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Att ha det som andra. Habiliteringsersättningens betydelse för människor med
utvecklingsstörning.

Av: Charlotte Johansson och Tobias Sagestam

Abstrakt

Habiliteringsersättningen är en ersättning som personer med utvecklingsstörning får för att de
deltar i daglig verksamhet. Många kommuner har valt att ta bort habiliteringsersättningen medan
andra har kvar den. Det beror på att habiliteringsersättningen inte är lagstadgad och att
kommunerna har rätt att göra som de själva vill. Syftet med uppsatsen var att studera
habiliteringsersättning som utvecklingsstörda personer får som går till dagverksamhet. De frågor
vi ställde oss i undersökning är:
- Vad har habiliteringsersättningen för betydelse för omsorgstagare, och varför?
- Vad har verksamhetsföreträdare och biståndshandläggare för syn på ersättningen?
- Vad tror de att ersättningen innebär för omsorgstagarna?

Vi använde oss av en kvalitativ metod där vi utgick från intervjuer. Teman som vi berörde var
arbete, pengar, uppmuntran, dagverksamhet och habiliteringsersättning. Vi gjorde fyra intervjuer
med lindrigt utvecklingsstörda och två intervjuer med verksamhetsföreträdare och
biståndshandläggare.

De utvecklingsstörda säger att habiliteringsersättningen betyder mycket för dem.
Verksamhetsföreträdare och biståndshandläggare menar att habiliteringsersättningen är
betydelsefull för de utvecklingsstörda för att de ska känna att de får något för det arbete som de
utför. Det framkom även att ingen av omsorgstagarna var nöjd med habiliteringsersättningens
storlek utan vill att den ska höjas beroende på att ersättningen har haft samma summa under en
längre period. Utifrån de svar som vi har fått fram kan vi också se att de utvecklingsstörda i
många fall jämför sig med andra. De vill ha det som andra, få lön och pengar som andra.

Sökord: Habiliteringsersättning, Arbete, Utvecklingsstörning, Dagverksamhet
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1. Inledning

Habiliteringsersättning är en ersättning utöver den pension som personer med utvecklingsstörning
får för att han/hon deltar i daglig verksamhet. Det var genom ”Omsorgslagen” år 1968 som de
så kallade flitpengarna ersattes av habiliteringsersättning. Ersättningen betalades ut i hela landet
fram till 1994 då kommunerna övertog ansvaret för den dagliga verksamheten enligt Lagen om
Stöd och Service, LSS. I utredningen som lades till grund för den nya lagstiftningen skrevs att
någon form av habiliteringsersättning bör betalas ut för att stimulera den enskilde att delta i den
dagliga verksamheten (Roslund, 2000). För personer som är medvetna om pengarnas innebörd,
är habiliteringsersättningen viktig eftersom den upplevs som ett mått på uppskattning för den
uppgift man utför eller den verksamhet man deltar i. Idag är habiliteringsersättningen ca 38 kronor
per dag men kan variera något i storlek från kommun till kommun. Halva ersättningen kan även
betalas ut om personen deltar halva dagen på dagverksamheten. Habiliteringsersättning är inte
lagstadgat, vilket har lett till att en del kommuner har valt att ta bort ersättningen (Allmänna råd
från socialstyrelsen, 1992).

Vi har valt att dela in detta arbete i olika delar. Kapitel 1-4 handlar om studiens syfte, perspektiv
och metod. I vår metod skriver vi om att intervjua utvecklingsstörda och dess svårigheter. I
kapitel 5 beskrivs utvecklingsstörning och dess historik, LSS, dagligverksamhet och
habiliteringsersättning. I kapitel 6 beskrivs olika teorier där vi har valt att lägga tyngdpunkten på
normaliseringsprincipen. I kapitel 7 presenteras det resultat som kommit fram från de intervjuer
som gjorts med utvecklingsstörda och personal. För att lättare kunna granska resultatet gör vi i
kapitel 8 en sammanfattning av olika teman som är arbete, dagverksamhet,
habiliteringsersättning, lön, vad pengarna används till och normalisering. Avslutningsvis i kapitel
9 gör vi en analys och för diskussion kring de tankar och funderingar som uppkommit angående
habiliteringsersättningen och normaliseringsprincipen.

Vårt intresse för de utvecklingsstördas situation i samhället ligger som grund till detta arbete,
mycket för att vi tidigare har arbetat med utvecklingsstörda och på så sätt blivigt berörda på hur
deras situation ser ut. Genom att vi har valt att skriva om denna målgrupp vet vi att detta arbete
har påverkats genom den förförståelse som vi har haft innan vi börjat skriva. Många förändringar
har påverkat de utveckligstörda, det har både hjälpt dem och blivit till försämring. Vi anser att
personer med utvecklingsstörning vid många tillfällen har blivit orättvist behandlade och när vi
fick veta att habiliteringsersättningen tagits bort i vissa kommuner väcktes intresset att studera
detta område. De utvecklingsstörda har begränsade möjligheter att själva föra sin talan i dagens
samhälle och därför tycker vi att det är intressant att intervjua utvecklingsstörda och studera deras
syn på habiliteringsersättningen.

1:2 Syfte

Syftet med uppsatsen är att studera habiliteringsersättningen som ges till utvecklingsstörda
personer som går till dagverksamheter. Utifrån vårt kunskapsintresse vill vi öka kunskapen kring
habiliteringsersättningens betydelse för de utvecklingsstörda. Vi vill också ta reda på vad
verksamhetsföreträdare tror att habiliteringsersättningen har för betydelse för omsorgstagarna.
 Många kommuner har valt att ta bort habiliteringsersättningen medan andra har kvar den. Det
beror på att habiliteringsersättningen inte är lagstadgad och att kommunerna har rätt att göra som
de vill.
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1:2.2 Problemformulering/frågor

Studiens frågor är:
- Vad har habiliteringsersättningen för betydelse för omsorgstagare, och varför?
- Vad har verksamhetsföreträdare och biståndshandläggare för syn på ersättningen?
- Vad tror de att ersättningen innebär för omsorgstagarna?

1:3 Perspektiv

Vår uppsats utgår från ett brukar- och ett personalperspektiv. Vi har valt att studera
habiliteringsersättningen i en kommun som delar ut ersättning beroende på att vi vill undersöka
dennas betydelse för de utvecklingsstörda som deltar i dagverksamhet. Vi tror att det hade varit
svårare att få fram betydelsen, (om det finns någon), av ersättningen för de utvecklingsstörda om
vi hade valt att studera fenomenet i en kommun som tagit bort ersättningen. I en sådan
undersökning är individen beroende av att komma ihåg minnen och intryck av den tid då han/hon
fick ersättningen, och minnen kan revideras över tid. Dessutom kan åsikter från anhöriga och
assistenterna påverka den utvecklingsstörde i sin tolkning och upplevelse av ersättningens
betydelse.

2. Metod

2:1 Genomförande

Det första som vi gjorde var att försöka få fram fakta angående habiliteringsersättningen, men
blev snabbt införstådda med att det inte fanns så mycket skrivet. Vi tog därför kontakt med Karl
Grunewald för att få hjälp med information. Han bekräftade också att det inte hade gjorts någon
tidigare forskning om habiliteringsersättningen utan tyckte att det var ett aktuellt och intressant
ämne att forska vidare inom. 

För att få svar på frågeställningarna använder vi en kvalitativ metod. Detta gjorde vi för att den
kvalitativa metoden präglas av flexibilitet och går in på djupet i ett område. Vid en sådan
undersökning ges rikligt med information om undersökningsenheter och har samtidigt en närhet
till de personer som undersöks (Holme & Solvang 1997).

Vi utgick från samtalsintervjuer och använde på förhand fastställda frågor, se bilaga 1 och 2,
vilket gav oss möjlighet att använda följdfrågor om det behövdes vid intervjusituationen. Teman
som vi berörde var arbete, pengar, uppmuntran, dagverksamhet och habiliteringsersättning. Vi
tog hjälp av en bandspelare, (om informanten tillät detta), under intervjuerna för att lättare kunna
bearbeta materialet. Alla tillät att spela in intervjun med hjälp av bandspelare och vi tyckte oss
se att de utvecklingsstörda inte såg bandspelaren som något hinder utan istället gillade att vi
använde oss av en sådan. 

I tema kring habiliteringsersättningens betydelse gjorde vi fyra intervjuer med personer med en
lindrigare utvecklingsstörning och som går på dagverksamhet och får ersättning. Av dessa fyra
var två män och två kvinnor. Valet att vända oss till personer med lindrig utvecklingstörning
gjorde vi för att de vanligtvis har lättare att utrycka sig i ord. Genom det val var vi väl medvetna
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om att det är de lindrigt utvecklingsstöras talan som tas upp i denna uppsats och att vi därför inte
kan generalisera resultat på alla utvecklingsstörda.

För att kunna jämföra habiliteringsersättningens betydelse utifrån olika perspektiv intervjuade vi
också en verksamhetsföreträdare och en biståndshandläggare för att se deras tolkningar av
betydelsen av ersättningen för de utvecklingsstörda.

Namnen på de personer som intervjuats ändrade vi i vår presentation av vårt resultat med
personernas verkliga namn. Materialet från intervjuerna bearbetade vi och skrev ner ordagrant
med hjälp av de inspelningarna som vi gjort. I arbetet valde vi att använda oss utav citat för att
redovisa det resultat vi kommit fram till. Skälet till att vi använda denna metod kan vi förstärka
genom vad författarna Holme & Solvang skriver där de menar att redovisningen av rapportens
resultat bör innehålla direkta citat som visar individernas egna uttryckssätt för att få bästa möjliga
förståelse (Holme & Solvang 1997). Därför presenterar vi de fakta som vi fick fram med hjälp
av citat från intervjuerna som vi tyckte var viktigt att redogöra för.

För att vi skulle få fram personer med utvecklingsstörning som går på dagverksamhet till våra
intervjuer kontaktade vi en omsorgschef för dagverksamheter i den kommun som vi valde att
genomföra vår undersökning i. Vi berättade om syfte och bakgrund till denna undersökning.
Denne gav oss i sin tur namn på tänkbara informanter som kunde passa att intervjua. Vi tog hjälp
av omsorgschefen på dagverksamheten för att få fram våra informanter, beroende på vi ansåg att
en person som känner de tilltänkta bättre kan ställa frågan, om informanten vill vara med i
undersökningen. Personen skulle inte känna sig tvingad att medverka mot sin vilja, eller inte
förstå syftet med undersökningen.

Vi började med att ta kontakt med en av våra informanter. Vi träffades först vid ett tillfälle på
dagverksamheten innan intervjun skulle genomfördas då vi ansåg att detta skulle bli till en hjälp
både för oss och för vår informant om vi först träffades en gång. Vid detta tillfälle gick vi igenom
undersökningens syftet och om vilka rättigheter informanten har. När vi skulle genomföra den
första intervjun träffades vi hemma hos informanten då personen ville det. De övriga tre
informanterna hade vi tänkt träffa en gång innan vi skulle genomföra intervjuerna, men när vi
besökte dagverksamheten där de befann sig hade de en önskan om att vi skulle genomföra
intervjuerna direkt. Våra informanter som är verksamhetsföreträdare tog vi själva kontakt med
och genomförde intervjuer på respektive kontor.

När vi skrivit ner intervjuerna kontaktade vi informanterna för att träffas och gå igenom det
material som vi fått fram av intervjuerna. För de utvecklingsstörda läste vi upp materialet. Vi bad
informanterna om deras synpunkter, om det var några oklarheter eller något tillägg som de ville
göra. Detta för att få en bekräftelse på materialet så inga missförstånd skett i vår tolkning av
informanternas uttalande. En del informanter ville göra vissa tillägg i texten som vi då lade till,
men överlag var det inga större förändringar som gjordes. 

