Om bemötande

av människor med
funktionshinder

Ett nationellt program för att öka
kompetensen om bemötande
U T G I V E N AV S I S U S

Bemötandeuppdraget
B E M Ö TA N D E U P P D R A G E T

Sisus, Statens institut för särskilt utbildningsstöd, har regeringens
uppdrag att verka för ökad kompetens om bemötande av personer
med funktionshinder. Målet är att förändra värderingar och vända
perspektiv för att förbättra bemötandet av personer med funktionshinder. Uppdraget har sin grund i den handikappolitiska handlingsplanen ”Från patient till medborgare” Proposition ⁄:.⁄
E T T N AT I O N E L LT P R O G R A M

Sisus har utarbetat ett nationellt program för att öka kompetensen
om bemötande av människor med funktionshinder. Programmet
riktar sig till alla i Sverige som är offentligt anställda.
S TAT L I G S AT S N I N G

Sisus tar i samråd med Statens kvalitets- och kompetensråd och andra
berörda fram ett utbildningsunderlag om svensk handikappolitik för
nyckelpersoner i statsförvaltningen. Staten ska föregå med gott exempel och fungera som motor när frågorna implementeras.
PROJEKTMEDEL

Sisus disponerar sedan  januari  och tre år framåt  miljoner
kronor per år att fördela som stimulansbidrag för olika modellprojekt. Projekten ska omfatta insatser för kompetensutveckling av personal inom olika samhällsområden kring frågor som rör bemötande av
människor med funktionshinder.
SISUS KOMPETENSUTVECKLINGSRÅD

Ett kompetensutvecklingsråd är knutet till bemötandeuppdraget.
I rådet finns representanter för statliga myndigheter, handikapporganisationerna och andra intresseorganisationer. Rådet består av 
ledamöter. Deras uppgift är att vara rådgivande till Sisus styrelse och
förvaltning i de frågor som hör till uppdraget i stort. Rådet har också
ansvar för att förankra programmet, att skapa samsyn och att förmedla och ta emot kunskap till och från de egna organisationerna.
Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO, har en referensgrupp
som stöder organisationens ledamöter i rådet. Likaså finns en ungdomsgrupp knuten till Sisus arbete som har till uppgift att bevaka
barns och ungas perspektiv.
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Bemötande - en fråga om
mänskliga rättigheter
Vad är ett bra bemötande? Hur ska man göra?
Kanske handlar det helt enkelt om att kunna se
sig själv i den man möter. Se att här finns inte
bara en hörselskadad, en utvecklingsstörd eller
en blind person, utan faktiskt en student, en
tonårsflicka eller en småbarnsmamma. Vad är
då viktigt för att tillvaron ska fungera? Vad
skulle jag ha behövt? Hur skulle jag vilja att
andra mötte mig? Vad är det egentligen för
behov som förenar oss alla, oavsett om vi har
funktionshinder eller inte?
ANN JÖNSSON

Människor med funktionsnedsättningar hävdar
med stigande styrka sin rätt som likaberättigade medborgare till full delaktighet och jämlikhet. Under en utveckling under årtionden har
vi som lever med funktionshinder efter hård
kamp mot social ojämlikhet och förstelnade
synsätt alltmer kunnat gå från att vara objekt
till att bli subjekt i våra liv.
VILHELM EKENSTEEN

C I TAT E N Ä R H Ä M TA D E U R A N T O L O G I N
” O M B E M Ö TA N D E AV M Ä N N I S K O R M E D
FUNKTIONSHINDER”. SISUS 2001
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et här är ett nationellt program för ökad kompetens om bemötande.
Programmet ska bidra till att den svenska handikappolitiken förverkligas och att människor med funktionshinder bemöts på ett bra sätt.
Materialet är tänkt att stimulera till samtal och reflektion, att inspirera
både politiker, chefer och anställda att granska och diskutera sina egna
värderingar och sin människosyn tillsammans med kolleger och
arbetslag.
Bemötandet av människor med funktionsnedsättning är ett ansvar för
alla i samhället, men särskilt för dem som har politiska uppdrag eller
uppgiften att omsätta de politiska intentionerna i handling. Politiker
och offentliganställda är i demokratins och rättsstatens tjänst och har
därmed ett ansvar för att förvalta de demokratiska värdena som lagts
fast i regeringsformen för det allmännas bästa. Politiker och offentligt
anställda tjänar vissa gemensamma mål, vilket skiljer dem från beslutsfattare och anställda i den privata sektorn.
Programmet vänder sig till chefer i den offentliga sektorn och till dem
som har ansvar för personalfrågor, fortbildning, kompetensutveckling
och information på arbetsplatser. Det är en förhoppning att ni ska
inspireras att särskilt lyfta fram frågan om bemötande av människor
med funktionshinder. Programmet är också tänkt att användas av förtroendevalda på alla politiska nivåer och av offentligt anställda i alla
verksamheter där möten med personer med funktionshinder ingår i
det dagliga arbetet, till exempel sjukvården, försäkringskassan, socialtjänsten och skolan. Det vänder sig även till andra verksamheter som är
viktiga för alla medborgare, till exempel kollektivtrafiken, kulturverksamheter, planering av byggnader och utemiljöer, polisen och domstolarna.
Allt större delar av den offentliga verksamheten bedrivs i dag i enskild
verksamhet. Det här programmet vänder sig till chefer och anställda
också i sådan verksamhet. De har ett offentligt uppdrag, på samma sätt
som offentligt anställda. Det innebär att de har samma ansvar för att
förvalta de demokratiska värdena och arbeta för samhällsmedborgarnas
bästa. Politikerna har ansvar för att ställa samma krav på bemötande i
de enskilda verksamheterna som i all annan offentlig verksamhet.
För att uppnå en hållbar förbättring i bemötandet behövs ett nytt
angreppssätt. Det krävs att människor med funktionshinder själva deltar
aktivt i processen, som resurspersoner och kunskapsförmedlare.
Traditionell kompetensutveckling i form av kortare kurser och enstaka
studiedagar har begränsad betydelse. Kompetens är färskvara. Den är
aldrig ”färdigutvecklad”, utan måste ständigt förnyas.
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För att en förändring ska komma till stånd krävs ett långsiktigt arbete
och en kontinuerlig dialog, så att ideologin bakom de handikappolitiska
målen hela tiden hålls levande.
DELAKTIGHET EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET

Människor med funktionshinder ska vara delaktiga i samhällslivet och
jämlika i levnadsvillkoren. Det förutsätter ett samhälle där de är aktiva
samhällsmedborgare. Delaktighet och jämlikhet är en fråga om grundläggande mänskliga rättigheter. De mänskliga rättigheterna är också
grunden för den nationella politik som särskilt rör personer med funktionshinder i vårt land.
För att det ska bli en verklig delaktighet och jämlikhet måste politiker
och chefer på alla nivåer dela ideologin och arbeta efter den. Det gäller
också anställda som möter människor med funktionshinder i sitt arbete.
Ideologin måste vara gemensam och ett rättesnöre för bemötandet i alla
sammanhang.
Ett annat mål för den svenska handikappolitiken är mångfald. Mångfald
handlar om att alla ska ha en roll i samhället. Alla ska bidra med sin kunskap och erfarenhet oavsett om de har en funktionsnedsättning och oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning. Mångfald förutsätter ett samhälle som är utformat för alla.

