger; 

 
 .. målet är ju att jag ska kunna få fast.. bli fast anställd, det är ju det som jag syftar, eller vill.. och 

så.. och sedan att jag får.. och att jag inte behöver hennes [arbetskonsulentens] hjälp alls alltså, 

att hon kommer till arbetsplatsen.. så det är det som är målet.. att jag vill klara mig själv...  

 

En man som nu är på sin praktikplats tre halvdagar i veckan hoppas på att snart kunna utöka 

arbetstiden till heltid. Han säger också; .. jag gör mitt jobb och liksom.. jag hoppas ju kunna 

sköta mig och få fast anställning nu snart liksom.. det är ju liksom min morot också till att 

fortsätta..  För honom är det direkt avgörande att få ett arbete på öppna arbetsmarknaden; .. 

jag ska skaffa ett jobb om jag så ska dö på kuppen liksom... Den man som till hösten kommer 

att få lönebidrag funderar på att i framtiden arbeta på samma företag men eventuellt på annan 

ort. Den sista intervjupersonen berättar att när han var yngre orkade han inte anstränga sig 

speciellt mycket men att han idag är beredd att kämpa hårt för att få ett riktigt jobb. Planen är 
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att vara på sin praktikplats fram till i juli, och sedan ska han eventuellt börja arbeta i sin 

systers restaurang.  

Han har också en dröm; .. jag tänker så också, någon gång med åldern då kanske sedan jag 

vill öppna något ställe senare.. alltså inte nu, det är senare när blir trettio, trettiotre, kanske 

senare jag vill öppna något ställe själv...  

 

Flera av intervjupersonerna tar upp sin brist på utbildning, och att deras inlärningssvårigheter 

begränsar deras valmöjligheter i yrkeslivet. För en av personerna hade det varit svårt att få ett 

arbete eftersom han inte hade någon riktig utbildning, han hade bara läst de vanliga 

kärnämnena som man läser i grundskolan. En kvinna skulle gärna vilja utbilda sig till 

barnskötare men känner sig tveksam till om hon skulle klara av det med tanke på att hon 

tidigare haft vissa svårigheter i skolan.  

 

Kommentar 

De två förhållningssätt till framtiden som här kan urskiljas kan tolkas utifrån det diskursiva 

perspektivet på delaktighet (Larsson, 2004). De två personer som är ganska nöjda med sin 

nuvarande situation kan sägas ha anpassat sig till det system av stöd och service som de 

verkar uppfatta som den enda lösningen för att klara av sin totala livssituation. Det medför att 

de blir tvungna att acceptera en identitet som definieras utifrån deras funktionshinder. Det 

andra förhållningssättet är att vägra acceptera att inte själv kunna definiera vem man är. Deras 

önskan är att uppnå delaktighet på samma villkor som alla andra, det vill säga de vill inte 

behöva acceptera någon särlösning när det gäller arbete. Att de för att uppnå sitt mål idag är 

tvungna att ha stöd är något som de hoppas klara sig utan i framtiden. Sett i skenet av Nirjes 

definition på integration som ”.. att kunna och att få vara sig själv – bland andra”, så innebär 

att vara sig själv olika saker för olika människor (Nirje, 2003). De som inte vill låta 

omgivningen bestämma hur stor plats funktionshindret ska få ta har andra krav på integration 

än de som ser sig själva som personer där funktionshindret måste få ta stor plats. Att vara sig 

själv får då olika innebörd. Utifrån SRV-teorin kan det ses som att de fyra personer som anser 

det betydelsefullt att få ett arbete på öppna arbetsmarknaden inser vikten av att uppnå socialt 

värderade roller, eftersom det gör att de negativt värderade roller en person har, som till 

exempel ett funktionshinder, får mindre betydelse (Thomas & Wolfensberger, 1999).  
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Syn på daglig verksamhet/förvärvsarbete 

Intervjupersonernas erfarenhet av och syn på daglig verksamhet kontra förvärvsarbete skiljer 

sig också ganska markant. En kvinna som egentligen bara har erfarenhet av daglig verksamhet 

tror att det kanske skulle vara svårt för henne att vara på en vanlig arbetsplats eftersom det 

inte alltid är handikappanpassat. En man berättar att han krävde av sin biståndshandläggare att 

få komma ut på en riktig arbetsplats, han anser att han behöver det för att kunna utvecklas. 

