
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 

 

C-uppsats 
 
 

2008 

 Krister Häggkvist 
 

Musik är livet! 

  Handledare: Irene Sjögren 

                             Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 

       Musik och intellektuellt funktionshinder 
       inom daglig verksamhet och fritid 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

Abstrakt 
 
– Musik är livet, tycker jag! Så säger Mathias vid en av de intervjuer jag gjorde för att få 
höra direkt från personer med intellektuellt funktionshinder hur de fått möjlighet att 
musicera. Han utstrålade glädje över att få utöva sitt stora intresse. Min bror, Andreas, 
har också ett intellektuellt funktionshinder. Även för honom har musicerandet haft stor 
betydelse. Intellektuellt funktionshindrade omfattas av lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS. En insats som ges enligt LSS är daglig verksamhet. 
 
Syftet med min undersökning har varit att ta reda på vilka möjligheter det finns för per-
soner med intellektuellt funktionshinder att utöva musik inom daglig verksamhet och på 
fritiden. Som metod har jag använt mig av en enkät till kommunernas LSS-enheter, frå-
geformulär till folkhögskolor och fritidsverksamheter. Jag har även intervjuat deltagare 
och ledare vid olika musikverksamheter.  
 
Resultatet visar att många med intellektuellt funktionshinder har möjlighet att utöva 
musik i någon form. Det finns ett varierat utbud av musikverksamheter över hela landet, 
särskilt inom fritidsområdet. En del av resultatet kan också ses som en presentation av 
hur musikverksamheter har startats upp och hur de är organiserade. När det gäller möj-
ligheterna för personer med intellektuellt funktionshinder att få ett arbete på öppna ar-
betsmarknaden så är de nästan obefintliga. Detta visar aktuella rapporter. Det behövs 
mycket mer forskning om intellektuellt funktionshindrades rättigheter och möjligheter 
att delta i samhällslivet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Musik, Intellektuellt funktionshinder, LSS, Daglig verksamhet, Fritid 
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Inledning 
 
 

Bakgrund 
 
Applåderna smattrar. Andreas reser sig och bugar. Han har just spelat ”Spain” på sin 
djembe trumma tillsammans med sin far. Ansiktet lyser av stolthet. Andreas är min 
bror. Han har ett intellektuellt funktionshinder. Detta upptäcktes när han var liten, men 
han fick inte sin diagnos förrän vid 24 års ålder. Idag är han 34 år. Han har gått särskola 
och under mellanstadiet fanns det en musiklärare som intresserade sig för hans talang. 
Hon avsatte tjugo minuter i veckan för att undervisa honom. Han fick lära sig spela lite 
piano och hon lät honom spela bongos till skolkören. Detta har haft stor betydelse för 
honom senare i livet, inte minst i hans sociala liv. Hur många får en sådan chans?  
 
Människor med funktionshinder skall ha tillgång till samma kultur som andra. Om kul-
turen inte är lättillgänglig så ska den anpassas. Detta har slagits fast i utredning efter 
utredning. Inom vård och omsorg kan kulturen också fungera som ett instrument för att 
öka självförtroendet (Statens kulturråd, 1998). Detta fick jag också se när jag gjorde min 
praktik vid Stora Blå Kultur, en daglig kulturverksamhet för personer med intellektuellt 
funktionshinder. Under de veckor som jag gjorde min praktik fick jag följa både ledare 
och deltagare i deras arbete. Det var mycket glädje och gemenskap. Deltagarna trivdes 
och genom uppmuntran så vågade de improvisera och uttrycka sig på sitt eget sätt. Jag 
såg också vilka problem som kan uppstå, dels socialt i gruppen, dels att det kan vara 
svårt för personer att bli beviljade plats vid musikverksamheten. Mitt intresse väcktes 
där att få veta mer om vilka möjligheter och eventuella hinder det finns för personer 
med intellektuellt funktionshinder att utöva musik.  
 
Genom mitt arbete inom handikappomsorgen, har jag fått följa flera personer med intel-
lektuellt funktionshinder. Jag har under flera år arbetat på olika gruppboenden. Det 
finns ett stort intresse för musik och en glädje att få uttrycka sig genom musiken, men 
ofta är det svårt för personal att tillgodose behoven. Det kan bero på flera saker. Perso-
nalen har ibland inte tid att följa med på olika aktiviteter. Det finns inte heller så stort 
intresse av att uppmuntra till olika kulturutövningar. Min erfarenhet är att handikapp-
omsorgen fortfarande ofta är inriktad på vård och omhändertagande. 
 
I min undersökning vill jag visa på vilka möjligheter som finns för personer med intel-
lektuellt funktionshinder att utöva musik genom den dagliga sysselsättningen och på 
fritiden. Jag vill även se om det finns skillnader mellan storstad och övriga landet. Det 
är också viktigt att människor med intellektuellt funktionshinder själva får berätta om 
hur de har fått möjlighet att utöva sitt stora intresse och vilken betydelse det har för 
dem.   
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Intellektuellt funktionshinder 
 
Intellektuellt funktionshinder är en modern benämning på olika former av begåvnings-
handikapp. Funktionsnedsättningen kan uppstå genom medfödd hjärnskada, under upp-
växttiden eller genom förvärvad hjärnskada. Förvärvad hjärnskada efter 16 års ålder 
kallas för vuxenskada. Det är begåvningshandikappet som är gemensamt för personer 
med intellektuellt funktionshinder, annars är de olika individer precis som normalbegå-
vade människor (Grünewald, 1998). I fortsättningen av texten används även benäm-
ningar som: personer med utvecklingsstörning, autism, deltagare, brukare och om-
sorgstagare, för personer med intellektuellt funktionshinder. Dessa benämningar är van-
liga inom handikappomsorgen. 
 
 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade  
 
Personer med intellektuellt funktionshinder har rätt till stöd enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, LSS. Denna lag infördes 1994 och kom till för att 
främja jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för människor med stora 
funktionshinder. Målet är att de ska ha möjlighet att leva som andra (SFS 1993:387 §5). 
Människor med funktionshinder omfattas, som alla andra medborgare, av Socialtjänst-
lagen och Hälso- och sjukvårdslagen. LSS-lagen är en rättighetslag och kan ses som en 
pluslag till de lagarna (SFS 1993:387 §4).  Skälen för LSS var att livet för människor 
med funktionshinder helt är beroende av hur samhället tar hänsyn till deras behov. Man 
ansåg att deras liv skulle förbättras om de fick rätt till mer stöd (Arvidsson, 1992). 
 
LSS omfattar tio olika insatser: 
 
1.   Råd och stöd 
2.   Personlig assistans 
3.   Ledsagarservice 
4.   Kontaktperson 
5.   Avlösarservice i hemmet 
6.   Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 
7.   Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år 
8.   Boende i familjehem eller bostad 
9.   Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad 
      för vuxna 
10. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvs-  
      arbete och inte utbildar sig 
      (SFS 1993:387 §9) 
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För att ha rätt till de olika insatserna skall den enskilde tillhöra lagens personkrets: 
 
         1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.  
 
         2. Personer med betydande och begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i  
             vuxen ålder föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 
 
         3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte be- 
            ror på normalt åldrande, om de är stora och orsakar betydande svårigheter i den  
            dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.  
            (SFS 1993:387 §1) 
 
Det finns bärande principer som skall ligga till grund för insatserna inom lagen: självbe-
stämmande, inflytande, tillgänglighet, delaktighet, kontinuitet och helhetssyn (SFS 
1993:387 §6). 
 
Insatserna enligt LSS ges endast om den enskilde begär det. Om personen är under 15 
år, eller saknar förmåga att själv begära en insats, kan vårdnadshavare, god man, för-
myndare eller förvaltare begära insatser för personen ifråga (SFS1993:387 §8). 
      
I samband med att en insats beviljats, kan den enskilde begära att en individuell plan 
med beslutade och planerade insatser upprättas (SFS 1993:387 §10). En individuell plan 
skall alltid vara på den enskildes villkor. Därför är det viktigt att den enskilde, eller 
dennes företrädare, får bestämma vilka personer som ska vara närvarande när planen 
upprättas. Arbetet med planen bygger på att den enskilde hela tiden är delaktig. Det kan 
också vara anhöriga, god man, läkare och personal, som hjälper personen att tillsam-
mans med en LSS-handläggare besluta om vilka insatser som är lämpliga. Planen är 
ingen garanti för att allt går att genomföra, men är ett bra verktyg för att skapa en me-
ningsfull tillvaro så långt det är möjligt  för den enskilde (Berghamre-Heinz, 2007). I en 
individuell plan skall även redovisas åtgärder som vidtas av andra än kommunen eller 
landstinget. Planen skall följas upp och omprövas minst en gång om året (SFS 1993:387 
§10).  
 
 

Daglig verksamhet 
   
Personer med intellektuellt funktionshinder, grupp 1 och 2 i personkretsen, har rätt till 
daglig verksamhet som är nummer 10 av insatserna i LSS. De olika kommunerna i lan-
det har därmed också skyldighet att erbjuda daglig verksamhet. Det kan vara i form av 
dagcenter eller mindre grupper som arbetar ute i samhället. Syftet med daglig verksam-
het är att erbjuda meningsfull sysselsättning, att bidra till personlig utveckling och att 
uppmuntra till delaktighet i samhället (Arvidsson, 2001). 
  
Ibland kan det dock vara svårt att få arbeta med det som man önskar. Kommunen kan-
ske inte kan erbjuda en speciell verksamhet och det kan också vara så att den önskade 
verksamheten ligger i en annan kommun eller stadsdel. Det kan exempelvis bli svårt 
med resor till och från arbetsplatsen. Det blir för dyrt med färdtjänst och kommunen 
säger nej. Eftersom kommunens skyldighet endast sträcker sig till att erbjuda daglig 
verksamhet, så kan man inte själv bestämma var man ska få plats. Det är ändå så att 
självbestämmande, inflytande, delaktighet med mera, finns som bärande principer inom 
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LSS, så kommunerna försöker att ha ett så varierande utbud av dagliga verksamheter 
som möjligt.  
 