2:2 Metod och metodproblem

I den kvalitativa forskningsmetoden är det texten som är det centrala arbetsmaterialet till skillnad
mot kvantitativa metoder där det oftast är tal och siffror som är själva arbetsmaterialet.
Den kvalitativa metoden utgår från ett nära och direkt förhållande mellan forskaren och
respondenten där man oftast vänder sig till ett mindre antal respondenter som bidrar till att
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metoden går in på djupet. Beroende på att forskaren har en Jag - Du relation med den undersökte
vet man om att forskaren påverkar resultaten genom det faktum att han är närvarande under själva
undersökningen. Det är också viktigt att lyfta fram att undersökningens informanter kan bete sig
på ett sätt som de tror att forskaren förväntar sig och därmed inte säga vad de annars skulle ha
sagt. Det är viktigt att vara väl medveten om dessa fakta och att man därför är klart medveten om
hur man som forskare skall fungera och vad man ska ta hänsyn till under intervjuerna (Repstad,
1999).

Den kvalitativa metoden har styrkan i att den visar på totalsituationen. Denna helhetsbild
möjliggör en ökad förståelse för sociala processer och sammanhang som finns runt omkring. Den
närkontakt som en kvalitativ undersökning ger öppnar också en bättre uppfattning om den
enskildes livssituation. Den kvalitativa forskningen innebär också att man som forskare försöker
att sätta sig in i den undersöktes situation och se världen utifrån hans eller hennes perspektiv
(Holme & Solvang, 1997).

Det finns vissa problem med vårt val av att använda oss av en kvalitativ metod. Bland annat finn
risk för att feltolkningar och missuppfattningar görs av det material som forskaren fångar in.
Människors subjektiva uppfattningar eller tolkningar av en viss situation kan ha bakomliggande
orsaker (Repstad, 1999)

Denna kunskap som vi lyft fram genom de fördelar och nackdelar det finns med att använda sig
utav en kvalitativ metod tycker vi är vikigt att redogöra för. Vi har gjort ett val genom att använda
sig utav den kvalitativa metoden och att det har påverkat vårt tillvägagångssätt och resultat i
undersökning om habiliteringsersättningens betydelse. Exempelvis hade vi kunnat fått svar från
fler informanter, både från utvecklingsstöra och personal om vi hade valt att skicka ut
intervjuenkäter men vi anser att det hade varit olämpligt att göra för de utvecklingsstörda
beroende på deras svårigheter med att skriva och läsa. Vi en sådan undersökning hade vi inte
heller fått träffa informanterna som vi tycker har varit betydelsefullt för denna typ av
undersökning.

2:3 Att intervjua utvecklingsstörda

Vi är väl medvetna om att det finns olika etiska dilemman som vi måste ta ställning till. Det är
en forskningsetisk utmaning att göra intervjuer med personer med utvecklingstörning.
Svårigheterna går dock att övervinna och det skall snarare betraktas som en utmaning. Det är
viktigt att man har en inblick i själva funktionshindret för att kunna genomföra intervjuerna på
ett värdigt sätt och därför har vi läst litteratur om utvecklingsstörning och på så sätt försökt att
sätta oss in i deras situation. Svårigheter som utvecklingsstörda personer kan ha är att överföra
erfarenheter från en situation till en annan samt en bristande språklig förmåga. Det finns även
risker att personen i sin bristande språkliga förmåga svarar med ja-sägande oavsett frågans
karaktär, andra riskfaktorer är att svaren idylliseras i och med att personen ger en bild av
verkligheten som denne vill att den skall vara. Intervjuerna kan också vara något som är positivt
för den som intervjuas även om det kan handla om smärtsamma upplevelser (Nygren, 2000). När
vi har pratat med verksamhetsledare för gruppbostäder har de sagt att de ser att det finns ett stort
intresse bland de utvecklingsstörda att prata om habiliteringsersättningen. Denna ersättning ligger
många varmt om hjärtat och de vill därför prata om den.
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Information och samtycke är två viktiga begrepp i genomförandet av intervjuer. Det kan i många
fall finna svårigheter i dessa moment när man skall göra studier med utvecklingsstörda personer
(Sauer i Nygren 2000). För att vara tydliga i vår information om undersökningen tog vi hjälp av
personal för informera om studiens syfte och metod för att informanten lättare skulle kunna ge
ett ärligare samtycke till oss om de ville vara med i undersökningen eller inte. När vi träffade våra
informanter informerade vi på nytt om studiens syfte och metod för att vara extra tydlig gentemot
dem. Vi upplyste också om att man som informant har rätt att avbryta sitt deltagande i
intervjuerna när som helst och att vårt insamlade material genom intervjuerna endast får användas
för vårt forskningsändamål.

Det medför vissa problem att intervjua personer med begåvningshandikapp. Deras svårigheter
med begreppsbildning, språkförståelse och abstrakt tänkande ställer specifika krav på
intervjuaren. Det är därför nödvändigt att uttrycka sig på ett sätt som gör att informanterna kan
förstå och reagera på det som sägs. Många gånger får samma fråga ställas på olika sätt för att
informanten skall kunna förstås. Abstrakta frågor eller begrepp skall också undvikas (Larsson,
1994). Utifrån denna kunskap försökte vi göra frågorna så tydliga som möjligt för att inga
missförstånd skulle uppstå. Vi bad lärare som arbetat med utvecklingsstörda läsa igenom frågorna
som hjälpte oss att rätta till de frågor som var otydliga. När vi genomförde intervjuerna ställde
vi frågorna och fick vid många tillfällen försöka att leda tillbaka till frågan beroende att
informanten hade mycket att berätta för oss som inte alltid hörd till det aktuella ämnet.   

3. Historik

3:1 Utvecklingstörning

Vad utvecklingstörning innebär är inte utförligt beskrivet i lagtext. I lagtexten från 1967 står det
att det fanns två villkor som måste vara uppfyllda samtidigt för att en person skulle anses vara
utvecklingsstörd och ha rätt till omsorg. Dessa är:
� Ha en hämmande förståndsutveckling
� Behöva de särskilda omsorgerna (Gustavson & Molander, 1995).

Det finns olika stadier av utvecklingsstörning.
� A-stadiet: Gravt utvecklingsstörda. De upplever omvärlden på ett handgripligt och påtagligt

sätt. Rums- och tidsperspektivet är mycket begränsat. De kan oftast inte tala men gör sig
förstådda genom ljud eller gester. Den egna kroppsuppfattningen är dålig.

� B- stadiet: Måttligt utvecklingsstörda. Kan uppfatta och förstå bilder, har ett orsak –verkan
tänkande, tror att föremål har eget liv, har svag tidsuppfattning som har ökat till att omfatta
en eller flera dagar, kanske kan de till och med uppleva veckorytm. Förstår sin närmiljö som
en helhet men saknar överblick över det frånvarande. Svårigheter att ta emot abstrakt
information utan behöver få konkret information som är direkt kopplad till personliga
upplevelser. De reflekterar inte heller över det icke upplevda. På den här nivån förstår de
oftast vad andra säger och kan själv också prata. Oftast förstår de mer än vad de har förmåga
att uttrycka. Abstrakta ord som exempelvis fred och demokrati kan de dock inte förstå
betydelsen av.

� C- Stadiet: Lätt utvecklingsstörda. Tillkommer en allmän uppfattning om tillvaron. De
behärskar förmågor om abstrakta symboler som bokstäver, siffror och vissa enkla tecken.
Tidsuppfattningen och rumsuppfattningen har utvidgats och är säkrare och är därför inte lika
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beroende av den konkreta verkligheten. Men fortfarande har man svårt för att arbeta med
problem där många faktorer samverkar. Den begreppsliga kreativiteten är också begränsad,
och att se på ett nytt sätt på något gammalt och invant kan vara svårt för dessa personer
(Gustavson & Molander, 1995).

Det är viktigt att komma ihåg att utvecklingsstörda kan ligga på gränsen mellan två stadier och
ha visa drag från de olika stadierna. Ovanstående beskrivning kan vara en hjälp att förstå
skillnader mellan de olika stadierna. Man får inte glömma att utvecklingsstörda människor är
olika varandra som alla människor är.

Enligt Grunewald har man idag en mera humanistisk syn på utvecklingsstörda än vad man haft
tidigare då man lättare kategoriserade och diagnostiserade utvecklingsstörda. När man
kategoriserade målgruppen trodde man att alla hade samma behov och var i behov av samma
hjälp. Utvecklingsstörda mår också mycket bättre av att bo i gruppbostäder än att bo på anstalter
som många gjort tidigare. Detta beroende på att de får större möjligheter att komma ut i samhället
och till olika dagverksamheter, något som är väldigt betydelsefyllt för de utvecklingsstörda
(Samtal med Grunewald 2002-02-26).

Förståndet är en liten del av personligheten. Vårt samhälle är präglat av ett prestationstänkande
där vi ofta bedömer oss själva och varandra utifrån ett ideal- eller elittänkande. Samhället är
inriktat på att människor skall vara lönsamma, arbeta, betala skatt och hjälpa utvecklingen framåt.
Ett sådant samhälle är byggt för friska och normalbegåvade människor där de utvecklingsstörda
ofta betraktas som en belastning för samhället. En fråga som man kan ställa sig är: vem kan
avgöra vad som är normalt? Det är viktigt att ha klart för sig att:

� Alla människor har ett egenvärde.
� Alla människor är olika.
� Alla människor har grundläggande behov.
� Alla människor har förmåga till känsloupplevelser.
�  Alla människor utvecklas (Lindehag & Lindberg, 1998).

Historiskt sett har gruppen utvecklingsstörda benämnts på flera olika sätt genom tiderna,
exempelvis människor med intellektuella funktionshinder och människor med
begåvningshandikapp. Vi är väl medvetna om att det finns olika benämningar på gruppen men
har valt att använda oss av begreppet utvecklingsstörning i vårt arbete.

3:2 Lagstiftning

Den första lagen som reglerade de utvecklingsstördas rättigheter kom år 1944 och innebar att
landstingen ålades att ordna undervisning för de barn som inte kunde tillgodogöra sig kunskap
i den vanliga skolan. År 1954 kom nästa lag som innebar att landstingen blev skyldiga att ordna
vård för de ”obildbara sinnesslöa” som man då kallade de utvecklingsstörda (Gustafson &
Molander, 1995).

LSS står för Lagen om särskilt Stöd och Service till vissa funktionshindrade. Denna lag ersatte
Omsorgslagen och gäller från den 1 januari 1994. Tanken med lagen är att människor med stora
funktionshinder skall kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Olika lagar ger utvecklingsstörda
rätt till stöd och service, exempelvis Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
och Skollagen. Många behöver mera specifika insatser som är utformade efter deras särskilda
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behov och önskemål. Bestämmelser om stöd och service för dem finns i LSS. LSS ersatte inte SoL,
HSL eller Skollagen utan är ett komplement till dem, en så kallad pluslag (Fahlberg &
Magnusson, 1999). 

Första paragrafen i LSS innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och service åt
följande tre grupper. Dessa tre personkretsar är:

1. Personer med utvecklingstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter

hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte

beror på normalt åldrande, om dessa är stora och förorsakar betydande svårigheter i den
dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service. (Brusén &
Hydén, 2000).

I LSS 9 § anges tio insatser som personer med omfattande funktionshinder har rätt till om behov
föreligger och om man tillhör lagens personkrets. Landstinget svarar i de flesta fall för insatsen
råd och stöd medan kommunen är huvudman för övriga insatser.

� Personlig assistans.
� Rådgivning och annat personligt stöd.
� Ledsagarservice.
� Kontaktperson.
� Avlösarservice.
� Korttidsvistelse.
� Korttidstillsyn för skolungdom.
� Boende för barn och ungdom.
� Boendeformer för vuxna.
� Daglig verksamhet (Brusén & Hydén, 2000).

Det är den sista insatsen om dagverksamhet som vi studerat närmare. Det är personer som tillhör
personkretsen ett och två som har rätt till daglig verksamhet enlig LSS.