Att få möjlighet att växa som människa, tillsammans med andra. Att ha makten över sitt
liv. Att bli sedd som en person med kunskaper
och erfarenheter. Att slippa bli omyndigförklarad och förbarnsligad. Att vara saknad när det
finns hinder för att man ska kunna delta. Att
den självklara reaktionen blir att riva hindren.
Det är att vara samhällsmedborgare med
samma rättigheter och skyldigheter som andra.
LARS ENGQVIST
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B Ä T T R E B E M Ö TA N D E T I L L S A M M A N S M E D D E M D E T
GÄLLER

Bemötandet av människor med funktionshinder kan bli
bra om myndigheter och offentliga verksamheter samarbetar med dem det gäller. Personer med funktionshinder
måste bli delaktiga i det arbete som syftar till att stärka
delaktigheten. Det betyder att den som behöver service
själv är med och bestämmer i frågor som gäller honom
eller henne. Det betyder också att personer med funktionsnedsättning kollektivt deltar i kompetensutvecklingen och bidrar med sin expertkunskap genom
handikapporganisationerna.
Det behövs en samsyn hos myndigheter och
verksamheter om vad det innebär att ge god service och ett bra bemötande. Varje myndighet
och verksamhet har ansvar för sina uppgifter,
men ibland uppstår det ändå diskussioner om
vem som har ansvar för en insats. Då måste
myndigheter och verksamheter samarbeta över
ansvarsgränserna för att människor med funktionshinder inte ska hamna mellan stolarna.
ETT UPPDRAG OCH EN UTMANING

Den som är politiker eller offentligt anställd har ett
uppdrag av samhällsmedborgarna. Uppdraget består i
att ge den service och utföra de tjänster som vi betalar
skatt för och att skapa bra levnadsvillkor för människor.
För förtroendevalda i riksdag, regering, statlig förvaltning, landsting och kommuner är utmaningen att föra
en handikappolitik för jämlikhet och delaktighet och att
fördela resurser så att politiken kan förverkligas. Det är
också en politisk utmaning att skapa förutsättningar för
offentligt anställda att ge människor det stöd och professionella bemötande de har rätt till. För anställda är
uppdraget och utmaningen att möta alla människor
med inlevelse och respekt och att använda de möjligheter de har att ge människor goda livsvillkor. Både som
förtroendevald och anställd behöver man ställa sig frågan
vad den politiska intentionen om jämlikhet och delaktighet innebär för ens eget arbete.
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Vad är bemötande?
Bemötande har många dimensioner. Det handlar i grunden om att alla
ska bli respekterade fullt ut för den de är. Det är en fråga om mänskliga rättigheter, om att få leva i ett tillgängligt samhälle och om att inte
bli diskriminerad. I den nationella planen för de mänskliga rättigheterna framhålls att de anställdas bemötande och arbetssätt
är lika viktigt för ökad tillgänglighet som den fysiska
miljön och tillgången till anpassad information.
B E M Ö TA N D E P Å T R E N I V Å E R

Mötet mellan en enskild person och en
offentligt anställd formas av båda, i deras
olika roller vid mötet. Förutsättningarna
för dem att mötas i ett samtal påverkas av
bland annat deras kunskaper, förväntningar, förhållningssätt och maktpositioner. Men det finns ändå mycket som är
gemensamt för allt bemötande och alla
möten mellan människor. Något av det
viktigaste är att det behövs inlevelse och
respekt. Det handlar kanske främst om att se
den man möter. Den som behöver en tjänst
från samhället är inte alltid, och inte bara,
någon som behöver hjälp. Just i mötet har personen rollen som hjälpsökande och beroende, men
framför allt är han eller hon en samhällsmedborgare
som andra med många roller och uppgifter. Det handlar
också om att se sig själv i den man möter.
När man behöver en offentlig tjänst eller stöd av något slag befinner
man sig i beroendeställning. Vi är alla beroende av varandra. Den som
genom sitt yrke har rollen, och makten, att ge hjälp har inte den rollen
när arbetsdagen är slut. Alla är beroende på olika sätt och ett funktionshinder kan förstärka beroendet. I ett demokratiskt, solidariskt samhälle
får ingen bli kränkt på grund av sitt beroende.
Riksdag och regering formulerar lagar och andra regler som styr hur
bemötandet blir när enskilda människor ska få del av samhällsinsatserna. De ger också riktlinjer för hur resurser ska fördelas och användas.
Anställda på statliga verk tolkar och tillämpar lagarna och ger riktlinjer
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FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna
Deklarationen om de mänskliga rättigheterna antogs av FN:s generalförsamling 1948 och
slår fast alla människors lika värde. Alla människor har samma rättigheter oavsett ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung,
egendom, börd eller ställning.

Den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter
Europarådets konvention angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (den europeiska konventionen) antogs1950. Sedan 1994 är konventionen
lag i Sverige (SFS 1994:1219).

FN:s konventioner om ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter och om de medborgerliga och politiska rättigheterna
De båda FN-konventionerna om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och om de
medborgerliga och politiska rättigheterna antogs under 1966 och har undertecknats av
Sverige.

FN:s konvention mot diskriminering av kvinnor
FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor antogs1979 och
undertecknades av Sverige 1980. Konventionen har kommit till därför att det förekommer
en utbredd diskriminering av kvinnor trots de resolutioner, deklarationer och rekommendationer som antagits av FN. Den svenska jämställdhetslagen är ett led i att uppfylla konventionen.

FN:s barnkonvention
FN:s barnkonvention antogs 1989 och har undertecknats av Sverige. Konventionen slår
fast varje barns grundläggande mänskliga rättigheter. Det är den enda FN-konvention som
särskilt tar upp rättigheterna för människor med funktionsnedsättning. Barnombudsmannen ska enligt den lag som reglerar verksamheten särskilt uppmärksamma att lagar och
förordningar samt deras tillämpning stämmer överens med Sveriges åtaganden enligt barnkonventionen.

FN:s konvention mot rasdiskriminering
antogs av FN i december 1965 och har undertecknats av Sverige. Konventionen utgår från
deklarationen om mänskliga rättigheter.

FN:s standardregler
FN:s standardregler antogs av FN 1993 för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet. De 22 reglerna uttrycker tydliga principiella ståndpunkter
när det gäller rättigheter, möjligheter och ansvar på olika samhällsområden. Standardreglerna är tillsammans med den nationella handlingsplanen grunden för den svenska handikappolitiken.
En konvention om rättigheter för personer med funktionshinder är under utveckling.
Sverige anser att arbetet bör leda till en konvention som bygger på existerande internationella konventioner och klargör kopplingen mellan funktionshinder och mänskliga rättigheter. Frågor som särskilt bör lyftas fram är icke-diskriminering, självbestämmande och deltagande.

Nationell handlingsplan för handikappolitiken
Regering och riksdag antog 2000 en nationell handlingsplan för handikappolitiken, Från
patient till medborgare. Planen utgår från FN:s standardregler och har som mål att skapa
ett samhälle där människor med funktionshinder är fullt delaktiga i samhällslivet.