Som tidigare nämnts så måste den enskilde, eller dennes företrädare, ansöka om en in-
sats innan den kan beviljas. När det gäller daglig verksamhet så går det oftast till så att 
särskolans gymnasielinjer tar kontakt med dagliga verksamheter och ansöker om prak-
tikplats. Gymnasielinjerna är 4-åriga. Många särgymnasier har estetiska linjer och det är 
främst dessa elever som söker sig till dagliga verksamheter där det finns estetisk verk-
samhet. Det kan vara musik, dans, konst med mera. Under fjärde studieåret anses det 
viktigt att eleven får praktisera där hon eller han kan få en plats efter avslutade studier. 
När praktiken är avslutad görs en utvärdering, och om eleven bedöms vara lämplig för 
den aktuella verksamheten görs en ansökan av den enskilde, eller dennes företrädare, 
via en LSS-handläggare. LSS-handläggaren är en tjänsteman inom socialtjänsten som 
utreder behovet av insatser. Socialnämnden beslutar sedan om insatsen ska beviljas. 
Platsen betalas av kommunen (personlig kommunikation, 8 januari, 2008). 
 
Oftast är det så att särskoleelever går direkt från studier till en plats inom daglig verk-
samhet. I en rapport från Socialstyrelsen konstateras att arbetslösheten inte minskar för 
funktionshindrade och att det är mycket svårt för personer med funktionshinder att få ett 
arbete på öppna arbetsmarknaden. Andelen elever som får plats inom daglig verksamhet 
har stadigt ökat. I rapporten beskrivs också att daglig verksamhet kan ha en negativ ef-
fekt på möjligheten att få arbete. Stödet kan bli en fälla för de intellektuellt funktions-
hindrade. Man föreslår också åtgärder som lönebidrag, bättre kontakter med arbetsför-
medlingen och med arbetsgivare för att underlätta för personer med intellektuellt funk-
tionshinder att få arbete (Socialstyrelsen, 2008). 
 
 

Fritidsverksamhet 
 
Kommunerna i landet erbjuder ibland egna musikverksamheter för personer med intel-
lektuellt funktionshinder. Det kan exempelvis vara musikcaféer och musikcirklar. Oftast 
är det ändå så att studieförbunden och privata initiativtagare bedriver verksamheter med 
bidrag från stat och kommun (Statens kulturråd, 1998). Personer med intellektuellt 
funktionshinder tillbringar en del av sin lediga tid i olika former av föreningsverksam-
het, körer, kyrkliga aktiviteter med mera. Det krävs organisering och planering för att 
deltagandet ska fungera (Ringsby-Jansson, 2007). När man bor i bostad med särskild 
service, nr 9 av insatserna, ingår också att man skall ha tillgång till fritidsverksamhet 
och kulturella aktiviteter. Personal ska då se till att de boende får dessa behov tillgodo-
sedda. Om det är svårt att ta sig till och från aktiviteten har man rätt till ledsagarservice, 
nr 3 av insatserna i LSS. Detta innebär att en person följer med som hjälp och stöd. Ge-
nom detta har man större möjlighet att leva som andra (Arvidsson, 2001). 
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Syfte 
 
Syftet med mitt arbete är: 
 

• att ta reda på hur kommunerna i landet tillgodoser intellektuellt funktionshindra-
des önskemål att utöva musik, om de har detta intresse. 

 
• att undersöka om folkhögskolor har linjer med musikinriktning för personer med 

intellektuellt funktionshinder och se vilka möjligheter och hinder som finns för 
att bli beviljad studier vid dessa skolor. 

 
• att undersöka hur befintliga musikverksamheter för intellektuellt funktionshind-

rade har startats, både inom daglig verksamhet och på fritiden, och vilka möjlig-
heter och hinder som har funnits för att få en fungerande verksamhet. 

 
• att höra direkt från personer med intellektuellt funktionshinder hur de fått möj-

lighet att utöva musik vid sin verksamhet. 
 
Min uppsats kommer att belysa ämnet utifrån ett sysselsättningsperspektiv, inte ur ett 
terapeutiskt perspektiv. När det gäller litteratur finns det inte mycket forskning som 
berör intellektuellt funktionshindrades musikutövning i ett sysselsättningsperspektiv. 
Däremot finns det en hel del material som tar upp ämnet ur ett terapeutiskt perspektiv. 
Det finns också forskning och rapporter när det gäller tillgänglighet till kultur för perso- 
ner med olika funktionshinder. 
 
 

Frågeställning 
 
Vilka möjligheter finns det för personer med intellektuellt funktionshinder att utöva 
musik inom daglig verksamhet och på fritiden? 
 
Finns det skillnader mellan storstad och övriga landet när det gäller dessa möjligheter 
till musikutövning? 
 
 

Tillgänglighet till kultur 
 
Man kan säga att ansvaret för tillgången till kultur för personer med olika funktionshin-
der är delat. Aktörerna inom kultursektorn ansvarar för möjligheterna att ta del av kul-
tur. Detta gäller Kulturdepartementet och Statens kulturråd, men även kulturinstitutioner 
på det lokala planet. Personer med funktionshinder skall ha tillgång till samma kultur 
som andra, även om den måste anpassas. Detta gäller både lokaler och utbud. En del 
lagar som reglerar kommunernas ansvar för vård och omsorg har också paragrafer för 
tillgången till kultur, bland annat Socialtjänstlagen och LSS. Den yttre tillgängligheten 
regleras i bygglagarna. Kulturen kan bidra till att öka livskvaliteten hos personer med 
funktionshinder. Genom att få uttrycka sig genom olika kulturformer, det kan vara dans, 
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musik eller teater, upplever många ett ökat självförtroende. Många har visat att de har 
förutsättningar för en kvalificerad kulturutövning (Statens kulturråd, 1998). 
 
Glada Hudikteatern i Hudiksvall har genom sin bejublade musikalföreställning, ”Elvis”, 
visat att människor med intellektuellt funktionshinder kan nå framgång och berömmel-
se. Föreställningen har idag setts av 50 000 människor. Teatern ingår i en daglig verk-
samhet och man repeterar en gång per vecka. Ledarna ställer krav utifrån var och ens 
förutsättningar, men arbetar efter att ”endast det bästa är gott nog”. Många av skådespe-
larna har svårt att tala, läsa och röra sig. En viktig metod är att bygga på skådespelarnas 
egna idéer. Historierna och figurerna växer fram. Man bygger sedan in stöd för att de 
ska minnas sina repliker. Detta kräver förstås stort tålamod och lämplig pedagogik 
(Glada Hudikteatern, hemsida). 
 
Moomsteatern i Malmö har gått ännu ett steg längre. Den började som en daglig verk-
samhet men är idag en professionell teater. De har hittills satt upp 26 föreställningar. 
Stora krav ställs på skådespelarna, och den konstnärliga kvaliteten gjorde att de tidigt 
fick fina recensioner. Publiken strömmade till. Kjell Stjernholm, teaterns grundare, be-
rättar om att det var djupt orättvist att de anställda utan funktionshinder fick marknads-
mässig lön, medan skådespelarna med funktionshinder endast hade förtidspension och 
några kronor per dag. Idag, efter lång kamp, är fem skådespelare med funktionshinder 
anställda på samma villkor som andra. De har nått professionell konstnärlig kvalitet, har 
högskolepoäng och är medlemmar i Teaterförbundet. Glädjen var stor när Moomstea-
tern fick ta emot Kunskapspriset (instiftat av Nationencyklopedin 2002) under högtidli-
ga former i Stockholms Stadshus den 12 september 2007 (Moomsteatern, hemsida). 
 
Det finns flera studieförbund som anordnar olika kulturaktiviteter för personer med 
funktionshinder. Det kan vara dans, teater, musik med mera. Det finns också studieför-
bund som har daglig verksamhet enligt LSS, till exempel Sensus Mediacenter i Stock-
holm. Deras huvudinriktning är drama och skådespeleri. Verksamheten utgår från per-
sonens egna idéer, intressen och behov. Mediacenters studio har även gjort CD-
inspelningar, bland annat ”Sånger från femte våningen”, där de själva står för text och 
musik (Sensus, hemsida). Mediacenter har också en egen hemsida (Surra, hemsida). Där 
kan man skicka in bidrag, det kan vara en film, sånginslag, dikter och mycket mer. 
 
En annan daglig verksamhet i enlighet med LSS är kulturverksamheten Stora Blå Kul-
tur i Solna. De vill visa att människor med funktionshinder är en resurs i samhället (Ca-
rema Orkidén, hemsida). Verksamheten beskrivs utförligare under resultatredovisningen 
genom en intervju med ledare och deltagare. 
 
Kommunerna ger också ekonomiska bidrag till olika kulturverksamheter inom fritids-
området. När det gäller musikverksamheter så finns det en hel del musikgrupper som är 
mer eller mindre engagerade på olika scener i samhället. Gemensamt för de olika kul-
turaktörerna, där personer med funktionshinder deltar, är att de oftast startats upp och 
drivs av eldsjälar. De etablerade kulturinstitutionerna är inte tillgängliga för kulturut-
övande människor med funktionshinder. Fortfarande finns föreställningar om att männi-
skor med funktionshinder inte kan bidra till kulturlivet på ett kvalitativt sätt (Statens 
kulturråd, 1998). När det gäller musikundervisning för elever med funktionshinder finns 
det stora brister inom landets kommunala musik- och kulturskolor (Andersson & Krafft, 
2004).  
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Vid ett flertal av landets folkhögskolor finns det speciella linjer för personer med funk-
tionshinder. De kallas ofta för baslinjer. Undervisningen är upplagd för att passa dessa 
elevers förutsättningar. Studietakten är långsammare. Några folkhögskolor har även 
linjer med musikinriktning. 
 