I LSS § 5 står det att verksamheten skall främja jämlikheten i levnadsvillkor och full delaktighet
i samhällslivet för personer som anges i § 1 LSS. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet
att leva som andra. I § 6 står det att verksamheten skall bedrivas i samarbete med andra berörda
samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes
självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges
inflytande och medbestämmande över de insatser som ges (Brusén & Hydén, 2000).

Grunewald menar att samhället idag är mer omoralisk i beslut som tas när det gäller omsorgen
enligt de domstolsbeslut som socialstyrelsen skall rätta sig efter. Ordet ”bör” i lagtext har i dag
en annan innebörd, förr tolkades ordet som ”skall” medan det idag har en annan innebörd som
betyder ”lämpligt”, det vill säga att det inte finns något tvång att uppfylla lagtexten. Moralen i
handläggningen har påverkat besluten i att betala ut habiliteringsersättningen till
utvecklingsstörda i kommunerna. Detta beroende på att det inte står att ersättningen ”skall”
betalas ut utan i lagtexten utan som en rekommendation för kommunen att göra det (Samtal med
Grunewald 2002-02-26).
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Handikapputredningen (SOU 1991:46) ger vissa motiveringar till LSS. Det står i ett avsnitt om
sysselsättning och arbete, om arbetets betydelse för alla människors livskvalité och delaktighet
i samhällslivet. Det står att människor har behov av gemenskap, utveckling och meningsfullhet
i tillvaron. Utredningen säger att det är samhällets intresse och skyldighet att tillvara alla
medborgares möjligheter att bidra till den gemensamma välfärden. Vidare menar utredningen att
man har lämnat den tidigare målsättningen ”arbete för alla” och istället lyfts målsättningen ”det
goda arbetet åt alla”. I handikappsutredningens slutbetänkande slår man också fast en arbetslinje
som central för samhällets stöd åt vissa funktionshindrade. I slutbetänkandet kan man läsa att
arbete och arbetsförberedande åtgärder så långt som möjligt skall erbjudas istället för insatser vid
sidan om arbetslivet (SOU 1992:52).

3.3 Daglig verksamhet

De individer som inte kan erbjudas arbete eller arbetsförberedande åtgärder inom
arbetsmarknadspolitikens ram har rätt till annan meningsfull och utvecklande sysselsättning.
Dagverksamheten började utvecklas på 1970-talet i Sverige. De friliggande dagcentrens betydelse
för omsorgstagarna gick knappast att överskatta beroende på att det hade blivit omsorgens första
”goda” ansikte utåt. På 1980-talet började man bereda möjligheter för små grupper
utvecklingsstörda att få delta på den reguljära arbetsmarknaden utan att vara anställda. I dag är
dagverksamhet till för personer som tillhör personkrets ett och två. Alla har rätt, men inte
skyldighet att vara på ett dagcenter under hela dagar. Att delta i daglig verksamhet skall ge livet
innehåll och mening för den utvecklingsstörde. Målet är att ge stimulans, gemenskap,
miljöombyte och berikade upplevelser som kan bidra till en större självständighet.
Verksamheterna skall vara  så omväxlande och attraktiva som möjligt för att utvecklingsstörda
skall lockas att komma dit. Det är också viktigt att ha klart för sig att syftet med den dagliga
verksamheten inte är att producera varor eller tjänster. Därigenom förekommer inte några
prestations- eller produktionskrav annat än om de gynnar omsorgstagarna själva. Arbets- och
sysslolösheten bland personer med funktionshinder är stor och därför ser man den dagliga
verksamheten som ett viktigt instrument. Man brukar också tala om behovet för alla att ha minst
två miljöer, bostaden och arbetet. Det är omvårdnaden som står i § 9b LSS som skall ges i den
dagliga verksamheten. Denna skall anpassas efter den enskildes personliga behov. Den skall
stärka förmågan att leva ett självständigare liv. Enligt LSS är kommunen skyldig att verka för att
de personer med utvecklingsstörning får möjlighet till ett arbete, på arbetsmarknaden eller hos
Samhall (Bakk & Grunewald 1998).

Annan sysselsättning än att delta på dagcentret kallas för alternativ verksamhet eller för integrerad
dagverksamhet för utvecklingsstörda personer. Det finns en stor variation inom detta, från att en
enstaka person deltar i någon samhällsverksamhet till att flera omsorgstagare arbetar inom
exempelvis ett företag som café, restaurang, affär eller kontorsservice. Dessa personer är inte
anställda utan bör ha sin habiliteringsersättning från kommunen. I stort sätt har varje större ort
i Sverige personer med utvecklingstörning som har kommit ut från dagcentren till både glädje för
andra och dem själva. Om detta arbete skall fungera och vara framgångsrikt måste det bygga på
omsorgstagarnas egna intressen, önskemål och förmåga. Det är viktigt att poängtera att
utvecklingsstörde inte skall utnyttjas som arbetskraft och att det därför alltid skall finnas någon
ansvarig för dem när de deltar i arbete ute på arbetsplatser (Bakk & Grunewald 1998).

3:4 Habiliteringsersättning
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I mitten av sextiotalet beslutade landstingsförbundet om en stimulanspeng, den så kallade
habiliteringsersättningen som startade 1968. Det var tänkt som ett stimulansersättning eftersom
de utvecklingsstörda redan hade pension. Tanken med habiliteringsbidraget var att de
utvecklingsstörda skulle få något för arbetet de gjorde. Inom mentalvården tillämpade man
fickpengar men det ville man inte med de utvecklingsstörda. Ersättningen är inte tänkt som någon
ersättning för habilitering utan som en uppmuntran. Landstinget rekommenderade att ge
habiliteringsersättning till de utvecklingsstörda som deltog i dagcenterverksamhet. Grunewald
menar, att habiliteringsersättningen har spelat en stor roll i integreringen av utvecklingsstörda i
samhället trots att den inte är på någon stor summa. ”En av poängerna med att vara ute i
dagverksamhet är att den utvecklingsstörde får en stimulansersättning som kan uppfattas som en
lön” (Graninger & Loven, 1994 sid 112).
När LSS infördes tog man inte rekommendationer om habiliteringsersättningen på allvar utan
belyste istället vikten av daglig verksamhet som hade blivit kommunernas skyldighet att bidra
med för de utvecklingsstörda (Samtal med Grunewald  2002-02-26).

Habiliteringsersättningen är en ersättning utöver pension som en person får som stimulans för att
han/hon deltar i daglig verksamhet. Habiliteringsersättningens storlek skall vara grundad på om
man deltar heldag eller halvdag i verksamheten utifrån landstingsförbundets rekommendationer.
Ersättningen beräknas på basbeloppet. En heldag i daglig verksamhet ersätts med 0.1% basbelopp
och en halvdag med 0.07% basbelopp. År 2002 är habiliteringsersättningen för heldag 38 kronor
och för halvdag 27 kronor (SOU 1992:52. 1988).

Habiliteringsersättningen är till för dem som deltar i daglig verksamhet enligt särskilt beslut av
varje kommun. Den är inte lagligt föreskriven. På de flesta håll delas det ut en ersättning till
deltagare i daglig verksamhet, som borde vara självklart av det skälet att den som gör produkten
också borde få ta del av vinsten vid försäljning (Bakk & Grunewald, 1998).

4. Teori

4:1 Normalisering

Normaliseringsprincipen formulerades på 1960-talet, där tanken bakom den var att alla människor
skulle vara jämlika. Detta vill säga att de utvecklingsstörda människorna är lika mycket värda
som andra och att de har lika rätt till ett rikt och utvecklande liv som alla andra. En risk finns att
normaliseringsprincipens mål missuppfattas beroende på att en del tror att det handlar om att göra
de utvecklingsstörda till ”normala”. I stället innebär det att utvecklingsstörda och andra
människor med handikapp har rätt att leva ett så ”normalt” liv som möjligt.
Normaliseringsprincipen innebär att de utvecklingsstörda skall få möjlighet till normal dagsrutin,
normal veckorytm, normal årsrytm och rätt till det normala i livets faser som innebär trygghet,
sinnesupplevelser och fasta relationer (Gustafson & Molander, 1995).

Bengt Nirje formulerade under femtiotalet de första grunderna till den skandinaviska synen på
normalisering. Den utgår från värdegrunderna jämlikhet och rättvisa i levnadsvillkoren. Detta
betyder respekt för alla och, att alla har lika värde och rätt till ett gott liv oavsett om man är
”vanlig eller ovanlig”. Synsättet växte fram då vissa grupper av människor var i behov av andra
förutsättningar för att leva ett likvärdigt liv. Det innebar att normaliseringsideologin satte i gång
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en process på institutionerna som senare blev en motmodell i den institutionsbaserade vården.
Normaliseringsprincipen hade samma ideal som välfärdsstaten om jämlikhet och rättvisa. Enligt
Nirje innebar normaliseringen att de utvecklingsstörda skulle ha rätt till:

1. En normal dygnsrytm, där proportionerna mellan arbete, fritid och vila är rätt
dimensionerade.

2. Ett normalt veckomönster, där man skiljer mellan boende, arbete, sysselsättning och
fritid.

3.  Att ha en normal årsrytm, med semester, helger och högtider.
4. En normal utveckling av livscykeln, såsom barndom, ungdom, vuxen ålder och ålderdom.
5. Att val, önskningar och behov respekteras, det vill säga respekt för den personliga

integriteten.
6. Att leva under normala sexuella mönster, att få leva i en tvåkönad värld
7. Normala ekonomiska villkor
8. Möjligheter till normala miljöbetingelser, med det här menas att man har möjlighet att

ha ett integrerat boende (Nirje, 1992).

Om punkterna följdes skulle utvecklingsstörda, enligt Nirje, få en situation som var mer lik
övriga befolkningens. De fyra först nämnda behoven är enligt Nirje de grundläggande inom
normaliseringsprincipen och senare tillkom fyra tillägg.

Begreppet normalisering har en teoretisk förankring inom vården i den människosyn som ser
individens roll som samhällsvarelse. Den omgivande miljön är styrande av individens existens
och fortsatta utveckling. Ett begåvningshandikapp kan aldrig bedömas enbart utifrån individen
utan måste ses i ett socialt och samhälleligt sammanhang. Det är svårt att definiera normalisering
då det leder till en diskussion kring begreppet normal. Om man ser till statistik över allt
”normalt” är inte allt önskvärt. Därför försöker man ge de utvecklingsstörda de önskvärda
sidorna av normaliteten såsom acceptans att bli fullfjädrade medborgare, integrerat boende,
fungerande socialt liv och en meningsfull fritid. Det som inte är önskvärt är baksidorna av livet
och samhället, exempelvis missbruk, stress, ensamhet och arbetslöshet (Hjärpe, 1984).

Kritik mot normaliseringsprincipen har tillkommit när den har tolkats och försökts tillämpas.
Exempel på kritik är normala livsbetingelser som inte är tillräckligt för att uppnå normalisering
för utvecklingsstörda utan att det behövs mer, såsom väl anpassad omsorg och service som den
utvecklingsstörde kan bli delaktig i ett normalt liv. Ytterligare kritik är att normaliserade
livsvillkor inte medför automatiskt normalisering av den utvecklingsstördes tillvaro, utan det kan
ge oönskade effekter  med motsatt effekt, om inte rätt individualiserade åtgärder kan sättas in. En
tredje är att det inte finns några ändamålsenliga kriterier att mäta normaliseringen mot fast man
har instrumentet (Hjärpe, 1984). 

I USA kom normaliseringsprincipen till en början att utgå från avvikelseteorier. Detta gjorde att
huvudsyftet var att motverka stämplingsprocesser och skapa de bästa förutsättningar som gick för
de människor som samhället kallade avvikare. Man strävade efter att ge avvikarna tillträde till
normala sociala sammanhang. Vidare är boendet viktigt så att det inte uppfattas som negativt av
andra. (Tideman, 2000).