Han har tidigare varit en period på skyddad verkstad, som han kallar det, och om det säger 

han; .. nej, jag ligger ju för högt uppe.. alltså nivåmässigt, i kunskap.. [ ] ..det ger absolut 

ingenting för då.. upphör.. jag utvecklas inte överhuvudtaget.. snarare jag liksom går tillbaka 

i min utveckling istället för att gå framåt... Två personer som enbart har erfarenheter av 

arbetsplatser på den öppna arbetsmarknaden tycks se det som en självklarhet att det är där de 

hör hemma.  

 

En annan person som har varit både på daglig verksamhet och på ett företag på öppna 

arbetsmarknaden ser egentligen ingen större skillnad förutom lönen. Den intervjuperson som 

har flest erfarenheter av olika sysselsättningsformer ser en klar skillnad mellan de olika 

formerna, och han uttrycker också väldigt starka åsikter i ämnet. Han säger till exempel om 

daglig verksamhet;  

 
.. jag har jobbat på ett ställe.. daglig verksamhet.. där var jag två år ungefär.. men det tyckte jag 

inte om.. det var ja jag tycker det var lagligt slavarbete faktiskt.. för att.. jag fick sex spänn i 

timmen.. och jag gjorde tusen magneter om dagen ungefär... Han säger även; .. vissa trivs med det 

och vissa inte..[ ] det är ju liksom någonting att göra på dagarna.. [ ] men det kallas inte arbete, 

det är ju liksom.. jaa daglig sysselsättning...  

 

För honom är det otänkbart att vara på daglig verksamhet men han är medveten om att alla 

inte klarar av ett riktigt arbete. Han tror att vissa ger upp alldeles för lätt, att de inte orkar 

kämpa för att få ett arbete utan istället accepterar daglig verksamhet av ren bekvämlighet. Han 

är också den enda av intervjupersonerna som flera gånger tydligt uttrycker vikten av att ha ett 

arbete för att känna delaktighet i samhället. Han säger till exempel; 
 

 .. det känns som man har livsglädje igen.. och när man har fått fast jobb sedan så blir det ännu 

bättre, då.. mår man skitbra, då kommer man.. då känner man.. man är som alla andra.. man har 

jobb och betalar skatt och allt du vet.. man känner att man har.. man är med i samhället på något 

sätt.. man får dela på kakan.. utav  det företaget tjänar ihop det får man dela på... 
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Intervjupersonerna lägger olika stor vikt vid lönens betydelse. Det varierar mellan att inte 

göra någon åtskillnad alls mellan pension och lön till att se det som direkt avgörande för 

livskvaliteten, att ha en lön som gör det möjligt att leva som alla andra. En man säger till 

exempel; .. jag har varit sjukskriven flera år, det är inte kul det heller.. leva på 6600 i 

månaden det är inte kul alltså, det mår jag skitdåligt av.. jag har liksom inga marginaler... 

En annan man ger sin syn på vikten av att få lön istället för pension; .. det är viktigt, det är 

ingen som jobbar gratis. Han säger vidare att det handlar inte bara om pengarna utan också 

vad man kan göra med pengarna; 

 
 .. Livet är inte bara pengar, pengar man ska slösa.. men det är inte bara pengar.. utan man kan 

åka till semester.. när man jobbar och får pengar man kan.. du kan leva, köpa kläder.. du kan festa 

med dina kompisar, sådana grejer.. vad du vill själv kan du göra...  

 

Ytterligare en intervjuperson uttrycker att eftersom hon är där och jobbar så vill hon gärna ha 

lön för det. För tre av intervjupersonerna är det dock andra aspekter än lön som är viktigare, 

till exempel att ha möjlighet att få vara på den öppna arbetsmarknaden utifrån sina 

förutsättningar eller att få vara en i gänget. 