Utvärderingar har även visat att det behövs en förändrad vårdutbildning för att om-
sorgspersonal skall gå från rent vårdande uppgifter till en helhetssyn på människor med 
funktionshinder, vilket också innefattar deras behov av kultur (Statens kulturråd, 1998).  
En konsekvens av vårdens och omsorgens rutiner, regler, fysiska miljöer med mera, är 
att personer med funktionshinder får unika erfarenheter som skiljer dem från andra i 
samhället. Man lär sig vad funktionshindret innebär och hur livet blir när man har en 
funktionsnedsättning. Det handlar om erfarenheter av hur professionell personal och 
andra aktörer hanterar personer med funktionshinder. Det har på senare år vuxit fram en 
socialkulturell rörelse och konstnärlig uttrycksform, disability arts, där konstnärer med 
funktionshinder via olika former av konstutövning ger uttryck för sina livserfarenheter. 
Det handlar om erfarenheter, socialt och kulturellt, men även om deras drömmar om 
normalitet. Disability arts har växt fram genom att personer med funktionshinder upp-
levt en tillhörighet på grund av delade erfarenheter. De vill via sin konstutövning för-
medla en annan bild av vad funktionshinder innebär, än vad som vanligtvis beskrivs. 
Ofta förekommer utövning inom det kulturella området som terapi i behandling, habili-
tering och rehabilitering. Detta upplevs ibland av de funktionshindrade som diskrimine-
rande. Disability arts handlar inte om terapi och inte heller om den vanliga handi-
kappanpassade kulturen för personer med funktionshinder, utan om att genom konsten 
uttrycka sina livserfarenheter som de fått på grund av sitt funktionshinder (Lindqvist & 
Sauer, 2007). 
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Metod och genomförande 
 
Utgångspunkten har varit att ta reda på vilka möjligheter som finns för personer med 
intellektuellt funktionshinder att utöva musik inom daglig verksamhet och på fritiden. 
Eftersom jag arbetar inom handikappomsorgen, och dessutom har en bror med intellek-
tuellt funktionshinder, så är jag någorlunda insatt i hur min egen kommun arbetar med 
LSS-insatser. Jag har dock velat undersöka hur det ser ut inom handikappomsorgen i 
olika kommuner i landet. Hur ser möjligheterna till musikutövning ut inom daglig verk-
samhet? Finns det musikverksamheter på fritiden för intellektuellt funktionshindrade? 
Hur ser samarbetet ut med exempelvis gymnasiesärskolan? Via Internet har jag studerat 
kommunernas hemsidor (Kommuner och landsting, hemsida). Jag beslutade mig ganska 
snart för att skicka en enkät med relevanta frågor för min frågeställning till LSS-
enheterna i landet. Detta gjordes via e-mail och frågorna besvarades sedan direkt i mai-
len. Jag har gjort utskick till 36 stadsdelar i Stockholm, Göteborg och Malmö och till 
164 kommuner, jämnt fördelade i övriga landet. Sammanlagt har jag fått svar från 23 
stadsdelar i Stockholm, Göteborg och Malmö och från 71 kommuner i övriga landet. 
 
Jag har också skickat frågeformulär via e-mail till musikhandledare, och även till folk-
högskolor som har linjer för personer med intellektuellt funktionshinder. Jag sökte på 
Internet och hittade en lista över musikhandledare som arbetar med intellektuellt funk-
tionshindrade och tog kontakt med dem (Foms, hemsida). Detta har jag gjort för att få 
en inblick i vilka fritidsverksamheter som finns och vilka krav som ställs för att kunna 
delta i dessa. Av 31 utskick fick jag 8 svar. Jag hittade också en sammanställning över 
landets folkhögskolor när jag sökte på Internet (Folkhögskolor, hemsida). Via deras 
hemsidor fick jag sedan fram vilka som eventuellt hade linjer med musikinriktning för 
personer med intellektuellt funktionshinder. Jag gjorde 26 utskick och fick 7 svar. Frå-
gorna har även här besvarats direkt i mailen. 
  
Jag har gjort intervjuer med några personer, som på ett självupplevt sätt bidrar till att 
besvara min frågeställning. Som elev vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm gjorde 
jag min långpraktik vid dagliga verksamheten Stora Blå Kultur i Solna.  Jag blev myck-
et intresserad och imponerad av hur de arbetar där och har valt att presentera den verk-
samheten mer ingående. Jag vill genom presentationen visa att det är möjligt att starta 
en kvalitativ kulturverksamhet inom daglig verksamhet i enlighet med LSS. Jag valde 
också att intervjua två deltagare i musikgrupper på fritiden. Detta gjorde jag för att få 
höra direkt från personer med intellektuellt funktionshinder hur de kom i kontakt med 
musik och vilken betydelse musikgrupperna har för dem. Intervjuerna är gjorda med 
röstinspelning. Dessa har sedan sammanställts och skrivits ned. Fullständiga utskrifter 
av intervjuerna finns hos författaren. 
 
Alla tillfrågade har gett sitt medgivande att den information de gett får användas i upp-
satsen. Personerna som namnges har gett sitt tillstånd till detta.  
 
Enkätfrågorna till kommunernas LSS-enheter, svarsstatistik i tabellform samt frågefor-
mulären till musikhandledare och folkhögskolor finns som bilagor till uppsatsen. 
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Resultat 
 
 

Enkät till kommunerna 
 
Eftersom jag ville undersöka om resultatet kunde se olika ut beroende på om man bor i 
en storstad eller i övriga landet, så har svaren sammanställts utifrån detta. Svaren redo-
visas i procentsats.  
 
 

Svarsstatistik i procentsats för Stockholm, Göteborg och Malmö och 
för övriga landet. 
 
Antal svar från Stockholm, Göteborg och Malmö: 23 
Antal svar från övriga landet: 71 
 
1. Finns det i er kommun möjlighet                2. Finns det någon musikverksamhet 
    att utöva musik inom daglig                            på fritiden anordnad av  
    verksamhet?                                                    kommunen eller privat? 
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3. Vid nej på 1 eller 2, handlar möjligheten att tillgodose musikverksamhet på: 
 
(Av storstäderna har endast en stadsdel svarat nej och då på fråga 2. Stadsdelens svarsalternativ redovisas 
som text vid Stockholm, Göteborg, Malmö i varje delfrågas diagram). 
 
 a) brist på ekonomiska resurser?                   b) brist på utbildad personal? 
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 c) brist på intresse hos brukarna?                 d) brist på intresse hos 
                                                                             kommunen? 
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

j a i viss
mån

nej vet ej e j
svar

Stockholm,
Göteborg,
Malmö : i
viss mån

Övriga
landet

       

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

j a i viss
mån

nej vet ej e j
svar

Stockholm,
Göteborg,
Malmö : vet
e j

Övriga
landet

     
   
 e) andra hinder?                                             4. Finns det musikhandledare eller 
                                                                             liknande, anställd i kommunen? 
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 5. Finns det estetisk linje vid er                     6. Finns det samverkan mellan  
     gymnasiesärskola?                                         gymnasiesärskolan och 
                                                                            LSS / daglig verksamhet? 
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 7a) Finns det möjligheter till studier             b) vid ja, finns det i så fall möjlighet 
        på folkhögskola med inriktning                   att bli beviljad studier vid 
        musik?                                                          folkhögskola? 
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 8. Kan brukaren få sysselsättning i 
     linje med den utbildning hon/han 
     gått? 
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

j a i viss
mån

nej vet ej e j
svar

Stockholm,
Göteborg,
Malmö

Övriga
landet

 
 
 
 
 



 16 

Svar från musikhandledare 
 
Ett frågeformulär med åtta frågor skickades ut till musikhandledare runt om i landet via 
e-mail. Jag räknade med att enbart få svar från fritidsverksamheter men några svar gäll-
de även dagliga verksamheter. Svaren redovisas så som jag fått dem i svarsmailen. 
Grupperna som finns representerade är:  
 
Daglig verksamhet: 
Borlänge Dagliga verksamhet 
Maitraiders, Sundsvall 
Musikupplevelsen, Eskilstuna  
 
Fritidsverksamhet: 
Esters orkester, Uppsala  
Musikgruppen Häggarna, Sollentuna 
Oh Happy Day, Sing-a-long, Borlänge 
Rockom, RSB, Kiss Anthem, Ljungby 
Sinnax, Kramfors 
 
1. Vad har ni för typ av musikverksamhet? 
 
Borlänge Dagliga Verksamhet: Vi har en heltidsanställd som jobbar individuellt och i 
grupp med musik. Det finns en kör och ett musikband. 
Maitraiders: En daglig musikverksamhet, brukarkooperativ, musikstudio, spelar dans- 
och rockmusik. 
Musikupplevelsen: Daglig musikverksamhet. Musik individuellt eller i grupp utifrån 
behov.  
 
Esters orkester: En orkester där sättningen är trummor, elbas, två elgitarrer, akustisk 
gitarr, klaviatur, slagverk samt en rad sångare. 
Musikgruppen Häggarna: Häggarna är en musikgrupp som består av före detta elever 
vid Häggviks särgymnasium.  De spelar allt från gammaldans till hip-hop.    
Oh Happy Day, Sing-a-long: En gospelkör för vuxna och en kör för yngre. 
Rockom, RSB, Kiss Anthem: Rockom är en musikgrupp som funnits sedan 1989. RSB 
är en man som spelar egna låtar och Kiss Anthem är en nystartad rockgrupp. 
Sinnax: Ett dansband. 
 
2. Vilken målgrupp vänder ni er till? 
 
Borlänge Daglig Verksamhet: LSS personkrets 1 och 2 som har ett beslut om daglig 
verksamhet. 
Maitraiders: LSS personkrets. 
Musikupplevelsen: Främst till personer med autism. 
 
Esters orkester: De flesta är personer med intellektuellt funktionshinder. 
Musikgruppen Häggarna: Till personer med intellektuellt funktionshinder. 
Oh Happy Day, Sing-a-long: Mest till personer med intellektuellt funktionshinder. 
Rockom, RSB, Kiss Anthem: Främst till personer med utvecklingsstörning och autism. 
Sinnax: Vuxna med utvecklingsstörning. 
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3. Vad krävs för att komma med i er verksamhet? 
  
Borlänge Dagliga Verksamhet: Alla omsorgstagare som deltar i daglig verksamhet har 
möjlighet att komma med, utifrån behov och intresse. 
Maitraiders: En förutsättning är att de sökande har ett musikintresse och att de har be-
slut om daglig verksamhet enligt LSS. 
Musikupplevelsen: Att man tillhör LSS personkrets i Eskilstuna kommun. 
 