Agenda 22
Handikapporganisationerna har utarbetat riktlinjer för de lokala myndigheterna om hur
standardreglerna ska kunna genomföras, bland annat genom lokala handikappolitiska planer. Riktlinjerna benämns Agenda 22.

Nationell plan för mänskliga rättigheter
Regering och riksdag antog under 2002 en treårig nationell handlingsplan för mänskliga
rättigheter för att lägga grunden till ett mer samlat synsätt på frågor om mänskliga rättigheter i Sverige.
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för arbetet på regional och lokal nivå. Politiker och chefer i kommuner, landsting och försäkringskassor påverkar i sin tur hur de anställda
ska tillämpa lagarna och reglerna och fördela resurserna. Alla dessa
personer ska beakta den offentliga förvaltningens värdegrund i sina
bedömningar. Förhållningssättet hos var och en skapar förutsättningar
för hur enskilda människor bemöts. Bemötande är alltså en politisk
fråga.
För att lättare förstå hur kedjan av beslut påverkar hur människor med
funktionsnedsättning bemöts kan man beskriva bemötandet i tre nivåer.
• Riksdag och regering svarar för det kollektiva bemötandet.
• Statliga myndigheter, kommuner, landsting och försäkringskassor
svarar för det organisatoriska bemötandet.
• Offentligt anställda som möter allmänheten svarar för det individuella bemötandet.
Den här beskrivningen av bemötandets tre nivåer är teoretisk. I verkligheten går det inte att göra någon strikt uppdelning mellan de tre nivåerna. De går i varandra. Det gäller särskilt det kollektiva och det organisatoriska bemötandet, eftersom det både påverkas av beslut i riksdagen och regeringen, av den statliga förvaltningen och av beslut i kommuner och landsting. Beslut om kollektivtrafiken är ett exempel på det.
När någon inte får det hjälpmedel han eller hon behöver kan det
handla om både organisatoriskt och individuellt bemötande.
Bemötandet kan bero på politiska beslut i landstinget, men också på
hur en enskild arbetsterapeut bedömer personens behov och tolkar
landstingets beslut.
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER FÖR ALLA

Alla frågor som rör människor med funktionshinder ska behandlas
som aspekter av mänskliga rättigheter på alla nivåer i samhället. De
mänskliga rättigheterna gäller alla människor oavsett ras, hudfärg, kön,
språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt
ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. En kränkning mot en
mänsklig rättighet är en kränkning, oavsett vem som utsätts och var i
världen den begås.
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De mänskliga rättigheterna är grundläggande för demokratin i vårt
samhälle och finns uttryckta i internationella överenskommelser och i
svensk författning om alla människors lika värde. Mänskliga rättigheter
handlar om förhållandet mellan stat och individ. Varje rättighet för
individen är också en skyldighet för staten. Både nationellt och internationellt pågår arbete för att se i vilken utsträckning människor med
funktionshinder kan utöva sina rättigheter.
För att nå ett samhälle där alla har rätt att vara medborgare på lika villkor krävs ett perspektivskifte i synen på personer med funktionshinder,
ett skifte från patient till medborgare. Det behövs mer kunskap om levnadsvillkoren för människor med funktionshinder. Det kan också krävas lagstiftning mot diskriminering. Den offentliga sektorn, landsting,
kommuner och staten, kan spela en särskilt viktig roll genom att vara
en aktiv och god förebild.
D Å L I G T B E M Ö TA N D E E L L E R D I S K R I M I N E R I N G

Om en synskadad politiker inte får sina möteshandlingar i tillgänglig
form eller om en förälder, som använder rullstol, inte kommer in till
föräldramötet, kallas det ibland dåligt bemötande, ibland diskriminering. Men det är viktigt att skilja på begreppen dåligt bemötande och
diskriminering. Om någon inte har möjlighet att utöva sina rättigheter
på samma villkor som andra är det bättre att använda begreppet diskriminering. Diskriminering är en behandling som leder till att någon på
grund av sitt funktionshinder missgynnas i förhållande till andra i en
jämförbar situation. Diskriminering är en företeelse som i olika skeden
visar sig i nya former och nya sammanhang. Därför måste frågan ständigt hållas aktuell och diskuteras i ett demokratiskt samhälle.
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Vad är funktionsnedsättning?
Vad är funktionsnedsättning? Den definition som oftast används i
Sverige bygger på att vi skiljer mellan å ena sidan en persons kroppsliga skador, funktionsnedsättningar och begränsningar och å andra sidan
de konsekvenser det får i det dagliga livet. Vi använder termen funktionsnedsättning om det som handlar om individen och talar om handikapp när det gäller de konsekvenser personen möter i sin dagliga
omgivning. Orden funktionsnedsättning och funktionshinder används
ofta synonymt. Det gäller också i det här programmet.
En person kan ha en funktionsnedsättning på grund av en skada eller
en sjukdom. Handikapp uppstår först i mötet mellan personen med
funktionsnedsättning och omgivningen. Definitionen säger ingenting
om enskilda människors livssituation, men den är viktig därför att den
slår fast att det finns ett samband mellan handikapp och miljö. Vilken
form av tillgänglighet man behöver beror bland annat på vilken funktionsnedsättning man har och hur omfattande den är. Det är alltså
omgivningen som avgör hur handikappande en funktionsnedsättning
blir. Hur tillgänglig miljön är avgör också hur många människor som
blir handikappade.
K L A S S I F I K AT I O N E R

Världshälsoorganisationen, WHO, utvecklade redan  en klassifikation för att beskriva konsekvenser av sjukdom. Klassifikationen skilde
på funktionsnedsättningar, begränsningar av förmågan och handikapp.
En ny klassifikation godkändes av WHO:s världshälsoförsamling 
under beteckningen ICF. Den svenska titeln är ”Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa”. Den beskriver inte bara personers funktionshinder utan också funktionstillstånd i positiv mening.
Man talar om aktiviteter och inte bara om funktionshinder i form av
aktivitetsbegränsningar. Begreppet handikapp finns inte kvar. I stället
får begreppet delaktighet en framträdande roll. Delaktighet knyter an
till FN:s standardregler och är ett centralt begrepp även i ett medborgarperspektiv. Omgivningsfaktorer som underlättar eller hindrar människors funktionstillstånd finns också med.
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ICF tar avstånd från synen att personer med funktionshinder är en
minoritetsgrupp. Funktionshinder är en del av den normala variationen. Varje dimension och varje begrepp varierar från funktionstillstånd
till funktionshinder och klassifikationen kan därför i princip tillämpas
på alla individer och i alla kulturer.
VIKTIGT VILKA ORD VI ANVÄNDER