4:2 Arbetets betydelse
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Arbetet är viktigt för alla människors livskvalitet och delaktighet i samhället. Personer med
utvecklingsstörning har samma sociala behov av arbete som icke-funktionshindrade. Arbetet är
inte bara en försörjningskälla utan även en plats för gemenskap. För utvecklingsstörda personer
är arbetet i första hand inte en fråga om försörjning då de flesta är förtidspensionerade. I dagens
samhälle är det oftast genom vår yrkesroll som vi får en social roll. För personer med
utvecklingsstörning finns det svårigheter att skaffa ett arbete. På 1990-talets arbetsmarknad har
möjligheterna till att skaffa sig ett arbete blivit sämre än tidigare. I konkurrens med andra blir
personer med funktionshinder oftast de personer som inte får arbeta, eftersom de betraktas som
olönsamma och inte kan uppfylla kraven på effektivitet som har blivit en viktig del på dagens
arbetsmarknad (Tideman i Brusén & Hyden, 2000).

När människor arbetar ges de möjlighet att utveckla en egen personlighet och de har också en
större chans att få ett större socialt nätverk än om de är hemma. Genom att komma in på
arbetsmarknaden skapar vi oss en yrkesroll och det är ofta där igenom vi får den sociala rollen.
Att delta i arbetslivet och vara delaktig på arbetsmarknaden motverkar negativa tendenser som
stämpling och segregering. Personer med utvecklingsstörning eller andra funktionshinder har
samma sociala behov som alla andra människor på den öppna arbetsmarknaden. För dessa
människor är det inte försörjningen som är det viktigast utan den sociala kontakten med
arbetskamrater och personal (Tideman, 2000).

FN:s generalförsamling har antagit ett förslag om internationella regler för funktionshindrade.
Dessa är till för att försäkra de funktionshindrade jämlikhet och delaktighet i samhället. Den
sjunde regeln handlar om arbete. Där står det att staten, alla de nationer som är medlemmar bör
skapa förutsättningar att utvecklingsstörda ska få möjlighet att utnyttja sina mänskliga rättigheter
till arbete. Man får inte heller diskriminera människor med funktionsnedsättning genom regler
och lagar. Vidare menar man att det är staten som bör hjälpa människor med funktionsnedsättning
genom att aktivt stödja dem så att de integreras på den öppna arbetsmarknaden genom
utbildningar eller stimulansskapande kvoteringssystem. Staten bör också uppmuntra företag att
göra anpassningar för att människor med funktionsnedsättningar lättare ska kunna komma ut i
arbetslivet (United Nations, FN:s standardregler, 1995).

Staten har också ett handlingsprogram där olika instanser bör ingå.
- Åtgärder för att arbetsplatser anpassas och utformas efter människor med funktionsnedsättning.
- Stöd till teknik, verktyg, utrustning och hjälpmedel som underlättar arbetet för de människor
som har en funktionsnedsättning.
- Lämplig utbildning och fortsatt stöd genom tolkar och assistenter.
- Staten bör som arbetsgivare bereda plats och skapa gynnsamma förutsättningar inom den
offentliga sektorn staten, arbetsgivarorganisationer och arbetsgivare.
– Vidare bör staten stödja kampanjer som ökar allmänhetens medvetande om
funktionsnedsättningar och hjälpa till att övervinna fördomar och negativa attityder.
– Det slutliga målet ska alltid vara att människor med funktionsnedsättning ska få ett arbete på
den öppna arbetsmarknaden. Man bör även skapa förutsättningar genom flexibel arbetstid, delat
arbete och tillgång till personlig assistent (United Nations, FN:s standardregler, 1995).

5. Resultat
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5:1 Stig 42 år

Vi har intervjuat Stig som är 42 år gammal och har varit på dagverksamhet i ca 20 års tid. På
dagverksamheten deltar han i olika arbeten som exempelvis arbete med data och att dela ut post.
Vi frågade Stig vad ett arbete är för honom.

Man får lön, det har med facket att göra. Man får sjukpenning om man blir sjuk, man får present efter
25 år, skål, medalj, halsband eller annat roligt.

Stig tycker att dagverksamheten är bra för där får man möjlighet att sitta i kontoret och vara
”boss”. På dagverksamheten får han ibland uppmuntran av en omsorgschef som ger honom bra
idéer. Det som är dåligt med dagverksamheten, säger Stig, är att arbetet med postturen inte alltid
är så roligt beroende på att det ibland är halkigt väglag när han skall dela ut posten. Det är jobbigt
beroende på svårigheter att komma upp om han halkar. Stig vill hellre arbeta mer med data,
skicka e-mail, faxa och prata i telefon. En annan sak som Stig inte tycker om på dagverksamheten
är att han inte får betala maten kontant utan istället måste betala med ett inbetalningskort. Stig vill
betala maten med sina kontanter.

Vi frågar Stig vad habiliteringsersättning är för något.

Det har med dagcenter att göra. Man får pengar i slutet på månaden. Om vi blir skadade får vi ingen
ersättning alls. Om den andra personalen ramlar så får de ersättning och det är fan fel!

Habbersättning är ingen lön alls vi kallar det stödpeng och flitpeng.

Det är kommunen som delar ut ersättningen som Stig får på sitt konto eller hämtar ut hos posten
eller banken för 20 kronor. Vi frågade Stig vad han tycker om sin habiliteringsersättning.

Höjd, jag vill ha höjd. En del får mer och vi får mindre. Tänk själv! Göran Persson som har så höga löner
än oss.

Har man habiliteringsersättning får man ingen semester, man får ingen ersättning när man har semester.
Bara pension i så fall! Personalen får ersättning på semestern! Dom har andra förmåner, kurser, möten
med gratis frallor och kaffe. Sånt får inte vi vara med på då får vi betala själva om inte verksamheten
bjuder. Men de betalar ingenting alls.

Jag sitter ju inte och rullar tummarna inte. Om vi går på kurs får vi ingen ersättning alls. Alla bara gapar
och skriker. Går vi till ”Rådet” får vi habiliteringsersättning.

Idag får Stig 36 kronor om dagen. I sitt resonemang säger han att man inte skall behöva arbeta
gratis och att Göran Persson har mycket högre lön och får mycket mer, ”och det får inte vi”
uttrycker han sig. Vi frågar också vad Stig brukar använda pengarna till.

Köpa gamla grejer, typ gamla kängor och skivor. Träffa mina vänner.

Om inte Stig hade fått någon habiliteringsersättning säger han följande:

Då hade jag inte velat jobba alls. Nej! Då sitter jag hellre hemma och rullar tummarna.

Som avslutning säger Stig att han önskar sig ett riktigt arbete. När vi frågar om han ser
dagverksamheten som ett riktigt arbete säger han:
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Om jag säger så här då, om jag kan va personal då är det riktigt arbete. Men är jag arbetstagare så är det
inget riktigt arbete.

5:2 Sara 46 år

Sara är 46 år gammal och har varit på dagverksamhet under ca 5 års tid. Dagen brukar vara från
ca 9.30 till klockan 15.00. På dagverksamheten brukar Sara väva eller göra monteringsarbeten
som hon själv har valt som syssla beroende på att hon är bra på det som hon säger.

Vi frågar Sara vad hon tänker på när hon hör ordet arbete. Hon svarar:

Jag är trött på allt vad jobbet är.

När vi frågar vad som är bra respektive dåligt med dagverksamheten får vi svaret att

Vet inte, det har inte vart så bra här uppe direkt. Vissa saker är bra och andra är dåliga.

Vad som är bra har hon svårare att svara på beroende på att hon tycker att det är lite för enformigt
och för lite att göra på dagverksamheten. Dessutom har hon besvär med axlarna som hon har fått
för att hon gör samma sak hela tiden. Sara säger:

Ja och man blir väl lite ledsen när man har vart här några år. Men det blir man på alla jobb kanske…

Beroende på att de gör monteringsarbete på dagverksamheten frågar vi om de gör det åt företag
eller vem det är de gör sakerna till. Sara svarar:

Åt olika firmor som säljer grejer genom oss. Jag tycker det är skamligt att de ska ge oss så dåligt betalt.
De är ju dyrt allting. Allting har ju gått upp.

Hon tycker även att hon har sett samma chefer under en längre tid på dagverksamheten och att
det är samma slit och likformigt hela tiden. En annan sak som upprör Sara är att vissa får gå hem
från dagverksamheten ibland mitt på arbetsdagen. Hon tycker att man då borde ta in någon annan
som ersättare när någon är sjuk beroende på att så gör chefer på andra arbetsplatser.

Vi frågar om hon får någon uppmuntran när hon är på dagverksamheten och hon svarar oss att
hon inte brukar få det.

 Nej den grejen som gäller här uppe är att det är ingen som bryr sig någonting.. Det finns ingen att tala
med om man behöver det.

Vi frågar om det är något som Sara saknar på dagverksamheten.

Jaa… det kanske skulle vara mera personal. Variation det blir bara samma hela tiden. Jag tror att det
skulle bli bättre om det kom hit några nya som hjälpte till lite grann (arbetstagare) Klart det är väl så på
alla jobb att man blir trött på allt ibland.

Hon önskar också att det skulle finnas en kurator eller någon annan som man skulle kunna gå och
prata med när man inte mår så bra på arbetet. Ibland händer det att en del arbetskamrater är
avundsjuka och säger dumma saker för att man kan en sak, och då är det inte så lätt.

Oftast mår man inte så bra av det, uttrycker sig Sara. 
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Vi frågar Sara om hon skulle du vilja vara på något annat ställe än dagverksamheten. Hon svarar
oss:

Jag vet inte vad som finns.

Senare i vår intervju frågar vi vad habiliteringsersättning är. Sara tycker det är svårt att förklara
och vet inte riktigt vad hon skall säga men säger ändå att det är något inom dagverksamhet.

Jag vet inte…det är väl att vi bara har viss ersättning per dag tror jag. Jag kan inte förklara det ordet. Det
blir alltså ca 500 kr i månaden.

Sara är inte nöjd med habiliteringsersättningen beroende på att hon tycker att den skall vara högre.

Allt har ju blivit dyrare i samhället, man klarar sig inte på så lite pengar.

Sara berättar också att hon är med i något som kallas för ”Rådet”, en grupp som arbetar med vissa
frågor som berör de som går på dagverksamhet. Just nu har man gjort en överklagan till
kommunfullmäktige angående habiliteringsersättningen och vill att den skall höjas.

Jag sitter med i rådet här i stan och vi har redan överklagat det, men jag har inte sett några papper på det
än. Om det är färdigbeslutat om vi får högre det vet jag inte. De sa att det skulle bli högre ersättning. men
det har ju inte stått i tidningen om det än.

Habiliteringsersättningen får Sara på sitt bankkonto och betalas ut varannan vecka.

Varannan vecka brukar jag få ungefär. Jag får den kontant på bankkontot, men de måste nästan höja för
allt har blivit dyrare. Man klarar sig inte på så lite.

 För pengarna brukar hon handla saker, mest mat. Hon försöker också spara en del pengar,
exempelvis så tömde Sara bössan för ett tag sedan för att köpa sig ett par skor.

Det räcker ju inte till mer. Det är ju inte klokt att man ska behöva gå för 36 kr per dag. Det är ju inte lätt, det är ju
dyrt allting idag.

Vi frågar Sara om hon ser habiliteringsersättningen som en lön.

Ja lite kanske menas väl det. Men vi har väl mest till maten vi äter här uppe i restaurangen varje dag.

Avslutningsvis säger Sara att hon hoppas på att det skall gå igenom med höjningen av
habiliteringsersättningen.

Vi får se om vi får igenom högre ersättning, för det är inte klokt att vi ska jobba för 36 kr i timman.
Hoppas att det går igenom med pengarna. Det är alldeles för lite och allt är så dyrt idag.