Esters orkester: Grunden är att deltagarna har ett uttrycksbehov.  
Musikgruppen Häggarna: Man får provspela och man ska ha ett intresse för att spela 
och sjunga. Häggarna är en etablerad grupp och det ställs ganska stora krav på deltagar-
na. De uppträder självständigt på scen.  
Oh Happy Day, Sing-a-long: Vilja att sjunga, alla får vara med, tillhöra personkretsen 
i LSS och rätt ålder. 
Rockom, RSB, Kiss Anthem: Att man omfattas av LSS. 
Sinnax: LSS personkrets. 
 
4. Hur många deltagare har ni?  
 
Borlänge Dagliga Verksamhet: Det finns cirka 120 personer inom daglig verksamhet 
som kan söka.  
Maitraiders: Åtta aktiva deltagare som har sin dagliga verksamhet där.  
Musikupplevelsen: 33 personer är inskrivna.  
 
Esters orkester: 11 deltagare, varav två ledare. 
Musikgruppen Häggarna: Gruppen består av nio före detta elever från Häggviks sär-
gymnasium. 
Oh Happy Day, Sing-a-long: Cirka 60 stycken i gospelkören och ett 10-tal i yngre 
kören. 
Rockom, RSB, Kiss Anthem: Cirka 20 personer. 
Sinnax: Fyra stycken och två ledare. 
 
5. I vilka sammanhang har ni uppträdanden och hur ofta?  
 
Borlänge Dagliga Verksamhet: Uppträder vid olika arrangemang som luciafirande, 
när verksamheterna har öppet hus, personalträffar med mera.  
Maitraiders: Det finns inte något speciellt område eller arrangör där gruppen uppträ-
der. Det dyker ständigt upp nya spännande sammanhang. Vi försöker begränsa spel-
ningarna till två gånger per månad, men det blir ofta någon extra spelning. 
Musikupplevelsen: I allt från daglig verksamhet till stora offentliga konserter i Eskils-
tuna konserthall tillsammans med ungdomssymfonikerna, julkonserter med mera. 
 
Esters orkester: Främst i Uppsala-Stockholm, födelsedagsfester, caféer, boende- och 
firmafester, Ålandsbåtar, radio och TV. 
Musikgruppen Häggarna: Gruppen arbetar seriöst och turnerar i Sverige och runt Eu-
ropa. De har varit i Italien, Schweiz och Dubai med mera. Gruppen har producerat flera 
CD-skivor. De gör företagsspelningar och har uppträtt på kongresser vid Älvsjömässan. 
Gruppen har för närvarande ett tjugotal inbokade spelningar för 2008. 
Oh Happy Day, Sing-a-long: Julkonsert i Hagakyrkan och en vårkonsert i Stora Tuna 
kyrka. Kyrkorna är helt fullsatta. 
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Rockom, RSB, Kiss Anthem: Rockom spelar i alla möjliga sammanhang och har cirka 
15 spelningar per år. RSB i sammanhang som Rockom, cirka fem spelningar per år. 
Kiss Anthem har sin första bokade spelning på Finlandsfärjan den 11-13 februari 2008. 
Sinnax: Musikcafé. Har spelat med Arvingarna och Kicki Danielsson. Spelar när de 
får tillfälle. Planerar en turné i Västerbotten i februari 2008. 
 
6. När och hur startades verksamheten upp? 
 
Borlänge Dagliga Verksamhet: Verksamheten har pågått på deltid i sju år, men det 
sista året på heltid. 
Maitraiders: Verksamheten startade genom och efter ett EU-projekt 2001. 
Musikupplevelsen: År 2001 startade verksamheten som ett komplement till den dagli-
ga verksamheten som redan fanns på Balsta i Eskilstuna. 
 
Esters orkester: Genom Studieförbundet Vuxenskolan. 
Musikgruppen Häggarna: Idén till gruppen kom 1981 när ledaren arbetade som mu-
siklärare vid Häggviks gymnasium. Han ville skapa en pedagogik för att eleverna skulle 
vilja fortsätta att sjunga och spela efter avslutade studier. Gruppen har varit verksam 
sedan 1983. 
Oh Happy Day, Sing-a-long: Som en projektdag 2002 i samarbete med Borlänge 
kommuns dagliga verksamhet. Numera drivs den som en studiecirkel genom Sensus 
studieförbund. 
Rockom, RSB, Kiss Anthem: Rockom startades som studiecirkel 1988-89. År 2000 
startade vi Musikfabriken i samarbete med Ljungby kommuns dagliga verksamhet. Det-
ta har nu resulterat i att vi är i gång med att bygga upp en verksamhet som ska heta Kul-
turfabriken inom daglig verksamhet.  
Sinnax: Kom till efter ett musikläger för särskoleelever arrangerat av fritidsverk- 
samheten. 
 
7. Har några hinder funnits på vägen och i så fall vilka? 
 
Borlänge Dagliga verksamhet: Alla som önskar kan inte få musik individuellt, utan 
det finns ett visst avgörande vem som kan få och när. Omsorgstagarna kan få vänta 
ibland på individuell musik. 
Maitraiders: OjOjOj! Fördomar runt funktionshinder och det klassiska ”va kul att ni 
spelar musik, men vad jobbar ni med då”? Människor i olika sammanhang och positio-
ner har även framfört synpunkter på om man verkligen kan hålla på med musik hela 
dagarna och om det är bra över huvud taget!!!???   
Musikupplevelsen: Det mesta har fungerat fint. Ekonomin är alltid ansträngd och man 
får vara noga med var man lägger pengarna. 
 
Esters orkester: Inget svar har getts. 
Musikgruppen Häggarna: Inget svar har getts. 
Oh Happy Day, Sing-a-long: Nix!! Vi har haft mycket medvind och en kanonbra chef 
för den dagliga verksamheten. 
Rockom, RSB, Kiss Anthem: Det har funnits vilja från kommunen, men ingen har 
velat driva en satsning av det slaget förrän nu. Vi har lobbat in konceptet ända sedan år 
2000 och nu får vi se resultatet!  
Sinnax: Hinder finns alltid, då det är dyrt att turnera. Det krävs personal, hyra av bil, 
anläggningar med mera. Rullstolsburna kräver också extra resurser. 
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8. Hur finansieras verksamheten? 
 
Borlänge Dagliga verksamhet: Genom daglig verksamhets budget. 
Maitraiders: Spelgager, uthyrningar av musikteknik, studiojobb. Lokal och handledar-
löner bekostas av kommunen. 
Musikupplevelsen: Genom kommunens försorg, samt sponsorer kring större konserter. 
 
Esters orkester: Genom studieförbundet Vuxenskolan och stöd från Sparbanksstiftel-
sen i Uppland. 
Musikgruppen Häggarna: Genom spelgager och med stöd från Utvecklingspedagogik 
AB i Sollentuna. 
Oh Happy Day, Sing-a-long: Cirkelavgift genom Sensus, fondpengar, bidrag från 
kommunen, kyrkan håller med lokal och vaktmästare. 
Rockom, RSB, Kiss Anthem: Får stöd från studieförbund. Gage från spelningarna. När 
Kulturfabriken startas kommer mer och mer finansieras av kommunens dagliga verk-
samhet. Vi fortsätter att ta ut ersättningar för spelningar, men det kommer att bli lättare 
ekonomiskt efter omorganisationen. 
Sinnax: Försöker leva på sitt gage och lägger till själva för att ha råd att åka på spel-
ningar. Fonder, bidrag från Kommun Fritid.  
 
 

Svar från folkhögskolor 
 
Jag skickade också, via e-mail, ett frågeformulär med sju frågor till 26 folkhögskolor 
som eventuellt har linjer med musikinriktning för personer med intellektuellt funktions-
hinder. Jag fick svar från sju skolor. Tre av dem svarade endast på första frågan och de 
folkhögskolorna redovisas därför inte efter fråga nummer 1. De övriga fyra folkhögsko-
lorna har musikinriktning. En av dem har dessutom en renodlad musiklinje. 
 
Folkhögskolorna som finns representerade är: 
 
Glimåkra Folkhögskola 
Hampnäs Folkhögskola 
Högalids Folkhögskola 
Katrinebergs Folkhögskola 
Ljungskile Folkhögskola 
Mellansels Folkhögskola 
Ädelfors Folkhögskola 
 
1. Har ni någon musikutbildning för personer med intellektuellt funktionshinder (ut-
vecklingsstörning)? 
 
Glimåkra folkhögskola: Vi har en linje för personer med utvecklingsstörning, men inte 
med musikinriktning. Vissa musiktimmar finns på schemat. 
Hampnäs Folkhögskola: Vi har ingen musikutbildning vid vår skola. 
Högalids Folkhögskola: Vi har en musikinriktning på vår Baskurs för deltagare med 
utvecklingsstörning. De har tre timmar musik per vecka plus konserter och uppspel. 
Katrinebergs folkhögskola: Vi har ingen speciell musiklinje men musik ingår i det 
ordinarie schemat med tre klocktimmar i veckan.  
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Ljungskile folkhögskola: Ja, alla får musikterapi vid tio tillfällen per läsår. 
Mellansels Folkhögskola: Baslinjen för elever med lätt utvecklingsstörning har en mu-
sikprofil. Vår musiklinje för elever med särskilda behov riktar sig till elever med neuro-
psykiatriska funktionshinder. 
Ädelfors Folkhögskola: Nej tyvärr. 
 
2. Vilken typ av musikutbildning och när startade den? 
 
Högalids Folkhögskola: Vi jobbar med grundläggande musikkunskaper och ser musik 
som uttryckande konst. Samarbete, självkänsla och gemenskap är bra ord för detta. Mu-
sikinriktningen har funnits sedan 2003 och vi gör ett par konserter per år. 
Katrinebergs folkhögskola: Inget svar har getts. 
Ljungskile folkhögskola: Musikterapi enligt FMT-metoden (Funktionsinriktad musik-
terapi). Den startade 2001.  
Mellansels Folkhögskola: Baslinjen startade höstterminen 1990. Musiklinjen startade 
2001. 
 
3.  Hur många elever finns vid denna linje? 
 
Högalids Folkhögskola: Det är nio stycken i Musikinriktningen. 
Katrinebergs folkhögskola: 12 stycken. 
Ljungskile folkhögskola: 12 stycken. 
Mellansels Folkhögskola: Baslinjen har tio elever. De flesta väljer musikprofilen. Det-
ta läsår har nio elever av tio valt musikprofilen. Musiklinjen har fem elever. 
 