Det har betydelse för våra tankar och attityder vilka ord vi använder. I
det här programmet används inte ordet ”handikappad”. En människa
har inte ett handikapp, utan en funktionsnedsättning. Däremot skapar
omgivningen handikapp, eller snarare handikappande situationer, när
exempelvis en person med allergi inte kan besöka en restaurang därför
att den är rökig, eller när en döv och en hörande person inte kan kommunicera med varandra därför att inte båda kan teckenspråk. Ordet
handikapp finns dock kvar i språkbruket, där det rätteligen borde heta
funktionsnedsättning, ibland därför att sammansättningar med orden
funktionsnedsättning och funktionshinder blir otympliga. I det här
programmet förekommer därför ord som handikappolitik, handikapperspektiv och handikapporganisation.
I programmet använder vi formuleringar som ”person med funktionshinder” eller ”människor med funktionsnedsättning” och inte ”funktionshindrad” för att markera att människan är viktigare än funktionshindret. Av samma skäl skriver vi ”personer med utvecklingsstörning”
eller ”människor med synskada” och inte ”utvecklingsstörda” eller
”synskadade”.
B R A B E M Ö TA N D E M I N S K A R H A N D I K A P P

Att ha ett funktionshinder krånglar till livet. Hur mycket och på vilket
sätt beror på en rad faktorer i individens liv och i samhället som helhet. Det viktigaste när det gäller att få till stånd ett bra bemötande är
att inrätta samhället så att ett funktionshinder får så liten betydelse som
möjligt.
Den som är offentligt anställd kan möta personer med olika slags funktionsnedsättningar. Det man brukar kalla funktionshinder är exempelvis psykiska funktionshinder, utvecklingsstörning, rörelsehinder, synskada, hörselskada och dövhet. Det finns också kroniska sjukdomar,
som medför funktionshinder av olika slag. De kallas ofta medicinska
funktionshinder och är till exempel astma, allergier och överkänslighet, hjärtsjukdomar, diabetes, mag- och tarmsjukdomar, epilepsi och
12

hiv. DAMP och ADHD är så kallade neuropsykiatriska diagnoser. De
ger funktionsnedsättningar, som bland annat kan medföra svårigheter i
kontakten med omgivningen. Ett annat sådant funktionshinder är
autism. Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, språkstörningar, stamning
och talsvårigheter kan göra det besvärligt att ha kontakt med myndigheter och verksamhet.
Många har fler än ett funktionshinder. Människor med utvecklingsstörning har ofta flera funktionshinder, till exempel rörelsehinder,
synskada eller hörselskada. Ett rörelsehinder kan vara följden av en
kronisk sjukdom, som reumatism eller en neurologisk sjukdom. Efter
till exempel stroke får man ofta både synliga och osynliga funktionshinder.
Uppräkningen visar att frågan om bemötande gäller många människor, som har en gemensam erfarenhet, den att leva med en funktionsnedsättning. Men människors livsvillkor och bemötandet från omgivningen kan te sig mycket olika beroende på om funktionsnedsättningen är liten eller omfattande och om den är synlig eller mer eller mindre dold.
I N T E E N K AT E G O R I

Det finns också en fara i att tala om personer med funktionsnedsättning som en kategori. Det kan lura oss att tro att det handlar om en
grupp människor, som skiljer sig från andra genom gemensamma
egenskaper och livsvillkor. Så är det inte. Liksom för alla andra är det
en rad faktorer som bestämmer hur livssituationen ser ut. En av alla
dessa faktorer är funktionshindret.
Men livet kan påverkas lika mycket av till exempel vilken socialgrupp
man tillhör, vilken utbildning man har och hur ens ekonomi ser ut.
Livssituationen beror också på hur gammal man är. Åldern har exempelvis betydelse för vilket stöd man har rätt till när man har ett funktionshinder. Samhällets stöd minskar på vissa områden när människor
åldras, trots att hjälpbehoven blir större.
Det har också stor betydelse för livssituationen om man är kvinna eller
man, barn eller vuxen och om man har svenskt eller annat etniskt
ursprung. Det diskuteras längre fram i programmet.
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Hur ska programmet användas?
• Programmet ska starta processer som kan förändra våra attityder och ge
kunskap om levnadsvillkoren för flickor, pojkar, kvinnor och män med
funktionsnedsättning.
• Programmet ska inspirera till att starta fortbildning om bemötande av
människor med funktionshinder.
• Programmet ska inspirera planerare och politiker till andra och nya
prioriteringar
• Programmet ska användas av politiker, chefer och enskilda anställda,
som ska höja sin kompetens om bemötande av människor med funktionshinder.
• Programmet kan fungera som handbok för exempelvis chefer, utvecklingsoch personalansvariga och informatörer.
• Programmet är ett basmaterial för den som ska arbeta fram en utbildning.
Fördjupningsmaterial av olika slag finns att hämta i Sisus idébank, som kan
nås via www.sisus.se.
• Programmet utgör ett diskussionsunderlag i olika offentliga sammanhang.
• Programmet kan används av handikapporganisationerna i en gemensam
strävan att förbättra bemötandet i den offentliga sektorn.

Symbolförklaring

Diskussion

Exempel

Fakta
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Mänskliga rättigheter, den nationella politiken och
lagstiftningen
Den kollektiva nivån handlar om lagstiftning och resursfördelning.
Att förverkliga lagstiftningen
Den organisatoriska nivån handlar om politiska beslut,
resursfördelning och förvaltning för att förverkliga lagarna.
Det enskilda mötet
Den individuella nivån handlar om det enskilda mötet.

Sid 18

Sid 26

Sid 40

Kvinnor och män
Kvinnor och män bemöts och behandlas ofta olika och det får
olika konsekvenser för deras livsvillkor.
Barn och unga
När man är ung lägger man grunden till sin identitet och
självkänsla och då är det extra viktigt med ett bra bemötande.
Etnisk mångfald
För personer med funktionshinder med annat etniskt ursprung
kan det vara speciellt svårt att få det stöd de har rätt till, i
synnerhet för dem som inte har hunnit lära sig svenska.

Sid 50

Informationsarbete
Information kring bemötandefrågor möjliggör en förändring
Utveckling med kultur och utbildning
Kultur, folkbildning och högskolor kan vara goda inspiratörer
och kunskapsförmedlare.
Kvalitet i arbetet
Handikapporganisationerna är delaktiga i det kvalitetsarbete
som bedrivs i staten, kommuner och landsting.
Från idé till handling
Modellprojekt ger inspiration och exempel på hur arbetet kan
bedrivas med aktiv brukarmedverkan och samarbete mellan
olika verksamheter.

Sid 80

EN WEBBASERAD IDÉBANK är knuten till det nationella programmet. I den finns fördjupningsmaterial att använda i kompetensutvecklingen. Här finns allt från lagstiftning till skönlitteratur. Idébanken följer till sin uppbyggnad programmet och är ett
komplement som ska underlätta arbetet i kommuner, landsting
och på statliga myndigheter. Idébanken finns på Sisus
hemsida www.sisus.se och den är också länkad till en rad organisationer och verksamheter.

