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Vårt förakt för svaghet

U

nder 1800-talet grundlades nya former för de humanitära insatserna i vårt land
genom inﬂytande av intresseföreningar och organisationer. En av målgrupperna var blinda, döva och sinnesslöa barn, som hade visat sig kunna utvecklas
genom nya undervisningsmetoder. Det engagerade och väckte optimism.
Efter några decennier öppnades asyler för ”obildbara” barn och i början av 1900-talet
även för ”obildbara” vuxna. Äntligen blev de synliga! Givmildheten var stor, inte bara
hos enskilda, föreningar och stiftelser, utan även hos landstingen.
Vid samma tid började ärftlighetsforskare påstå att det är de starka och kreativa som
utvecklar vårt samhälle. De fattiga och svaga hämmar utvecklingen och ligger andra till
last. Och än värre – de fattiga familjerna föder betydligt ﬂer barn än de rika familjerna.
Detta ansågs vara början till västerlandets undergång!
Det bedrevs formliga kampanjer där man hyllade de friska och de framgångsrika, medan
de marginaliserade nedvärderades, ja, till och med förföljdes. Alltﬂer började identiﬁera
sig med ”de starka” och förakta ”de svaga”, påverkade av ledande personer. Så här skrev
läkaren Hugo Toll 1913: ”Det är i de allra ﬂesta fall en skam, en stor skam, att vara sjuk
och svag.” ... ”Att man lyckats få en mängd svaga barn att öfverlefva...är inget tecken på
kulturellt framsteg”.

Lindrigt sinnesslöa vuxna, som tidigare assimilerats och, trots allt, ansetts som ”närande”, började nu framstå som vanartade och ett hot mot det starka samhället. Med stöd
av nya testmetoder förklarades alltﬂer som sinnesslöa.
Arvshygienens förespråkare deﬁnierade vilka raser, folkslag och människogrupper som inte
var önskvärda. Det ﬁck sin extrema tillämpning inom nazismen, med dess metodiska
övergrepp på bl a sinnesslöa barn. Dessa barn var den första gruppen som drabbades av
förintelsen.

Äktenskapsförbud, sterilisering och inlåsning på anstalter blev medel riktade särskilt
mot sinnesslöa personer. Vårdhemmen och specialsjukhusen blev allt ﬂer. Både före och
efter andra världskriget, utgjorde dessa anstalter de fattigaste och mest diskriminerande
miljöer vi hade i vårt samhälle, med allmänt accepterade inslag av övergrepp och våld.
Det rådde ett utpräglat ”vi och dom-förhållande”, där föraktet för ”den svage” ﬁck fritt
utlopp.
Idag är respekten för dem med svåra funktionshinder grundmurad och anstalterna är
nedlagda. Personer med intellektuella funktionshinder bor som vi andra. Systemet med
stöd och service till ”den svage” har blivit ett signum för det starka och mänskliga samhället. Insikten att generösa och goda insatser skapar en gemenskap och samhörighet,
som kommer alla medborgare till del, är allmän. Sådana insatser är i verkligheten en
förutsättning för samhällets sociala och ekonomiska utveckling.
Den svage är den starkes styrka! Den styrka som skapas på bekostnad av de svaga är
skenbar och bräcklig.
En större insikt om detta hos ansvariga förtroendemän och tjänstemän skulle skapa en
bättre förståelse för de ekonomiska prioriteringar, som är en följd av rättighetslagen LSS
och en förutsättning för dess tillämpning. Vi skulle slippa den ogenerösa och kortsynta
hållning, som är så vanlig idag. Och slippa höra att vi starka inte har råd att avstå från
vårt överﬂöd.
KG
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Pernilla Glaser skriver brev till sin son Frans

Hej
Frans
M

ITT LILLA HJÄRTA,
vilken fart du har fått. Du hasar eller
snarare hoppar fram på rumpan. Drar
dig upp och river ner tidningen från
bordet, river sönder den, äter på den,
hoppar bort till korgarna med instrument och lyfter ut en trumma, spelar,
hoppar bort till TVn och försöker peta
in trumpinnen i videon, hämtar en bok
och drar mig i byxbenet. Har du tråkigt?
Vi lovade oss själva att inte låta dig bli sittande med ditt bara för att du aldrig protesterade. Men det har vi nog inte riktigt
lyckats hålla. Nu har du börjat protestera.
Du håller väl på att bli stor. Hur gammal är
du? Jag tänker aldrig på det. Visst är det ett
och ett halvt? Vad det nu betyder.
Med din storebror var det hela tiden ”tretton månader, jaha typiskt” och nu kommer den fasen och
den perioden och det vet man ju hur det är. För så
trodde jag då. Att ungar är ungar och lika varandra,
som om privilegiet att vara olik kommer med åren.
Jag jämförde och gladdes över min ﬁna, normala
pojke. Du vet Frans, det där med normal var viktigt
på den tiden, även om jag hellre hade dött än erkänt det, ens för mig själv. Att vara normal är ju inte
alls samma sak som att vara tråkig – det är bara att
tydligt sträva efter det alla andra vill ha, skulpterade
överarmar, köksö, titel, orgasmer, skor, lojala vänner och friska barn. Friska barn som utmärker sig
lagom mycket på det vi alla har bestämt att barnen
ska sträva efter. Att vara normal är att slippa ta striden för det egna. Normal är att gömma sig. Normal
är masten att klamra sig fast vid på en sjunkande
båt. Ja, sen kom ju du och botade mig.

Ä

NTLIGEN EN NORMAL förlossning
skulle man kunnat tro. Jag tände ett ljus i sovrumsfönstret. Så skönt att ha ett värkarbete som inte slog
ut mig fullständigt. Den här gången skulle det gå
lugnt till. Jag väckte din bror och berättade att nu
4

Pernilla Glaser med sönerna Frans och Rufus.

kommer farmor, och jag och pappa åker till sjukhuset, för nu ska det komma en liten syster eller
en liten bror. Vi åkte tysta genom novembernatten.
Staden tom och sköljd i det oranga ljuset från gatlyktorna.
Din storebror och jag, Frans. Vi hade haft så roligt
med min växande mage. Vi brukade rita en bebis
utanpå och en på hans mage också, så att vi hade
varsin. Vi kände på dina fotbollssparkar därinne. Vi
tittade på Lennart Nilssons bilder. ”Titta små öron.
Titta små ﬁngrar”.
Din bror hittade på fantastiska historier om vad
han brukade ha för sig när han själv låg där inne
och ropade med munnen mot min navel : Hallå,
det är din storebror här.
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AG HÖLL DIN PAPPA i handen, Frans, och
jag var alldeles lugn. Jag var övertygad om att allt
skulle gå vägen. En apparat mätte värkintensiteten
och jag kände mig riktigt duktig som hade så tydliga värkar. Ingen ﬂummig förstagångsföderska här
inte. Barnmorskan klämde på magen och sa att här
måste det kollas med ultraljud för det kändes inte
som ett huvud längst ner. Och det kollades med
ultraljud och mycket riktigt hade du vänt dig med
rumpan neråt din busunge och här skulle det bli
snitt. Och din pappa som är lite känslig för blod
och gröna rockar blev blek och ﬁck saftsoppa av
syster. Men jag var lugn och kände att det var väl
nästan toppen att man ﬁck värsta gräddﬁlen den
här gången och jag höll i din pappa och vi såg på
varandra och plötsligt ett bebisskrik. Röster. Din
pappa försvann. Det gick undan. Du hade bajsat i
fostervattnet och det skulle spolas och sköljas och
kollas och jag frågade en syster vid min sida ”vad
blev det” och hon svarade ”en pojke tror jag”, men
på ett märkligt glädjelöst sätt. Det var väl det där.
Du vet.
Äntligen ﬁck jag en snabbtitt på dig där du sträcktes
fram emot mig invirad så att bara ditt lilla ansikte
stack fram. Och din tunga for ut och in, ut och in
och jag kom att tänka på science-ﬁction-såpan ”V”
med ödlemänniskorna och jag sa något om att den
här kan nog vända upp och ner på familjen och oj,
oj, oj, vad jag hade både rätt och fel.

Du låg på neonatalavdelningen och jag låg på uppvaket och din pappa satt ensam i ett förlossningsrum med ostmacka och svenska ﬂaggan och skålade i cider med sig själv och hans tårar rann och
luften var tjock av frågor.

som om det var den naturligaste sak i världen att det
skulle bli just så. Vi kastade
det i förväg uttänkta namnet
och valde ett som passar dig.
Frans som i en liten frans,
men min bästis kallar dig
Franskling. Det blev inte en
ﬂicka med rosetter i håret att
leka löjliga familjen med. Det
blev något annat. Och vi grät
för det kändes som att lämna
bort en bit av sig själv.
Din pappa pratade med din
storebror och förklarade
att du har något som heter
Downs syndrom och att det är
därför som vi var lite upp och
ner. ”Inte jag” svarade han,
”jag har fått en lillebror”.
Och vi ﬁck komma hem och
huset var fullt av blommor
och det kändes konstigt. Allt
var så både-och, att jag blev
helt rutig i hjärtat. Sorg och
försiktig glädje. Panik och
utmattning. Skuldkänslor
inför storebrorsan, som inte
ﬁck det syskon jag hade tänkt
mig. Hat till detta främmande och skräck inför hur allt
skulle bli. Skulle du få vara
frisk? Skulle du växa upp till
någon som kan ta vara på sig

När Pernilla Glaser
läste en artikel där man
öppet förespråkade
aborter på foster som
har Downs syndrom
ilsknade hon till.
Hon skrev ett svar i
form av ett brev till sin
son Frans. Brevet publicerades i tidskriften
Amelia i somras.
– Jag ville nå ut till så
många som möjligt,
säger hon.
Pernilla Glaser är född
1972 och bosatt på
Värmdö utanför Stockholm. Hon har bland
mycket annat arbetat
som regissör och givit
ut två böcker, Robson,
1995 och Om natten,

2004. Nu arbetar hon
som barn- och ungdomsboksförläggare.

Så kom vi samman och du såg
på oss med dina sneda havsblå
ögon och vi gissade och gissade. När du sov gissade vi
att du var en alldeles vanlig liten pojke med ovanligt sneda ögon. När du
vaknade och viftade med
din röda tunga gissade vi
att du var en liten pojke
med Downs syndrom. Efter ett dygn hade vi slutat
gissa och bestämt oss.

D

ET BLEV INTE som
vi hade tänkt oss, mitt hjärta. Och
först då förstod vi hur mycket vi faktiskt hade tänkt oss och förväntat oss,
Pappa Erik Vårdstedt med Frans.
INTRA 4 • 05

5

själv eller ska vi alltid ta hand om dig? Det var omöjligt att inte falla fritt genom framtidens alla möjliga
omöjligheter. Det var omöjligt, jag är så ledsen mitt
hjärta, att inte tänka att det vore bättre om inte. Du
var här. Bättre om du försvann.

M

EN NÄR JAG la dig till bröstet eller
kysste din mjuka, mjölkdoftande kropp försvann
avståndet, oron och tvekan. Min kropp har alltid
älskat dig. Men det tog lite tid att vänja sig vid kärleken.
Dom första månaderna ﬁck inget lov att tillhöra
dig. Alla dina leenden och dina ljud sorterade jag
in under din diagnos. Det vet man ju hur muppar
är. Glada. Sen träffade jag några andra små muppar och deras föräldrar och barnen var lika olika
sinsemellan som föräldrarna. Och jag skämdes
inför dig över min rasism. Du är upptagen med
att sjunga och visa hur man tänder och släcker
hallampan och kittla storebror på magen och
det är så mycket liv och vilja i dig. Jag är inte
rädd längre, för jag ser ju att du är här. Du
får visa vägen och hur du vill ha det.

D

ITT HJÄRTA var så litet som en fågels
där det tickade grönt på skärmen när läkaren lyste
igenom ditt bröst med ultraljud. Ditt hjärta är helt.
Och du är en människa. Såklart. Men det var inte
såklart. Jag drömde att jag bara födde ett huvud,
ensam i en krater. Men du är både hjärta och huvud, armar och ben. Och skratt, min älskling, ett
stort skratt.
Man kan inte hjälpa det. Man måste skratta själv.

Puss och kram
Mamma

F

RÅGOR OM VAD som ska anses naturligt och om naturlighet är
ett begrepp med egenvärde svärmar
genom vår tid med dess plastikkirurgi
och genmanipulation, dödshjälpsdebatt och fosterdiagnostik. I fostervattensprovet sluts cirkeln mellan ja till
livet-fundamentalister och den som
emancipatoriskt förespråkar selektiv
abort. Båda vill kontrollera det ofödda. Båda har bestämt sig och båda
tycker sig veta vad som ﬁnns därinne
i mörkret.
Ingen vet säger jag. Allt kan hända.
Det vet ju du. Ett perfekt foster blir
mördare. En skadad bebis kommer
med lyckan. Någon dör på väg ut i
livet. En annan lever i rullstol med
knapp talförmåga och ändrar hela
världens sätt att se universum. Skit
händer hela tiden. Och mirakel.
Bussar svänger runt hörn, ett hjärta
stannar, ett skalv bildar en våg som
dödar tusentals. Samtidigt möts
blickar. Kärleken ﬁnns. Inte på där
för angiven plats utan överallt samtidigt. I skiten, i sorgen, i förvirringen,
i brådskan, i trängseln, i nöden, i all
hast, i all evighet. Det är inte som
man tänker sig, men nu handlar det
inte om tanken. Utan om hjärtat.
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Supported
employment

Anställning med
personligt stöd

Maria Bryntse och Denise Lindgren arbetar ihop på dagiset Kastanjegården.

Denise har full koll
Denise Lindgren har full koll. När Roland och
hans pappa lämnar dagis är det hon som ropar: Hallå, du glömde overallen! Hon har haft
sin arbetsverksamhet i över ett år på Kastanjegården och hon trivs bra. Hon visar mig den där
vanliga dagisbilden på alla barnen, på förskolläraren Maria Bryntse, som är Denises stöd
i personalgruppen, och på Denise. Hon ﬁnns
med.

F

ör ett och ett halvt år sedan kom Denise
Lindgren, 26 år, till Eva Valtersson på Misa
i Jakobsberg. Misa är ett företag som sedan
mitten på 90-talet erbjudit stöd till dem som vill
prova på ett arbete på den vanliga arbetsmarknaINTRA 4 • 05

den. Denise hade då gått omvårdnadsprogrammet
på vårdgymnasiet men inte fått något jobb efter
skolan. Hon hade deltagit i arbetsförmedlingens
verksamhet, Unga Handikappade.
– Men där satt vi mest och tittade på dator, säger
Denise

Förtroendet viktigt
Genom kommunens LSS-handläggare anlitades
arbetskonsulent Eva Valtersson
– Först har vi en tremånaders kartläggningstid,
berättar hon. Då ringar vi in vilka intresseområden
som personen har, vi tar reda på hur mycket stöd
som behövs, vi gör studiebesök och försöker förtydliga vad olika arbeten kan innebära. Och vi skapar
förtroende.
7

Supported employment
Anställning istället för stöd
Misa har utvecklat något som man kallar ISA-metoden.ISA står för Individuellt Stöd i Arbete. De
personer som väljer Misa vill komma ut i arbete,
men målen ser olika ut för olika personer. De ﬂesta
vill ha en arbetsverksamhet på en vanlig arbetsplats
istället för en klassisk daglig verksamhet. En del har
som mål att komma ut i riktig anställning. Då arbetar de mot att nå t.ex. anställning med lönebidrag.
– I år har fem personer inom Misa gått vidare till
anställning, säger Eva stolt.