5.3 Sven 30 år

Sven är snart 30 år och började på dagverksamheten i höstas. Innan han började var han i
kommunen, arbetade med bilvård och gick i skolan. På dagverksamheten gör Sven olika
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monteringsarbeten.

Vi håller på med suddar och sen gör vi lite plastpåsar. Vi gör bilbälten åt företag också. Men jag gör mest
suddar för dem är det mest bråttom med.

Han är också med i en så kallade tidningsgrupp som han arbetar åt några dagar i veckan.
Dessutom går Sven i skolan några dagar i veckan så han har fullt upp att göra.

Vi frågar Sven vad ett arbete är för honom.

Det är nått att göra. Det är så tråkigt att gå hemma utan att ha något att göra.

Sven tycker att det är bra att han träffar kompisar på dagverksamheten. Han säger att han vill ha
något att göra och behöver det. Han säger också att:

Dagverksamheten är ett arbete och för dem som inte kan klara sig själva så bra och att man också kan ta
raster här.

Om han inte får sina raster blir han grinig och då går det inte att prata med honom. Något annat
som är bra med dagverksamheten kan han inte komma på. Det som är dålig med dagverksamheten
är att arbetstagarna måste åka till dagverksamheten på torsdagar då det är en kort arbetsdag från
klockan 9.00 till 11.00.

Det är onödigt att åka hit på torsdagar, det hade varit bättre att vara ledig.

Vissa arbetstagare har väldigt långt att åka, men det har visserligen inte Sven men han tycker synd
om dem som har det.

Sven tycker att han får dåligt med uppmuntran när han är på dagverksamheten.

Jag tycker det är lite dåligt när det några som har jobbat här i 25 år, jag tycker det är ”gör dåligt”. Jag
känner några som har jobbat här i 25 år och jag tycker att det är dåligt att dom inte får något. Någon
present eller nåt? Man kan välja ut en present åt dem?

Vi frågar Sven vad habiliteringsersättningen är för något.

Det är ju nästan som pension kan man säga. Man kan ta ut den på posten för 20 kronor. Min pension går
till min bank. Jag har en som är God man till, för jag har lite svårt med pengar. Min God man sköter om
mina pengar och tar pengarna slut så är det bara att ringa så kommer han till mig eller så får jag vänta
tills pensionen kommer.

För Svens del får han ersättningen direkt på sitt konto för att slippa betala de 20 kronorna.

Det blir ju inte så mycket över annars.

Sven är inte heller nöjd med sin habiliteringsersättning.

Jag tycker att det är lite för lågt. Jag tycker att den är ”gör låg”. Jag tycker att den ska höjas. Det är inte så mycket
kvar att leva på när hyran ska betalas. Jag tycker den är ”gör låg” tycker jag. Vi får inte ens betalt för kläderna när
vi sliter på våra kläder, är dåligt att vi  inte  får låna några arbetskläder på dagverksamheten.
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Han har sagt det till cheferna men de lyssnar inte menar Sven.

Om inte Sven hade fått habiliteringsersättningen hade han inte arbetat på dagverksamheten.

Då hade jag inte jobbat här, då hade jag gått hemma istället. Eller hjälpt morsan med hästarna.

Pengarna som Sven får av habiliteringsersättningen brukar gå till hyran. Han försöker också att
spara en del som han kan köpa grejer för, exempelvis har han köpt en ny soffa, fåtölj och fotpall.
Sven skall också ut och resa i sommar och då vara borta i 10 dagar.

Vi frågar också om de brukar få någon lön eller belöning från företagen som de gör saker åt.

Vi får tårta får vi. Och ett företag ger oss tio öre per såld vara. Vi skickar grejer ända ner till USA.

Avslutningsvis säger Sven att habiliteringsersättningen betyder mycket för honom.

Den betyder mycket. Det är bra med inkomster. Den betyder gör mycket.

På fritiden sysslar Sven dessutom med innebandy som kostar en hel del pengar i utrustning och
därför behöver han pengar.

5:4 Anna 56 år

Anna är 56 år gammal och har varit på dagverksamhet sedan 1996. Innan hon började på
dagverksamheten där hon är nu var hon på skyddad verkstad. På dagverksamheten brukar Anna
väva löpare och klippa ringar som är ett monteringsarbete. Vi frågar Anna vad ett arbete är för
henne.

Något man gör för att man ska få pengar.

Anna tycker att dagverksamheten är ett arbete. När vi frågar vad hon tycker är bra med
dagverksamheten svarar hon.

Jo… Allt är bra kan man säga. Det är bra personal här.

Hon berättar vidare att hon får uppmuntran av alla tre i personalen och att det känns bra att få
uppmuntran. När vi frågar henne om det är något som inte är så bra med dagverksamheten svarar
hon oss att hon inte tycker att det finns något som hon kan komma på utan att hon känner att allt
är bra.

På frågan om vad habiliteringsersättning är för något svarar hon.

Pengar man får när man jobbar här. Det är 36 kronor om dagen.

Anna berättar att hon får pengarna på sin bankbok eller på posten en gång i månaden.

Anna tycker att habiliteringsersättningen är en lön men är inte nöjd med den.
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Nej hur kan jag vara det, den kunde allt vara högre.

Pengarna använder hon till olika saker. Hon säger att hon ibland brukar köpa:

Tidningar, mat och sånt.

Som avslutning frågar vi Anna vad habiliteringsersättningen betyder för henne. Hon svarar oss:

Att man får pengar.

5:5 Verksamhetsföreträdare Inger

Inger arbetar som verksamhetsföreträdare på dagverksamheter och har gjort det i drygt 1 år tid.
Hon säger att det är ett varierande arbete som hon trivs bra med.

Det innebär ju att arbetsleda framförallt, man handleder grupper. Vi har fortbildningstillfällen och APT
(arbets- plats träffar) varannan vecka. Dessa möten är för att vidareutveckla personalen. Vi pratar mycket
om förhållningssätt. Under hösten har vi tagit upp stressen ute i grupperna. Arbetstagarna ska ha en stor
delaktighet i sitt arbete. I dagverksamheten försöker vi ge två bitar, dels en social bit och en arbetsmässig
utveckling. Vi försöker ge arbetstagarna det stödet de behöver i samhället. Det kan vara så självklara saker
som att gå till biblioteket.

 På vår fråga om dagverksamhetens betydelse för de utvecklingsstörda.

Jag tror det betyder hemskt mycket, det är ju det här att ha en plats att gå till, gemenskap med andra.
Umgås, träffas. Identiteten växer ju fram i gruppgemenskapen. Det är ju att bli accepterad och bli tagen
på allvar. Så för var och en betyder det väldigt mycket att ha en dagverksamhet att gå till.

Inger tror att det finns både de som är nöjda med dagverksamheten och de som inte är det.

Kan nog svara både jag och nej. En del personer har vi inte kunnat erbjuda de dom vill. Vi försöker att
erbjuda utifrån förutsättningar och önskemål.

Inger tror också att de flesta utvecklingsstörda trivs på dagverksamheten.

Ja…. Jag tror att dom trivs. Vårat mål är trivseln vid sidan om den sociala och arbetsmässiga utvecklingen.

Vi undrar om Inger tror att de utvecklingsstörda som går på dagverksamhet ser på sin situation
som arbetstagare.

En fråga som kommit upp nu är att om man har varit anställd i 25 år i kommunen så får man en present
och nu vill även de som varit på dagverksamhet i 25 år ha det. Personalen har rabatterade idrottskort men
det har inte arbetstagarna.

På vår fråga om vad habiliteringsersättning är för något svarar Inger:

Det är en peng som man får när man arbetar som ligger på 36 kronor per dag. Om man arbetar mindre
än 5 timmar får man halva summan. Det är för att man ska känna att man har ett arbete, man får
någonting… De flesta omsorgstagare som får habiliteringsersättning har förtidspension.
Habiliteringsersättningen påverkar inte pensionen.

Inger anser även att habiliteringsersättningen är betydelsefull för de utvecklingsstörda.
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Som jag känner det då så har många av våra arbetstagare den lägsta pensionen. Det är inte många som
har extraförsäkringar. Så då blir de 36 kr betydelsefulla. Vi kan cykla, men de kanske måste åka buss eller
taxi.
Vad jag får till mig är att den borde höjas. Det har varit samma belopp många år. Den skulle ju vara
indexreglerad.

Vi frågar sedan hur hon ser på att betala ut 36 kronor i habiliteringsersättning och om det har varit
aktuellt att ta bort ersättningen i kommunen.

Just nu diskuterar vi ute i verksamheterna om vi ska höja. Rådet har tagit upp det. Att ta bort
habiliteringsersättningen är en sån sak som diskuteras rätt som det är. Det beror på vilka partier som styr
i kommunen. Så visst diskuteras det. Habiliteringsersättningen kostar över en miljon kronor per år för
kommunen som går till ca 149 omsorgstagare.

Inger tycker att det är svårt att säga om habiliteringsersättningen är en lön för omsorgstagarna.

Det beror ju lite på hur man ser på det. Det kan ju räcka att man kommer till dagverksamheten och utför
en social funktion och då kan man inte kalla det lön. Men visst för många kan det vara en lön man tar till
sig för att utför ett arbete.

På frågan om det borde finnas någon annan ersättning som man skulle kunna använda sig av
istället för habiliteringsersättningen.

Jag tycker att habiliteringsersättningen är bra för då är omsorgstagaren inte beroende av gruppen utan
det är ju individens pengar och den gör ju med sina pengar som den vill.

Jag vill inte ändra på habiliteringsersättningen. Och jag tycker den ska höjas. Det kanske ordnar sig i
framtiden med egna försäkringar, det är en utveckling att hoppas  på.
Den här gruppen har ju lägsta pensionen och får inte möjlighet att arbeta upp den.

Inger säger att habiliteringsersättningen är väldigt betydelsefull för de utvecklingsstöda. Många
omsorgstagare har den lägsta pensionen. Det är också vanligt att de har levt på institution tidigare.
Inger menar att de utvecklingsstörda behöver pengar för att kunna ta sig till olika platser, och det,
kostar pengar att kunna leva ute i samhället.  I dagsläget är frågan om att höjd
habiliteringsersättningen under arbete i kommunen, där man har funderingar på att höja
ersättningen. När en höjning kommer kan inte Inger svara på.

Företag tar ibland kontakt med Inger och annan personal för att få hjälp med olika arbeten som
omsorgstagarna kan hjälpa till med ute på dagverksamheterna men det vanligaste är att de själva
får ta kontakter.

I första hand är det habiliteringsassistenterna som tar kontakten. De är jätteduktiga och är ute och skapar
kontakter. Och blir det ibland att företagen ringer tillbaka.

Inger tycker sig inte heller kunna  se att företag utnyttjar dagverksamheternas verksamhet för att
få hjälp med arbete.

Jag vill inte se det så som de utnyttjar för då kan man nästan vända på det, för de arbetsuppgifterna vi tar
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till oss är ju jättebra för arbetstagarna. Skulle vi märka det skulle vi inte ta till oss de arbetsuppgifterna.
Kommunen får in pengar och de går till den gemensamma budgeten. Det finns ett beslut att man inte får
vara i dagverksamheten och tjäna egna pengar. Det ses som osolidariskt mot övriga gruppen. Den sociala
biten är väl så viktig.

Inger berättar att pengarna som kommer in från företag som dagverksamheten har gjort arbetet
åt går in i den gemensamma budgeten.  Det vore osolidariskt att dela ut pengar till de
omsorgstagare som arbetar och inte dela ut till de personer som enbart är på dagverksamheten för
sysselsättning och inte utför något praktiskt arbete

Senare i vår intervju ställer vi frågan till Inger om hon tror att de utvecklingsstörda strävar efter
det normala. Inger svarar oss hon att det är svårt att egentligen identifiera vad det är som är
normalt.

Vissa gör ju det. Det är ju svårt att svara på, vad är normalt?. Man måste ju få vara en egen person. Det
är ju mycket det vi jobbar utifrån.