4. Vad krävs för att komma in vid utbildningen? 
 
Högalids Folkhögskola: Att man är intresserad av musik och redan går på Baskursen. 
Katrinebergs folkhögskola: Vi genomför en prova-på-kurs under vårterminen. Ur den 
gruppen antas deltagare till långkursen. 
Ljungskile folkhögskola: Att eleven kan bo själv och klara sig utan assistent. 
Mellansels Folkhögskola: Baslinjen: inga musikaliska förkunskaper. Den sökande ska 
kunna läsa och skriva lite. Musiklinjen: spelprov för att avgöra om de sökande passar i 
samma ensemble. 
 
5. Har ni elever som sökt utbildningen men inte blivit beviljad plats av kommunen och 
LSS? 
 
Högalids Folkhögskola: Nej! Folkhögskolan fungerar inte så. 
Katrinebergs folkhögskola: Nej. 
Ljungskile folkhögskola: Vet ej. 
Mellansels Folkhögskola: Ja. 
 
6. Har ni något samarbete med kommuner och LSS gällande eventuell placering efter 
utbildning? 
Högalids Folkhögskola: Nej, inte från Musikinriktningen. 
Katrinebergs folkhögskola: Ja, vi brukar föra en dialog med kommunen när deltagarna 
är inne på sitt sista år. 
Ljungskile folkhögskola: Vet ej. 
Mellansels Folkhögskola: Ja. 
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7. Vid ja, vilka möjligheter/hinder finns för eleven att fortsätta sin musikaliska bana? 
 
Högalids Folkhögskola: Inget svar har getts. 
Katrinebergs folkhögskola: Vi har deltagare från olika kommuner och möjligheterna 
varierar ju. 
Ljungskile folkhögskola: Inget svar har getts. 
Mellansels Folkhögskola: Svår fråga att svara på. Möjligheterna beror på individen. 
Att få placering i musikaliska sammanhang är små. Att livnära sig på musik är natur-
ligtvis svårt, men för de flesta är det möjligt att fortsätta sin musikaliska bana på hem-
maplan i olika sammanhang. 
 
 

Intervjuer med deltagare i musikgrupper på fritiden 
 
Intervjuerna är gjorda med röstinspelning den 14 december 2007. De har sedan skrivits 
ned ordagrant och förkortats. 
 

Intervju med Mathias, 31  
 
Kan du berätta lite om dig själv? 
– Jag är väldigt intresserad av musik. Musik är livet tycker jag. Jag har varit med i en 
grupp nu sedan 1994. 
Vilken grupp då? 
– Dom heter Häggarna. Det är ett dansband. Dom är väl klassade som dansband, fast nu 
har vi börjat och ta upp lite discolåtar, rock och så där. 
När började ditt musikaliska intresse? 
– Ja, det har väl hållit på sedan jag var tio år kanske. 
På vilket sätt? 
– Min pappa var musiker. 
Vilket instrument spelar han? 
– Han spelar gitarr och är sångare. Jag var med honom jättemycket och tittade och 
ibland var jag med honom på spelningar också när han spelade. 
Vad tycker du om för artister och musik? 
– Min bästa artist, det är Jerka. Sedan tycker jag om Bruce Springsteen. Rod Stewart 
tyckte jag om förr, men han är inte så bra längre för han har ändrat musikstil. Tina Tur-
ner tycker jag också om. Popmusik är överlag bra. 
I början, när du intresserade dig för musik, sjöng du eller spelade du? 
– Nej inte då. Det dröjde ett par år innan jag började. Jag kanske var tolv år när jag bör-
jade på trumskola. Jag spelar trummor. 
Var studerade du någonstans? 
– Jag studerade i Täby. Jag har bott lite överallt, så jag har gått i trumskola i Nyköping 
också. 
Var det på kommunala musikskolan eller privat? 
– Det var nog på kommunala musikskolan tror jag.  Jag gick där ett tag. Jag fick inte så 
långa lektioner direkt, tjugo minuter en gång i veckan.  Jag höll på i åtta år ungefär för 
olika lärare, inkluderat perioden när jag bodde i Nyköping. 
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Hur började du i Häggarna? 
– Jo, jag praktiserade på Häggviksskolan där de håller till och vår ledare har varit mu-
siklärare där. 
Vem är det som är ledare för Häggarna? 
– Han heter Carlo. Han är italienare och är 81 år. Jag hade honom en eller två gånger på 
den där praon och då frågade han om det var någon som spelade något instrument i mu-
sikskolan. Ja, jag sa jag. Jag spelar trummor och letar efter ett band att vara med i. Häg-
garna fanns redan då. De har hållit på sedan 1981, men började turnera 1987.  
Hur ofta repeterar ni? 
– En gång i veckan, ibland kanske flera gånger om det behövs. 
 Har ni spelningar ofta? 
– Vi har haft 20 spelningar sedan augusti 2007. 
Är det mest på kvällar eller helger? 
– Kvällar, sena kvällar, helger. Det är när vi får spelningar. Det är inte vi som ringer och 
beställer. 
Är det över hela landet, eller mest här i Stockholm? 
– Stockholm, men vi har varit i Dubai, Rumänien, Ryssland, nästan över hela världen 
tror jag vi har varit. Jag har varit med på en del av det, bland annat i Italien och Spanien. 
Jag trivs jättebra, fast ibland blir det lite mycket.  
Sjunger du också? 
– Jag sjunger, fast inte samtidigt som jag spelar trummor. Jag tar sånglektioner för en 
sångpedagog också, två gånger i månaden. 
Hur många är det som är med i Häggarna? 
– Vi är elva stycken, fast inte på scenen. Då är vi åtta eller nio stycken. En extra chauf-
för är med. Vi har två minibussar som vi kör med. 
Är det Carlo som oftast är med, eller är det någon annan som leder bandet också? 
– Han är alltid med. Sedan är det hans fru också, men hon har ingenting med musiken 
att göra, fast hon kan säga till om det blir fel ibland och sådär. Hon förstår sig mycket 
på musiken hon också. Hon säljer ju CD-skivorna vi har spelat in, om man säger så.  
Har du någon gång tänkt på om du skulle vilja jobba med musik på dagtid? 
– Det gör jag på dagarna. Det händer att jag måste ta ledigt från jobbet för att åka iväg 
och lira, så det gör jag. Det kan bli när som helst. För mig är musik livet. Utan musik 
vet jag inte hur det hade gått. 
 Sköter ni om ljud och sådär? 
– Ja, vi gör allt, monterar och så. Vi har ingen sån där hjälpreda, utan vi gör allt själva 
och kopplar kablar och så, fast alla håller inte på med det, utan var och en har sin grej 
som dom ska göra. Jag har ju hela trumsetet att sätta upp, så det är nog det. 
Spelar du någonting utanför Häggarna? 
– Jag spelade flöjt förut på skoltid. Det gick inte. Det kändes för barnsligt och inte rätt 
direkt, så jag slutade. 
Har du någonstans där du kan vara och öva trummor? 
– Nej, men jag spelar så ofta ändå, så jag behöver inte. Jag bor annars i lägenhet och kan 
inte spela där. Jag spelar ju flera gånger i veckan säkert, det varierar. Härom året hade vi 
58 spelningar. 
Är han bra Carlo? 
– Ja, han är jättebra. Han är som en pappa för oss. 
Ställer han höga krav? 
– Han vill att allting ska sitta perfekt. Han är kritisk, men det är ju bra det i och för sig. 
Det är han som är ledaren om man säger så. Sedan är hans fru med ibland och hon kan 
också det mesta. Hon är som en mamma för oss. Vi är som en hel familj. 
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Intervju med Christina, 49 
 
Kan du berätta lite om vem du är? 
– Jag heter Christina och är 49 år. Jag är med i ett dansband som heter Vibbarna.  
Trivs du bra där? 
– Ja, jag trivs bra. Kul att träffa kompisarna. 
När började du? 
– Jag började i september 1999. Innan det blev ett dansband var det ett musikprojekt. 
Vem är det som är musikledare? 
– Det är en som har varit med i Häggarna, som har hand om Vibbarna. 
Tycker du att han är bra? 
– Ja, han är bra. 
Hur många är det som är med i bandet? 
– Vi har varit elva stycken. Nu är vi bara åtta då det är tre som har slutat. 
Vilken är din uppgift? 
– Jag sjunger. Ibland brukar jag spela synt, men då trycker jag med fingret bara. 
Är ni ute och spelar mycket? 
– I söndags hade vi en sista konsert innan jul. I februari nästa år ska vi åka och spela på 
Silja Lines båt Silja Symphony i två dagar. Det är första gången vi spelar där.  
 Hur ofta träffas ni och repeterar? 
– På tisdagkvällar brukar vi repa.  
Kan du berätta lite om dina intressen och så? 
– Jag tycker om att sjunga, vilket är mitt intresse. 
Hur länge har du sjungit? 
– Det är svårt att säga. Jag vet inte. Jag har sjungit i kör. Jag har en morbror också som 
är musiker. 
Vad spelar han? 
– Han spelar trummor. Nu är han pensionär, men han spelade tidigare. 
Vilken typ av musik brukar du lyssna på? 
– Det är allt möjligt. Både jazz och svensk musik. Inte hårdrock i alla fall. 
Har du tagit musiklektioner eller gått på någon musikskola? 
– Nej, det har jag inte. 
Inga sånglektioner heller? 
– Nej, det har jag inte gjort. 
Berätta lite om hur du tycker det är på ditt arbete? 
– Jag ska sluta. Nästa vecka är sista dagen jag jobbar. 
Vad ska du göra sedan? 
– Jag ska jobba i en matbutik. Jag praktiserar nu på en konsumbutik i Högdalen och så 
går jag i skolan där heltid. 
Om du fick välja, vad skulle du vilja jobba med? 
– Jag vill och tycker om att jobba i affär. Jag har jobbat i mataffärer förut när jag gick i 
skola i Katrineholm. När man har jobbat på samma ställe i tio år vilket jag nu har gjort, 
så vill man ju göra något nytt. 
Har du någon gång funderat på om det skulle vara kul att hålla på med musik inom 
daglig verksamhet, eller tycker du att det räcker med att utöva musik på fritiden? 
– Ja, om det fanns daglig verksamhet med musik skulle jag vilja det. 
Det kan vara kul att utöva musik på fritiden också? 
– Ja, då vet man att man har någonting att göra på fritiden när man har slutat jobba. 
När ni är ute och spelar, riggar ni upp själva? 
– Ja, vi hjälps åt att rigga upp det som behövs, högtalare och sådant där. 
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När du är ute och spelar med Vibbarna, är det mest på kvällar och helger? 
– Ibland kan vi ha spelningar även på vardagar och då behöver jag ta ledigt från jobbet 
och det brukar gå bra. 
Hur gör ni när ni åker iväg, hyr ni någon buss? 
– Vi hyr två minibussar. 
Är musik ditt stora intresse? 
– Musik är mitt stora intresse. Förut har jag sjungit karaoke på kvällarna. Nu blir det 
inte så mycket för att min kompis har sin kille, så då blir det inte så mycket att man går 
ut på kvällarna. Man sitter hemma och så. Sedan träffar jag min kille också och umgås 
med honom. 
 