Passar inte in

”Det var svårt i början”, säger Denise Lindgren om arbetet på
dagiset Kastanjegården. ”Det var svårt att veta hur man skulle
vara mot barnen. Men nu går det ﬁnt. Mina handledare har
hjälpt mig. Och jag har gjort namnskyltar till allihopa på datorn.”

Misa arbetar med olika målgrupper; neuropsykologiska diagnoser, autism, utvecklingsstörning och
förvärvade hjärnskador.
De allra ﬂesta som Eva stödjer i arbetet har lindriga intellektuella funktionshinder.
– De personerna är inte med i FUB, säger Eva Valtersson. De passar inte in i de sammanhangen och
de vill sällan använda sig av kognitiva hjälpmedel
– även om de skulle ha nytta av dem – därför att
dom inte vill bli utpekade som annorlunda. Som
tur är ﬁnns det nu mobiltelefoner som går att använda på många sätt…

Får inte vara för duktig

Det är lätt att det går fel med arbetsträningen.
– Man måste kunna komma i tid, man måste följa arbetsplatsens regler, man måste kunna utföra
uppgifter och man måste kunna fungera socialt.
Det är svårt att lära sig allt det.
Den stora utmaningen för arbetskonsulenten är
att avgöra hur stödet ska se ut.
– Det är viktigt att inte vara
för duktig, att inte bli en ﬁxare
som löser alla problem åt någon. Man måste kunna trappa
ner stödet och avsluta det när
det inte längre behövs, även
om personen i fråga vill ha
fortsatt stöd. Samtidigt är det
Stödperson
viktigt att veta att många personer
med lindriga intellektuella
på arbetsplatsen
funktionshinder överskattar
Efterhand trappades stödet ner
sin förmåga. Det kan bli svårt
och nu, efter drygt ett år komnär man då möter krav som
mer Eva bara varannan vecka ”Att arbeta med supported employment är att jobba man inte klarar av.
och hälsar på. På dagiset är det med människors förmåga”, säger Eva Valtersson
Maria Bryntse som är stödper- som är arbetskonsulent på Misa.
Ibland misslyckas man
son åt Denise. Hon tycker att
det har fungerat ﬁnt.
När man misslyckas beror det oftast på att matchDenise har aktivitetsersättning och habiliterings- ningen mellan arbetsplatsen och den enskilde inte
ersättning. Men hon tycker att hon borde få mer är rätt. Utmaningen ligger i att hitta en arbetsplats
betalt.
som passar för just den personen som ska ut i ar– Men det viktigaste är att man trivs, säger hon. bete, menar Eva Valtersson.
Alla är snälla här och jag gillar barn.
– Kanske har chefen varit positiv till provanställDenise är också med i en off-job-grupp.
ning men ingen av de övriga anställda. Det kan ock– Vi är fem tjejer som brukar träffas ibland och så vara en strulig organisation där vem som helst
stötta varandra, berättar hon.
skulle ha svårt att komma in som ny.
Förtroendet behövs om man ska våga ta det viktiga steget till en främmande arbetsplats. Till en
början fanns Eva med på plats på dagiset. Denise
skulle inte behöva känna sig ensam.
– Men mest satt jag i kafferummet. Det är viktigt
att man inte går med för mycket i arbetet, då är det
lätt att man tar över, säger Eva.
– Jag hade svårt att komma i
tid i början, skrattar Denise. Jag
ﬁck ha två väckarklockor. En i
sovrummet och en i vardagsrummet. För det är viktigt att
man kommer i tid.
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Ett annat hinder kan vara att de som har aktivitetsersättning får lika mycket betalt om dom stannar
hemma.
– Det borde ﬁnnas lite smidigare lösningar så att
det faktiskt gav mer om man går och jobbar. Det är
nog många i landet som skulle stanna hemma från
jobbet om dom ﬁck lika mycket betalt…
Men det allra vanligaste misslyckandet handlar
om svårigheter att passa tider och hög frånvaro.
– Där får man passa sig, skrattar Eva Valtersson,
för man kan inte avveckla sig själv om man har börjat fungera som väckarklocka åt någon.

Arbetsplatser som ställer upp
Verksamheten med supported employment bygger
på att det ﬁnns arbetsplatser som ställer upp.
– Oftast är det någon på arbetsplatsen som är positiv därför att han eller hon har egna erfarenheter
av funktionshindrade. Men det är också viktigt att
arbetsplatsen får något ut av det. Att kanske varumärket kopplas samman med ett socialt engagemang, att arbeten utförs som kanske inte skulle ha
blivit gjorda annars och att det sociala samspelet
ger positiva vinster.
Eva Valtersson berättar att man har kontakt med
många företag
– Men allra bäst på att ta emot personer med
funktionshinder är COOP, säger Eva Valtersson.
Skriv det, med dom har vi ett superbra samarbete!
Text och bild: Hans Hallerfors

Va r för är de
t så få
s o m j o bba r
med pers o n
l i g t stöd
M

immi Darbo är ordförande i den Svenska Föreningen för Supported Employment. Hon
har tio års erfarenhet av arbete som arbetskonsulent och hon är besviken på att metoden fått så litet
genomslag i Sverige.
– Det ﬁnns så många proppar som hindrar, säger
hon. Supported employment ställer krav på samhället att hitta nya former. Men många använder
hellre de gamla systemen. Man stänger in folk på
Samhall eller i ”den dagliga verksamheten”.
Mimmi Darbo tycker att det borde vara en självklar rättighet för alla som inte klarar av den ordinarie arbetsmarknaden, att åtminstone få prova på
att komma ut och jobba med stöd.

Ny generation
Klas Pettersson, yrkesvalslärare på särskolan i Linköping, håller med.
– Nu håller den första generationen särskoleelever, som vuxit upp hemma, på att ta klivet ut i arbetslivet, säger han. De har helt andra krav och en
annan företagsamhet. Vilket bland annat lett till att
man inte vill ta de praktikplatser som vi erbjuder i
särskolan. Man vill inte ha några skitjobb och man
vill inte kopplas samman med ”den där jävla muppskolan”. Vi lever också i ett samhälle där vi undantar allt större grupper från arbetsmarknaden. Det
blir en utmaning för samhället att hitta lösningar

?

på detta. För i ett öppet demokratiskt samhälle
måste alla vara med. Supported employment är ett
sätt att underlätta för dem som nu undantas från
arbetsmarknaden att komma med.

SIUS
Bengt Eklund har varit med och startat SIUS (Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd). Det är
en form av Supported Employment som drivs av
AMS. Länsarbetsnämnden utser en särskild stödperson åt en person med arbetshandikapp som behöver extra stöd och träning i inledningsskedet av
en anställning.
– Vi började med detta i början på 90-talet, säger
han. Det har varit ett bra sätt att jobba på, men vi
har också stött på fördomar i samhället och i systemen. Det är dessa fördomar som är våra ﬁender.
”SIUS-konsulenten” har en viktig funktion. Det
är hon/han som kontaktar arbetsgivaren om en
möjlig anställning. Finns det lämpliga arbetsuppgifter kan man besluta om SIUS. Då får personen
tid att träna sig i arbetsuppgifter och annat som
krävs för att klara av arbetet. Tanken är att stödet
ska behövas högst sex månader. Finns behov kan ett
visst uppföljningsstöd lämnas under ett år
Enligt AMS egen statistik var det 2 962 personer
som påbörjat SIUS mellan jan –03 till feb –05. Av
dem hade 817 intellektuella funktionshinder.
HH

SFSE, Svenska Föreningen för Supported Employment (www.sfse.se) bildades 1997. Man är
medlem i European Union of Supported Employment (www.euse.org). En annan europeisk
organisation som arbetar med samma frågor är EASPD, European Association of Service Providers for persons with Disabilities (www.start-labor.org).

INTRA 4 • 05

9

Supported employment

”Man hamnar
så lätt på den
särskilda vägen”
S

ivert Antonson är en av dem som kan mycket om supported
employment. Han har ivrigt forskat och propagerat för funktionshindrades rätt till riktiga arbeten. Just detta med att arbetet inte bör vara något låtsasarbete poängterar Sivert Antonson.
– Ett riktigt arbete kännetecknas av att det ﬁnns en arbetsgivare
som behöver få något gjort under en viss tid, att man erhåller
lön, att man jobbar en fastställd tid och att man har en titel.

Sju av tio får jobb

Sivert
Antonson har
jobbat inom handikappomsorgen sedan slutet
på 60-talet. Han är numera
universitetslektor och ﬁl dr i handikappvetenskap vid Örebro Universitet,
där han också undervisar vid det
Sociala omsorgsprogrammet (140 p) i
handikappvetenskap.

Att läsa:
Sivert Antonson, Stödets betydelse – supported employment – i kampen för arbete
och att bryta utsatthet. 2002.
184 sidor. Örebro Universitet,
Kan beställas från Örebro Universitets bibliotek,
tel: 019-303221,
e-post: nina.nilsson@ub.oru.se
Eva Jeppson Grassman, Sivert
Antonson m ﬂ, Att drabbas
och att forma sitt liv. 2003.
Studentlitteratur. 193 sidor.
Pris: 193 kr.
Beställes från:
www.studentliteratur.se
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I de verksamheter som bygger på supported employment är resultaten goda, tycker Sivert Antonson.
En betydelsefull orsak är att man i Sverige ofta
använder sig av lönebidrag.
– På stiftelsen Activa här i Örebro, som
arbetar med supported employment, får
ungefär sju av tio jobb. Riktiga jobb.
Varför är det då inte ﬂer som får prova supported employment?
– Det beror nog på att det fortfarande är ett nytt
tänkande. Metoden utarbetades i USA och där ﬁnns inte samma lagverk
och tradition som här. Vi har jätteﬁna lagar, som LSS, och av hävd har vi
slussat in de ﬂesta med utvecklingsstörning i den dagliga verksamheten
eller i Samhall. Och därifrån har man inte kommit ut. Man hamnar så
lätt på den särskilda vägen. Och där är det inte arbete som gäller, utan
sysselsättning.

Bort från träningsivern
För att man ska lyckas med supported employment är det viktigt att man
gör saker i rätt ordning och på rätt sätt.
– Först börjar man arbetet, sedan tränar man, slår Sivert Antonson fast.
Vi har varit så vana vid att se det tvärt om. Men man måste komma bort
från träningsivern. Den som säger att man först måste träna så mycket
att man kvaliﬁcerar sig till ett jobb eller, som det heter, till att ”stå till arbetsmarknadens förfogande”. Alla i arbetsför ålder är dugliga att utföra
något slags jobb!

Små företag bäst
Men det gäller inte bara att få jobbet, man måste kunna behålla det
också.
– De som arbetar med supported employment är bra på att se till så att
folk får jobb. Men i många fall blir inte anställningen så långvarig som
man hoppas. Det jag har sett nu, är att det fungerar bäst i små företag,
eller på små arbetsplatser. Där uppstår ofta ett engagemang som ligger
bortom de rent ekonomiska resonemangen. Många sådana arbetsgivare
är oerhört justa!
Hans Hallerfors
INTRA 4 • 05

Supported employment
Karl Grunewald har läst Sivert Antonsons bok: ”Stödets betydelse – supported employment – i kampen för arbete och att bryta utsatthet”. Här kommer en sammanfattning
av bokens innehåll.

En väg till arbete
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upported Employment har använts i ett 20tal år i USA. Från början växte den fram i
arbetet med att skapa sysselsättning för personer med utvecklingsstörning. I Sverige har Supported Employment funnits sedan 1993 som ”SIUS,
särskilt introduktions- och uppföljningsstöd”. Ändå är
det alldeles för få personer med utvecklinsstörning
som har fått möjlighet att prova på arbete med personligt stöd.

Inget låtsasarbete
Målet med Supported Employment är att en person med funktionshinder skall kunna få ett stadigvarande arbete. Han skall jobba på arbetsplatsen
på samma villkor som andra arbetstagare. Med ett
riktigt arbete slipper han en stigmatiserad roll som
både arbetslös och funktionshindrad i samhället.
Poängen är att man utnyttjar det naturliga stöd,
som uppstår när arbetstagare hjälper varandra. Arbetet ska vara ett riktigt arbete som förekommer
normalt på arbetsplatsen, det ska inte vara ett låtsasarbete. Man inriktar sig i första hand på bra och
välkända arbetsplatser. Om ryktet sprider sig att det
fungerar bra, får företaget god publicitet.

Helhetstänkande
Supported Employment som metod bygger på tre
begrepp:
• helhetstänkande,
• gränsöverskridande arbetssätt och
• nätverksbygge.
Helhetstänkande innebär att man gör en noggrann
genomgång av personens tidigare erfarenheter såsom skolgång, tidigare arbete och livserfarenhet.
Därefter tar man reda på den arbetsökandes önskemål och vad han vill arbeta med.
Gränsöverskridande arbetsätt innebär att arbetskonINTRA 4 • 05

sulenten försöker att hitta lämpliga arbetsgivare
utifrån den arbetssökandes önskemål.
Nätverksbygge innebär att den arbetssökande och
arbetskonsulenten söker skapa goda relationer mellan den arbetsökande och kamrater på arbetsplatsen. Man vill få dem att fungera bra tillsammans.

Tre steg
Man arbetar i tre steg:
• före arbetstillträdet,
• under arbetet, då man även har inslag av träning
och
• efter arbetsplaceringen, då man gör en uppföljning.
Traditionellt har man ofta haft olika typer av träning som man tänkte skulle leda till arbete. Men i
supported employment är det arbete först och träning på arbetsplatsen.

Arbetskonsulent
Varje arbetssökande har en arbetskonsulent. När
man är redo för steget ut på arbetsmarknaden är
det denne som letar rätt på en arbetsplats. Arbetskonsulenten följer med den arbetsökande och arbetar tillsammans med honom i början. Successivt
tar arbetsgivaren över hela ansvaret och stödet utifrån upphör gradvis.
I USA läggs tonvikten på hur arbetsanpassaren
skall agera på arbetsplatsen för att ﬁnna en eller
ﬂera stödpersoner.
I Sverige läggs kanske större vikt på kartläggning
av arbetsplatser, olika myndighetskontakter och tid
för att skapa bra kontakt med den arbetssökande.

Stora olikheter
Antonson har intervjuat 21 unga människor med
utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder el11

Supported employment
ler rörelsehinder som har haft supported
employment.
Han har undersökt deras levnadsvillkor,
vilken betydelse stödinsatserna haft och vilket roll anhöriga och andra har spelat. Han
har frågat sig hur man kan förstå att vissa
personer med funktionshinder klarar utsatta arbetssituationer, medan andra hamnar
i svårigheter? För det är slående hur olika
intervjupersonerna klarade sin arbetssituation. Vissa var resursstarka med höga ambitioner och ett starkt stöd från sin omgivning.
De klarade sitt arbete bra. Andra var resurssvaga med ett svagt stöd och stora problem
på arbetsplatsen.

Särapparaten en börda
Personerna med utvecklingsstörning mådde
i allmänhet dåligt, mycket på grund av att
de var bedömda som utvecklingsstörda. De
skyltade inte gärna med att ha gått i särskola
och försökte på olika sätt att dölja sin utvecklingsstörning. De mörklade den.
Flera av dem ansåg sig inte handikappade
och ville inte förknippas med andra handikappade. Eller som Antonson uttrycker det:
”De såg hela samhällets särapparat som en
börda, som de ville kasta av sig”.