 

På daglig verksamhet finns bara personer med funktionshinder. En intervjuperson ser detta 

som något negativt när han jämför med hur det är att arbeta på den öppna arbetsmarknaden: 

 
..jag känner mig mycket mer levande.. det gör jag.. med det menar jag att jag.. slipper se folk som 

mår dåligt.. alltså frisk[a].. alltså människor som.. som liksom har livsglädje.. det är väl det som 

var.. de andra hade bara problem.. tycker jag.. man mår bra inombords av att slippa se det där...   

 

Om sin nuvarande praktikplats på ett byggvaruhus säger han; .. jag känner mig mänsklig när 

jag jobbar där.. jag känner att jag är med i samhället och jag känner att jag.. jag är precis 

som dig, det är ju det liksom.. jag är inte utanför.. det kände jag när jag jobbade på dagliga 

verksamheten... Han säger också att han är medveten om att det är stor arbetslöshet, men att 

han tycker ändå att han har rätt att få ett arbete. 

 

När det gäller förmågan att prestera på arbetsplatsen urskiljs här två olika synsätt hos 

intervjupersonerna. Fyra av dem ser det som viktigt att sträva efter att kunna delta i arbetet på 

samma sätt som de andra på arbetsplatsen, medan det för två av dem är viktigast att de får 
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delta utifrån sina egna förutsättningar. En kvinna har till exempel behov av att arbetsplatsen 

tillåter att hon en del av året vistas på varmare breddgrader eftersom hon lider av ledbesvär 

och därför behöver värme. För henne är det också viktigt att få arbeta i sin egen takt, och att 

hon kan ta pauser när hon blir trött. Hon berättar om tidigare erfarenheter där hon inte hade 

sådana möjligheter, och att det i längden inte har fungerat för henne. En man säger att han inte 

skulle klara av att arbeta i en stressig miljö; 

 
 .. nä men det hade inte fungerat.. det kan jag ju säga.. för då skulle jag vara mycket mer sjuk.. och 

mer frånvarande alltså.. inte vara på arbetsplatsen.. kanske att jag skulle klara av en eller två 

dagar i veckan.. jag hade helt enkelt inte orkat.. fast det ska vara ett krav fem dagar i veckan.. men 

det.. det skulle inte ha gått...  

 

Kommentar 

När det gäller synen på daglig verksamhet/förvärvsarbete ser den väldigt olika ut, och det kan 

naturligtvis bero på deras tidigare erfarenheter. Det kan också ses ur ett kompetensperspektiv 

enligt SRV som säger att en persons kompetens påverkas av bland annat i vilken utsträckning 

hans/hennes tid kan användas till att tillfredsställa de individuella behov som är viktiga just 

för honom/henne (Thomas & Wolfensberger, 1999). Dessa personer har alla sin egen upp-

fattning om vilka behoven är och hur de ska prioriteras. Wolfensberger säger också att 

individerna själv måste bestämma om de är villiga att satsa det som krävs för att uppnå socialt 

värderade roller (a. a.). Utifrån det är det möjligt att tolka de två olika förhållningssätt som 

informanterna har inför vikten av att ha ett arbete på den öppna arbetsmarknaden, med de 

krav det ställer på individen. För fyra av dem är detta något att sträva efter. För två av 

intervjupersonerna är det viktigare att deras liv som helhet fungerar än att ha ett arbete på 

öppna arbetsmarknaden. Tielman skriver om prestationer som aktiviteter av olika karaktär, de 

kan vara både formella och av privat karaktär och de kan vara olika viktiga för olika individer 

(Tielman, 2003). Det kan ses som att för dessa sistnämnda personer finns prestationer av 

privat natur som för dem är lika viktiga att klara av som de formella prestationerna på 

arbetsplatsen.     