Avslutningsvis säger Inger att det finns en strävan hos de utvecklingsstörda att få en bra vardag,
och att få vara som man är. Många av de utvecklingsstörda vill ha ett arbete ute på den öppna
arbetsmarknaden men det är svårt att tillgodose i dagens läge. Inger tycker också att det är viktigt
att belysa att man idag har en positivare syn i samhället på de utvecklingsstörda.

5:6 Biståndshandläggare Olle

Olle arbetar som biståndshandläggare vilket han har gjort under fyra års tid. Han trivs bra med
sitt arbete.

Det är ju att handlägga ärenden och besluta om olika former av insatser enligt LSS och ibland enlig SoL.
Jag arbetar en halvtid med äldreomsorg och en halvtid med funktionshinder. Jag hade tidigare ett
äldreomsorgsdistrikt inne i centrala stan som det heter. Arbetet bygger på handläggning och fatta beslut
av insatser, och en av de insatserna är daglig verksamhet som man kan få genom LSS.

Vi frågar Olle vad han tror att ett arbete är för omsorgstagare som går på dagverksamhet.

Om jag säger daglig verksamhet, där man har habiliteringsersättning, är ju inget traditionellt arbete utan
det är ju för personer som inte står till reguljära arbetsmarknadens förfogande. Utan man tillhör den
personkretsen som har rätt till insatser. Det är inget lönearbete men för många som går dit är det ett
arbete. Personerna som går i dagligverksamhet får pension. Den ersättningen de har är bara en
stimulanspeng.

Olle tror att den dagliga verksamheten är viktig för de utvecklingsstörda. Han menar att den
dagliga verksamhetens har en stor betydelse för dem.

Det är ju viktigt för dom att ha en daglig sysselsättning, daglig verksamhet som ger stimulans och möjlighet
till sociala kontakter. Man ser att dagen och veckan skiftar i olika former att det blir en omväxling. Om
man tycker om sin dagliga verksamhet varierar från person till person. Många ser det som sitt jobb
eftersom dom inte har något arbete på öppna marknaden. Det ger en struktur i veckan att gå till den
dagliga verksamheten, med lediga helger.

Han tror också att de flesta trivs på dagverksamheterna men att det ändå varierar från person till
person.
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Ja tror att de trivs överlag och är nöjda, men det beror på vad man gör. Det är som vi som arbetar vi trivs
inte heller alltid. Det finns alltid personer som vill byta grupp. Detta försöker vi att tillgodose men ibland
är det fullt i någon grupp och då får man stå i kö.

En del uttrycker att de skulle vilja ha högre habiliteringsersättning, kunna gå med i facket och få andra
förmåner som betald semester.

Vi frågar Olle om han tror att de utvecklingsstörda ser sig som arbetstagare på
dagverksamheterna.

Många har ju svårt att uttrycka sig om sådant. Det beror på vad man lägger i begreppets innebörd. Man
jobbar mycket med demokrati. Sen finns det personer som skulle vilja arbeta utanför dagverksamheten, men
svårigheten är att finna ett arbete som passar för dem.

Om vad habiliteringsersättning är för något svarar Olle.

Jag beslutar ju om insatsen och för närvarande är de på 36 kr. Det motsvarar vad arbetstagaren betalar
för lunchen som den äter varje dag. Det täcker i princip lunchkostnaden. Habiliteringsersättningen
varierar väldigt mycket ifrån kommun till kommun.

Jag är inte med och beslutar om några summor. Det gör omsorgsnämnden i vår kommun.

Olle menar att det finns de som inte alls är nöjda med sin habiliteringsersättning.

En del är ju inte alls nöjda och tycker att den är för låg. För andra är det inte pengarna eller
habiliteringsersättningens storlek som är vikiga utan att man har en sysselsättning.

Vi undrar om Olle kan se om det finns någon annan form man skulle kunna använda sig av än
habiliteringsersättningen.

Nej det är ju det som finns eftersom det är en stimulanspeng.

Olle vill inte heller se habiliteringsersättningen som en lön.

Det är ingen lön, man kan kalla det för en stimulanspeng. På 80-talet fick man betalt kontant i slutet av
veckan men det är bortaget nu.

Som avslutning frågar vi Olle om han kan se om det finns någon strävan för de utvecklingsstörda
efter det normala. Han svarar:

Det beror ju på vad som menas med normalt. Det har ju varit mycket det här med att leva som andra. Delta
i sysselsättning och i fritidsaktiviteter. Man har ju ett funktionshinder och man ska bli accepterad för den
man är utan att behöva vara någon annan.

6. Sammanfattning av intervjuerna

6:1 Arbete
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För omsorgstagarna betyder arbetet att man får lön, har sjukpenning, har med facket att göra och
får present eller något annat roligt efter 25 års arbete. En av omsorgstagarna säger att arbete
betyder att det är när man gör något och får pengar för det, han menar att det är tråkigt att gå
hemma utan att ha något att göra.

Biståndshandläggaren säger att många av de utvecklingsstörda som går till dagverksamheten
skulle vilja arbeta på öppna arbetsmarknaden om det fanns lämpliga arbeten.

6:2 Dagverksamhet

Några omsorgstagare menar att dagverksamheten är ett arbete. Dagverksamheten är tänkt för de
personer som inte kan klara sig själva, på dagverksamheten får man också möjlighet att ta raster
med jämna mellan rum.

Biståndshandläggaren beskriver att dagverksamheten inte är något traditionellt arbete utan är till
för personer som inte står till arbetsmarknadens förfogande. Han vill poängtera att det inte är
något lönearbete men för många som kommer till dagverksamheten uppfattas det som ett arbete.
Verksamhetsföreträdare och biståndshandläggaren anser att dagverksamheten betyder mycket för
de utvecklingsstörda. Det är en plats att gå till och där man kan ha gemenskap med andra.
Identiteten växer i umgänget med andra. Det är viktigt för de utvecklingsstörda att ha en daglig
verksamhet som ger dem stimulans och möjlighet till sociala kontakter. De utvecklingsstörda ser
att dagen och veckan skiftar i olika former och att det därigenom blir en omväxling som ger en
struktur i veckan. De menar vidare att målet med dagverksamheten är trivsel och den sociala och
arbetsmässiga utvecklingen. Man tror också att de flesta trivs på dagverksamheten. Så långt som
det är möjligt försöker man att erbjuda verksamheter efter omsorgstagarnas önskemål. Många ser
säkert dagverksamheten som sitt arbete beroende på att de inte har något arbete ute på den öppna
arbetsmarknaden.

Omsorgstagarna tycker att dagverksamheten är bra för att man där får möjligheten att träffa
kompisar. En av omsorgstagarna säger att dagverksamheten är bra för där får man möjlighet att
vara ”boss” och sitta på kontoret som han tycker är roligt.

Negativa aspekter på dagverksamheten är att vissa arbeten som görs inte alltid är så roliga.
Exempelvis är postturerna jobbiga när vädret är dåligt. Arbete på dagverksamheten kan också
vara enformig och ibland finns det inte så mycket att göra. De enformiga arbetena ger smärtor i
axlar och rygg.  Omsorgstagare vet inte alltid vad det finns för olika alternativ på
dagverksamheter eller vad som erbjuds om de skulle vilja byta.

Biståndshandläggaren tror att omsorgstagarna är nöjda med sin dagverksamhet men att det beror
på vad de sysslar med i verksamheten. Det finns alltid de som vill byta grupp och detta försöker
personalen tillgodose men ibland går det inte att lösa. Biståndshandläggaren menar att det är som
med andra, att vi inte heller alltid trivs med vårt arbete.

En omsorgstagare gör klart och tydligt skillnad på dagverksamheten och ett riktigt arbete. Om
man skulle vara personal på dagverksamheten hade det varit ett riktigt arbete men när han är
arbetstagare är det inte det.
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6:3 Habiliteringsersättning

Omsorgstagarna svarar att habiliteringsersättningen har med dagcenter att göra. Att man får
pengar i slutet av varje månad som är 36 kronor per dag. En av omsorgstagarna säger att det
nästan är som en pension som man kan ta ut på posten för 20 kronor eller att den annars kommer
in direkt på kontot. En av omsorgstagarna yttrar sig att habiliteringsersättning betyder mycket för
honom för att det är bra med en inkomst.

Verksamhetsföreträdaren beskriver habiliteringsersättningen som en peng som de
utvecklingsstörda får vid arbete på dagverksamhet. Vid arbete under fem timmar får de halva
summan. Ersättningen är till för att man ska få känna att man har ett arbete och att man får
någonting för det. Man menar att habiliteringsersättningen är betydelsefull för de
utvecklingsstörda. Många har den lägsta pensionen och kan dessutom ha svårigheter att ta sig
fram i vårt samhälle och har på så sätt behov av taxi och buss. Då blir de 36 kronorna
betydelsefulla. Biståndshandläggaren menar att habiliteringsersättningen motsvarar vad
arbetstagaren betalar för lunchen som den äter varje dag. Habiliteringsersättningen varierar också
väldigt mycket från kommun till kommun.

Det framkommer att ingen av omsorgstagare som vi intervjuat är nöjd med
habiliteringsersättningens storlek utan vill att den ska höjas beroende på att ersättningen har haft
samma summa under en längre period. En omsorgstagare säger att: ”En del får mer och vi får
mindre.” Man säger även att habiliteringsersättningen är gör låg. ”Allt har ju blivit dyrare i
samhället och man kan inte klarar sig på så lite pengar.” Det görs också jämförelse med
statsministern Göran Person där man påpekar att han har så hög lön mot vad omsorgstagarna har.
Verksamhetsföreträdare och biståndshandläggare är väl medvetna om synpunkten på
habiliteringsersättningen storlek och säger att det är något som man idag arbetar med i ”Rådet”
som sedan går vidare till högre instanser. När höjningen kommer att ske är oklart.
Verksamhetsföreträdaren tycker att habiliteringsersättningen bör höjas, menar att det kostar att
kunna leva ute i samhället.

De manliga omsorgstagarna nämner situationen då de inte skulle få någon habiliteringsersättning,
som kan uppstå om kommunen väljer att ta bort ersättningen. Kalle säger att han då inte skulle
vilja jobba alls om detta skulle uppstå. Då hade han hellre suttit hemma och rulla tummarna. Sven
tycker det samma och hade inte jobbat i en sådan situation. Då hade han istället gått hemma eller
hjälpt sin mamma med hästarna. Han menar att habiliteringsersättningen betyder mycket för
honom och att det är bra med en inkomst.

6:4 Lön

Ifrån intervjuerna ser vi en tydlig skillnad mellan kvinnorna och männen i svaren om
habiliteringsersättningen är en lön. De manliga omsorgstagarna tycker att
habiliteringsersättningen inte är någon lön utan är en flitpeng och stödpeng. Kvinnorna tycker
däremot att habiliteringsersättningen är en lön eller liknar en lön. Verksamhetsföreträdaren tycker
att det beror lite på hur man ser på det. För vissa räcker det med att man kommer till
dagverksamheten och utför en social funktion medan andra utför ett praktiskt arbete. Många ser
det säkert som en lön. Biståndshandläggaren tycker att den ersättning som delas ut bara är en
stimulanspeng.
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En av omsorgstagare säger att man får lön för att man arbetar. Flera av omsorgstagarna uttrycker
också önskan att efter 25 års arbete ska man få en present eller något annat roligt som andra får
ute på den öppna arbetsmarknaden.

6:5 Vad användes pengarna till

De flesta berättar att de köper något för pengarna, exempelvis mat, gamla grejor, skor, skivor,
tidningar eller använder pengarna till att träffa vänner. En del försöker spara en del av pengarna
för att köpa något som de vill ha eller kunna ut och resa.