Relationsproblem
De med psykiska funktionshinder hade andra svårigheter, givetvis beroende på att deras problem var psykiska och inte kognitiva.
De led av svåra problem som de fått redan i
barnaåren och som vanligtvis handlade om
relationsproblem till nära anhöriga och andra viktiga personer. Dessa personer hamnade i bland i ensamarbete, utan chans till
arbetsgemenskap.

Känna sig behövd

Deinse Lindgren har hittat sin plats. Fyra dagar i veckan,

Personerna med rörelsehinder hade inga
klockan 9–15, arbetar hon på dagiset Kastanjegården. Hon
kognitiva eller psykiatriska begränsningar
är stolt över att det gått så bra. ”Jag trivs jättebra”, säger hon.
och då inte heller några svårigheter att sätEva Valtersson, t h, har fungerat som stöd. I början fanns Eva
ta ord på sina funktionshinder. För denna
alltid med i bakgrunden, men nu, efter mer än ett år, kommer
grupp var det viktigt att känna sig behövda
hon bara på besök varannan vecka.
på en riktig arbetsplats. För dem innebar det
ett dilemma att få en specialanpassad arbetsplats eftersom som de ville vara som alla andra på framgångsfaktorer. Här är några exempel:
• att personen kunde lita på sin omgivning,
arbetsplatsen
• att personen synliggjorde sin funktionsnedsättning
och blev betydelsefull på arbetsplatsen.
Stödinsatserna räcker inte alltid
• att anhöriga, vänner och arbetskamrater på arDetta kan sägas vara en dyster och inte särkilt upp- betsplatsen ställde upp.
muntrande bild och Antonssons slutsats är att samMotgångar till trots, väljer de allra ﬂesta arbete
hällets stöd inte räcker till när en person får svårig- framför arbetslöshet för, som Antonson skriver,
heter på sin arbetsplats eller hamnar i en i övrigt ”det är betydelsefullt för varje människa att äga en
problematisk livssituation.
social roll som front mot stämplingseffekter och
segregationsrisker”.
Framgångsfaktorer
Karl Grunewald
Men det ﬁnns trots allt de som klarat sig utmärkt
och Antonsson identiﬁerar ett antal, vad han kallar
12
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ÄTTEN TILL PERSONLIG ASSISTANS
är tillsammans med institutionsavvecklingen de två faktorer som inneburit de
största förändringarna för personer med funktionshinder under de senaste 50 åren. Även
för dem som inte bott på institution och som
inte har personlig assistans innebär dessa avgörande historiska steg att positionerna ﬂyttats fram. Synen på vad funktionshinder är och
synen på samhällets ansvar har ändrats. Det
har vi alla glädje av.
Ändå har utredningarna om den personliga
assistansen avlöst varandra. Orsaken är framför allt att kostnaderna blivit betydligt högre än
vad man först räknade med. Det beror på att
det är ﬂer som beviljats personlig assistans
(ca 16 700) och på att de ﬂesta behöver ﬂer
antal timmar ( i genomsnitt ca 95 tim/vecka)
än beräknat.
Statens och kommunernas sammanlagda
kostnad för personlig assistans är idag ca 15
miljarder kr per år, vilket som jämförelse är
dubbelt så mycket som statens samlade kostander för integration, hälften av vad medlemsavgiften till EU kostar och en tredjedel av statens kostnader för högskolor och forskning.
Statsmakterna har på olika sätt fösökt att få
kontroll över kostnadsökningen för personlig
assistans. Ett led i detta var att vältra över
en del av kostnaden på kommunerna vilket
skedde 1997. Den nuvarande Assistanskommittén har försökt dra sitt strå till stacken genom att föreslå ökad kontroll av assistansanordnarna.

Förslag som syftar till förenklad byråkrati och
bättre kostnadskontroll är bara att välkomna.
Det är uppenbart att en del oseriösa privata
assistansﬁrmor levt högt på den bristande kontrollen och det oklara regelkverket. De som under senare år gödslat handikapptidskrifterna
med dyra helsidesannonser (är det därför handikapprörelsen varit så tyst?) samtidigt som
man kapat åt sig stora vinster, har allvarligt
misskrediterat assistansreformen. Självsaneringen har inte fungerat.
Likaså behövs en förbättrad tillsyn av själva
verksamheten. Det var naivt att tro att ett område med så känsliga och komplicerade relationer skulle kunna fungera utan tillsyn.
Idag, efter tio år, är det lätt att konstatera att
assistansreformen inte var tillräckligt genomarbetad. Den tillkom i all hast. Man borde t ex
ha byggt in ettårsuppföljningar.
Kostnaden för personlig assistans kommer
säkert att stabiliseras så småningom. Den är
helt enkelt det pris som samhället solidariskt
behöver betala för att kunna leva i visshet att
sämre lottade individer kan leva ett gott liv.
Personlig assistans är här för att stanna.
Idag ﬁnns ingen politisk kraft som ifrågasätter
att de med svåra funktionshinder ska ha ett
individuellt utformat stöd, som gör det möjligt
för dem att leva bra liv.
Men den personliga assistansen behöver bli
bättre. Det går inte att bygga det huvudsakliga
stödet till funktionshindrade på outbildad och
lågavlönad personal, utan trygga anställningsvillkor.
Red.

Kirsi Andersson, chef för personliga assistenter i Älvsjö:

Personlig assistans måste förbättras!
Kirsi Andersson kan jämföra. Hon var med
på den tiden när stödet till funktionshindrade organiserades genom hemtjänstens försorg.
”Personlig assistans har inneburit stora förbättringar”, slår hon fast.

K

irsi Andersson är enhetschef på Älvsjö stadsdelsförvaltning i Stockholm. Hon är en av
dem som har hand om individuellt stöd,
personlig assistans, ledsagare och kontaktpersoner
mm. Hon är utbildad socionom och har lång erfarenhet av att organisera stödet till funktionshindrade.
INTRA 4 • 05

– Det är svårt att beskriva hur grymt och dåligt
stödet fungerade innan rätten till personlig assistans fanns, säger hon. Den som var beroende av
hemtjänsten ﬁck ﬁnna sig i att stödet bara fanns
vissa tider och att man aldrig kunde veta vilken personal som kom. Dagen styckades upp och styrdes av
hemtjänsten. Behövde man akut hjälp kunde man
visserligen larma, men då ﬁck man snällt vänta på
sin tur.

Individuella önskemål
Idag kan Kirsi Andersson se till så att de som anlitar
kommunen som assistansgivare får ett individuellt
utformat stöd.
13

Personlig assistans
– Personalomsättningen runt den enskilde
brukaren är mycket mindre, det blir ett hanterbart antal assistenter och de personliga
önskemålen respekteras.
Ibland kan de personliga önskemålen gå
stick i stäv med kommunens personalpolicy.
– Ja, det är inte ovanligt att man inte vill ha
invandrare, eller att man bara vill ha invandrare från ett visst land, eller att man inte vill
ha manlig personal, eftersom man menar att
alla män i vården är bögar och dom vill man
inte veta av o s v. Då har vi inget annat val än
att tillmötesgå önskemålen. Inte minst av hänsyn till den personlige assistenten, som måste
kunna känna att han/hon är önskvärd på arbetsplatsen.

Kritisk till mycket

Kirsi Andersson har lång erfarenhet av arbete med assistans i Älvjsö stadsdels-

Trots de stora förbättringarna som assistansre- nämnd i Stockholm. ”Det ﬁnns mycket som behöver förbättras”, säger hon.
formen inneburit ﬁnns det mycket som Kirsi
är kritisk till:
– Penninghanteringen runt personlig assistans tänker på när man börjar arbeta som personlig asslår alla rekord i krånglighet. Det måste gå att ﬁnna sistent åt sin make/maka eller sitt barn. Ofta kan
ett smidigare system än vad som är fallet idag, när man beﬁnna sig i kris och känner man att man
pappersexercisen mellan försäkringskassan, kom- verkligen vill satsa allt för att hjälpa den anhörige.
munen och den personlige assistenten är löjligt Man kanske säger upp sig på sitt jobb. Vad man
inte tänker på är att åren går. Att man lätt tappar
obegriplig!
Kirsi Andersson anser också att pengarna från kontakten med arbetsmarknaden, att man går in i
försäkringskassan inte räcker för att betala den re- ett livslångt ekonomiskt beroende av sin funktionsella kostnaden för den del av den personliga assis- hindrade anhörig. Man blir äldre och kan få det
svårt att orka med arbetet som personlig assistent.
tansen som överskrider 20 tim i veckan.
– Vi har ju ett annat ansvar för våra arbetstagare Det sociala livet kan krympa och man kan känna sig
än vad många privata ﬁrmor har. De ﬂesta kommu- instängd. De som är personliga assistenter åt sina
nalt anställda assistenter är fast anställda och vi har barn kan ha svårt att släppa taget när barnet blir
också en större del av arbetet förlagt på obekväm vuxet. Man blir äldre, men eftersom man bundit
sig ekonomiskt till barnet, så kämpar man vidare
arbetstid.
Dessutom tror hon att kommunen är sämre än de till pensioneringen.
privata ﬁrmorna på att ansöka om förhöjd ersättBättre regelverk
ning för assistansen.
– Men herregud! Det är ju skattepengar, antingen Kirsi Andersson efterlyser också ett bättre regelverk
det är staten eller kommunen som betalar.
runt den personliga assistansen.
– Idag är det svårt att säga var gränserna går. Dels
ﬁnns det oklarheter runt personkretstillhörigheten.
Krävande arbete
För dem som förutom sitt funktionshinder också
Att vara personlig assistent är ett krävande arbete.
– De som trivs bäst är de som arbetar deltid och har psykiatriska problem och/eller missbruksprostuderar eller sysslar med något annat vid sidan om. blem fungerar inte stödet idag. Och samarbetet
Man måste få inspiration och avkoppling från an- mellan landsting och kommun är bristfälligt.
Det ﬁnns också problem runt assistansernas arnat håll. Har man det så orkar man ofta hålla på i
betsuppgifter.
Vad får assistenten göra och vad bör
många år. Det är svårare att orka med för dem som
han/hon
inte
göra?
jobbar heltid. Den största svårigheten är att kunna
Som exempel tar Kirsi Andersson upp ett fall där
vara både professionell och personlig när man arassistenten
målade om brukarens villa på arbetstid.
betar i någon annans hem.
Brukaren menade att om han inte hade haft sitt
funktionshinder var detta något som han själv hade
Anhörigvårdare
gjort. Det hade ingått i den dagliga livsföringen för
På ett område är Kirsi Andersson bestämd. Hon re- honom.
kommenderar ingen att bli anhörigvårdare.
– Det ﬁnns många sådana frågor: kan assistenten
– I början tyckte jag att det var alldeles utmärkt köra brukarens bil? Vilka hushållssysslor ingår, och
att de som hade en anhörig med funktionshinder vilka gör det inte, när man jobbar i någons hem?
kunde få betalt för allt det merarbete som man ut- När övergår stödet till att bli fråga om rent utnytträttar. Men jag har så många negativa erfarenheter. jande av den personlige assistenten?
Det ﬁnns så många avigsidor som man kanske inte
Text och bild: Hans Hallerfors.
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När allt går fel...
Dom har sagt upp sig för bara två veckor sedan. Fem personliga assistenter. Hela personalstyrkan. Dom är ilskna, ledsna
och lite rädda. Dom vill vara anonyma, för dom tror att dom
kan bli utsatta för repressalier. Men dom vill ändå berätta.
Alla namn i denna artikel är ﬁngerade.

H

istorien börjar på samma sätt för alla fem. De har hört, genom reklamkampanjer och från andra, att det är bra att jobba som personlig assistent. Tre av dem har redan tidigare
provat på jobbet och vill gärna fortsätta.
De får arbete som personlig assistent åt Thomas som är ganska nyinﬂyttad i staden. Thomas är ca 20 år och ﬂerfunktionshindrad. Han
har inget talspråk, har epilepsi och behöver hjälp med det mesta.
Thomas bor ensam i en egen liten enplansvilla.

Trevligt i början
I början är allt trevligt. Mamman, som också är arbetsledare, personlig assistent och god man åt sin son, instruerar.
– Jag tyckte att det var underbart, säger Birgitta, som lämnat äldreomsorgen efter 20 år som vårdbiträde, därför att hon inte orkade
med alla tunga lyft och den ökande stressen.
– Man kände verkligen att man kommit rätt. Mamman/arbetsledaren verkade vara en så jättegullig människa.
Men situationen förändrades gradvis. Hela tiden jobbade man
ensam med mamman och ﬁck inte träffa någon av de andra
i personalstyrkan. Efter ett tag hände det att man blev ombedd att uträtta olika ärenden, som låg lite utanför de
egentliga arbetsuppgifterna. Det kunde gälla att hämta ett glas vatten eller värma lite mat åt mamman.
Dessutom ﬁck man mer och mer kritik.
– Man gjorde aldrig rätt, berättar Eva. Man
ansträngde sig hela tiden för att det skulle bli
bra. Men det hjälpte inte. Hon letade efter ”fel” och rackade ner på det mesta.
Det var småsaker som att strumporna
inte var riktigt påtagna, att fönstret
var öppet o s v. Ibland ﬁck man rejäla
utskällningar. Då kände man sig så
värdelös. Hon rutade in hela arbetsdagen med olika uppgifter, mest var
det städning och åter städning.
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Ensamarbete
Eftersom man hela tiden jobbade ensam hade man
svårt att få stöd från de andra i arbetsgruppen.
Arbetspassen var långa. På natten arbetade man
12–13 timmar och på dagen arbetade man för det
mesta 8–9 timmar, men ibland upp till 12 timmar.
Det fanns inga raster inlagda och inte heller några
måltidsuppehåll, så man ﬁck försöka smyga i sig
den medhavda maten när det blev någon minut
över. Rapporttiden mellan passen var fem minuter
och den låg utanför schemat och var inte betald.
Dessutom pratade mamman/arbetsledaren illa om
andra arbetstagare.
Hon hade sina hackkycklingar. Det är de alla ense
om. Mest var det Ulla och Eva som var i onåd, eftersom de ändå vågade protestera och säga ifrån.
Eva ﬁck det extra jobbigt.
– Till oss sa hon att hon skulle testa henne och se
vad hon tålde, berättar Elin.
Inte heller när man hade konferens tillät mamman att personalen diskuterade med varandra.
– Hon sa till oss att vi skulle vara tysta. Och så
gick hon igenom en rad punkter och därefter var
mötet slut.

Brister i arbetsmiljön
Bristerna i arbetsmiljön var många.
– Vi var förbjudna att använda golvliften som
fanns. Den ﬁck bara användas som hoppgunga åt
Thomas. Han vägde ca 35 kg och man ﬁck ensam
lyfta upp honom till skötbord och till sängen, säger Birgitta, som redan tidigare hade problem med
ryggen.
– Vi var också förbjudna att använda engångshandskar trots att det var mycket ohygieniskt. Och
vi ﬁck inte tvätta när vi behövde. Hans tyghaklappar
ﬁck vi inte tvätta i maskin, bara manuellt. Dom var
nästan alltid smutsiga.
Även mamman och hennes man arbetade som
personlig assistenter åt sonen.
– Men hon gjorde inte sina arbetsuppgifter när
hon arbetade som assistent. De ﬁck vi ta hand om
efteråt. Hennes man hoppade för det mesta in och
arbetade åt henne på morgnarna. Det konstiga var
att både hon och hennes man samtidigt var sjukskrivna. Vi förstod aldrig det där.