 

Två av intervjupersonerna verkar se det som självklart att de hör hemma på den öppna arbets-

marknaden. Det kan tolkas som en följd av att samhällets integrationssträvanden i alla fall 

delvis har lyckats. Ericsson kallar detta för en förskjutning av kompetensperspektivet till med-
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borgarperspektivet, och menar att en av normaliseringsprocessens effekter är att attityderna 

förändras både hos personerna själva och hos omgivningen (Ericsson, 1992).  

 

En man ser daglig verksamhet som en oacceptabel särlösning som exkluderar honom från de 

värden som är viktiga för att han ska kunna känna sig delaktig i samhället. Han delar 

Gustavssons syn på att delaktighet är en fråga om att ha möjlighet att leva precis som alla 

andra i ens egen ålder (Gustavsson, 2004). Han anser också att han har lika stor rätt att få ett 

arbete på öppna arbetsmarknaden som alla andra. Även det kan tolkas som en följd av 

normaliseringsprincipens syn på normala livsvillkor ur ett rättighetsperspektiv, och den effekt 

som det haft när det gäller att stärka det sociala medborgarskapet (Nirje, 2003). Betraktat 

utifrån SRV-teorin kan det tolkas som att han inser värdet av att ha ett arbete, en yrkesroll. 

Det innebär att han har större möjlighet att få del av ”livets goda”, och det skyddar honom 

samtidigt från de risker som personer med lågt värderade roller kan utsättas för (Thomas & 

Wolfensberger, 1999).  

 

Ingen av intervjupersonerna uttrycker någon önskan om att arbeta tillsammans med andra 

personer med kognitiva funktionshinder, två av dem säger bestämt nej till det. Det kan tolkas 

på olika sätt. Utifrån normaliseringsprincipen kan det ses som att det faktiskt inte är det som 

är det gängse i det integrerade samhälle som de har vuxit upp i (Nirje, 2003). En av 

intervjupersonerna uttalar att för honom skulle det inte vara utvecklande att arbeta med andra 

personer med kognitiva funktionshinder. Detta kan ses som ett exempel på det SRV säger om 

kompetens, och hur viktigt det är att ha en stimulerande omgivning med goda förebilder 

(Thomas & Wolfensberger, 1999). Ur Larssons diskursiva delaktighetsperspektiv kan det 

även ses som att de inte vill definieras utifrån att vara personer med funktionshinder, utan de 

vill hellre definieras utifrån sig själva och det de kan (Larsson, 2004). 

 

För några av intervjupersonerna är det väldigt viktigt att få lön för sitt arbete. Förutom att se 

det som en delaktighetsfråga, att kunna leva som alla andra, kan det även sägas handla om 

exkludering (Tössebro, 2004). En person som tvingas leva på en låg pension utesluts från 

många sammanhang. Det kan även ses ur ett nomaliseringsperspektiv. För att dessa personer 

ska ha möjlighet till samma utvecklingsfaser som andra i samhället måste de till exempel ha 

ekonomisk möjlighet att flytta hemifrån och klara sig själva när de blir vuxna (Nirje, 2003). 

Några av intervjupersonerna ser dock inte frågan om lön som en speciellt viktig aspekt. Det 

kan tolkas som att de nöjer sig med att ..uppnå en tillvaro så nära den normala som möjligt, 
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enligt normaliseringsprincipen (Nirje, 2003). En annan tolkning är att för dem är den sociala 

integreringen det viktigaste, att få vara en i gänget (Kebbon, 1992). 

 

Sammanfattande kommentar 

Vårt resultat visar att för intervjupersonerna har arbete olika betydelse. För några av dem är 

det den sociala samvaron med andra som är viktigast, att den är stimulerande och att de orkar 

med sin tillvaro. De bryr sig inte om vad det kallas, om de får lön eller pension etc. För de 

andra är arbete detsamma som arbete på öppna arbetsmarknaden, och lön är viktigt. Arbete 

för dem tycks ha både en rent materiell aspekt och en utvecklingsaspekt. Det verkar som om 

det för dem dessutom har ett viktigt symbolvärde, och för att uppnå detta är de beredda att 

anstränga sig. Tolkat utifrån normaliseringsprincipen kan det ses som att den första gruppen 