Sid 58

Sid 70

Sid 88

Sid 98

Sid 108

Sid 118

1
2
3
Idébank
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1

Mänskliga rättigheter, den
nationella politiken och
lagstiftningen
Att förverkliga
lagstiftningen
Det enskilda
mötet

Mänskliga rättigheter, den
nationella politiken och
lagstiftningen

K O L L E K T I V T B E M Ö TA N D E

Det kollektiva bemötandet handlar om synen på rättigheter för människor med funktionshinder. Riksdag och regering har ett avgörande
ansvar för hur människor med funktionsnedsättning bemöts i exempelvis kommuner och landsting.
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H

andikappolitik är ytterst en demokratifråga.
Samhället måste byggas med insikten om att alla
människor är lika mycket värda och ska behandlas
med samma respekt, att mångfald berikar, att varje
människa med sin kunskap och erfarenhet är en tillgång för samhället. Det innebär konkret att alla ska ha lika rätt och lika
möjligheter att röra sig i samhället. Alla måste kunna ta del av information och göra sig hörda. Alla behöver bidra till samhällets utveckling.
Utbildningspolitiken, arbetsmarknadspolitiken, kulturpolitiken,
bostadspolitiken, samhällsplaneringen och så vidare måste utformas så
att den skapar ett samhälle där alla människor kan vara delaktiga.
Delaktighet i samhällslivet är ett handikappolitiskt mål och en grundförutsättning för demokrati. Det är också ett medel för attitydförändring hos hela befolkningen. Ju fler personer med funktionshinder
som är delaktiga, aktiva samhällsmedborgare, desto mer självklart blir
det för allmänheten att delaktighet är en mänsklig rättighet för alla,
också för människor med funktionsnedsättning.
VÄRDERINGAR OCH VERKLIGHET

Det finns en klyfta mellan de officiella värderingarna och den verklighet som människor med funktionshinder möter. Staten, kommunerna
och landstingen måste arbeta tillsammans för att överbrygga klyftan
och skapa ett bra bemötande. Det är rikspolitikernas ansvar att stifta
lagar och besluta om förordningar för ökad delaktighet och jämlikhet
och att fördela resurser. Det är sedan den statliga förvaltningens, kommunernas och landstingens ansvar att tillämpa lagarna enligt riksdagens intentioner och att fördela resurser till de olika verksamheterna
på sin nivå.
FN:s standardregler talar om vad som behövs för att människor med
funktionsnedsättning ska bli bemötta som likvärdiga samhällsmedborgare. De länder som har ställt sig bakom standardreglerna har förbundit sig att följa reglerna i sitt politiska arbete för att samhällsmedborgare med funktionshinder ska få samma rättigheter och skyldigheter som
andra. Standardreglerna har stor betydelse som tolkningsunderlag när
man granskar om en stat lever upp till de olika konventionerna om
mänskliga rättigheter. Sverige tillhör de länder som har förbundit sig
att följa standardreglerna.
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Regeringsformen är den viktigaste av Sveriges grundlagar. Här återfinns bestämmelser om statsskickets grunder och om våra grundläggande fri- och rättigheter. Här framgår att:
Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för
den enskilda människans frihet och värdighet.
Från den 1 januari 2003 innehåller regeringsformen en föreskrift om att det allmänna
ska verka för att alla människor ska uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det
allmänna ska också motverka diskriminering på grund av kön, hudfärg, nationellt eller
etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning
eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.
Lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med
funktionshinder gäller både direkt och indirekt diskriminering.
Lagen (2001:1286) om likabehandling i högskolan ska främja lika rättigheter i
högskolan och motverka diskriminering på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet,
sexuell läggning och funktionshinder.
Förvaltningslagen (1986:223), innehåller bestämmelser om hur staten, kommunen
och landstinget ska handlägga ärenden. Lagen slår fast långtgående skyldigheter att ge
service åt medborgarna.
Förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken ger de statliga myndigheterna ansvaret för att integrera
handikapperspektivet utifrån FN:s standardregler och de nationella målen för handikappolitiken. Myndigheterna ska också se till att lokaler, verksamheter och information är
tillgängliga för personer med funktionshinder
Socialtjänstlagen (2001:453) handlar om kommunernas skyldigheter mot medborgarna när det gäller socialtjänsten. I lagens första paragraf står det:
Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i
samhällslivet.
I samma paragraf står det också att verksamheten ska bygga på respekt för människors
självbestämmanderätt och integritet. I lagen slås den viktiga principen fast att kommunerna har det yttersta ansvaret för att de som bor i kommunen får det stöd och den
hjälp de behöver.
Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag som ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet.
Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Lagen gäller personer
med utvecklingsstörning, autism eller hjärnskada. Den gäller också personer med fysiska eller psykiska funktionshinder som innebär betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Det är främst kommunen som har ansvar för LSS-insatserna.
Lagen (1993:389)om assistansersättning, LASS, ger rätt till ersättning för kostnader
för personlig assistans. Lagen gäller den som behöver personlig assistans i mer än 20
timmar per vecka. Det är försäkringskassan som beslutar om assistansersättning.
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) slår fast att målet för hälso- och sjukvården är
en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. I lagens andra paragraf står
det:
Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges
företräde till vården
Fortsättning på sidan 22
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Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken, ”Från patient till
medborgare”, som riksdagen antog , utgår från standardreglerna.
För att planen ska kunna förverkligas måste politiker, beslutsfattare och
anställda på myndigheter och förvaltningar ha kunskap om standardreglerna och om vad de innebär i deras eget arbete. Reglernas värderingar
och intentioner ska också vara en grund för varje möte mellan offentligt
anställda och personer med funktionsnedsättning.

B R A B E M Ö TA N D E K R Ä V E R T I L L G Ä N G L I G H E T

Om man ska kunna säga att människor med funktionsnedsättning
bemöts bra i ett samhälle måste samhället vara tillgängligt.
Otillgänglighet är lika med uteslutning och utestängning, dåligt bemötande och diskriminering.
Tillgänglighet är en fråga om att kunna röra sig fritt utomhus, att
kunna komma in i byggnader, att kunna orientera sig och ta del av det
som händer. Det handlar om att kunna vistas i alla miljöer utan att ta
skada. Tillgänglighet är också en fråga om att få del av information, att
ha tillgång till massmedia och litteratur, att kunna gå på posten, banken, teater och restaurang, att kunna använda allmänna kommunikationer, att få den service man behöver trots det snabba tempot i affärer
och så vidare. Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken
säger att alla hinder, som är enkla att åtgärda, ska vara borta senast år
. Det gäller hinder för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Samma år ska kollektivtrafiken vara tillgänglig för personer med alla slags funktionsnedsättningar.
Medvetenheten om att det finns funktionshinder och konsekvenserna
av det ska finnas med i planeringen från början. När samhället byggs
och planeras som om människor med funktionshinder inte fanns,
måste anpassningen göras i efterhand, och det blir dyrare. Det finns
många exempel på det. Ju bättre tillgängligheten är, desto fler människor klarar sitt dagliga liv utan hjälp från andra och desto mindre behöver människor av hjälpmedel, assistans och andra sorters stöd. Inget
land i världen har ännu byggts och organiserats så att allt är tillgängligt
för alla. I Sverige och många andra länder görs det goda försök att
bygga tillgängligt från början, men det är vanligare att byggnader och
miljöer måste anpassas i efterhand. Många gånger görs dock varken det
ena eller det andra, trots att tillgänglighet är en god investering.
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Fortsättning från sidan 20