Märkliga arbetsvillkor
Arbetsvillkoren var stundtals märkliga. Deras schema ändrades hela tiden och schemaläggningen användes för att belöna eller straffa personal.
– Våra semestrar lade hon ut som hon själv bestämt utan att prata med någon. Ingen ﬁck semester när dom själva ville. Eva ﬁck t ex bara 6 dagar
på hela sommaren.
Personalen hade inte heller någon handkassa
att använda när man var ute med brukaren. Man
tvangs lägga ut pengar ur egen ﬁcka för honom.
Man tvangs också att ringa efter färdtjänst och liknande från den egna privata telefonen, eftersom
man var förbjuden att använda brukarens telefon.
De långa ensamma arbetspassen blev alltmer
skräckblandade för personalen. Många stod inte ut
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med arbetsvillkoren. På två år har mer än femton
personliga assistenter, d v s tre hela arbetsgrupper
passerat.

Fick ljuga om blöjbyte
De som arbetade på natten tvingades storstäda hela
natten enligt ett fastlagt schema. Sedan skulle den
som arbetade dag göra om samma städning. Däremot ﬁck nattpersonalen inte byta blöjor på Thomas.
– Även om han var vaken och hade bajsat eller kissat på sig ﬁck vi inte byta. Men det gjorde jag ändå,
säger Ulla. Sedan ﬁck man ljuga om det.
Thomas hade både anfallsmedicin och medicin
för magbesvär. Men medicineringen sköttes på ett
mycket märkligt sätt.
– Hon ändrade medicineringen lite då och då på
eget bevåg. Vi ﬁck dela direkt ur burkarna och det
fanns ingen delegation.

Svårt att lämna honom
Det som känns svårast för de fem assistenterna är
att brukaren så uppenbart mådde dåligt av det hela.
Dom känner skuld för att dom lämnat honom.
– Han hade ju sin trygghet i oss. När mamman var
bortrest – och det var hon ganska ofta – så mådde
han mycket bättre, åt bättre och hade mindre kramper. Det känns svårt att ha lämnat honom, men det
var omöjligt att fortsätta.

Ensam och osäker
Vi sitter och dricker kaffe runt ett bord. Och allteftersom de fem assistenterna berättar blir de ivrigare och ivrigare. Det är som om de inte riktigt
själva förstått hur de egentligen haft det. Den ena
händelsen värre än den andra radas upp.
Alla fem berättar om hur de efter uppsägningen
drabbats av olika symptom som yrsel, hjärtklappning och huvudvärk.
– Hon var så oerhört manipulativ och eftersom
man hela tiden arbetade ensam så blev man osäker.
Man visste att man inte hade gjort något fel, men
ändå var man livrädd för att hon skulle komma och
börja kritisera. Hon kunde smyga utanför huset
först innan hon kom in. Och fastän man är vuxen
så ﬁck hon en att känna sig så liten. Och rädd.

Vill berätta
Så småningom började assistenterna träffas utanför
jobbet. Man förstod att man hade samma problem
och man förstod att man måste göra något åt det
hela. Man ringde arbetsgivaren, brukarkooperativet JAG, och facket. Möte ordnades men ingenting
hände.
– Vi ringde så ofta till JAG så dom tröttnade på
oss. Men vad skulle vi göra? Det var ju dom som var
vår arbetsgivare. Och av facket ﬁck vi ingen hjälp.
Vår ombudsman sa att om det var så här vi hade det
så fanns det bara en lösning för oss och det var att
vi sade upp oss.
Och nu sitter man här och alla fem vill berätta.
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Ulla. 30 år. Utbildad barnskötare.
Har arbetat 7 år
inom äldreomsorg.
3 år som personlig assistent varav
nästan två år åt
Thomas. Har efter
uppsägningen fått
ny anställning som
personlig assistent
åt en annan brukare.

Eva. 24 år. Har gått
ut gymnasiet med
inriktning på barn
och fritid. Arbetat
som personlig
assistent i tre år
varav åtta månader åt Thomas.
Utbildar sig till
sjuksköterska efter
uppsägningen.

Elin 26 år. Utbildad undersköterska. Arbetet 2,5 år
inom äldreomsorgen därefter två år
som personlig assistent åt Thomas.
Arbetslös efter
uppsägningen.

Fem engagerade och ambitiösa kvinnor som verkligen ville göra ett bra jobb. Och så blev det så fel.
Alla är ändå lättade att det är över. Att dom vågade
ta steget och säga upp sig till slut. Ingen vill tillbaka.
Inte ens de två som går arbetslösa och som kanske
kommer att få problem med att få nytt arbete – de
har ju inga betyg från den senaste anställningen.
Risken ﬁnns att man stämplas som bråkmakare för
att man sagt upp sig.
– Får det verkligen gå till så här? säger Eva när vi
till slut går åt var sitt håll.

Facket
Jag ringer till ombudsmannen. Han bekräftar bilden som assistenterna gett av en omöjlig arbetsmiljö.
– Men avtalen inom detta område är inte starkare. För assistenterna fanns det inga andra alternativ
än att säga upp sig.
– Men är inte det ett nederlag för facket. Att ni
inte kan försvara era medlemmars intressen?
– Jo.

Brukarkooperativet JAG
Gerd Andén på brukarkooperativet JAG, som är arbetsgivare åt assistenterna, säger att man gjort vad
man kunnat för att det ska bli bättre i den aktuella personalgruppen. Den person på föreningen
som varit kontaktman för assistenterna har deltagit i möte ﬂera gånger. Gerd Andén beklagar det
skedda och anser att detta inte är något som Intra
borde skriva om ”eftersom det kan drabba en medlem som är mycket skör”.

Mammans version
Mamman/arbetsledaren förnekar att i stort sett
något av det assistenterna påstår, skulle vara sant.
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Susanne. 23 år.
Har gått gymnasieutbildning med
inriktning på barn
och fritid. Har
arbetat fem år som
personlig assistent
varav 16 månader
åt Thomas. Har efter uppsägningen
fått jobb på dagis

Birgitta. 43 år. Arbetat som vårdbiträde inom äldreomsorgen i 20 år.
Därefter i 1,5 år
som personlig assistent åt Thomas.
Arbetslös efter
uppsägningen.

Hon har inte upplevt att arbetsmiljön varit dålig,
tvärt om.
– Jag brukar börja varje möte med att säga: Åh,
vad ni är duktiga! Alla har uttryckt att de trivts och
jag är alltid väldigt rädd om personalen.
Hon medger att hon ibland har varit kritisk, men
att det behövs, eftersom hennes son är mycket känslig och allt måste fungera rätt med honom.
Hon säger sig ha blivit servad av personal, men att
hon också servat dem.
Hon förnekar bestämt att hon skulle ha pratat
illa om någon arbetstagare inför de andra, att hon
skulle ha skrämt, hotat eller på något annat sätt trakasserat någon personal.
Hon har inte heller förbjudit dem att använda
engångshandskar.
– Tvärt om, jag har ställt fram engångshandskar
till var och en.
Hon säger sig ha kämpat länge för att få en lift,
eftersom hon också själv haft problem med ryggen.
Hon har ﬂera gånger ansökt men fått avslag från
landstinget. När jag ber om namnet på den som
avslagit hennes ansökan säger hon sig inte kunna
avslöja det, eftersom hon har tystnadsplikt.
Hon säger sig tidigare ha varit halvtidssjukskriven
efter en uppgörelse med försäkringskassan, men
att hon inte är det längre. Och hennes man har
inte arbetat som personlig assistent på ﬂera år.
Orsaken till att hon beordrat personalen att inte
byta blöjor på natten var att detta kunde ha medfört att hennes son skulle börja krampa.
Att hon ändrar medicineringen på eget bevåg beror på att hon har neurologens tillåtelse att anpassa
medicineringen efter hur han mår.
Att personalen inte kunnat få måltidsuppehåll,
för att äta medhavd mat under arbetspassen, säger
hon beror på att man inte kan lämna brukaren.
Bara när han sover är det möjligt för personalen
att äta.
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– Detta är den policy som kooperativet JAG har,
säger hon. Assistenterna har godtagit, vid anställningen, att de inte kan äta annat än när arbetet
medger det.
Att rapporttiden, 5 min, mellan arbetspassen
ligger utanför betald arbetstid tycker hon är självklart.
– Det ﬁnns ju inte så mycket att rapportera, det
går fort.
Hon förnekar också att hon ändrat schemaläggningen och att hon lagt ut semestrar utan samråd
med assistenterna.
– Tvärt om, alla ﬁck semester när de ville. Alla
var nöjda!
Utbildning har assistenterna fått, säger hon. En
av dem har varit på en endags-introduktion på JAGkansliet, en annan har gått på en annan endagsutbildning och två har fått gå massageutbildning.
– Dessutom var det meningen att N. skulle ha gått
arbetsledarutbildning. Jag ville att hon skulle ta ett
större ansvar och avlösa mig. Hon hade tackat ja
och var så lycklig. Men hon hade problem. En dag
kom jag och min man på henne att hon hade glömt
att ge mat och medicin till Thomas. När jag frågade
varför grät hon och berättade att hennes kille hade
gjort slut. Hon lovade att det aldrig skulle hända
igen. Då erbjöd jag henne att hon kunde komma

och bo i Thomas lekrum så länge tills hon hittade
en ny bostad. Men det ville hon inte. Istället sa hon
upp sig. Jag blev så chockad.
Trots att man redan i maj haft möte med JAGföreningen och facket, så säger hon sig vara helt
oförstående över varför det varit så stor personalomsättning och att nu alla assistenterna sagt upp
sig. Hon är arg över att de inte ens arbetade under
uppsägningstiden.
– Det blev stora problem, men, med hjälp av bl a
vänner, så lyckades jag ordna det hela.
– Thomas har mått jättedåligt av detta. Han har
saknat dom mycket. Men nu börjar han hämta sig.

Ingen har tillsyn
De personliga assistenterna har efter uppsägningen
försökt att göra en anmälan till länsstyrelsen enligt
§ 24a i LSS, eftersom de anser att det ﬁnns uppenbara missförhållanden i den omvårdnad som Thomas får. Man har ju skyldighet, som personal, att
anmäla missförhållanden i verksamhet som bedrivs
enligt LSS. Men på länsstyrelsen tolkar man lagtexten så att den inte gäller för personlig assistans enligt LASS och att länsstyrelsen därför inte har någon tillsynsskyldighet för sådan verksamhet.
Hans Hallerfors

Jan Andersson:

Länsstyrelsen
ska ha tillsyn!

O

m Assistanskommitténs ordförande, Jan
Andersson (s) får som han vill, kommer
länsstyrelsen att ha tillsyn över den personliga assistansen i fortsättningen. Det är vad kommittén föreslår i sitt nya delbetänkande.

Första steget mot kontroll

Jan Andersson (s) har bl a varit ledamot i 1989 års handikapputredning och ordförande i Statens Handikappråd. Han
är ledamot i EU-parlamentet sedan 1995 och där är han ordförande i den särskilda grupp som arbetar med handikappfrågor.
Sedan juli 2004 är han ordförande i Assistanskommittén som
ska göra en översyn av personlig assistans för funktionshindrade.

Orsaken till att man förbättrar tillsynen är i första
hand ekonomisk. Jan Andersson tror att det nya
delbetänkandet kommer att bromsa kostnadsökningen för personlig assistans.
– Alla assistansanordnare måste ha tillstånd av
länsstyrelsen för att bedriva verksamhet. Länsstyrelsen kommer att ha tillsyn över verksamheten.
Kravet på tillstånd gäller dock bara om man anlitar någon assistansanordnare, t ex ett kooperativ,
en enskild ﬁrma eller kommunen. Om man själv är
arbetsgivare åt sina assistenter räcker det med att
man anmäler till länsstyrelsen.
– Vi har förstått att den personliga assistansen
inte alltid används som den ska, säger Jan Andersson. Därför föreslår vi också att alla avtal mellan

den enskilde och anordnaren ska redovisas. 85% av
ersättningen för personlig assistans ska alltid vara
lönekostnad. Övriga 15% ska gå till administration,
utbildning mm. De ska också redovisas i olika kostnadsslag. På det viset ska vi komma ifrån missbruket att vissa assistansanordnare erbjuder pengar i
ﬁckan om man anlitar dem.
För kommuner och andra anordnare som har
kollektivavtal med sina anställda kommer detta inte
att bli några större problem. Men för de 25% av
de privata anordnarna, som inte har kollektivavtal,
krävs det en förändring.
– Det är inte förbjudet för de privata assistansﬁrmorna att ta ut vinst, säger Jan Andersson. Däremot
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Personlig assistans
ska de inte kunna ta
ut de ohemula vinster
som skett när det gäller t ex Assistansia.

Inte lägga sig i

Hur många får ersättning för personlig assistans?
Enbart från kommunen
(SOS 2004)
Personkrets 1 i LSS

-

Från kommunen och
försäkringskassan (RFV 2003)
4 300

Assistanskommittén
”
2 ”
800
ska nu fortsätta sitt ar”
3 ”
7 700
bete. Enligt direktivet
Summa
3 900
12 800 Totalt 16 700
ska man komma med
sitt slutbetänkande senast 31/12 2006.
Enligt Jan Andersson ska kommittén också fort– Ur brukarnas synpunkt fungerar den personliga assistansen bra idag, slår Jan Andersson fast. sätta att försöka bromsa kostnadsutvecklingen.
– Vi måste titta på hur behovsbedömningen ser
Den innebär en hög grad av självbestämmande.
Enligt Jan Andersson är det viktigt att samhället ut. Varför ökar hela tiden timantalet för den eninte lägger sig i assistenternas arbetsuppgifter. Han skilde? Har det hänt något som motiverar denna
tycker inte att man ska kunna använda assistenten ökning?
till att måla om huset, men däremot till att köra den
egna bilen.
Två Huvudmän
– Genom att vi inte reglerar vad assistansen ska
Många kommuner tycker att penninghanteringen
innehålla, såsom är fallet när det gäller t ex hemär alltför byråkratisk idag. Men enligt Jan Anderstjänsten, ger vi möjlighet till ett individuellt utforson kommer det troligen inte att förändras.
mat stöd.
– Vi ska undersöka vad det dubbla huvudmannaskapet mellan försäkringskassan och kommuMycket kvar att göra
nerna innebär. Det ﬁnns stora variationer i hur
I det fortsatta arbetet ska Assistanskommittén bl a den personliga assistansen ser ut i kommunerna.
Kvalité och organisation skiftar. Där ﬁnns mycket
titta på yrket ”personlig assistent”.
– Yrket är inte tillräckligt attraktivt idag när det gäl- att göra.
Hans Hallerfors
ler lön och status. Det är lätt att det blir ett genomgångsyrke. Det här behöver vi titta på.