har anammat Nirjes definition på integration; ATT VARA SIG SJÄLV – att kunna och att få 

vara sig själv – BLAND ANDRA (Nirje, 2003, s. 123). Den andra gruppen däremot tycks inte 

nöja sig med att leva ett liv så likt andra människors liv som möjligt, utan de utgår från det 

rättighetsperspektiv som låg till grund för normaliseringsprincipen. De kräver att få leva 

precis som alla andra, ha samma möjligheter som alla andra. Det kan tolkas som att det 

symboliska i att ha ett arbete är synonymt med medborgarperspektivet (a.a., 2003).  

 

Enligt SRV är det den samhälleliga och kollektiva värderingen som är mest destruktiv. Nästan 

alla intervjupersonerna har erfarenhet av att tilldelas den socialt lågt värderade roll som det 

innebär att till exempel gå i särskola. Det kan tolkas som att de intervjupersoner som anser det 

viktigt att få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden både vill öka sin kompetens och sin 

sociala status genom att uppnå en högre värderad social roll, rollen som anställd. På så sätt 

kan de få tillgång till livets goda (Thomas & Wolfensberger, 1999). 

 

Diskussion 

Syftet med studien är att undersöka hur personer med lindriga kognitiva funktionshinder ser 

på arbete som fenomen. Ser de en skillnad mellan förvärvsarbete och daglig verksamhet, som 

är en omsorgsform och vad betyder i så fall den skillnaden för dem? Studiens resultat visar på 

att de upplever en skillnad, och att de förhåller sig på olika sätt till den skillnaden. Vi kan 

urskilja två huvuddrag i intervjupersonernas syn på vad som är viktigt för dem när det gäller 

förvärvsarbete eller daglig verksamhet. En grupp föredrar att vara på arbetsplatser på den 

öppna arbetsmarknaden tillsammans med personer som inte har kognitiva funktionshinder, 
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eftersom de anser att det är mer utvecklande. Samtidigt är det mycket viktigt för dem att de 

förväntade arbetsprestationerna inte får inkräkta på deras möjlighet att ha en tillfredsställande 

livssituation i övrigt. Detta innebär att arbetsuppgifter och arbetstider måste anpassas utifrån 

deras funktionshinder. Den andra gruppens synsätt tolkar vi som att det för de personerna 

finns en stark koppling mellan arbete på öppna arbetsmarknaden och att vara fullt delaktig i 

samhället, något som för dem är mycket angeläget. De är inte beredda att acceptera 

särlösningar, eftersom det ger dem en marginaliserad livssituation. 

 

Teoridiskussion 

Arbete är en grundläggande rättighet i Sverige. Det finns dock en historia bakom det faktum 

att personer med kognitiva funktionshinder inte har arbete i samma utsträckning som den 

övriga befolkningen. Vi menar att den historien kan påverka hur de själva ser på arbete. Vi 

anser att den teoretiska ram vi använder oss av på ett bra sätt hjälper till att belysa och 

förklara vårt resultat. Normaliseringsprincipen speglar det synsätt som har präglat den 

skandinaviska handikappolitiken under intervjupersonernas uppväxt, men som idag av många 

anses som otillräckligt. Därför använder vi oss även av SRV, den variant av normalisering 

som utvecklats och används i USA och Kanada, och som nu i allt större utsträckning börjar 

användas också i andra delar av världen. Vi anser att den sistnämnda teorin är mer tillämpbar i 

vårt samhälle idag, eftersom samhället ser annorlunda ut nu än det gjorde 1969, när 

normaliseringsprincipen formulerades som en reaktion på att människor med kognitiva 

funktionshinder levde på institutioner. Idag är dessa personer fysiskt integrerade i samhället 

och har därför andra  behov och krav när det gäller delaktighet och sociala rättigheter. 

 

Metoddiskussion 

En styrka i användandet av kvalitativ metod i undersökningen var att vi då kunde fråga 

personerna själva och på så sätt erhålla en djupare insikt i hur de ser på arbete som fenomen. 