6:6 Normalisering

En omsorgstagare tycker att det är orättvist eftersom om han skulle bli skadad och därför inte
kunna gå på dagverksamheten får han ingen ersättning medan personalen som arbetar får det om
de skulle skada sig. Att det är på det här sättet tycker han är orättvist och har därför svårt att
förstå. Från intervjuerna kommer det också fram att de vill att habiliteringsersättningen skall
höjas. De jämför sig med Göran Perssons som har en hög lön och som ständigt höjs medan
omsorgstagarna har 36 kronor om dagen som de har haft under en längre tid. Ytterliggare faktorer
som de jämför sig med andra är att de inte får någon habiliteringsersättning under semestern.
Personalen på dagverksamheten får lön under semestern och då tycker man att det är orättvist att
inte omsorgstagarna får det också.

En annan reflektion som kommer fram vid intervjuerna är att det är orättvist att en del
omsorgstagare får gå hem mitt på arbetsdagen medan andra får stanna kvar. De borde sätta in
någon ersättare när någon är sjuk på dagverksamheten för det gör chefer på andra arbetsplatser.
Ytterligare klagomål framkommer från omsorgstagarna att det är dåligt att de inte får låna
arbetskläder på dagverksamheten som andra får ute på den öppna arbetsmarknaden. Om inte annat
tycker de att de borde få  ersättning för slitage på sina egna kläder.

Det kommer fram att en del av omsorgstagarna längtar efter att skaffa sig ett ”riktigt arbete”, ett
arbete utanför dagverksamheten. Verksamhetsföreträdaren och biståndshandläggaren menar att
det finns en strävan för de utvecklingsstörda att uppnå det normala, men att det är svårt att säga
vad som egentligen är normalt. Verksamhetsföreträdaren säger att många av de utvecklingsstörda
vill ha ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. De menar att det är viktigt att poängtera att alla
människor har rätt att vara den person som man är. Detta är något som man försöker att arbeta
mera med idag i verksamheterna i kommunen. Verksamhetsföreträdaren ser att samhället har en
positivare syn på de utvecklingsstörda idag, men att det ändå kommer att ta tid innan det
förankras helt i samhället. Biståndshandläggaren menar att man har pratat mycket om att de
utvecklingsstörda skall kunna leva som andra och att alla ska kunna delta i sysselsättning och i
fritidsaktiviteter. Men i dessa resonemang får man inte glömma bort att de har ett funktionshinder
och att de ska bli accepterade för den som de är utan att behöva vara någon annan.

6:7 Att ha det som andra

Vad vi kan se utifrån de svar som vi har fått fram är att de utvecklingsstörda i många fall jämför
sig med andra. De vill ha det som andra, få lön och pengar som andra. Många av de
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utvecklingsstörda har säkert hört talas mycket om att de skall få ha det som andra, och att de nu
också försöker att leva upp till detta. Vi kan nämna några exempel på uttalanden från de
utvecklingsstörda om att ha de vill ha det som andra:

Samtliga av de tillfrågade som får habiliteringsersättning vill ha en högre summa av pengar. ”En
del får mer och vi får mindre. Tänk själv! Göran Persson som har så höga löner än oss.”

”Har man habiliteringsersättning får man ingen semester, man får ingen ersättning när man har
semester. Bara pension i så fall! Personalen får ersättning på semestern! Dom har andra
förmåner, kurser, möten med gratis frallor och kaffe. Sånt får inte vi vara med på då får vi betala
själva om inte verksamheten bjuder. Men de betalar ingenting alls. Om vi går på kurs får vi ingen
ersättning alls”.

”Jag tycker det är lite dåligt när det är några som har jobbat här i 25 år, jag tycker det är ”gör
dåligt”. Jag känner några som har jobbat här i 25 år och jag tycker att det är dåligt att dom inte
får något. Någon present eller nåt? Man kan välja ut en present åt dem?

”Jaa… det kanske skulle vara mera personal. Variation det blir bara samma hela tiden. Jag tror
att det skulle bli bättre om det kom hit några nya som hjälpte till lite grann (arbetstagare). Klart
det är väl så på alla jobb att man blir trött på allt ibland.

En annan sak som upprör är att vissa får gå hem från dagverksamheten mitt på arbetsdagen. De
tycker att man då borde ta in någon ersättare när någon är sjuk för så gör chefer på andra
arbetsplatser. En del vill också byta arbetsuppgifter på dagverksamheten. Någon vill arbeta mer
med data, skicka e-mail, faxa och prata i telefon. Ytterligare aspekter som kommer fram är att
man inte får betala maten som man äter på dagverksamheten kontant utan istället måste betala
med ett inbetalningskort. Man vill kunna betala maten med sina kontanter som alla andra kan
göra.

Från intervjuerna kommer det fram att många önskar sig ett riktigt arbete, ett arbete som är förlagt
utanför dagverksamheten. 

7. Analys & diskussion

Habiliteringsersättning är viktig för omsorgstagarna som går till dagverksamhet. De säger att den
betyder mycket för dem, att det är bra med en inkomst. Att den betyder mycket för dem får vi
fram genom att de genomgående påpekar hur liten summa det handlar om och att alla
omsorgstagarna vill att den ska höjas. De manliga omsorgstagarna poängterar att om
habiliteringsersättningen skulle sluta betalas ut skulle de stanna hemma. De ser
habiliteringsersättningen som en stimulanspeng medans de kvinnliga omsorgstagarna som vi
intervjuat ser den som en lön. Omsorgstagarna tycker att habiliteringsersättning bör höjas
eftersom det har varit samma summa en längre tid, en omsorgstagare säger att ”en del får mer och
vi får mindre”.

Verksamhetsföreträdare och biståndshandläggare säger att habiliteringsersättningen är
betydelsefull för de utvecklingsstörda vars syfte är att de ska känna att de har ett arbete och får
något för det, ett slags stöd- eller stimulanspeng. De är också väl medvetna om att många
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omsorgstagare vill ha en högre ersättning som de nu diskuterar i ”Rådet”.  Biståndshandläggaren
säger: ”En del är ju inte alls nöjda och tycker att den är för låg. För andra är det inte pengarna
eller habiliteringsersättningens storlek som är vikiga utan att man har en sysselsättning.” 

Biståndshandläggaren menar att habiliteringsersättningen inte är någon lön utan istället skall
kallas för en stimulanspeng. Verksamhetsföreträdaren är lite mer tveksam om
habiliteringsersättningen ska kallas för en lön beroende på hur man ser på det. Hon menar att en
del kommer till dagverksamheten och utför en social funktion och att man då inte kan kalla det
för en lön medan andra kommer och utför ett arbete och att man då kan kalla det för en lön.

De påpekar att många utvecklingsstörda har den lägsta pensionen. Många har också svårigheter
att ta sig fram i samhället och då blir de 36 kronorna betydelsefulla. De vill också poängtera att
habiliteringsersättningen i många fall motsvarar vad lunchen kostar på dagverksamheten för dem
som väljer att äta där. 

I teorin kring arbetets betydelse för de utvecklingsstörda står det att arbetet är viktigt för att få ett
socialt sammanhang. Arbetet är en plats att komma till där kontakter knyts och sociala band är
viktiga. När man studerar de intervjuer vi gjort ser vi istället uttalande från de utvecklingsstörda
att det är pengarna som är viktigt, summans storlek. De jämför sig med hur andra har det, de vill
få en större summa i ersättning, få presenter när de arbetat i 25 år, kunna vara med i facket, få
betald semester och få sjukersättning. De talar inte så mycket om den sociala delen, kanske
beroende på att de redan har den i dagverksamheten utan att själva reflektera över det.
Personalens syn på dagverksamhetens betydelse stämmer bättre överens med vad teorin säger.
Verksamhetsföreträdaren säger: ”Jag tror det betyder hemskt mycket, det är ju det här att ha en
plats att gå till, gemenskap med andra. Umgås, träffas. Identiteten växer ju fram i
gruppgemenskapen. Det är ju att bli accepterad och bli tagen på allvar. Så för var och en betyder
det väldigt mycket att ha en dagverksamhet att gå till.” 
Biståndshandläggaren säger: ”Det är ju viktigt för dom att ha en daglig sysselsättning, daglig
verksamhet som ger stimulans och möjlighet till sociala kontakter. Man ser att dagen och veckan
skiftar i olika former att det blir en omväxling. Om man tycker om sin dagliga verksamhet
varierar från person till person. Många ser det som sitt jobb eftersom dom inte har något arbete
på öppna marknaden. Det ger en struktur i veckan att gå till den dagliga verksamheten, med
lediga helger.”

Karl Grunewald har också ett synsätt som stämmer bättre överens med vad teorin säger om arbete
betydelse för utvecklingsstörda. Han menar att habiliteringsersättningen storlek inte har någon
större betydelse utan att det är istället känslan av att vara plikttrogen som är det viktiga för de
utvecklingsstörda. Utifrån Grunewalds erfarenheter menar han att de utvecklingsstörda inte
känner att dagverksamheten som något frivilligt att gå till utan försöker så långt som det är
möjligt att ta sig till sysselsättningen dag efter dag (samtal med Grunewald 2002-02-26).

Omsorgstagarna kopplade samman ordet arbete med pengar, gåvor, betald semester och andra
förmåner som de inte har tillgång till. Det är i likhet med vad verksamhetsföreträdaren säger. ”En
fråga som kommit upp nu är att om man har varit anställd i 25 år i kommunen så får man en
present och nu vill även de som varit på dagverksamhet i 25år ha det. Personalen har
rabatterade idrottskort men det har inte arbetstagarna.” 

Från våra intervjuer framkommer det att det så kallade ”Rådet” är väldigt betydelsefullt för de
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utvecklingsstörda. ”Rådet” är en grupp av utvecklingsstörda som går på olika dagverksamheter
och är tänkt för att de skall kunna vara med och påverka sin situation. I denna grupp sitter även
handledare och verksamhetsföreträdare med. Rådet samlas med jämna mellan rum för att
diskutera aktuella frågor och teman som de utvecklingsstörda tycker är aktuellt.
Verksamhetsföreträdaren berättar för oss att syftet med denna grupp är att de utvecklingsstörda
skall känna sig delaktiga. En fråga som varit och är aktuell i ”Rådet” den senaste tiden är
habiliteringsersättningens storlek på 36 kronor per dag. De vill att den ska höjas då det inte har
varit någon höjning på många år. I rådet har man arbetat för en förändring och därför skickat
frågan vidare till kommunens politiker som nu behandlar frågan. I processen att få fram aktuella
frågor och genomföra förändringar hjälper handledarna och verksamhetsföreståndaren till när de
utvecklingsstörda vill ha deras hjälp.

Många av de utvecklingsstörda säger att de har en önskan att de skall få någon present när de varit
på dagverksamhet under en längre tid. Exempelvis en guldklocka efter 25 år, eller att de ska
kunna få vara fackligt ansluten som alla andra i den öppna arbetsmarknaden. Dessa reflektioner
har också diskuterats i ”Rådet”. Utifrån dessa uttalande ser vi en strävan hos de utvecklingsstörda
att få ha det som alla andra. De flesta utvecklingsstörda har ett ideal som de ser upp till, att ha det
som de flesta människor har.

Resultatet visar att en del av de utvecklingsstörda önskar sig ett ”riktigt” arbete. Människor med
utvecklingsstörning möter också det tankemönster som präglar samhället. Omgivningen kan i sin
iver att hjälpa istället tillrättalägga och överbeskydda i negativ bemärkelse. Omgivningen kan på
så sätt bromsa de förmågor som skulle kunna växa fram (Danielsson & Liljeroth 1998).
Detta resonemang tycker vi är viktigt att bära och tänka på vid mötet med utvecklingsstörda.
Oftast sitter de inne med mycket kunskap och förmåga som de inte tror att de kan utöva. Genom
att de placeras på dagverksamheter får de inte heller så stora möjligheter eller valfrihet på vad de
skall utföra utan blir lätt tilldelad arbete som skall utföras. Vi är väl medvetna att man idag
försöker att arbeta mer med att försöka att lyssna på de utvecklingsstördas talan om vad de vill
göra men i dagsläget inte har möjligheter att kunna tillgodose alla dessa behov.