Assistanskommitténs första betänkande
Assistanskommitténs har nu lagt fram sitt betänkande ”På den assistansberättigades uppdrag”
(SOU 2005:100).
Assistanskommitténs föreslår i betänkandet:
· Skärp uppföljningen och kontrollen av vad assistansersättningen används till.
· Ställ alla som anordnar personlig assistans under tillsyn.
· Inför krav på tillstånd för företag och kooperativ som utför personlig assistans.
Assistanskommitténs förslag innebär att länsstyrelserna får tillsyn över alla som anordnar personlig assistans. Kommittén föreslår också att alla företag och kooperativ som anordnar assistans ska
ha tillstånd från länsstyrelsen. Det ska alltid ﬁnnas ett avtal mellan den assistansberättigade och
dennes anordnare som reglerar förutsättningarna för assistansen.
Vidare föreslår Assistanskommittén att det genom en lagändring ska bli förbjudet att använda
ersättning för personlig assistans till annat än kostnader för just detta. Kommittén vill också att
minst 85 procent av den assistansersättning som en anordnare fått utbetald ska användas till
löner för personliga assistenter, eller betalas tillbaka.
Enligt ordföranden i Assistanskommittén,Jan Andersson, råder det i stort sett politisk enighet om
de föreslagna åtgärderna. I assistanskommittén ingår ledamöter från samtliga riksdagspartier.

Socialutskottet enigt
Kostnaderna för personlig assistans är drygt 15 miljarder kronor. Av dessa står kommunerna för
5 och staten för 10 miljarder. Riksdagen har nu, efter förslag från ett enigt socialutskott, begärt
att Assistanskommittén ska utreda om inte staten ska ta över hela kostnaden. Tidigare har socialdemokraterna motsatt sig detta, men nu pågår en omsvängning som kan komma att innebära
att staten kommer att bli ensam huvudman för den personliga assistansen.
INTRA 4 • 05
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Anna Karlsson, Rori Funk, Emma Eriksson, Ann Jirving, Bonnie Gomez och Marie Mårtensson deltar i Friskis och Svettisjympan

i Jordbro.

Ett jympapass i Jordbro

E

n efter en droppar deltagarna in. Fniss och
förväntan i luften. Lisa Skårman prickar av
deltagarna. Susanne Andersson och Britt
Digernes som leder gympapasset hejar på var och
en. Det snackas i alla hörn innan man fått av sig
ytterkläderna och samlats i Kvarnbäcksskolans gympasal i Jordbro, söder om Stockholm.
Det är ett vanligt Friskis och Svettispass, men samtidigt ovanligt eftersom stämningen är helt annorlunda än de ofta ganska stela och ansträngda gympapass som man genomlidit genom åren. Här är
stämningen mer uppsluppen och alla hänger med
på sitt sätt när musiken dånar igång.

Jane Kvarnström, Susanne Andersson
och Maria Andersson kopplar av efter
gympapasset.
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Gympan ingår i Jordbrogårdens fritidsverksamhet
som är riktade till ungdomar med funktionshinder.
Man har måndagscafé, tisdagsgympa, onsdaxklubb,
grabbtorsdag (för grabbar som gillar grabbsaker!)
och tjejtorsdag (för tjejer som gillar tjejsnack!) och
fredagsdisco för alla.
Verksamheten på Jordbrogården ingår i sin tur
i Haninge kommuns kultur och fritidsverksamhet
som är direkt riktad till personer med funktionshinder. Sedan tre år tillbaka arbetar man efter
FRISKUS-modellen.
– Det är en samarbetsmodell som innebär att
man samlar och utnyttjar alla beﬁntliga resurser för
att tillgodose funktionshindrade barns och ungdomars behov av fritidsverksamhet, säger Ann-Britt
Öhrstig som är handikappkonsulent.
Man har fått med sig såväl politiker som
ansvariga för bibliotek, kulturhus, idrottsanläggningar, fritidsgårdar, särskolor
och handikappföreningar, i samarbetsprojektet.
– Vi började med en enkät till
föreningarna i Haninge som visade att väldigt få personer med
funktionshinder deltar i det ordinarie föreningslivet. Kunskapen
bland föreningar, ledare m fl var
dålig.
– Vi vill att det ordinarie fritidsutbudet ska bli anpassat till
funktionshindrades behov, säINTRA 4 • 05

Ann-Britt Öhrstig har fått fart på fritidsverksamheten för barn och ungdomar i Haninge kommun. Där jobbar
man efter FRISKUS-modellen som ursprungligen skapades i Malmö. Läs
mer om den i boken ”Kraften i samarbete” av Stefan Persson och Jan Bengtsson. Den kan beställas från Jan Bengtsson, HISO. Tel 040-23 10 90
E-post: jan@hiso.nu
Pris: 250 kr +
frakt.

Gympan på Kvarnbäckskolan leds av Friskis och Svetttis. Deras träningsform ”Öppna dörrar” riktar sig
till personer med funktionshinder. Här är det Jane Kvarnström, Connie Eriksson och Ann Jirving.

ger Ann-Britt Öhrstig. Vi har utbildat ledare och
tryckt på för att tillgänglighetsanpassa lokaler. Vi
har också speciella ”prova på”-dagar då föreningarna presenterar sin verksamhet. Det är mycket lätttare att komma igång om man först får prova och
se att det fungerar.
Men Haninge har också ett fritidsutbud som riktar sig direkt till personer med funktionshinder. En
fritidsgård, Jordbrogården, är helt inriktad på personer som behöver extra stöd.
Friskis och Svettis-passet är en sådan verksamhet.
INTRA 4 • 05

Tanken är att de som vill sedan
ska kunna ta steget vidare och
delta i den ordinarie Friskis
och Svettis-gympan.
– Men, skrattar Susanne Andersson. Man kan nästan säga att det
skett en integrering åt andra hållet. Det
är en del som deltar i vår gympa som inte har
något funktionshinder! Dom tycker kanske att den
här gympan är roligare.
Text och bild: Hans Hallerfors
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Kärlek
på nätet
Av Lotta Löfgren-Mårtenson

Internet har på ett explosionsar tat sätt kommit att påverka
sexualiteten i det moderna samhället. Man kan ta kontakt
med både kända och okända på nätet, flör ta, förälska sig
och skapa och utveckla både vänskaps- och kärleksrelationer.
Använder även dagens unga med intellektuella funktionshinder
Internet,? I den här ar tikeln får vi möta Anna och höra om
hennes och några andras ungdomars er farenheter och
upplevelser av kärlek och sex på Internet.

Internet – en ny social arena för unga
med intellektuella funktionshinder

A

nna är 23 år och bor sedan drygt ett år tillbaka i egen lägenhet med sin lilla hund
Ludde. Hon har haft en sambo under en
kortare tid, men har nu en ny pojkvän. Honom träffade hon på nätet. Anna tycker att det är jättebra
med Internet, för där går det att träffa både nya
kompisar och få pojkvänner om man vill.
Det är när Anna är singel som hon är särskilt
mycket ute på Internet. Anna anser att det är lätttare att vara modig och rak på nätet, även om hon
är en öppen och social person i vanliga fall också.
När Anna berättar om vad hon gör ute på nätet och
hur det går till när man chattar, skrattar hon ofta
högt och länge. Hon är en tjej som har lätt för att
uttrycka sig, både i skrift och i tal. Gång på gång
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”plingar” det till i dataskärmen när mejlkompisar
kontaktar henne. Anna skriver fort och ledigt ett
kort svar tillbaka, oftast helt utan stavfel, men säger
att det inte är så noga om något blir fel.
Anna visar sina presentationssidor på olika mötesplatser som hon är medlem i. Där står både de
olika smeknamn som hon kallar sig för och hennes
riktiga namn, ålder, bostadsort och intressen. Dessutom står utförliga svar på frågor om älsklingsmat,
vad hon gillar/ogillar, bästa ﬁlm, val av musik osv.

Blev retad för särskolan
En gång skrev Anna under rubriken ”Rötter” på sin
presentationssida att hon gått i gymnasiesärskolan.
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Efter det blev hon retad av några på chatten för att
vara ”cp” och tog därför snabbt bort det. Numera
är det bara när hon lärt känna någon och den personen frågar som hon uppger det.
Ibland är Anna ute och letar fakta på nätet om
graviditeter, förlossningar och barn. Den bästa sidan är Gravid.nu, anser Anna, och visar att hon har
markerat den som bokmärke på ”Favoriter”. Hon
tycker att det är bra att kunna läsa om sånt som hon
glömt från sexualkunskapen:
– Men jag skulle aldrig titta på porr! Det är nog
bara killar som håller på med sånt!

Stämt träff
Anna bjuder på kaffe i en paus från datorn och berättar att hon har stämt träff med ungefär tio män
sammanlagt under den tid då hon varit ute på nätet
och sökt efter en pojkvän. Då måste man beskriva
hur man ser ut eller berätta var man ska stå så att
man känner igen varandra vid mötesplatsen, berättar Anna. En gång stod hon i en timme och frös
och väntade förgäves vid ett cykelställ, precis som
de kommit överens om:
– Det är fegt att inte ringa och säga att man fått
förhinder, säger Anna upprört.
Anna loggar ut och det är snart dags för lunch.
Vi har tillbringat många timmar framför datorn tillsammans. Strax ska hon ringa sin pojkvän, för det
har de bestämt tidigare på chatten:
– Vi rings vid varje dag vid lunch, berättar Anna,
och sen chattar vi så fort han kommer hem från
jobbet. Åh, vad jag längtar till nästa helg när han
kommer hit och hälsar på. Hoppas detta håller hela
livet!

Nya digitala mötesplatser
De senaste åren har stora förändringar skett i människors sätt att kommunicera med varandra. Internet har på ett explosionsartat vis blivit en given del
av människors möjligheter att ta kontakt med varandra, skapa och utveckla relationer. Nya sätt att
mötas, även sexuellt och kärleksmässigt, har öppnats via de virtuella kontaktytor och mötesplatser
som uppstått. Här är det tillåtet att ﬂörta, skapa
intresse för sin egen person och utveckla kärleksoch sexuella relationer av både anonym och mer
personlig karaktär.

Oro för negativa konsekvenser
Men parallellt med utvecklingen av Internets positiva sidor och möjligheter, ﬁnns en oro för de mer
negativa aspekterna av nätet. De handlar bland annat om riskerna med att träffa okända via Internet
och om den lättillgängliga pornograﬁn. Framförallt
är det barn och ungdomars användning av Internet
som diskuteras.
När det gäller synen på unga med utvecklingsstörning och deras användning av nätet är oron om
möjligt ännu större. Personal som arbetar inom särskole-, omsorgs- och fritidverksamhet anser oftast
att Internet inte är ett lämpligt medium för dessa
personer överhuvudtaget. Risken för att de ska bli
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lurade eller utnyttjade upplevs som större än de positiva aspekterna av nätanvändningen.

Vilka använder nätet?
Främst visar det sig vara unga män och kvinnor
med intellektuella funktionsnedsättningar i den
s.k. nätgenerationen som använder Internet. De är
uppvuxna med datorer och använder dem dagligen, precis som sina syskon och andra i deras ålder.
De ﬂesta har en lindrig funktionsnedsättning och
vill oftast inte tillhöra gruppen människor med utvecklingsstörning. En ung man beskriver sig själv:
Jag har lite inlärningssvårigheter, men jag är inte utvecklingsstörd!
En del har enbart kontakter med dem som de
redan känner, medan några även utvecklar nya
relationer på nätet. De unga nätanvändarna presenterar sig själva mestadels utan att nämna det
intellektuella funktionshindret. Istället berättar
de om sin ålder, sina intressen och sina syften med
att använda Internet. På så sätt skapar de unga en
identitet som inte är kopplad till den stigmatisering
som de annars upplever förknippas med funktionshindret.

Orsaker till nätanvändningen
Ungdomarna berättar att de använder Internet
främst av sociala och kärleksmässiga skäl. Genom
nätet kan man komma i kontakt med andra oavsett
tid på dygnet och oberoende av var man själv bor.
Därmed kan man bredda sina möjligheter att träffa
nya människor på ett närmast ofattbart sätt. Ungdomarna söker vänner och framförallt potentiella
partners, helst i syfte att skapa relationer även IRL
(in real life). En ung kvinna berättar skrattande:
När jag var sjutton bestämde jag mig för att skaffa en
kille på nätet. Det är där man raggar bäst!
En del säger att de även använder nätet för att ta
reda på fakta och information av olika slag. Att gå
ut på nätet beskrivs ofta som att en ny värld öppnar
sig, både på grund av den enorma mängd information som ﬁnns på Internet och på grund av de
många kontakter som går att nå oavsett var man bor
någonstans. De unga med utvecklingsstörning som
har en annan kulturell bakgrund kan exempelvis
även ha kontakt med släktingar i sitt ursprungsland.
De unga kvinnorna säger sig i större grad vara
inriktade på att söka relationer på nätet som de sedan kan träffa IRL, medan männen oftare nöjer sig
med att fantisera om drömkvinnor. Någon enstaka
berättar att de även använder nätet i mer sexuella
syften genom att titta på pornograﬁ, men ämnet är
känsligt.

Hur används nätet?
När de unga med utvecklingsstörning söker kontakt,
ﬂirtar eller upprätthåller relationer på nätet, sker
det främst via e-postkontakt även om några också
använder chatten. E-post ger mer tid för eftertanke
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därmed möjlighet
”Det är ju det att och
att kunna formulera sig
text i sin egen takt. En
dom inte vet vem iannan
orsak till att ﬂera
föredrar
e-post är att de
man är... vilken många gånger
har en
begränsad
tid
att
skola man går i ute på nätet, och då vara
passar
man
på
under
den
tiden
och så… ”
att svara på och skriva brev.

illa ut. En tjej säger att hon ”blockerar” dem som
ljuger på Internet för att slippa ha mer kontakt
med dem:
Dom kanske säger att dom heter Leif och sen när man
mejlar så ser man att dom heter Anders… Alltså ett
annat namn! Och det tycker jag inte om!
Några av de unga kvinnorna berättar att de trots
varningar stämt träff med okända hemma i sin
lägenhet eller uppgett mer personliga uppgifter
om sig själva på nätet. Längtan efter en partner är
många gånger så stark att man åsidosätter de säkerhetsstrategier som man lärt sig. Dessutom bedömer
ungdomarna i regel inte faran för att råka illa ut
som lika stor som risken för att inte råka ut för något överhuvudtaget.