Vi anser inte att vi kunde ha uppnått samma förståelse vid en kvantitativ undersökning. En 

nackdel med vårt urval är att alla redan finns på arbetsplatser på öppna arbetsmarknaden, om 

vi skulle göra samma undersökning med personer som finns i daglig verksamhet kanske vi 

skulle få helt andra resultat. Det kan också ses som ett problem när kontakten med 

intervjupersonerna förmedlas genom ett företag. Intervjupersonerna kan känna sig osäkra på 

vilken ställning vi har gentemot företaget, och det kan göra att de inte vågar vara helt öppna i 
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alla frågor. Vi anser dock inte att det i just den här undersökningen, med de frågor vi ställde, 

har haft någon större betydelse.  

 

Det kunde ha varit av intresse för studien om intervjupersonerna hade varit i mer spridda 

åldrar, nu tillhörde alla ungefär samma ålderskategori. Eftersom vi inte är några vana 

intervjuare kan vi ha gjort en del misstag som kan ha påverkat resultatet. Vi har inte 

återkopplat resultatet till intervjupersonerna, men vi försökte däremot bekräfta informanternas 

utsagor under intervjuernas gång. Det är svårt att själv bedöma om vi verkligen har ställt de 

rätta frågorna för att få svar på våra frågeställningar, men vi anser att vi har lyckats ganska väl 

med att fånga in hur intervjupersonerna ser på arbete. Ett problem med den kvalitativa 

metoden är att det är svårare att distansera sig från resultatet eftersom det under intervjuerna 

uppstår en personlig relation till informanterna. Det är lätt att känna sympati för det de säger, 

och det kan påverka våra tolkningar och analysen av materialet, och även våra slutsatser. 

 

Resultatdiskussion 

Vi menar att de två huvudsakliga synsätt på arbete som undersökningens resultat visar på kan 

tolkas som att många personer med kognitiva funktionshinder idag är medvetna om sina 

medborgerliga rättigheter, men att människor av olika anledningar väljer att använda sig av 

dem på olika sätt. Vissa är vana att få sina rättigheter tillgodosedda genom LSS. Det ger då 

bara tillgång till särlösningar. Kanske är det så att både personerna själva och deras 

omgivning blir så vana vid omsorgstänkandet att de inte tror att några andra alternativ är 

möjliga. Vi anser att det kan vara en förklaring till den brist på stöd och uppmuntran inför det 

kommande yrkeslivet som intervjupersonerna beskriver, och även till deras upplevelse av att 

inte ha några valmöjligheter. Det kan medföra att de är mer benägna att acceptera ett liv lite 

vid sidan om det vanliga samhället. För andra betyder särlösningar en inskränkning av 

identiteten som hindrar dem från att utveckla hela sin potential. Det innebär också att vara 

exkluderad från det ordinarie samhället. För dem kan inträde på den öppna arbetsmarknaden 

vara ett sätt att visa för sig själva och för andra att  de är fullvärdiga samhällsmedborgare.  

 

Slutdiskussion 

I det svenska samhället har vi en lutheransk syn på arbete. Det är viktigt att arbeta hårt och 

göra rätt för sig. De senaste 40 åren har vi haft som politiskt mål att alla ska få förvärvsarbeta, 
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ändå är det så få personer med kognitiva funktionshinder som finns på öppna 

arbetsmarknaden. Det gör att påståendet om att vi har gått från ett kompetensperspektiv till ett 

medborgarperspektiv kan ifrågasättas. Det skulle också kunna tolkas som att personerna 

själva inte ser det som viktigt, men vårt resultat tyder på motsatsen. Samtliga personer i 

studien ansåg möjligheten till arbete på öppna arbetsmarknaden som betydelsefullt för 

känslan av delaktighet i samhället, även om några hade behov av anpassning av arbetsvillkor 

och arbetsmiljö. Det var också viktigt för att kunna bli socialt integrerad, och för flera var det 

nödvändigt för att kunna ha samma ekonomiska levnadsstandard som andra. Vi anser det 

rimligt att anta att andra personer med kognitiva funktionshinder kan tänkas se det på samma  

sätt. Den här studien bidrar inte med några lösningar på hur det ska bli möjligt för dessa 

personer att som alla andra ha ett arbete på öppna arbetsmarknaden, men den ger personerna 

möjlighet att själva komma till tals om vad det betyder för dem. Kanske kan det bidra till att 