Av lagen framgår att varje landsting, om inget annat sägs eller avtalats, ska erbjuda
dem som bor inom landstinget god hälso- och sjukvård.
Lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område slår
bland annat fast vilka skyldigheter hälso- och sjukvårdspersonalen har mot patienterna
när de utövar sitt yrke.
Tryckfrihetsförordningen är en annan grundlag. Här finns regler om den så kallade
offentlighetsprincipen. Medborgarna har som huvudregel rätt att ta del av alla handlingar som finns hos statliga myndigheter, kommuner och landsting.
Sekretesslagen (1980:100) anger undantagen från tryckfrihetsförordningens offentlighetsprincip. Uppgifter om människors hälsotillstånd och andra personliga förhållanden har ett mycket starkt sekretesskydd i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
Huvudregeln här är att uppgifter bara får lämnas ut till någon annan om den enskilde
har samtyckt till det. Utan den enskildes samtycke får uppgifterna bara lämnas ut om
det bedöms att det kan ske utan att den enskilde eller någon nära anhörig lider men.
Sekretessen gäller mot enskilda personer, mellan myndigheter och mellan olika verksamheter inom samma myndighet. Med sekretess menas både ett förbud att lämna ut
handlingar och att lämna ut uppgifter muntligen, det som brukar kallas tystnadsplikt.
Lagen (1962:381) om allmän försäkring och andra lagar på socialförsäkringsområdet innehåller bestämmelser om förmåner för alla och vissa förmåner som särskilt gäller
människor med funktionsnedsättning.
Skollagen (1985:1101) innehåller bland annat bestämmelserna om det offentliga
skolväsendet. Här finns också bestämmelser om vad som gäller för elever som behöver
särskilt stöd.
Arbetsmiljölagen (1977:1160) föreskriver att arbetsförhållandena ska vara anpassade
till människors olika fysiska och psykiska förutsättningar.
Lagen (1982:80) om anställningsskydd syftar till att ge anställda ökat anställningsskydd. Anställningsskyddslagen innehåller bestämmelser som ger särskilt skydd till
människor med funktionshinder, till exempel i form av förtur till fortsatt arbete och
starkare skydd vid uppsägning.
Lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder innehåller bestämmelser som syftar till att öka möjligheterna för människor med funktionshinder att få och
behålla en anställning.
Plan- och bygglagen, PBL (1987:10) säger att alla nya tomter för permanent bebyggelse och allmänna platser ska vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- och
orienteringsförmåga.
Lagen (1994:847) om tekniska egenskaper på byggnadsverk m.m.
Byggnadsverkslagen, säger att byggnader och andra anläggningar ska uppfylla
väsentliga egenskaper i fråga om tillgänglighet och användbarhet för personer med
nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Kraven gäller inte en- och tvåbostadshus,
bostadshus med färre än tre våningar och arbetslokaler.
Lagen (1997:735) om riksfärdtjänst och lagen (1997:736) om färdtjänst reglerar
kommunernas ansvar att tillhandahålla färdtjänst för personer med funktionshinder.
Förordningen (1988:890) om bilstöd till handikappade ger möjlighet till anpassning och inköp av fordon för människor med funktionshinder.
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LAGARNA DE VIKTIGASTE INSTRUMENTEN

Lagarna är de viktigaste instrumenten ett samhälle har för att tala om
hur medborgarna ska bemötas. Men för att lagarna ska kunna tillämpas enligt riksdagens intentioner måste det också anslås resurser
på alla politiska nivåer.
Den svenska regeringsformen förklarar att alla människor
har lika värde och rätt och vad detta innebär för all offentlig verksamhet. Ett grundläggande mål är den enskilda
människans välfärd. Samhället ska trygga människors rätt till
arbete, bostad och utbildning. Samhället ska också verka för
social omsorg, trygghet och god levnadsmiljö. Alla medborgare
har rätt att få en likvärdig behandling och att inte bli diskriminerade i
mötet med den offentliga makten.
Från den  januari  innehåller regeringsformen en föreskrift om
att det allmänna ska verka för att alla människor ska uppnå delaktighet
och jämlikhet i samhället. Det allmänna ska också motverka diskriminering på grund av könstillhörighet, hudfärg, nationell eller etnisk tillhörighet, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell
läggning eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.
Det finns lagar med förbud mot diskriminering som särskilt rör människor med funktionshinder inom arbetslivet och högskolan. Lagen om
förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder gäller både direkt och indirekt diskriminering. Direkt diskriminering innebär att arbetsgivare behandlar personer med funktionshinder
mindre förmånligt än de behandlar personer utan funktionshinder.
Indirekt diskriminering innebär att arbetsgivare tillämpar en bestämmelse som framstår som neutral, men som i praktiken missgynnar personer med funktionshinder. Diskrimineringsförbudet gäller
vid anställning, befordran, utbildning, arbetsfördelning och
uppsägning. Det gäller också löner och anställningsvillkor.
Lagen om likabehandling i högskolan ska främja lika rättigheter i högskolan och motverka diskriminering på
grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, sexuell läggning och funktionshinder. Högskolorna ska varje år göra en
plan för de åtgärder som behövs för att främja likabehandling och
motverka trakasserier.
Enligt de två diskrimineringslagarna är det en skyldighet för arbetsgivare och högskolor att anpassa miljön.
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Från och med den  juli  föreslås en ny lag mot diskriminering av
bland andra personer med funktionshinder på andra samhällsområden.
Genom den nya lagen är diskriminering förbjuden också bland annat
när det gäller att starta och bedriva näringsverksamhet, utöva ett yrke
och arbeta fackligt. Det gäller också tillhandahållande av varor, tjänster
och bostäder. Den nya lagen ska omfatta funktionshinder, sexuell läggning samt etnisk tillhörighet, religion och övertygelse. Med den nya
lagen genomförs två EG-direktiv, direktivet mot etnisk diskriminering
och det så kallade arbetslivsdirektivet. Lagarna om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder och om likabehandling av studenter i högskolan kommer att finnas kvar. Den svenska lagstiftningen mot diskriminering utreds nu. En kommitté ska
överväga en gemensam lagstiftning mot diskriminering.
Socialtjänstlagen styr kommunernas skyldigheter att främja ekonomisk
och social trygghet, jämlikhet och aktivt deltagande för alla medborgare. Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som bor i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver.
Det offentliga arbetet ska främja lika villkor, jämlikhet och deltagande.
Lagarnas ord om jämlikhet och allas lika värde är samhällets intentioner, men intentionerna förverkligas inte helt och fullt. Politiska beslut
om resursfördelning, arbetsorganisation och annat fattas inte alltid i
enlighet med lagarnas intentioner, och då blir det inte heller möjligt
att bemöta människor så som lagarna säger. De bristerna blir särskilt
allvarliga för människor som är utsatta i någon bemärkelse, exempelvis
på grund av funktionshinder. Därför finns det lagar som ska trygga
livsvillkoren för personer med omfattande funktionshinder när de
generella lagarna inte räcker till. Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS, och lagen om assistansersättning, LASS, är
exempel på sådana lagar.
LSS är en rättighetslag. Det är också den lag som starkast uttrycker ideologin i svensk handikappolitik. Tanken är att främja jämlikhet i levnadsvillkoren och full delaktighet i samhällslivet. Stödet och servicen
ska enligt lagen ge människor med funktionshinder möjlighet att leva
som andra. LSS har förändrat, ja revolutionerat, livet för många. Lagen
innehåller tio olika rättigheter, bland annat kontaktperson, ledsagarservice och bostad med särskild service. Men det är framförallt rätten till
personlig assistans och statlig assistansersättning som innebär att
många människor kan styra sina egna liv. Även om man har ett omfattande funktionshinder kan man planera sin dag, göra vad man själv
vill, när man vill, och med hjälp av någon som man själv väljer. LSS
och LASS gäller bara personer med omfattande funktionshinder.
Ungefär femton tusen personer har personlig assistans.
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Att förverkliga politik och
lagstiftning