Ungdomarna berättar att de
oftast ﬂirtar genom att dels skapa egna presentationssidor, dels besöka andras sidor på populära
mötesplatser. En ung kvinna beskriver hur hon
presenterar sig själv:
Att jag är en hästtokig tjej, ungefär var jag bor och
så där... och vad mina intressen är... och att va ute
Nätet – ett sant verktyg för normalisering?
med kompisar.
Ibland tar ungdomarna kontakt på nätet med Att Internet medverkar till att skapa ett ökat utrymdem som de redan känner lite grann, men som de me för privatliv och en frizon från andras insyn för
inte har vågat kontakta i ”verkliga livet”. Vanligast dagens unga med utvecklingsstörning blir tydligt
är att söka efter en partner som inte går eller har i intervjuerna med ungdomarna. Här kan de öka
gått på särskolan, och att ange geograﬁska, ålders- sina möjligheter till att skapa ett oberoende och
mässiga och personlighetsmässiga önskemål om utveckla självbestämmandet.
Utifrån detta perspektiv kan Internet ses som en
partnern.
ny
öppning, en frizon, från omgivningens insyn i
Om den andre har ett foto på sin presentationssiprivatlivet.
Dessutom skapar Internet nya sociala
da är det en fördel. Utseendet har betydelse för de
möjligheter
till delaktighet i övriga ungdomskultuunga, även om de anger att personliga egenskaper
rer
som
råder.
På nätet ﬁnns en mängd olika sociala
är viktigare. När någon upplevs som
variationer och då kan det intellekattraktiv eller intressant skriver man
tuella funktionshindret framstå som
ett e-postbrev till den personen med
Läs mer i Kärlek.nu - Om
en aspekt som, för en gångs skull, får
en uppmaning eller önskan om att
Internet och unga med utstå i bakgrunden för alla andra indifå kontakten besvarad.
vecklingsstörning av Lotta
viduella variationer.
Löfgren-Mårtenson, StuDe unga som intervjuats beskriver
Erfarenheter och upplevelser
dentlitteratur, 2005, 174
själva många fördelar med cybersidor. Pris: 170 kr.
kulturen. Framförallt handlar det
De ﬂesta av de unga med utveckTel 046–31 21 00.
om att de inte behöver ”klassas in” i
lingsstörning som intervjuats anser
www.stundetlitteratur.se
samma grupper som de annars umatt Internet gett dem många posigås med eller träffar i skolan eller på
tiva erfarenheter och upplevelser. I
arbetet.Genom nätet möjliggörs discyberspace kan man skapa ett eget
privatliv, utanför omgivningens kontroll och insyn. kussioner, bekantskaper och skapandet av subkulUngdomarna kan själva bestämma när, var och hur turer mellan och av människor runtom i världen.
de möter andra, och här ﬁnns en uppsjö av möj- Alla informanter har uttryckt att nätet för dem har
ligheter som inger förhoppningar och framkallar inneburit ökade sociala potentialer som de anser
drömmar. En ung man poängterar fördelarna med att de inte kan ﬁnna på annat håll.
Internet är inte en ersättning för kommunikaatt kunna vara anonym:
tion
i verkliga livet utan ett komplement till andra
Det är ju det att dom inte vet vem man är... vilken
sätt
att
umgås. Dessutom eftersträvar de ﬂesta att
skola man går i och så… Dom känner en ju inte.
knyta och/eller fördjupa en kontakt på nätet, för
Även om de ﬂesta söker en partner, är det bara ett att därefter kunna träffas ”i verkliga livet”. Därför
fåtal som verkligen har träffat en pojk- eller ﬂickvän är det angeläget att omgivningen även ser de posivia nätet.
tiva aspekterna av nätanvändningen. Ett sätt är att
både skolan och arbetsplatser för personer med utRisker på nätet
vecklingsstörning skapar ﬂer tillfällen till reﬂektion
Ungdomarna berättar att de är medvetna om vilka kring Internets för- och nackdelar, och ger utrymrisker nätet kan innebära, och beskriver allt från me för diskussion både bland de unga och bland
faran med att bli lurad på pengar till risken för att personal. Användandet av Internet är här för att
bli beroende om man är ute för mycket på nätet. stanna, så låt oss istället ta reda på mer om nätet
De ﬂesta fokuserar dock på risken med att stämma och dess för- och nackdelar, och ge de unga bättre
träff med okända, och redogör för olika strategier verktyg att hantera den komplexa verklighet som
som bör användas för att man ska undvika att råka existerar i cyberspace.
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Har integreringen verkligen misslyckats?
När forskarna har studerat hur personer med utvecklingsstörning integrerats i
samhället har fokus kommit att ligga på kontakter med människor utan
funktionshinder. Då har man dragit slutsatsen att integreringen misslyckats.
Kontakter med andra personer med utvecklingsstörning, kontakter med familj
och släkt och kontakter med omsorgspersonal, har inte betraktats som tecken
på ”äkta” integration. Men ur den utvecklingsstördes synpunkt kan dessa kontakter vara väl så meningsfulla. Det skriver Mårten Söder, som också efterlyser
en ”friare” forskning, som har mer distans till rådande socialpolitiska ideal.

Var står

?

forskningen
i dag
Av Mårten Söder

U

nder de senaste decennierna har den samhälls- och beteendevetenskapliga forskningen om funktionshinder vuxit i omfattning och betydelse. Denna utveckling kan avläsas
på olika sätt: i antalet professurer som inrättats
med inriktning på detta område, i antalet doktorsavhandlingar och i de resurser forskningsråden
satsar. Även om anslagen på senare år inte alls ökat
i samma takt som tidigare, så har ändå Handikappforskningen blivit etablerad och erkänd på ett annat sätt än tidigare.
Denna utveckling har också inneburit att vissa
problem som är förknippade med handikappforskning blivit uppmärksammade och diskuterade, inte
minst bland forskarna själva. Detta är nu inget ovanligt när nya forskningsområden etableras och kan
kanske snarast ses som ett friskhetstecken. Att forskare inom ett område självkritiskt reﬂekterar över
områdets grundläggande problem kan ses som en
förutsättning för god forskningskvalité.

Forskningen har etablerats ”utifrån”
Det är inte ovanligt att nya forskningsområden etableras genom att någon ”utifrån”, i stället för forskarna själva, pekar ut området som intressant och/
eller problematiskt och därför i behov av forskning.
Så har också varit fallet med just handikappforskningen, där politiker, handikapporganisationer och
i viss mån olika yrkesgrupper varit pådrivande.
När forskningen väl kommit igång är det inte heller ovanligt att forskarna börjar förhålla sig kritiskt
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granskande till det de forskar om. Man hamnar i
en diskussion om hur ”problemet” eller själva föremålet för forskningen skall förstås.
När ungdomsforskningen kommit igång ﬁck vi
en diskussion om vad ”ungdom” egentligen är och
hur den skall förstås. När ﬂera forskare börjat intressera sig för människors fritid hamnade de i en
diskussion om hur man skall förstå begreppet fritid
och så vidare. Samma sak gäller handikappforskningen. En diskussion om vad ”handikapp” och
”funktionshinder” är har pågått under senare år.

Det relativa handikappbegreppet
En aspekt av denna frågeställning handlar om det
som brukar kallas ”det relativa handikappbegreppet”. Detta innebär att man ser funktionshinder
som något som skapas i samspelet mellan individen
och den omgivande miljön. Det är inte individen
som är funktionshindrad. Detta blir han/hon först
i mötet med en miljö som gör att han/hon inte kan
delta på samma villkor som andra.
Om detta synsätt är de ﬂesta samhälls- och beteendevetenskapliga forskare idag ense. Men medan
några vill lägga tonvikten på individen och dennes
funktionsnedsättning, vill andra betona samhället
och miljön som orsak till de problem en person
med funktionsnedsättningar möter.
Inom forskningen om utvecklingsstörda har det
relativa synsättet sedan länge varit etablerat inom
forskningen. Redan på 1970-talet var det vägledande för forskning som bedrevs av såväl Gunnar
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Kylén, ledare av forskningen vid stiftelsen ALA,
och Lars Kebbon, som ledde en forskargrupp kalllad MR-gruppen (MR för ”Mental Retardation”).
Kylén talade om att det gällde att uppnå en balans
mellan individens förutsättningar och de krav som
ställdes av omgivningen. Kebbongruppen arbetade
utifrån ett socialpsykologiskt
perspektiv, där man speciellt
inriktade sig på hur omsorger för utvecklingsstörda skall
utformas för att miljön skall
möjliggöra såväl normalisering
som integrering.

Vem är
funktionshindrad?

tvärvetenskaplig forskning inte är så enkel. För forskare med olika synsätt, metoder och teorier kan det
vara svårt att samarbeta. De tvärvetenskapliga ambitionerna inom handikappforskningen har dock på
senare tid utvecklats i from av olika centrumbildningar vid universiteten. Inte minst vid Institutet i
handikappvetenskap (ett samarbete mellan universiteten i
Örebro och Linköping), som
är den enda institution i landet där man kan doktorera i
handikappvetenskap.

Ska forskningen vara ”fri”
eller ”nyttig”?

Ett ständigt tema i den forskningspolitiska diskussionen
En annan aspekt berör hur
är hur ”fri” forskningen skall
man rent konkret avgränsar
vara. Skall den t.ex. styras av
gruppen funktionshindrade.
politiker och olika krav på att
Vilka grupper skall räknas in,
vara nyttig genom att bidra
och hur allvarlig skall funktill att lösa samhällsproblem,
tionsnedsättningen vara? Deteller skall forskningen fritt få
ta är ett problem som inte har
Mårten Söder är professor i sobestämma om vad och hur
fått någon enhetlig lösning.
ciologi med inriktning mot hanman skall bedriva forskning.
Och kanske kan man aldrig nå
dikapp vid Sociologiska institutioOckså inom handikappforskenighet.
nen, Uppsala universitet.
ningen är detta en omdebatEftersom funktionshinder är
Han har varit redaktör för boterad fråga.
något som uppkommer beroken Forskning om funktionshinder.
Den svenska handikappende på hur miljön är beskafProblem – utmaningar – möjligheforskningen
har varit nära
fad är det svårt att entydigt
ter (Studentlitteratur, 2005. 155
knuten
till
välfärdsstaten
och
säga att vissa personer är funksidor). Där diskuterar ett antal
dess
problem.
Man
har
i
sin
tionshindrade, andra inte. Det
framstående handikappforskare
forskning
utgått
från
de
frågor
beror på i vilken miljö de been rad frågor runt funktionsoch de problem som uppstår
ﬁnner sig. Den senaste tidens
hinder, forskning och samhälle.
i olika välfärdspolitiska samkraftiga ökning av elever i särMan frågar sig hur vi deﬁnierar
manhang.
skolan kan tjäna som illustraoch förstår funktionshinder, hur
Några menar att detta är bra;
tion till detta. När miljön (den
forskningens relation till politiken
handikappforskningen
skall
”vanliga” skolan) ändras så att
ser ut och vad som bör göras i
syssla
med
de
problem
som
är
stöd i undervisningen blir svåframtiden, samt vad de funktionspolitiskt
aktuella.
rare att åstadkomma, blir det
hindrades egen roll i forskningen
Andra pekar på att det ﬁnns
ﬂer elever som inte kan hänga
ska vara. ”Det vore fel att påstå att
faror
med detta. Forskningen
med – och därmed deﬁnieras
problemen löses i boken. Men de
kan
bli
för kortsiktig om den
som utvecklingsstörda.
får åtminstone en ganska ingåenägnat
sig
åt dagsaktuella proHur man deﬁnierar och avde belysning”, säger Måret Söder.
blem.
Vad
vi behöver, menar
gränsar gruppen funktionshinBoken kostar 193 kr och kan beman,
är
att
utveckla en mer
drade skiljer sig ofta mellan oliställas på tel 046–312100,
långsiktig
kunskap.
När forskka ämnen. Psykologer och soeller från: www.studentlitteratur.se
ningen sysslar med aktuella
cialmedicinare betonar oftare
välfärdsproblem blir det också
individen, medan till exempel
pedagoger och sociologer inriktar sig på att studera lätt så att den fastnar i de problemformuleringar
miljön. Dessa skillnader får betydelse för ett annat som för tillfället är politiskt gångbara.
problem: möjligheter och problem i samband med
tvärvetenskap. Tvärvetenskap innebär att forskare Har integreringen misslyckats?
med bakgrund i olika ämnen samarbetar för att
Ett exempel på detta kan vara forskning om utvecklösa ett gemensamt problem.
lingsstördas
sociala relationer. Vid utvärderingar av
Många menar att funktionshinder ofta innebär
integrationsförsök
har man ofta funnit att integreså komplicerade problem att de kräver just tvärvering
visserligen
lett
till fysisk närhet och i viss mån
tenskap för att lösas. De tidiga forskargrupper som
ökat
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samhällsaktiviteter,
men mera
forskade om utvecklingsstörda (ALA gruppen och
sällan
till
social
integrering.
Denna
iakttagelse
har
MR-gruppen) hade från början sådana ambitioner,
lett
vidare
till
studier
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utvecklingsstördas
sociala
men de kom efter ett tag att bli ganska renodlade
psykologgrupper. Detta kan ses som exempel på att relationer. Men upptagen som man var av integreringsidealet kom fokus att ligga på den typ av so26
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ciala kontakter som förknippades med integrering:
frivilliga, spontana kontakter med människor utan
funktionshinder.
Massor med forskning har undersökt sådana kontakter och dragit slutsatsen att integreringen misslyckats (i de fall sådana kontakter inte utvecklats)
eller lyckats (i de fall man funnit sådana kontakter).
Däremot har kontakter med andra personer med
utvecklingsstörning, kontakter med familj och släkt
och kontakter med omsorgspersonal bara i mycket
begränsad utsträckning varit föremål för forskning.
Sådana kontakter har inte betraktats som tecken på
”äkta” integration.
Men ur den utvecklingsstördes synpunkt kan
naturligtvis såväl kontakt med andra utvecklingsstörda som med familj och personal vara väl så meningsfulla.
Forskningen har styrts av det rådande socialpolitiska idealet om integration och vad detta innebär,
något som en del forskare menar varit problematiskt då det fått dem att blunda för de kontakter
som är eller kan vara väl så värdefulla för den utvecklingsstörde.
En ”friare” forskning, en forskning som haft mer
distans till dessa ideal, skulle kanske ha varit mer
givande och långsiktigt bättre också för personer
med utvecklingsstörning.

Förhållandet till de funktionshindrade
Men inte bara forskningens relation till politiken,
utan också dess relation till dem man forskar om,
de funktionshindrade, har varit och är föremål för
debatt. Framförallt är det forskningens förhållande
till dem som beforskas som står i fokus. Inte minst

inom den internationella forskningen har man
betonat vikten av att funktionshindrade själva kan
vara med och bestämma om vad man skall forska
om, hur man skall forska och hur resultaten skall
användas.
Detta hänger i sin tur samman med att många av
de ledande forskarna internationellt (till skillnad
från vad som är fallet i Sverige) själva har funktionshinder och är kritiska till den handikappforskning
som bedrivits. Denna har inte, menar man, utgått
från de funktionshindrades erfarenheter och intressen.
Denna diskussion omfattar också frågan om hur
man i forskningen bäst kan tillgodogöra sig erfarenheter från dem med egna funktionshinder. Man
har speciellt betonat behovet av vad som i Sverige
kommit att kallas deltagarbaserad forskning, där
forskare och funktionshindrade kan samarbeta på
ett jämlikt sätt.
Även om deltagarbaserad forskning ännu inte fått
något riktigt genomslag i Sverige ﬁnns intressanta
exempel på projekt. Bland annat har deltagarbaserade principer tillämpats vid utvärderingen av handikappreformen, vars stomme utgörs av Lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
(Forsberg & Hall-Lord, 1997).
Ansatsen innebar att personer med funktionshinder – via deltagande i forskningscirklar
– själva aktivt deltog i problemformulering, datainsamling, analys och presentation av olika forskningsprojekt inom handikappområdet. Det ﬁnns
också ﬂera exempel på att forskningscirklar använts
med utvecklingsstörda deltagare och givit både
forskningsmässigt intressanta resultat och berikat
de utvecklingsstördas tillvaro.

Förlaget Studentlitteratur (www.studentlitteratur.se) har givit ut
ﬂer böcker i serien ”Handikapp och samhälle”. Här är två:
Sociologiska perspektiv

Rehabilitering

Redaktör: Berth Danermark, Sociologiska perspektiv
på funktionshinder och handikapp. 171 sidor, Studentlitteratur, 2005. Pris 193 kr.
Boken innehåller kapitel om den sociala modellen
för funktionshinder, om den amerikanska modellen av värdering av sociala roller, om organisationernas krav på social rättvisa och om skillnaden
mellan funktionsnedsättning, som ett medicinskt
sätt att observera människor, och funktionshinder
som ett politiskt/samhälleligt.