När man diskuterar habiliteringsersättningen och dagverksamheten som ett arbete får man inte
glömma bort dagverksamhetens syfte. I syftet står det att verksamheten inte skall ses som en
anställningsform eller som ett avlönat arbete vars huvudsyfte är att producera något.

När vi frågade om arbete gjorde de manliga omsorgstagarna skillnad på arbete och det arbete de
utförde på dagverksamheten. En av de manliga omsorgstagarna benämnde arbete på följande sätt:
”Om jag säger så här då, om jag kan va personal då är det riktigt arbete. Men är jag
arbetstagare så är det inget riktigt arbete.”  Om man jämför med de teorier som vi har skrivit om
så tar författarna upp arbetets betydelse ur ett socialt perspektiv. I de svaren vi fick fram i
intervjuerna så trycker omsorgstagarna på pengarnas betydelse i samband med dagverksamhet och
arbete. I teorierna tar författarna däremot upp de sociala aspekterna som delaktighet i samhället.
Anledningen till att de manliga omsorgstagarna inte tar upp de sociala aspekterna kan vara att de
redan har och delar det med de andra omsorgstagarna, men pengarna är något de inte har och som
de vill ha som alla andra.

Om man studerar habiliteringsersättningens utbetalande utifrån ett historiskt perspektiv så vet
man att man förr fick sin habiliteringsersättning utbetald direkt i handen med konkreta pengar
som man kunde ta på. På denna tid var det inte bara de utvecklingsstörda som fick betalt på detta
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sätt utan det förekom även på andra arbetsplatser där man fick pengar av chefen i slutet av varje
vecka eller månad. I dag är inte detta så vanligt utan har utvecklas till att pengarna istället sätts
in direkt på ett konto som man sedan kan ta ut via uttagsautomater. Habiliteringsersättningen
utbetalande har också gått mot detta system som gör att de utvecklingsstörda i dagsläget
vanligtvis får sina pengar insatta på ett eget konto. Många av de utvecklingsstörda har hjälp av
en ”god man” (en person som hjälper till med att förvalta ekonomin) för att bättre kunna ta hand
om sin ekonomi. De flesta utvecklingsstörda får också förtidspension som ”god man” förvaltar
medan habiliteringsersättningen vanligtvis och för de flesta kommer in på ett separat konto som
omsorgstagarna fritt får förvalta. Att det skett en förändring i utbetalandet av
habiliteringsersättningen kan man se som en normal företeelse om man jämför med hur övriga
samhället har utvecklas. I ett historiskt perspektiv kring förändringar som sker kan det leda till
följande:
Samhället utveckling --- Förändring för de utvecklingsstörda --- Normalisering

Frågan är om denna utveckling som skett genom tiderna har hjälpt de utvecklingsstöda eller gjort
mer skada än nytta. Många av de utvecklingsstörda har svårigheter att förstå abstrakta ting och
symboler som exempelvis pengarnas innebörd, inte minst när pengarna sätts in på ett konto och
där betalning sker med inbetalningskort. Samtidigt vet vi att många av de utvecklingsstörda vill
ha det som andra människor har det och att det är viktigt för dem. Det är många gånger en
balansgång i de frågor och ställningstagande som skall tas när samhället utvecklas och hur det
kommer att påverkar de utvecklingsstörda så att det skall bli så bra som möjligt för dem i
eventuella förändringen.

Från intervjuerna med de utvecklingsstörda kommer det också fram från en omsorgstagare en
irritation att man inte får betala maten kontant när man äter på dagverksamheten utan istället
måste betala med ett inbetalningskort. Han säger att han vill betala maten med sina kontanter som
alla andra kan göra. Faktum är att den mat som man frivilligt får äta på dagverksamheten har en
liknande summa som de utvecklingsstörda får i habiliteringsersättning under en dag. Om man
väljer att äta på dagverksamheten går det då nästan jämt upp ekonomiskt sett. I den kommun som
vi har studerat har man valt att ta betalt för maten på dagverksamheten med hjälp av ett
inbetalningskort som kommer i slutet av varje månad. Vad vi kan se när betalningen sker med
hjälp av inbetalningskort är att betalningen sker ”över huvudet” på de utvecklingsstörda. Det blir
något abstrakt där det skapar svårigheter att förstå pengarnas och siffrornas innebörd. De har
visserligen genom detta betalningsätt fått det som andra har det ute i samhället, men frågan är om
det alltid är bra beroende på svårigheten att förstå abstrakta ting för de utvecklingsstörda.

Vi har även varit i kontakt med en kommun som har tagit bort habiliteringsersättningen. Vi
frågade om orsaken till att man tagit bort ersättningen där man förklarade att det enbart var utifrån
ekonomiska motiv som man valde att ta bort habiliteringsersättningen. ”Kommunen hade inget
val” det fanns ett stort sparbeting inom socialförvaltningen som de var tvungna att genomföra.
I kommunen genomförde utvecklingsstörda med anhöriga en strejk mot beslutet men som inte
gav något resultat beroende på att beslutet redan var fastställt. I efterhand menar man att det
resultatet som blev av att kommunen drog in på habiliteringsersättningen var att de
utvecklingsstörda stannade hemma från dagverksamheten i några veckor men att de sedan
återgick till dagverksamheten. Frågan är om de egentligen hade något annat val. Det fanns också
en tolkning från kommunens ledning att det var de anhöriga som såg till att de utvecklingsstörda
stannade hemma under några veckors tid för att demonstrera mot beslutet, men att de senare
återvände till dagverksamheten. Utifrån de intervjuer som vi har gjort säger de manliga
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omsorgstagarna att de skulle stanna hemma om de inte skulle få någon habiliteringsersättning.
Stig säger att han inte skulle vilja jobba alls, utan då hellre suttit hemma och rulla tummarna.
Sven säger att han inte hade jobbat vid en sådan situation utan istället gått hemma eller hjälpt
hans mamma med hästarna. Han menar att habiliteringsersättningen betyder mycket för honom
och att det är bra med en inkomst.

Hur vi planerar våra samhällen beror på vilka värderingar vi har. Det är en fråga om människosyn
som i högsta grad gäller omsorger om människor med handikapp. Det svenska samhället bygger
på demokratiska principer och alla människors lika värde är något grundläggande. I Sverige hyllas
de humanistiska idealen och talar om människan som fri, ansvarig, skapande och social
(Gustavson & Molander, 1995).
Hur vi förverkligar vi dessa grundläggande värderingar? I mötet med de svaga, de som kan kallas
annorlunda prövas äktheten i våra demokratiska ideal. Vi tycker att habiliteringsersättning har en
stor betydelse för våra grundläggande värderingar och utifrån de demokratiska principer som det
svenska samhället strävar efter. Genom att alla människor har samma värde borde också alla
människor ha rätt till ersättning för det arbete som hon utför.

Sverige liksom övriga medlemsstater som har anslutit sig till FN:s standardregler och därmed
påtagit sig att tillämpa dem och arbeta för att de omsätts i praktiken. Funktionshindrade personers
rätt till goda levnadsförhållanden får därmed inte påverkas av svängningarna i samhällsekonomin
(Brusén & Hydén, 2000).
Vi anser att utvecklingsstörda i många fall blir påverkade och drabbade av svängningarna i
samhällets ekonomi. Om man tittar närmare i de olika kommunerna i Sverige finns de som säger
att de valt att ta bort habiliteringsersättningen till de utvecklingsstörda på grund av ekonomiska
faktorer.

Som avslutning i vår analys och diskussion vill vi påvisa en gammal myt som säger att
utvecklingsstörda inte är medvetna om sin situation och inte ”bryr sig”. Från våra intervjuer med
fyra lindrigt utvecklingsstörda personer kan vi inte hålla med om den myten utan ser istället att
de med stort engagemang bryr sig om och har mycket att säga om olika saker.

8. Avslutning

Vår undersökning vänder sig till fyra personer med lätt utvecklingsstörda och två personer som
är verksamhetsföreträdare och biståndshandläggare. Resultatet kan därför inte generaliseras på
alla utvecklingsstörda men man kan ändå se vissa tendenser. Vi hade gärna velat vända oss till
en större grupp informanter för att få ett bredare resultat men på grund av de ramar som vårt
arbete skulle hålla sig inom var inte detta möjligt. Vidare forskning vore intressant att genomföra
där man vänder sig till en större grupp av informanter och där man också kan jämföra de som får,
och de som inte får någon habiliteringsersättning.

Som avslutning på detta arbete kan vi konstatera att habiliteringsersättningen är viktig för de
utvecklingsstörda som vi har vänt oss till i vår undersökning. Ersättningen ligger dem varmt om
hjärtat och många vill gärna uttrycka sin åsikt om habiliteringsersättningen. Detta resultat hade
vi inte fått fram om vi inte hade vänt oss direkt till de utvecklingsstörda och frågat dem om deras
upplevelser av habiliteringsersättningen. Därför vill vi belysa att det är viktigt att vi lär oss att
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lyssna till de utvecklingsstörda även om de har svårigheter med att tala som är något som vi har
tagit fasta på efter har genomfört undersökningen. Vi vill lyfta fram behovet av att lära sig att
fråga efter de utvecklingsstördas åsikter även om de ibland kan ha svårt att uppfatta och att det
tar tid för dem att få fram ett svar. Det är viktigt att man respektera personer med
utvecklingsstörning och tar dem på allvar. Att veta att man är annorlunda kan vara en smärtsam
insikt och kan bli särskilt svårt när man känner att man inte kan, räknas med eller aldrig blir
tillfrågad. Därför vill vi poängtera vikten av att bemöta utvecklingsstörda med respekt och ta tid
att lyssna på dem.
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Bilaga nr 1.

Intervjufrågor till omsorgstagare:

� Hur gammal är du?
� Hur många år har du varit på dagverksamhet?

� Vad är arbete för dig?

� Vad är bra med dagverksamhet?
� Vad är dåligt med dagverksamhet

� Får du någon uppmuntran när du är på dagverksamheten?

� Vad är habiliteringsersättning?
� Är du nöjd med den?

� Hur betalas den ut?
� Vad använder du pengarna till?

� Vad betyder habiliteringsersättningen för dig?

� Avslutningsvis: Är det någon annan fråga som du vill att vi skall fråga dig om som vi ej har
ställt?
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Bilaga nr 2.

Frågor till verksamhetsföreträdare och biståndshandläggare:

� Hur länge har du arbetat som verksamhetsföreträdare?
� Vad innebär arbete?
� Trivs du med ditt arbete?

� Vad är ett arbete?
� Vad är habiliteringsersättning?
� Vad betyder dagverksamheten för de utvecklingsstörda?
� Tror du att utvecklingsstörda är nöjd med dagverksamheten?
� Tror du att utvecklingsstörda trivs på dagverksamheten?
� Hur tror du de utvecklingsstörda ser på sin situation som arbetstagare, finns det något som de

skulle vilja förändra?

� Vad betyder habiliteringsersättningen för de utvecklingsstörda som går på dagverksamhet?

� Hur ser du på att det betalas ut ca 38 kronor om dagen i habiliteringsersättning?
� Finns det något annan form än habiliteringsersättningen som man skulle kunna använda sig

utav?

� Tror du att omsorgstagarna är nöjda med sin habiliteringsersättning?
� Är habiliteringsersättningen en lön?

� Tar företag kontakt med er när de behöver hjälp med arbeten?
� Ytnyttjar företag habiliteringsersättningen?

� Har det någon gång varit aktuellt att ta bort habiliteringsersättningen i er kommun?

� Vill du ändra på habiliteringsersättningen, och i så fall hur?

� Strävar de utvecklingsstörda efter det normala?

� Avslutningsvis: Är det något ytterliggare du vill påpeka, eller några oklarheter.