öka omgivningens förståelse för hur viktigt det är för dem att ha möjlighet att leva som alla 

andra. Vi anser att det behövs mer forskning när det gäller hur personer med kognitiva 

funktionshinder ska kunna inkluderas på den öppna arbetsmarknaden. Det inbegriper både hur 

stödet ska utformas på bästa sätt och hur man kan förändra attityderna i samhället genom att 

få människor att se de resurser som dessa personer utgör, istället för att bara se deras 

begränsningar.  
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Bilaga 1 
 

Hej xxxx ! 
 

Vad roligt att du vill ställa upp på en intervju. Vi är två kvinnor 
som läser på socialhögskolan. Vi ska skriva en uppsats som 
ska handla om arbete. Därför vill vi intervjua personer som har 
fått arbete genom Misa. Vi kommer att intervjua mellan fyra och 
sex personer. 
 
Intervjun kommer att ta ungefär en timme. Vi kommer att spela 
in intervjun på band. En av oss sköter bandspelaren och en 
ställer frågor. Ingen annan än vi kommer att få lyssna på bandet 
efteråt. Efter intervjun kommer vi att lyssna på bandet och 
skriva ner vad vi har sagt. Sedan kommer vi att förstöra bandet. 
I uppsatsen kommer vi inte att skriva några namn på er som vi 
har intervjuat. 
 
De frågor vi vill ställa till dig kommer att handla om arbete. Till 
exempel:  
Har du haft annat arbete tidigare?  
Hur fick du det arbete du har nu? 
Vad har du för arbetsuppgifter? 
Hur tycker du att det är på ditt arbete? 
 
Vi kommer att se till att du får frågorna innan intervjun. Du kan 
när som helst ångra dig om du kommer på att du inte vill vara 
med. Om det är något du undrar över eller om det är något 
problem så kan du ringa oss. Annars ses vi på ARC på Bonde-
gatan 21 måndagen den 11 april kl 13.00. 
 

Hälsningar från 
 

Lena Strand  Katarina Andersson 
Mob. xxxxxxxxxxx  Mob. xxxxxxxxxxx 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
 

• Hur gammal är du? 
• Hur länge har du jobbat här? 
• Hur gick det till när du fick jobbet? 
• Vad har du för arbetsuppgifter? 
• Vad tycker du är bra eller roligt med ditt jobb? 
• Vad tycker du är dåligt eller tråkigt med ditt jobb? 
• Har du haft något annat jobb innan? 
• Hur tänkte du om arbete när du var yngre och gick i skolan? 
• Pratade du och dina föräldrar om vad du skulle göra efter skolan? 
• Är det viktigt för dig att ha ett arbete? 
• Spelar det någon roll om det är på dagcenter eller ute på ett vanligt 

jobb? 
• Får du lön när du jobbar? 
• Vad betyder det för dig att du har stöd av arbetskonsulenten? 
• Vad tror du att dina arbetskamrater tänker om det? 
• Om du får problem på jobbet vem pratar du med då? 
• Tycker du att du får vara med och bestämma på din arbetsplats? 
• Händer det att du och dina arbetskamrater gör någonting 

tillsammans på fritiden? 
• Hur tänker du om arbete i framtiden? 

 
 
 
Dom här frågorna tror vi att vi kommer att ta upp under intervjun. Kanske 
kommer vi inte att hinna med allihop. Är det någon fråga du tycker känns 
viktigare så kan vi prata mer om den. Kanske du själv kommer på något 
speciellt som du vill prata om när det gäller arbetet. Om det är någon 
fråga du inte vill svara på så behöver du bara säga det.  
 
 
 

Vänliga hälsningar 
 

Lena och Katarina 
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