 

Intervju med ledare och deltagare vid Stora Blå Kultur i Solna 
 
Intervjun gjordes med röstinspelning den 3 mars 2008. Intervjun har sedan skrivits ned 
och sammanställts. 
 
Vilken typ av musikverksamhet har ni och i vilken omfattning? 
 
Stora Blå Kultur är en kulturverksamhet för personer med intellektuellt funktionshinder. 
Målsättningen är att det ska vara en verksamhet för kulturarbetare. Detta är en daglig 
verksamhet i enlighet med LSS och det är kommunerna som betalar platserna. Vi jobbar 
med musik, bild och filmproduktion. Vi gör musikinspelningar i vår studio. Sedan får 
deltagarna också individuella musiklektioner och det finns även körverksamhet. En kör-
pedagog har arbetat med oss. Vi jobbar mycket med rytmik för att få igång hela kroppen 
och klappar rytmer samtidigt som man går. Dessa rytmer förs sedan över till instrument, 
exempelvis olika träspel, och blir till rytmiska ljudlandskap.  
 
Vi arbetar en hel del med improvisation och experiment, allt utifrån var och ens förut-
sättningar. Mycket byggs på känsla och dynamik. Vi jobbar också med att skriva egna 
låtar utifrån olika teman, till exempel rymden. Vi bygger egna instrument. Vi arbetar 
också med filmproduktion. Film och media vill vi utveckla mer. TV är intresserade av 
verksamheter för personer med funktionshinder och en målsättning är att jobba mer pro-
fessionellt, med musik, film och media. Man kan idag söka sig enbart till bildverksam-
het eller till musikverksamhet. Vi har en hemsida som är mycket viktig för att synas utåt 
och visa vad vi gör i verksamheten (Stora Blå Kultur, hemsida). Där kan man se presen-
tation av deltagarna, bilder, veckans låt och mycket mera.  
 
Vi har samarbete och utbyte med ett europeiskt kontaktnät, different arts, där olika 
verksamheter arbetar med funktionshindrades konstuttryck. Samarbete finns också med 
en japansk dansgrupp i Lund och med en folkdansgrupp. Vi besöker även gymnasiesko-
lor för att öka kunskapen om funktionshinder. Vi har också kontakt med Dramatiska 
Institutet. Olika verksamheter, folkhögskolor med flera, har varit här och föreläst. Per-
sonalen vid Stora Blå Kultur har lång erfarenhet av att jobba med människor. De är pe-
dagoger och musiker. Alla har ett stort engagemang och jobbar för att verksamheten 
skall hålla en hög kvalitet. 
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Hur många arbetstagare deltar i verksamheten? 
 
Det finns 16 platser. Några är här på deltid. Vi har deltagare från hela Storstockholm. 
 
Vad krävs för att kunna delta? 
 
Att man tillhör LSS personkrets. En del söker till verksamheten, andra blir tillfrågade. 
Vi söker deltagare som har intresse och förmåga att hålla i ett instrument. De får gärna 
ha förkunskaper. Önskvärt är att man kan spela på fritiden, då vi ibland är ute och har 
spelningar efter arbetstid. De flesta deltagarna kommer till oss direkt efter gymnasiet 
efter tidigare praktik hos oss. En del kommer från folkhögskola. Det finns samarbete 
med en kulturskola och vi hoppas att fler därifrån ska komma, då de redan håller på med 
musik. Vi vill gärna få in deltagare som är med i musikgrupper på fritiden, men det har 
visat sig vara svårt. Det krävs också att deltagarna kan vistas och utvecklas i grupp.   
 
Har ni scenframträdanden eller projekt och i så fall i vilka sammanhang och hur ofta? 
 
Två arbetstagare har deltagit professionellt i ett filmprojekt. Målsättning finns att kunna 
delta i professionella sammanhang med TV och så vidare. Vi har spelat in en CD-skiva 
och ska spela in en till. Big Blue Band står för spelningar utanför verksamheten. Sex 
arbetstagare och fyra personal är med i det bandet, som repar varje torsdag i vår musik-
studio. Man tar in nya medlemmar allt eftersom. De har även turnerat. Mycket krävs för 
att styra upp ett större band, med låtar, instrument och så vidare. Man jammar mycket 
och det är viktigt. Ett projekt planeras som ska resultera i en lång konsert på en känd 
scen i Stockholm. På fredagarna har man interna framträdanden på egen scen inom 
verksamheten. Detta kallas ”scenen är din”. Man får då agera helt fritt. Det är en bra 
träning att stå inför publik och inför spelningar. 
 
Hur länge har verksamheten funnits? 
 
Den har funnits sedan 2002. Vi har nya lokaler nu och det har tagit ett år att bygga upp 
verksamheten i de nya lokalerna. Vi har musikstudio, musikrum, stort bildrum och me-
diarum med datorer och filmkameror. 
 
När ni startade upp, upplevde ni några hinder på vägen? 
 
Kommunerna var positiva till vår verksamhet och tyckte att det lät spännande. Ett pro-
blem var att veta vilken typ av verksamhet vi skulle ha. Detta är inte så självklart när 
man vill arbeta med skapande på ett friare sätt. Samtidigt finns det en stor frihet att ut-
veckla verksamheten dit man vill. Varje handledare har fria händer att utveckla sitt om-
råde. Det är högt i tak. Man har vissa ramar att hålla sig till och vissa resultat som ska 
uppnås. Det kan ibland vara svårt att få in de deltagare som man vill ha. Det är inte 
självklart att man får plats hos oss. I en kommunal verksamhet kan man inte säga nej till 
någon som söker, eftersom kommunen har skyldighet att erbjuda plats. Vi är en profile-
rad daglig verksamhet och vi har vissa krav på deltagarna som söker för att få en plats 
här. 
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Hur fungerar samarbetet med LSS-handläggare och kommunerna i dag? 
 
Vi har ett bra samarbete med LSS-handläggarna och kommunerna. Det finns ett intresse 
för vår verksamhet. Vi har ett bra läge också. Det finns bra kommunikationer. Detta är 
viktigt eftersom resor annars kan bli mycket dyra för kommuner som ligger en bit ifrån. 
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Analys 
 
 

Enkäten 
 
Insamlingen av materialet har gått relativt bra. Kommunernas representanter har varit 
tillmötesgående när det gäller enkätfrågorna. Några har varit mycket positiva till min 
undersökning och har velat ta del av resultatet. I vissa fall har mailen med frågorna 
skickats vidare till en annan person, som bättre kunnat svara på frågorna. I några fall har 
inte mottagaren förstått hur svaren skulle redovisas. Jag var medveten om att det ibland 
kunde vara tekniskt svårt att svara direkt i mailen, men valde ändå detta för att de till-
frågade inte skulle behöva lägga ned så mycket tid på att svara. Svaren på enkäten ut-
gjorde 47 procent av utskicken och jag tycker att det är ett godtagbart resultat.  
 
Första frågan gällde möjligheterna till musikutövning i daglig verksamhet. Jag har inte 
frågat efter daglig musikverksamhet. Min avsikt har varit att undersöka vilka möjlighe-
ter som finns att utöva musik, stora som små, och därför blev procentsatsen därefter. 
Storstäderna visar en hög procent, 74 procent, jämfört med övriga landet där siffran är 
62 procent. När det gäller musikverksamhet på fritiden (fråga 2) visar storstäderna ock-
så en hög procent, 61 procent, jämfört med 47 procent för övriga landet. Om man jäm-
för med frågan om det finns anställda musikhandledare eller liknande i kommunen (frå-
ga 4), så är procenten där 44 för storstäderna och 23 procent för övriga landet. Av detta 
kan man utläsa att en stor del av musikutövningen består av att ha musik som ett inslag i 
verksamheterna, såväl i storstäderna som i övriga landet. Några har berättat i samband 
med frågorna att det kan vara någon musikhandledare som kommer och exempelvis har 
en sångstund eller att den egna personalen vid verksamheterna anordnar någon form av 
musikutövning. När det gäller frågan om det finns musikhandledare eller liknande i 
kommunen, så gällde den även fritidsverksamheterna. Därför kan man inte utläsa hur 
stor del som finns i respektive verksamheter. 
 
Där det frågas efter orsaker till hinder för musikutövning (fråga 3), har jag inte begrän-
sat svarsalternativen eftersom jag tror att orsakerna kan vara flera. Frågan är dock inte 
korrekt ställd då ordet möjligheter används där jag egentligen menar hinder. Från stor-
städerna svarade endast en stadsdel nej på frågorna som handlar om möjligheter till mu-
sikutövning inom daglig verksamhet och på fritiden. Under de följande delfrågorna (3a 
till 3e) anger stadsdelen inte ekonomiska resurser som hinder, utan att det finns brist på 
utbildad personal och brist på intresse hos brukarna i viss mån. Övriga landet har gett 
skiftande svar på dessa delfrågor. Många har svarat nej på frågan om orsaken skulle 
vara brist på intresse hos brukarna eller kommunen. En del har också svarat att de inte 
vet vilka orsakerna är.  
 
Många har svarat att de inte vet om det finns estetisk linje vid gymnasiesärskolan (fråga 
5). Det finns heller inte så stor samverkan mellan LSS och gymnasiesärskolan (fråga 6). 
 