O R G A N I S AT O R I S K T B E M Ö TA N D E

Det organisatoriska bemötandet styrs av hur enskilda förtroendevalda,
chefer, handläggare och annan personal i den statliga förvaltningen,
kommunerna, landstingen och försäkringskassorna uppfattar och tillämpar lagarna och handikappolitiken. Det gäller också enskilda verksamheter med offentligt uppdrag.
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D

e politiska besluten och resursfördelningen i kommuner, landsting och på statliga myndigheter får viktiga
konsekvenser för livsvillkoren för människor med
funktionsnedsättning. I landsting och kommuner är
fullmäktige-politikernas prioriteringar och resursfördelning många gånger avgörande för hur enskilda människors liv och
vardag ser ut. Utifrån fullmäktiges beslut formar de politiska nämnderna sin politik. De olika förvaltningarna har sedan till uppgift att förverkliga de politiska besluten och att fördela resurserna mellan sina
verksamheter.
P O L I T I K E R S O C H C H E F E R S A N S VA R

De förtroendevalda i kommuner och landsting har ett ansvar för hur
personer med funktionshinder blir bemötta. De bestämmer vilka politiska frågor som ska prioriteras. De beslutar om vilken organisation
som ska byggas upp för att ge människor service och visar därmed vilken vikt de lägger vid olika frågor. När arbetsorganisation, resurstilldelning, personalens arbetsvillkor och andra politiska beslut samverkar väl
kan det resultera i ett gott bemötande.
Chefer påverkar ofta de politiska besluten. En studie av sex Hallandskommuner, som gjorts vid högskolan i Halmstad, visar att handikappfrågor sällan diskuteras av politiker. Besluten delegeras i stället ofta till
anställda, vilket i sig är en fråga om bemötande från politikerna. Både
förtroendevalda och chefer i olika roller och på olika nivåer vid statliga
myndigheter, kommuner och landsting är alltså delaktiga i att lägga
grunden för bemötandet av människor med funktionshinder. Det är
betydelsefullt hur de ser på mänskliga rättigheter och vad rättigheterna
innebär för människor med funktionsnedsättning. Hur cheferna och
politikerna läser lagen har betydelse för arbetsorganisation, arbetsrutiner, budget, personalstyrka, utbildningsmöjligheter och annat som
påverkar hur människor med funktionsnedsättning bemöts. Om de
som har ansvar för viktiga beslut har kunskap om funktionshinder ger
det förutsättningar för goda livsvillkor för personer med funktionshinder.
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F Ö R VA LT N I N G S K U LT U R E R S T Y R B E M Ö TA N D E T

Varje nämnd, förvaltning, verksamhet och arbetsplats har sin kultur
och sina värderingar. Den kultur som råder där besluten fattas påverkar
bemötandet av enskilda samhällsmedborgare. Politikers och chefers syn
på funktionshinder och deras sätt att tala om personer med funktionsnedsättning påverkar alla anställdas syn på sitt arbete och
på människors rätt till service. Det handlar både om det officiella språket vid sammanträden och intervjuer i massmedia och om det språk som används internt i arbetet och
lunchrummet. Om politikerna och cheferna i förvaltningarnas verksamheter har ett respektfullt förhållningssätt till personer med funktionshinder ger det
förutsättningar för att alla anställda ska bemöta enskilda människor med respekt och inlevelse. Om politikerna
och cheferna förstår att exempelvis service, stöd, behandling, habilitering, rehabilitering till personer med funktionshinder är viktiga
insatser ger det förutsättningar för en hög kvalitet i verksamheterna.
Om de har insikt om att rätten till delaktighet bland annat innebär att
man inte ska behöva ha merkostnader på grund av sitt funktionshinder
kan det förbättra människors livsvillkor.
VÄLFÄRDEN MÅSTE STÄRKAS

Kommittén Välfärdsbokslut konstaterade att utvecklingen under talet har inneburit försämringar i välfärden för stora befolkningsgrupper. Det gäller också personer med funktionshinder, som dessutom
hade en lägre välfärd än andra redan innan försämringen började.
Möjligen har åtstramningarna i vården och den kommunala servicen
berört personer med funktionshinder mer än andra eftersom många
har större behov av de tjänsterna, anser kommittén. I Riksförsäkringsverkets Socialförsäkringsbok år  konstateras det att klyftorna
består. En omfattande enkät visar att det är långt kvar till jämlikhet i
levnadsvillkoren mellan personer med funktionshinder och andra trots
att just jämlika villkor har varit ett mål sedan -talet.
Även en enkätstudie som bemötandeutredningen gjorde om hur
anställda ser på sina arbetsförhållanden vittnade om försämringar i välfärden. Många anställda ansåg att -talets personalneddragningar
också hade försämrat bemötandet. Med färre anställda finns det mindre
tid och kraft att ge ett bra bemötande. Människor med funktionsnedsättning bekräftade den uppfattningen i utredningen.
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Det behövs ekonomiska resurser för att förbättra bemötandet och stärka välfärden efter -talet nedgång. Goda resurser, en kunnig arbetsledning och tid till samtal med dem som behöver service är några
nödvändiga förutsättningar för att servicen ska bli bra. De anställda
måste också ha tid till fortbildning och till en fortlöpande diskussion i
arbetslaget om hur de lyckas med sin uppgift att genomföra de handikappolitiska intentionerna. Arbetsgivaren är skyldig att erbjuda den
fortbildningen.
ALLA KOMMUNER BORDE HA HANDIKAPPOLITISKA PROGRAM

Ett handikappolitiskt program är en bra utgångspunkt för en medveten
handikappolitik och ett gott bemötande i både landsting och kommuner. En studie som Handikappombudsmannen gjort visar att år 
hade bara drygt hälften av landets kommuner sådana program. En del
kommuner tar upp åtgärder, tidsramar och finansiering i sina program.
Men i var fjärde kommun är programmen inte grundade på standardreglerna, och i var femte kommun har de inte antagits av kommunfullmäktige. Det visar att politikerna inte betraktar de handikappolitiska
programmen som en viktig fråga, vilket i sig är en fråga om bemötande.
SAMARBETE MELLAN HANDIKAPPRÖRELSEN OCH DEN
OFFENTLIGA SEKTORN