Rafael Lindqvist, Antoinette Hetzler, Rehabilitering
och välfärdspolitik. 215 sidor, Studentlitteratur, 2005.
Pris 193 kr.
Förutom några teoretiskt inriktade kapitel om rehabilitering innehåller boken ett kapitel om tilllämpningen av insatsen ”råd och stöd” enligt LSS
och ett med titeln ”Hemmet som arena för äldres
och funktionshindrades rehabilitering”. Boken tar
inte upp habilitering av intellektuellt funktionshindrade.

Färre barn föds med ryggmärgsbråck
Sedan början av 1970-talet har det skett en kontinuerlig minskning av antalet barn födda med ryggmärgsbråck – från ca 80 barn 1973 till drygt 20 per år numera. Minskningen beror i huvudsak på förbättrad
ultraljudsdiagnostik med tidig upptäckt och avbrytande av graviditeten. Åren 1999 och 2000 avbröts 74
procent av dessa graviditeter. Minskningen av de årliga födelsetalen sedan 1970-talet tillkommer som
förklaring. Ur Läkartidningen nr 37/2005
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Handikappolitiska mål
Vilka processer är det inom socialtjänst och hälso- och sjukvård som
påverkar de handikappolitiska målen? De som anges som full delaktighet i samhällslivet och jämlika levnadsvillkor. Det har regeringen gett
Socialstyrelsen i uppdrag att utreda. Med hjälp av en soﬁstikerad metod
har man fått fram nio trender.
Karl Grunewald

K

1.

ommunernas och landstingens begränsade
ekonomiska resurser hämmar utvecklingen
och leder till en ökad polarisering genom att gruppers behov ställs mot varandra, skriver Socialstyrelsen. Därigenom har kraven på föräldrar till barn
med funktionshinder ökat. De behöver förstärkta
möjligheter till avlastning och personligt stöd och
familjens integritet måste värnas.
Resursbristen leder även till att servicen begränsas genom att kommuner inför riktlinjer, som inte
ger utrymme för bedömning av den enskildes varierande behov. Som t ex ledsagare vid resor utomlands eller eljest.
Socialstyrelsen föreslår att regeringen klargör hur
prioriteringarna inom socialtjänsten ska ske. Själv
kommer Socialstyrelsen att fortsätta ge ut riktlinjer som underlag för kommunernas prioriteringar.
Överlag behövs en större tydlighet om samhällets
åtagande och stöd till anhöriga. Den fördubbling
av kostnader som under kort tid skett för insatsen
personlig assistans måste diskuteras förutsättningslöst. Socialstyrelsen hänvisar till den sittande Assistanskommittén.

2.

Behoven av olika typer av stöd till personer med
olika funktionshinder har ökat. Därför krävs att
hälso- och sjukvården och socialtjänsten samarbetar bättre. Man måste tillägna sig kunskaper om
de grupper som har ﬂera problem samtidigt. Man
måste formulera gemensamma mål och uppföljningsrutiner och samarbeta bättre med handikappoch invandrarorganisationerna.

3.

Det krävs ökade kunskaper om de insatser som
ges. Vad är bra och vad är dåligt? Handikappforskningen har alltför mycket utgått från experternas
kunskaper – nu behövs brukarnas medverkan och
förbättrade kunskaper om deras levnadsförhållanden.

4.

Det krävs bättre hjälpmedel för nya grupper funktionshindrade. Begränsningar i rätten till hjälpmedel måste upphöra, liksom konﬂikten mellan
landsting och kommuner om hjälpmedel i skolan.
Arbetstekniska hjälpmedel har stor betydelse för
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att målen ska kunna uppnås. Den tekniska utvecklingen måste komma brukarna till del och ﬁnansieringen måste bli långsiktig.

5.

Det måste bli tydligare vilken myndighet som har
ansvar för samordning och information till familjerna. Det ﬁnns brister, såväl i habilitering som LSSinsatser, och samordningen dem emellan. Familjer
bollas mellan olika aktörer och ingen tar ansvar för
helheten. Möjligheten till personlig assistans framhålls som den enda positiva trenden.
Kunskaper om neuropsykiatriska funktionshinder måste utvecklas och spridas. Rent generellt
måste barnperspektivet stärkas.

6.

En viktig trend är att kommunal sysselsättning har
kommit att ersätta arbete. Samhall har minskat antalet anställda med 15% under tre år och arbetsmarknaden ställer ökade krav på anställda. Mer än
halva antalet personer med funktionshinder saknar
sysselsättning. Och det ﬁnns inga studier som visar
på någon positiv förändring. Här är det långt kvar
till målet full delaktighet i samhällslivet!
Socialstyrelsen föreslår därför gemensamma satsningar huvudmännen emellan. Metoder för uppsökande verksamhet måste utvecklas liksom innehållet i daglig verksamhet.

7.

Det blir allt svårare att hitta anpassade bostäder.
Det gäller särskilt personer med psykiska handikapp. Kommuner samlokaliserar bostäder för personer med utvecklingsstörning till särskilda hus
eller kvarter dit brukare tvingas ﬂytta, ibland till
sämre standard.
Man måste planera bättre och motverka en återinstitutionalisering. LSS måste kompletteras så att
en person i en egen lägenhet kan få omvårdnad
enligt LSS, istället för hemtjänst enligt socialtjänstlagen.

8.

En allvarlig trend är att habilitering och rehabilitering blir eftersatta. Landstingen måste bli bättre på
att undersöka vilka behov som ﬁnns och planera
sina insatser därefter. .
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9.

Den sista och nionde trenden är att behovet av utbildad personal kommer att öka. Många unga väljer
visserligen att arbeta inom vård och omsorg, men
de satsar inte på en yrkesutbildning. Regeringen
stödjer kompetensutbildning av personal inom äldreomsorg, men inte inom handikappomsorg.
Förslag till åtgärder: Sammanhållen satsning för
ökad grundkompetens inom handikappomsorgen.
Långvarig och systematisk fort- och vidareutbildning av personal, utöver utveckling av arbetsledning
och handledning. Huvudmännen bör kartlägga behovet och utarbeta lokala utbildningsplaner.

Sammanfattning
Sammanfattande skriver socialstyrelsen att det visserligen ﬁnns ﬂera trender som pekar mot att de
handikappolitiska målen ska kunna nås, t ex den
tekniska utvecklingen och barnperspektivet. Men
samtidigt ﬁnns det ﬂera negativa trender (de ﬂesta?) som följd av kommuners och landstings minskade ekonomiska resurser. ”Den övergripande och
mest drivande trenden rör samhällsekonomin”,
skriver man.

Kommentar
Det här var ingen trevlig läsning, varken för oss eller
regeringen! Mycket elände och mycket som måste
göras. Om nu den ekonomiska tillväxten tillåter
det. Vilket socialstyrelsen påpekar ﬂera gånger.
Det är alltså av det ekonomiska överskottet som
personer med funktionshinder ska få sina rättigheter tillgodosedda. Inte som en prioriterad medborgargrupp vid en eventuell nolltillväxt. Man får nöja
sig med de vinster som en effektivare omsorg kan
ge. Med ökad stress för personalen och mindre tid
för brukaren.

Attityderna viktiga
Det är intressant att notera att socialstyrelsen inte
identiﬁerar det psykologiska klimatet som en
trend. Det är som om man inte vill inse opinionens
betydelse. Att vår förståelse av, och insikt i, hur ett
betydande funktionshinder påverkar en människas
hela livssituation, är en förutsättning för att de handikappolitiska målen ska kunna nås.
Vilka attityder har egentligen förtroendemän i
socialnämnderna och deras tjänstemän till att insatser till personer med funktionshinder skall prioriteras? Vad anser folk i allmänhet? Accepterar man
verkligen målen full delaktighet och full jämlikhet?
Är det förankrat i ”folkviljan”?
Vi har en myndighet som heter ”Styrelsen för psykologiskt försvar”. Kanske skulle vi också behöva en
”Styrelse för främjandet av goda attityder till personer med funktionshinder”. Som sprider humanismens budskap i media och avslöjar den gängse
dubbelmoralen.
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Mycket kan göras
Socialstyrelsen identiﬁerar nödvändiga åtgärder,
men med något undantag skriver man inget om
vilka medel som måste till och vem som måste göra
vad. Endast tillfälligt nämns huvudmännen och någon gång regeringen och Socialstyrelsen.
I verkligheten kan mycket åtgärdas inom ramen
för det regelverk vi redan har. En skärpning av länsstyrelsernas och socialstyrelsens egen tillsyn skulle
kunna åstadkomma mycket. Ta till exempel bristerna i den uppsökande verksamheten, uppföljning
av gjorda insatser, oskicket att samlokalisera och
den försämrade utbildningen.
Andra trender skulle
Socialstyrelsen. Vilka proceskunna åtgärdas med
ser inom samhällsutvecklingen
stöd av allmänna råd och
påverkar möjligheterna att
föreskrifter från socialuppnå de handikappolitiska
styrelsen. Ta t. ex. stödet
målen? – En omvärldsanalys.
till anhöriga, samord30 s. Artikelnr. 2005-107- 12.
ningen av insatserna till
Pris ca 30:barn, innehållet i daglig
verksamhet, arbetsledning och handledning i bostäder med särskild service m.m.. Vad väntar socialstyrelsen på?
Socialstyrelsens omvärldsanalys låter trenderna
sväva fritt, istället för att förankra dom i en meningsfull struktur, t. ex. FN:s standardregler. Inte
heller använder man sig av den nya klassiﬁkationen
av funktionstillstånd, ICF, som hjälpmedel.
Regeringen bär naturligtvis ansvar för bristerna
i resurser och direktiv till ämbetsverken och länsstyrelserna. Att inte personkrets 3 har rätt till daglig verksamhet enligt LSS är en skam ända sedan
lagen kom till. Och att inte omvårdnad enligt LSS
inkluderar dem i personkretsen, som kan bo i egen
bostad, hindrar faktiskt utﬂyttningen från bostäder
med särskild service. Det påpekade socialstyrelsen
för ﬂera år sedan.

Staten ska vara föredöme
I sin uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken (regeringens skrivelse
2002/03:25) anger regeringen att de statliga myndigheterna ska vara ett föredöme. De ska redovisa
etappmål som bör vara uppfyllda år 2010. Regeringen skriver även att den avser att vart tredje år
återkomma till riksdagen med en skrivelse för hur
arbetet med att genomföra handlingsplanen fortskrider. Det innebär att vi kan förvänta oss en sådan
avstämning inom ett år.
Att uppnå full delaktighet och jämlika levnadsvillkor för funktionshindrade personer är naturligtvis
en välmotiverad målformulering. Det är fråga om
en fortlöpande process, som inte bara måste brytas
ner i sina bestämda områdesavgränsningar med
etappmål deﬁnierade, utan även få sina tidsavsnitt
preciserade.
I det avseende brister socialstyrelsens analys betänkligt. Inte någon gång konkretiseras de nödvändiga åtgärderna med hänsyn till en skattad tidpunkt
för genomförande.
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Susanne Rappman, Kristi kropp som kritisk
metafor. Teologisk reﬂektion kring funktionshindrade. 231 sidor. Karlstad Universitet
2005:33. Pris 225 kr.

Kyrkan
och
funktionshindrade
”Föreställningen att ett funktionshinder försvinner i himlen framförs ofta av kyrkan som
en tröst. I verkligheten förstärker det uppfattningen att man som funktionshindrad inte
är älskad som den man är, utan för vad man
en gång skall bli”. Det skriver Susanne Rappman i sin doktorsavhandling ”Kristi kropp
som kritisk metafor. Teologisk reﬂektion kring
funktionshindrade.”

D

e bibliska texterna om funktionshindrade
måste naturligtvis ses som historiska dokument med sitt ursprung i den tidens kultur,
skriver Rappman. Sedda i vår tid är de djupt fördomsfulla och naturligtvis inte utformade med våra
kunskaper.

Särskilt tecken på synd
Den fulländade kroppen är idealet och utgör normen för människan i bibeln. Evangeliernas berättelser hur Jesus helar sjuka har förstärkt denna
inställning. Det ﬁnns en tradition i kyrkan att betrakta ett funktionshinder som ett särskilt tecken
på synd. Det förekommer än idag att personer med
funktionshinder anses vara besatta av orena andar
eller har begått någon särskilt svår synd. Ibland för30

Foto: Stefan Ilstedt

läggs synden till strukturella orättvisor eller till andra hinder mer än till den enstaka personen.
Det teologiska arvet med den icke funktionshindrade som norm har medfört att stora delar av
mänskligheten har uppfattats som avvikare, som ej
fullvärdiga medborgare. Mycket av detta ligger som
grund för fördomar och attityder ännu i vår tid.
Men personer med funktionshinder har också
beskrivits som speciella personer beskyddade av
Gud och objekt för hans godhet.
En allmän trend i kyrkan har varit att, i Jesu efterföljd, uppmana den med funktionshinder uthärda
smärta och lidande.
Föreställningen att ett funktionshinder försvinner i himlen framförs ofta av kyrkan som en tröst. I
verkligheten förstärker det uppfattningen att man
som funktionshindrad inte är älskad som den man
är, utan för vad man en gång skall bli. Det är det
icke önskvärda, det onda, som har fått bestämma
helheten.

Institutioner
I det förgångna har kyrkan tagit många initiativ att
hjälpa personer med funktionshinder i olika institutionella former. Det har förvisso rättfärdigats av
den tidens sociala situation, men har medfört överbeskydd och social isolering. Än idag driver kyrkan
i många länder sådana institutioner, dock alltmer
med en habiliterande inriktning.
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Människovärdet lika för alla

Tre hinder

Enligt kyrkan är människovärdet något som Gud
har gett oss och som är lika för alla. Det är inte beroende av prestationsförmåga eller några särskilda
egenskaper.
Människan är förvisso skapad till Guds avbild och
därför uppfattas det fulländade och perfekta som
norm. De medicinska framstegen mot en odödlig
kropp och själ understryker detta. Men den nutida
kyrka vill omdeﬁniera innehållet i ”Guds avbild”
till att omfatta även skadade, ofullkomliga och avvikande människor, anser Rappman. Det centrala
är att vi är skapade för att utveckla en relation till
Gud, till medmänniskor och till oss själv. Det är
ursprunget och avsikten, inte likheten, som avses.
I dagens kyrka anses för det mesta att funktionshinder är en del av det mänskliga livet. Funktionshinder tydliggör livets sårbarhet, dess ändlighet
och människans beroende av andra och av samhället. Ändå har den nutida kyrkan en ambivalent hållning till begreppet funktionshinder och dess motiv
till insatser är ofta motstridiga.

Sammanfattningsvis kan sägas att tre teologiska
teman har hindrat personer med funktionshinder
att inkluderas i kyrkan:
• Uppfattningen att funktionshinder är en följd av
synd.
• Synen på lidandet som en dygd som legitimerar
smärtan.
• Barmhärtighetstanken som hindrar individuell
utveckling.

En teologisk reflektion
Susanne Rappman har med stöd av fyra teologiska
forskares uppsatser genomfört vad hon kallar en
teologisk reﬂektion kring funktionshinder. Hon
använder sig därvid av Kristi sargade kropp som
en metafor för – en bild av – funktionshindrade
människors avvikelse från det normala och deras
sociala situation. Både Kristi kropp och korsfästelsen är väsentliga för förståelsen av kristen tro.
Med detta som utgångspunkt skulle vår förståelse
av funktionshindrade personer kunna öka, menar
Susanne Rappman.
Karl Grunewald

53 000 får insatser enligt LSS av kommunerna

S

ocialstyrelsen har nu kommit med sin årliga statistik över LSS-insatserna. Intressant läsning!
Den visar att det nu är 53 000 personer som får LSS-insatser från kommunerna. Det motsvarar
0,6% av befolkningen. 43% är kvinnor och 57% män. Antalet som som får insatser har ökat med
3% sedan 2003 och med 20% sedan 1999. Antalet som får insatsen särskilt boende för vuxna har
under samma period ökat med 17%.