Frågan som handlar om studier vid folkhögskola har varit något problematisk (fråga 7). 
Studier vid folkhögskola omfattas inte av LSS och flera tyckte därför inte att de kunde 
besvara den frågan med annat än: vet ej. Anledningen till att jag ställde den frågan var 
att jag har erfarenhet av att det kan vara svårt att få ledigt från den dagliga verksamhe-
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ten för studier. Personen riskerar att mista sin plats. Detta framgick dock inte av fråge-
ställningen och svaren blev därför svävande. 
  
Det är anmärkningsvärt att så liten del får plats i linje med den utbildning de gått (fråga 
8). Detta gäller storstäderna såväl som övriga landet. Möjligheterna att påverka sin dag-
liga sysselsättning är dock något större i storstäderna än i övriga landet. 
 
 

Svaren från musikhandledare och folkhögskolor 
 
Vid min sökning på Internet hittade jag många musikverksamheter. De finns utspridda 
över hela landet. Svaren på mina frågor till musikhandledare har gett en inblick i hur 
verksamheterna är organiserade. Genomgående är grupperna aktiva när det gäller fram-
trädanden, inte bara internt utan många turnerar och har spelningar i officiella samman-
hang. Presentationerna ger en bra bild av hur både deltagare och ledare med stort enga-
gemang deltar i samhället och kulturen.  
 
När det gäller folkhögskolorna, hade jag önskat att flera skulle ha svarat. Det är endast 
några av dem som svarat som har en utpräglad musikinriktning. De övriga har bara någ-
ra lektioner i veckan, eller inga musiklektioner alls. Frågeformuläret skickades under 
december månad och tidpunkten kan ha påverkat svarsstatistiken. Påstötningar har 
gjorts men resultatet blev inte så mycket bättre. Det är ändå intressant att notera att en 
av folkhögskolorna med musikinriktning har som mål att eleverna ska få uttrycka sig 
konstnärligt genom musiken, medan en annan har musikterapi som sin inriktning.  
 
 

Intervjuerna 
 
Det är alltid svårt att bestämma sig för vilka intervjuer man ska göra och hur de kan 
tillföra viktig information till undersökningen. Jag bestämde ganska tidigt att jag ville 
göra intervjuer med deltagare i musikgrupper. Jag hade fått information om möjliga 
informanter och de tackade ja till att medverka. De var glada och stolta över att ha blivit 
tillfrågade. Jag tycker att den information de gett är levande och beskriver vilken bety-
delse musikverksamheterna har för dem. Jag har valt att återge intervjuerna ordagrant 
för att man också ska få en känsla för vilka personer de är. Om jag hade skrivit i berät-
tande form, så tror jag att mina formuleringar skulle ha stått i vägen för deras levande 
sätt att svara på frågorna. Båda informanterna har kommit i kontakt med musiken via 
anhöriga och släktingar. Musikgrupperna de är med i betyder mycket för dem. Mathias 
har tagit musiklektioner under lång tid, medan Christina kan räknas som självlärd. 
Självklart så utvecklas de hela tiden genom sin musikutövning.  
 
När det gäller intervjun med ledare och deltagare vid Stora Blå Kultur, så blev det en 
öppen intervju där informanterna berättade helt fritt om verksamheten. Jag samman-
ställde sedan informationen utifrån de frågor som jag tidigare skickat till ledaren. Inter-
vjun ger en bra bild över hur verksamheten fungerar. Mitt syfte var att presentera verk-
samheten, att visa att det går att starta upp en verksamhet som har hög kvalitet och där 
människor med funktionshinder kan få en meningsfull sysselsättning i linje med deras 
intresse. 
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Diskussion 
 
Under mitt undersökningsarbete har jag blivit positivt överraskad över att det finns så 
många musikverksamheter som riktar sig till personer med intellektuellt funktionshin-
der. Många har hemsidor där man kan få information och där man också ibland kan 
lyssna till musikexempel. Vid min sökning på Internet hittade jag förteckningar med 
mailadresser till musikhandledare, kommuner och folkhögskolor. Det underlättade 
mycket för att få kontakt med dem jag ville skicka mina frågor till.  
 
När det gäller enkäten till kommunernas LSS-enheter, så var jag noga med att det blev 
en jämn fördelning över landet för att öka tillförlitligheten i resultatet. Det var viktigt att 
få så många svar som möjligt, eftersom jag redan från början tänkte redovisa svaren 
som statistik. Jag kan så här i efterhand tycka att jag skulle ha tänkt igenom frågorna 
ännu mer innan de skickades iväg. Ibland har de varit lite otydliga och svåra att tolka. 
Min undersökning visar att det finns stora möjligheter för personer med intellektuellt 
funktionshinder att utöva musik i både storstäderna och övriga landet. Man kan konsta-
tera att det finns tydligare ja- svar från storstäderna än övriga landet när det gäller möj-
ligheter för personer med intellektuellt funktionshinder att utöva musik. Svarsalternati-
vet i viss mån har använts oftare av övriga landet.  
 
Resultatet i övrigt ser jag mycket som en presentation av olika verksamheter. Jag har 
velat visa på några exempel hur musikverksamheter har startats upp och hur de är orga-
niserade. Tyvärr fick jag inte så många svar från folkhögskolor. En anledning kan vara 
att de inte har linjer med musikinriktning för intellektuellt funktionshindrade och därför 
inte brytt sig om att svara. 
 
Intervjuerna var mycket givande att göra. Mathias och Christina var stolta över att få 
berätta om sina musikverksamheter. Det är imponerande att grupperna är så efterfrågade 
och att de har en plats på de etablerade scenerna. Deras ledare är verkliga eldsjälar, som 
lägger ner ett otroligt arbete på att organisera både repetitioner och framträdanden. Del-
tagarna musicerar till stor del självständigt på scenen. 
 
Stora Blå kultur i Solna är ett bra exempel på att det går att ha en kvalitativ kulturverk-
samhet i enlighet med LSS. Jag imponerades av hur de skapade så intressant musik ut-
ifrån deltagarnas förmågor. Handledare och deltagare skapade tillsammans. Många som 
arbetar inom daglig verksamhet enligt LSS har vårdutbildning. För att starta en kultur-
verksamhet så krävs det även här eldsjälar som har idéer och tro på att det går att för-
ändra en verksamhet. Glada Hudikteatern i Hudiksvall och Moomsteatern i Malmö är 
ytterligare exempel på hur eldsjälar med sin tro och envisa kamp har lyckats att integre-
ra intellektuellt funktionshindrade i det officiella kulturlivet. Jag hade förmånen att se 
musikalen ”Elvis” och imponerades av vilken professionell föreställning det var. 
 
Reliabiliteten i min undersökning måste ses i förhållande till hur möjligheterna till mu-
sikutövning ser ut idag. När det gäller musikverksamheter, så kan de när som helst star-
tas upp eller läggas ned, så därför är det omöjligt att veta hur resultatet skulle bli vid en 
annan undersökning eller vid en annan tidpunkt. Det kändes ändå viktigt att få göra den 
här undersökningen, eftersom jag inte hittat någon forskning om musik och intellektu-
ellt funktionshinder som även berör den dagliga sysselsättningen. När det gäller validi-
teten, anser jag att resultatet ger svar utifrån syfte och frågeställning.  
 



 30 

Trots att människor med intellektuellt funktionshinder har blivit mer accepterade och 
respekterade i samhället, så kan man konstatera att det är mycket svårt för dem att få ett 
arbete på öppna arbetsmarknaden. Det är tydligt att det behövs fortsatt forskning om 
intellektuellt funktionshindrades rättigheter och möjligheter att delta i samhällslivet. De 
flesta intellektuellt funktionshindrade har någon form av sjuk- eller aktivitetsersättning, 
det som tidigare kallades förtidspension. På grund av detta kan de inte söka arbete vid 
arbetsförmedlingen, eftersom de inte räknas som arbetsföra. Alltså måste någon form av 
bidrag ges. Man kan få en anställning med lönebidrag från försäkringskassan men tyvärr 
så är det få arbetsgivare som är intresserade av att anställa personer med intellektuellt 
funktionshinder, eftersom de oftast behöver handledning. Om de skulle få ett arbete så 
blir det i regel mycket enkla och inte särskilt stimulerande arbetsuppgifter de får utföra.  
 
Det finns dock en strävan hos många att få leva ett så normalt liv som möjligt och då ser 
man ofta ett arbete på öppna marknaden som den enda vägen. Detta har förstås också att 
göra med den politik som för närvarande förs där ett jobb är det enda som räknas, vad 
det än må vara.  Jag har svårt att se hur livskvaliteten skulle bli bättre om de intellektu-
ellt funktionshindrade tvingas ut på öppna arbetsmarknaden, eftersom det idag ställs så 
höga krav på självständighet och effektivitet. Jag kan heller inte se att det skulle vara 
förenligt med de goda levnadsvillkor som förespråkas i LSS. Man får inte glömma att 
LSS kom till just för att tillförsäkra goda levnadsvillkor för personer med funktionshin-
der. Goda levnadsvillkor är inte detsamma som skäliga levnadsvillkor som förespråkas i 
Socialtjänstlagen. Målet måste vara att varje människa ska få möjlighet att leva ett rikt 
och meningsfullt liv utifrån sina egna förutsättningar.  
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Bilaga 1 - Enkät till kommunerna    
                                                     
ENKÄT 
 
Presentation 
 
Mitt namn är Krister Häggkvist och jag studerar vid Kungliga Musikhögskolan i Stock-
holm. Jag håller på med mitt examensarbete och skulle vara mycket tacksam om ni är 
villiga att besvara nedanstående frågor. Jag har intresserat mig för vilka möjligheter som 
finns för personer med intellektuellt funktionshinder att utöva musik inom daglig verk-
samhet / på fritiden. Mitt syfte är att få svar på hur dessa möjligheter ser ut i olika 
kommuner i landet. 
Det enklaste sättet för er att besvara dessa frågor är att klicka på ”svara” och sedan 
kryssa i respektive ruta direkt i mailet och sedan skicka tillbaka det till mig. 
Skriv även i mailet vilken kommun ni representerar. 
Tacksam för svar så snart som möjligt, dock senast den 30 november -07. 
Alla frågor gäller personer med intellektuellt funktionshinder. 
Tack på förhand! 
 
Krister Häggkvist 
Mobil: xxx xxxxxxx 
E-post: xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xx  
 
1. Finns det i er kommun möjlighet att utöva musik inom daglig verksamhet? 
 
ja i viss mån nej vet ej 
    

 
2. Finns det någon musikverksamhet på fritiden, anordnad av kommunen eller 
privat? 
 
ja i viss mån nej vet ej 
    

 
3. Vid nej på fråga 1 eller 2, handlar möjligheten att tillgodose musikverksamhet 
på: 
 
a) brist på ekonomiska resurser? 
 
ja i viss mån nej vet ej 
    

 
b) brist på utbildad personal? 
 
ja i viss mån nej vet ej 
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c) brist på intresse hos brukarna? 
 
ja i viss mån nej vet ej 
    

 
d) brist på intresse hos kommunen? 
 
ja i viss mån nej vet ej 
    

 
e) andra hinder? 
 
ja i viss mån nej vet ej 
    

 
4. Finns det musikhandledare, eller liknande, anställd i kommunen? 
 
ja i viss mån nej vet ej 
    

 
5. Finns det estetisk linje vid er gymnasiesärskola? 
 
ja nej vet ej 
   

 
6. Finns det samverkan mellan gymnasiesärskolan och LSS/daglig verksamhet? 
 
ja i viss mån nej vet ej 
    

 
7a) Finns det möjlighet till studier på folkhögskola med inriktning musik? 
 
ja nej vet ej 
   

 
b) vid ja, finns det i så fall möjlighet att bli beviljad studier vid folkhögskola? 
 
ja nej vet ej 
   

 
8. Kan brukaren få sysselsättning i linje med den utbildning hon/han gått? 
 
ja i viss mån nej vet ej 
    

 
 
Övriga kommentarer:  
 
Jag representerar följande kommun eller stadsdel: 
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Bilaga 2 - Svarsstatistik för stadsdelar i Stockholm, Göteborg 
och Malmö i procentsats. 
 
Antal svar: 23 
 
1. Finns det i er kommun möjlighet att utöva musik inom daglig verksamhet? 
 
ja i viss mån nej vet ej ej svar 
73,92 4,35   21,73 

 
2. Finns det någon musikverksamhet på fritiden, anordnad av kommunen eller 
privat? 
 
ja i viss mån nej vet ej ej svar 
60,87 8,70 4,35 8,70 17,38 

 
3. Vid nej på fråga 1 eller 2, handlar möjligheten att tillgodose musikverksamhet 
på: 
 
a) brist på ekonomiska resurser? 
 
(antal svar: 1) 
 
ja i viss mån nej vet ej 
  100  

 
b) brist på utbildad personal? 
 
(antal svar: 1) 
 
ja i viss mån nej vet ej 
 100   

 
c) brist på intresse hos brukarna? 
 
(antal svar:1) 
 
ja i viss mån nej vet ej 
 100   

 
d) brist på intresse hos kommunen? 
 
(antal svar: 1) 
 
ja i viss mån nej vet ej 
   100 
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e) andra hinder? 
 
ja i viss mån nej vet ej ej svar 
    100 

 
4. Finns det musikhandledare, eller liknande, anställd i kommunen? 
 
ja i viss mån nej vet ej ej svar 
43,48  17,40 13,05 26,07 

 
5. Finns det estetisk linje vid er gymnasiesärskola? 
 
ja nej vet ej ej svar 
26,09 4,35 39,14 30,42 

 
6. Finns det samverkan mellan gymnasiesärskolan och LSS/daglig verksamhet? 
 
ja i viss mån nej vet ej ej svar 
34,79 13,05 8,70 13,05 30,41 

 
7a) Finns det möjlighet till studier på folkhögskola med inriktning musik? 
 
ja nej vet ej ej svar 
17,40  52,18 30,42 

 
b) vid ja, finns det i så fall möjlighet att bli beviljad studier vid folkhögskola? 
 
(antal svar 7b: 4) 
 
ja nej vet ej ej svar 
50   50 

 
8. Kan brukaren få sysselsättning i linje med den utbildning hon/han gått? 
 
ja i viss mån nej vet ej ej svar 
17,40 39,14  8,70 34,76 
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Bilaga 3 - Svarsstatistik för övriga landet i procentsats 
 
Antal svar: 71 
 
1. Finns det i er kommun möjlighet att utöva musik inom daglig verksamhet? 
 
Ja i viss mån nej vet ej ej svar 
61,98 26,77 8,46  2,79 

 
2. Finns det någon musikverksamhet på fritiden, anordnad av kommunen eller 
privat? 
 
ja i viss mån nej vet ej ej svar 
46,48 18,31 22,54 11,27 1,40 

 
3. Vid nej på fråga 1 eller 2, handlar möjligheten att tillgodose musikverksamhet 
på: 
 
a) brist på ekonomiska resurser? 
 
(antal svar: 22) 
 
ja i viss mån nej vet ej ej svar 
9,10 31,82 18,19 31,82 9,07 

 
b) brist på utbildad personal? 
 
(antal svar: 22) 
 
ja i viss mån nej vet ej ej svar 
27,28 18,19 13,64 36,37 4,52 

 
c) brist på intresse hos brukarna? 
 
(antal svar: 22) 
 
ja i viss mån nej vet ej ej svar 
4,55 4,55 40,91 36,37 13,62 

 
d) brist på intresse hos kommunen? 
 
(antal svar: 22) 
 
ja i viss mån nej vet ej ej svar 
4,55 9,10 45,46 31,82 9,07 
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e) andra hinder? 
 
(antal svar: 22) 
 
ja i viss mån nej vet ej ej svar 
 13,64 18,19 50,00 18,17 

 
4. Finns det musikhandledare, eller liknande, anställd i kommunen? 
 
ja i viss mån nej vet ej ej svar 
22,54 15,50 43,67 16,91 1,38 

 
5. Finns det estetisk linje vid er gymnasiesärskola? 
 
ja nej vet ej ej svar 
26,77 30,99 39,44 2,80 

 
6. Finns det samverkan mellan gymnasiesärskolan och LSS/daglig verksamhet? 
 
ja i viss mån nej vet ej ej svar 
36,62 36,62 19,72 2,82 4,22 

 
7a) Finns det möjlighet till studier på folkhögskola med inriktning musik? 
 
ja nej vet ej ej svar 
26,77 15,50 56,34 1,39 

 
b) vid ja, finns det i så fall möjlighet att bli beviljad studier vid folkhögskola? 
 
(antal svar 7b: 19) 
 
ja nej vet ej ej svar 
57,90  31,58 10,52 

 
8. Kan brukaren få sysselsättning i linje med den utbildning hon/han gått? 
 
ja i viss mån nej vet ej ej svar 
12,68 56,34 8,46 12,68 9,84 
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Bilaga 4 - Frågeformulär till musikhandledare 
 
 
Presentation 
 
Mitt namn är Krister Häggkvist och jag studerar vid Kungliga Musikhögskolan i Stock-
holm. Jag håller på med mitt examensarbete och har intresserat mig för vilka möjlighe-
ter som finns för personer med intellektuellt funktionshinder att utöva musik inom dag-
lig verksamhet / på fritiden. Jag skulle vara jättetacksam om ni skulle vilja ta er lite tid 
och svara på nedanstående frågor. Det skulle betyda mycket för mig för att få en helhet i 
mitt arbete. Enklaste sättet för er är att klicka på ”svara” i menypanelen i exempelvis 
Microsoft Outlook Express och sedan svara på frågorna direkt i mailet och sedan skicka 
tillbaka till mig. Alternativt kan ni skicka i worddokument som bifogad fil. Jag är tack-
sam för svar så fort som möjligt, dock senast den 21 december, då jag måste samman-
ställa svaren efter nyår. 
 
Tack på förhand! 
 
Krister Häggkvist 
E-post: xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xx  
 
 

1. Vad har ni för typ av musikverksamhet? 
 
2. Vilken målgrupp vänder ni er till? 

 
3. Vad krävs för att komma med i er verksamhet? 

 
4. Hur många deltagare har ni? 

 
5. I vilka sammanhang har ni uppträdanden och hur ofta? 

 
6. När/Hur har verksamheten startats upp? 

 
7. Har några hinder funnits på vägen och i så fall vilka? 

 
8. Hur finansieras verksamheten? 

 
        
Jag representerar följande musikverksamhet: 
 
Övriga kommentarer: 
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Bilaga 5 - Frågeformulär till folkhögskolor 
 
 
Presentation 
 
Mitt namn är Krister Häggkvist och jag studerar vid Kungliga Musikhögskolan i Stock-
holm. Jag håller på med mitt examensarbete och har intresserat mig för vilka möjlighe-
ter som finns för personer med intellektuellt funktionshinder att utöva musik inom dag-
lig verksamhet / på fritiden. Jag skulle vara jättetacksam om ni skulle vilja ta er lite tid 
och svara på nedanstående frågor. Det skulle betyda mycket för mig för att få en helhet i 
mitt arbete. Enklaste sättet för er är att klicka på ”svara” i menypanelen i exempelvis 
Microsoft Outlook Express och sedan svara på frågorna direkt i mailet och sedan skicka 
tillbaka till mig. Alternativt kan ni skicka i worddokument som bifogad fil. Jag är tack-
sam för svar så fort som möjligt, dock senast den 21 december, då jag måste samman-
ställa svaren efter nyår. 
 
Tack på förhand! 
 
Krister Häggkvist 
E-post: xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xx  
 
 

1. Har ni någon musikutbildning för personer med intellektuellt funktionshinder 
(utvecklingsstörning)? 

 
2. Vid ja, vilken typ av musikutbildning och när startade ni den? 

 
3. Hur många elever finns vid denna linje? 

 
4. Vad krävs för att komma in vid utbildningen? 

 
5. Har ni elever som sökt utbildningen, men inte blivit beviljad plats av kommu-

nen/LSS? 
 

6. Har ni något samarbete med kommuner/LSS gällande eventuell placering efter 
utbildning? 

 
7. Vid ja, vilka möjligheter/hinder finns för eleven att fortsätta sin musikaliska 

bana? 
 
        
Jag representerar följande skola: 
 
Övriga kommentarer: 