Kommunala LSS-insatser fördelade efter ålder
0-6 år
Personlig assistans
Ledsagarservice
Kontaktperson
Avlösarservice
Korttidsvistelse
Korttidstillsyn
Boende, barn
Boende, vuxna
Daglig verksamhet

128
21
6
687
629
0
26

7-12 år
228
662
148
1 610
2 977
228
139

13-22 år
520
2 800
2 426
1 089
5 308
4 198
1 047

23-64 år
2784
4967
12 179
209
1 507
0
29
16 802
2 162

65- år

Samtliga

236
918
1 296
59
64
0
0
2 238
914

3 896
9 368
16 055
3654
10 485
4 426
1 241
19 852
24 057

Socialstyrelsen. Funktionshindrade personer - insatser enligt LSS år 2004.
79 sidor. Socialtjänst 2005. Art.nr. 2005-44-5.
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När andra
styr
över ditt liv
F

olk har så mycket åsikter om allt möjligt. Än
är det grannen som tycker att du borde klippa gräset oftare, än är det släkten som vill
se mer av dig. Man kan bli irriterad av allt tjat och
känna sig stressad av kraven som ställs i vardagen,
men tack och lov bestämmer vi själva vad som är
viktigt för oss och vilka åsikter och ”goda råd” som
vi vill lyssna på.
Som vuxna fattar vi egna beslut, visserligen inte
så genomtänkta alla gånger, men ingen ifrågasätter vår rätt att köpa hamburgare till middag eller
strunta i städningen.
Hur skulle det vara att aldrig riktigt få herraväldet
över sitt liv? Tänk om det var andra som styrde och
ställde hela tiden? En kuslig tanke, eller hur?

Beskäftiga mammor
Som förståndshandikappad behöver man hjälp
med mycket, men det kan vara svårt att vara den
som ska ta emot hjälpen. Det borde vi tänka oftare
på. Ibland tar vi i personalen på oss en beskäftig
mammaroll, vi är besserwissrar som ska ha saker
gjorda på vårt sätt. Det är så lätt för oss att ta vårt
bestämmande för givet, även att ta de funktionshindrades underläge för givet.

Personalen bestämmer allt
Andreas Bylund har skrivit ”Kompisar Kärlek Känslor. Du och andra tillsammans”. Det är en bok som
tar upp olika situationer och problem som kan
uppstå i vårt dagliga samspel med andra människor. Personerna i boken känner att andra styr för
mycket och tar stor plats i deras liv. Samtidigt vet de
inte riktigt själva hur de vill ha det.
Rickard tycker att personalen ser hans lägenhet som en arbetsplats och inte som ett hem. De
bestämmer allt och han har inget att säga till om.
Måste det vara så?
Malin känner sig misslyckad på jobbet. Hur hon
än gör så tycks det alltid bli fel. Om arbetet går
långsamt får hon kritik, om hon skyndar sig blir
hon stressad och allt går galet. Vad kan hon göra
åt det?
Jag blev glad när jag ﬁck den här boken i min
hand. De små berättelserna beskriver känslor och
roller på ett enkelt och ﬁnt sätt, utan pekpinnar,
och man kan få igång bra samtal med hjälp av dem.
Eftersom människorna i texten känns så äkta blir
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boktips!

lättläst litteratur

Maria Normark är arbetsterapeut på
Kroksta dagcenter i Örnsköldsvik. Hon
kommer med boktips till alla dem som
leder läsecirklar med personer med
utvecklingsstörning.
Böckerna:
Skatten i berget av Per Gustavsson
och Boel Werner, 2005, 165 sidor, pris
100 kr.
Kompisar, Kärlek, Känslor. Du och
andra tillsammans av Andreas Bylund,
2005, 111 sidor, pris 190 kr.
Beställ från LL-förlaget,
tel 08-640 70 90,
e-post: order@lattlast.se
eller från hemsidan: www.lattlast.se

det lätt att förstå och ta till sig deras tankar. Följden
kan bli riktigt intressanta diskussioner!
Författaren är också fotograf, och hans bilder
ﬁnns med på varje uppslag. Det är ﬂera känsliga
porträtt med stark närvaro, som uttrycker mycket
som bara en bild kan.
Jag hoppas att många kommer att upptäcka och
uppskatta Andreas Bylunds bok. Det förtjänar den
verkligen.

Kusliga berättelser
Som motvikt till det vardagliga i ”Kompisar Kärlek
Känslor” står historierna i ”Skatten i berget”, som
jag också har läst i höst.
Per Gustavsson har skrivit ner gamla folksägner
på lättläst svenska och Boel Werner har illustrerat
dem. Här har vi lämnat vår egen tid och gått tillbaka till det gamla bondesamhället, då man berättade
fantasifyllda berättelser för varandra under mörka
kvällar. Det handlar om häxor och troll, spöken
och jättar.
Ibland är berättelserna kusliga och otäcka, de
kan också vara roliga och underfundiga. Alla har
det gemensamt att de är korta och kärnfulla. Därför är det lätt att ta upp boken och läsa ett litet
stycke då och då, vilket har varit en ganska populär
sysselsättning hos oss den sista tiden.
Bäst är det förstås när man får skratta, det tycker
de ﬂesta. Gamla sägner kan vara rätt mustiga, och
det skits och pissas en hel del på olämpliga ställen.
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Det upplevdes som hejdlöst roligt av de jag läste
för!
Spökhistorierna gick också hem, lite lagom rysligheter kan vara lockande. Dessutom har många
hört spökhistorier förut, så det är något man känner igen.
Flera stycken handlar om påskkärringar och de-

ras påhitt, det kan kanske bli för mycket av det goda
ibland. Mina åhörare tröttnade på ﬂygande hus och
människor rätt snart. Men det är just det ﬁna med
en bok av den här typen: man kan plocka russinen
ur kakan och bara läsa de historier man gillar bäst.
Gärna om och om igen.

Inga Sommarström, pionjären som lärde oss förstå
”Återigen beﬁnner vi oss i början av något nytt och återigen är det egentligen fråga om vår människosyn. Det talas väldigt lite om det inre livet hos utvecklingsstörda, om omedvetna känslor och behov,
om psykiska försvar mot smärta och ångest som t ex isolering eller förnekande. Vi har säkert alla mött
personer med utvecklingsstörning, som berättar om svåra upplevelser, utan att nå känslan som är
knuten till dem. Vanligtvis får förståndshandikappet bli förklaringen till detta."
Så skrev Inga Sommarström i det första numret av Intra, 1991. Nu är hon död, 82 år gammal.
Inga Sommarström kom som leg. psykolog till FUB:s stiftelse ALA i början av 1970-talet
och till Handen 1977, där hon blev en av pionjärerna när det gällde att bedriva psykoterapi för personer med utvecklingsstörning. Redan 1971 hade hon skrivit om handikappmedvetande hos utvecklingsstörda i tidskriften Psykisk Utvecklingshämning och medverkade därefter i ett antal böcker.
Hon var också med och startade samtalsgrupper för personer med en utvecklingsstörning, vilket medverkade
till att de bildade en egen organisation inom FUB, Klippan. Hon var också en av de första att uppmärksamma
syskonens viktiga, men ofta undanskymda roll. Hennes metod att ge personer med utvecklingsstörning redskap,
för att vinna insikt om sitt funktionshinder och få tilltro till sin egen förmåga, var ett genombrott i vårt land och
internationellt.
Hon sörjes av sina närmaste, maken Bo och sonen Lennart och en stor krets vänner och kolleger i Sverige och i
andra länder.
Red.

Mer än bara en tidskrift!

in

För den vetgirige: Över 380 artiklar har vi samlat
i Intras nätarkiv. Och ﬂer blir det!
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NTRAs 52-sidiga LSS-skrift om Handikapplagen
är ett redskap för alla som är engagerade i stödet
till personer med funktionshinder.
Här ﬁnns alla viktiga lagtexter, LSS, Socialtjänstlagen och Hälso- och Sjukvårdslagen. Allt som berör funktionshindrades lagstadgade rättigheter med
kommentarer, förordningar, domslut och råd och
anvisningar.
Pris per ex
10 ex
30 ex

70 kr
60 kr per ex
50 kr per ex
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ANHÖRIG –

DÅ BEHÖVER DU KUNSKAP!
TILLHÖRIG

E

n del av dem vi möter i press och TV har egna
erfarenheter av att ha ett barn eller ett syskon
med funktionshinder. Vi har samlat texter och intervjuer med Ronny Ambjörnsson, Lina Englund, Petronella Eriksson, Viveca Lärn, Ika Nord, Sören Olsson, Gunilla Linn Persson och Staffan Söderblom.
Det har blivit en spännande och tänkvärd 24-sidig
skrift. Bra att använda vid föräldrautbildning och
studiedagar!
Pris per ex
10 ex

70 kr
50 kr per ex

INTRA

S Välkommenfolder är till för den som är
nyanställd. På 12 sidor ges en introduktion till de
viktiga begreppen om jämlikhet, självbestämmande
och integritet. Här ﬁnns tips och tankar om hur det är
att vara ny i arbetet, här ﬁnns en kortfattad historik
och texter som bl a avhandlar övergrepp, sekretess
och begåvningshjälpmedel.
Foldern ger de nödvändiga kunskaperna för arbetet
med stöd och service till personer med utvecklingsstörning.

Pris per ex
30 ex

30 kr
25 kr per ex
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Omslagets konstnär
N

ils-Olof Eliasson föddes för 58 år sedan på
Sorsele sjukstuga och växte upp i Slätvik
vid Överstjuktans strand i Sorsele fjällvärld.
Här bodde han och hans 12 syskon med sina föräldrar som drev ett litet jordbruk. När Nils- Olof var
8 år började han särskolan i Brattby, som låg cirka
40 mil enkel väg från hemmet. Nils-Olof kunde
bara komma hem till jul, påsk och sommarloven.
Familjen bodde i väglöst land och Nils-Olof berättar att de ﬁck gå över fjället för att nå farbar väg. I
början av 1970-talet kunde man sommartid komma
till Slätvik med ﬂyg, men vintertid var förbindelsen
enbart med snöskoter.
När Nils-olof var 17 år slutade han skolan och
kom att bo i hemmet under några år. Han trivdes
med att bo i Slätvik och med sysslorna på gården.
I slutet av 1980-talet ﬂyttade Nils-Olof in till Sorsele. Han bodde med modern i en liten lägenhet
fram till hennes bortgång. De första åren i Sorsele
besökte han ofta ålderdomshemmets terapiavdelning och jobbade med att färdigställa trädelar.
Nils-Olof tyckte om att fotografera, väva samt läsa
och skriva. Han kom, genom dåvarande hemvårdens försorg, att utöka sina aktiviteter och började
så småningom på dagcenter. Idag arbetar Nils-Olof,
förutom med att sy långstygnstavlor, också som vaktmästare. Han tar in post, hämtar varor från lastbryggan och ansvarar vintertid för snöskottning.
Nils-Olof bor i egen lägenhet i centrala Sorsele.
Han trivs med att bo själv och vill inte ha det på
något annat sätt.
Han har godeman som han träffar regelbundet.
Varje kväll kommer kvällspatrullen och tittar till
honom. Det tycker Nils-Olof är bra. När han inte

Loppan

H

arbetar går han till kyrkan, promenerar eller går till
badhuset. På dagcenter tycker han att det är roligast
att sy långstygnstavlor samt att vara vaktmästare.
Han är mycket nöjd med arbetet där ”för då slipper jag vara hemma på dagarna”.
Nils-Olof Eliasson har arbetat med det mesta på
dagcentret men under de senaste åren har han specialiserat sig på att sy långstygnstavlor. Med hjälp
av arbetsledaren Solveig Arnoldsdotter ritar han
upp motiv på stramalj från naturen, antingen från
egna foton, vykort eller från böcker. Därefter syr
Nils-Olof upp tavlorna och Solveig hjälper till med
färgsättning.
Vissa av tavlorna är idag utlånade till kommunhuset och
andra inrättningar som
Vuxenskolan,
pensionat
Holmen och
servicehuset
Solhem.

Text och bild: Monica Hällgren.

östen 1988 startades den dagliga verksamheten i Sorsele kommun i Västerbotten.
Verksamheten började i en liten källarlokal
i Servicehuset Solhem. Med vid starten var två arbetstagare, Nils-Olof Eliasson och Edolv Hedman,
vilka fortfarande arbetar kvar vid dagcentret. Tre
år senare ﬂyttades verksamheten till en lägenhet i
centrala samhället och utökades med ﬂer arbetstagare. Där blev verksamheten kvar fram till 1995 då
den åter var tillbaka till servicehusets källarlokal.
I början av 2002 ﬂyttades verksamheten för tredje
gången och nu till en gammal affärslokal som idag
inrymmer en sekondhandbutik ”Piraten”. Verksamheten ﬁck efter sista ﬂytten namnet ”Loppan”.
Den dagliga verksamheten drivs som en egen
verksamhet men ingår som en fristående del i Piratenprojektet. Det är ett projekt som främst vänder sig mot långtidssjukskrivna. Inom projektet får
man prova på olika arbetsuppgifter som bland annat hantverk, café och städning. Sorsele kommuns
visioner är att bredda målgruppen så att ﬂer personer med funktionshinder får möjlighet att ta del av
detta projekt.
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Nils-Olof Eliasson vid sitt sybord.

Hela gänget utanför Piraten. Från vänster:
Agneta Lindehall, Nils-Olof Eliasson, Solveig
Arnoldsdotter, Edolv Hedman samt Alani
Carlberg.

Trots många ﬂyttningar och förändringar har den
sista ﬂytten varit positiv på många sätt, från källarnivå till en lokal med utsikt över Vindelälven. Kunder som kommer till sekondhandbutiken besöker
också dagcenterverksamheten. De kommer in och
pratar en stund, ser på vad som görs och kan också
bli underhållna av Edolvs munspelsmusik. Solveig
Arnoldsdotter, arbetsledare på dagcentret, säger
att det är en mycket trevlig stämning där och att
samarbetet med Piraten har utvecklat deltagarna
på ett mycket positivt sätt.
Innehållet i den dagliga verksamheten har varierat. De första åren arbetade man mycket med
halvfabrikat av trä, sydde grillvantar samt ulltavlor.
Numera ligger proﬁleringen på hantverk, men
man har kvar en del halvfabrikat och gemensam
matlagning en gång i veckan. Till julen görs hemslöjd som säljs med stor framgång.
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Omslagsbilden föreställer Västerfjäll. Bilden överst t h kallas Klippan och t h
Högfjället. Av Nils-Olof Eliasson.

INTRA nr 1/06 kommer ut i mars.
Du som vill prenumerera på INTRA: Betala 245 kr
på postgiro 636 55 62-5 eller bankgiro 5308-1485.
Glöm inte att skriva din fullständiga adress.
Då får du fyra nummer av INTRA framöver.
Du kan också beställa prenumeration
på fax: 08-97 11 04 eller e-post: intra@swipnet.se
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INTRA, Kaktusvägen 38, 125 55 ÄLVSJÖ
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