Enligt den nationella handlingsplanen ”Från patient till medborgare”
ska handikapperspektivet genomsyra alla samhällssektorer. Att samarbeta med handikapporganisationerna är ett sätt för kommuner, landsting
och andra offentliga arbetsgivare att skaffa sig kunskap i handikappfrågor och förbättra förutsättningarna för ett gott bemötande. Men för att
det ska kunna bli ett verkligt samarbete räcker det inte med ensidig
information. Handikapporganisationerna behöver ha kunskap för att
kunna delta aktivt i samarbetet, och de offentliga verksamheterna
behöver ta hänsyn till organisationernas arbetsvillkor, med bland annat
få anställda och små resurser.
Det finns ett sjuttiotal nationella handikapporganisationer i Sverige. De
flesta har både regionala och lokala föreningar. Handikapporganisationerna arbetar för ömsesidigt stöd och utbyte mellan medlemmar,
men framför allt arbetar de intressepolitiskt för att förbättra villkoren i
samhället för personer med funktionshinder. Trettiosju handikapporganisationer samarbetar i Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO.
I HSO:s förbund finns resurspersoner med särskild utbildning för att
bistå kommuner, landsting och andra arbetsgivare i arbetet att höja de
anställdas kompetens när det gäller bemötande.
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Handikapplaner
Det står i FN:s standardregler att staterna bör underlätta för kommunerna att utveckla
handlingsprogram och åtgärder till gagn för människor med funktionsnedsättning. Ett
program eller en plan tar upp de handikappolitiska aspekterna på all verksamhet i
kommunen. I många kommuner har kommunfullmäktige antagit planen för att markera att handikappfrågorna är ett ansvar för alla sektorer. År 2000 hade drygt hälften av
kommunerna ett handikappolitiskt program. Tre fjärdedelar av programmen grundades
på standardreglerna. Även de flesta landsting har handikapplaner för sin verksamhet.

Handikappråd
I nästan alla kommuner finns ett kommunalt handikappråd, KHR. I landstingen finns
länshandikappråd, LHR. I råden är handikapporganisationerna representerade för att
kunna ge sina synpunkter på politiska förslag.

Lagen om stöd och service, LSS
Omkring 47 000 personer får insatser enligt LSS genom kommunerna. Den vanligaste
insatsen är daglig verksamhet, som 21000 personer har (september 2001). Drygt 4 000
personer har personlig assistans enligt LSS, och drygt 10 000 har assistansersättning
enligt lagen om assistansersättning, LASS (uppgiften om LASS är från mars 2002).
Ibland kan kommuner och landsting inte verkställa sina beslut om stöd och service.
Orsakerna är oftast bristfällig planering och brist på personal. Den 1 januari 2001 var
drygt 2 500 beslut enligt LSS inte verkställda. De flesta gällde kontaktperson, men
många gällde också rådgivning och personligt stöd. Det fanns 127 domar om LSSinsatser som inte hade verkställts av kommunen. De flesta gällde boende för vuxna.

Tillsyn
Länsstyrelsen ska bland annat verka för att kommuner och landsting planerar för att
kunna ge samhällsmedborgarna stöd och service enligt LSS och bistånd enligt socialtjänstlagen. Länsstyrelsen får förelägga en kommun eller ett landsting att följa en dom
som ger en person rätt till en insats.
Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet över socialtjänsten och över hälso- och sjukvårdens
verksamhet och personal.
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd har till uppgift att pröva om hälso- och sjukvårdspersonal begått fel i sin yrkesutövning.

Patientnämnder
Varje landsting och kommun ska enligt lag ha en patientnämnd. Till patientnämnden
kan enskilda vända sig för att få information och hjälp om de har klagomål på hälsooch sjukvården, till exempel på behandling eller bemötande.

Personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder
I de flesta kommuner finns det personliga ombud för personer med psykiska funktionshinder. Tanken med personliga ombud är att personer med psykiska funktionshinder
ska få stöd till delaktighet och god livskvalitet. Det är personen själv som bestämmer
vad ombudet ska hjälpa till med. Det personliga ombudet ska inte fatta några myndighetsbeslut, men se till att myndigheterna samordnar sina insatser. Det finns cirka tre
hundra ombud anställda i hela landet, men verksamheten är ny och kommer troligen
att växa de närmaste åren. Kommunerna är huvudmän och får statsbidrag för verksamheten.
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Att kommuner och landsting ska samarbeta med handikapporganisationerna är inskrivet i lagen om stöd och service, LSS och i Hälso- och
sjukvårdslagen. Hur samarbetet går till skiftar, men i alla län och kommuner finns det handikappråd. Råden är forum för samverkan mellan
samhällsorganen och handikapprörelsen och består av ledamöter från
handikapporganisationerna och de politiska nämnderna. I råden ska
handikapprörelsens representanter kunna ta del av planer på ett tidigt
stadium och framföra aspekter som är viktiga för personer med funktionsnedsättning. I små kommuner finns handikapprådet oftast under
socialnämnden. I storstäderna har man ofta placerat rådet under kommunstyrelsen för att understryka att handikappfrågorna är en angelägenhet för alla nämnder. Utöver de kommunala handikappråden har en
del kommuner inrättat särskilda råd där enskilda kommunala nämnder
kan samråda med handikapporganisationerna. Omkring hälften av
kommunerna rådfrågar alltid ett handikappråd eller en handikapporganisation före beslut i fullmäktige, kommunstyrelsen eller i en kommunal nämnd.
KOLLEGER MED FUNKTIONSHINDER

Myndigheter och andra offentliga verksamheter saknar i stort sett den
kompetens som bygger på erfarenheten av att leva med funktionsnedsättning. Därför bör den offentliga förvaltningen arbeta aktivt för
att anställa personer med funktionsnedsättning. Det behövs
framför allt anställda på höga tjänster. Egen erfarenhet av funktionshinder bör ses som en tillgång i arbetslivet, utöver utbildning och yrkeskompetens. Den som har en funktionsnedsättning
kan bidra med både sin utbildning, sin yrkeskunskap och sin
personliga erfarenhet och kunskap om funktionshinder.
Det har också andra värden att människor med funktionshinder
blir kolleger, inte bara besökare, i de verksamheter som är så
avgörande för hur vardagen blir. Offentligt anställda får en chans
att lära känna personer med funktionsnedsättning i andra roller
än den som hjälpsökande. Om de har jämlika möten med kolleger med funktionsnedsättning blir det lättare för dem att se
andra personer med funktionshinder som jämbördiga, och inte
som omsorgstagare eller objekt för samhällets insatser
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Citat av två unga akademiker
”Man måste gå ut till arbetsgivare och presentera sig, visa hur de hjälpmedel som man
har fungerar och hur man arbetar med dem. Skaffa referenser, inte från arbetsförmedling eller liknande, utan från universitetet och andra trovärdiga personer. ”
”Man måste själv vara tillmötesgående och säga hur man önskar att det ska vara anpassat på arbetsplatsen. Berätta för arbetsgivaren att de inte behöver stå för anpassningen
själva, utan bara för det som jag skulle behövt om jag inte hade särskilda behov.
Arbetsgivaren tror att det blir dyrare och besvärligare att ha mig arbetande där annars.”
Akademiker i rapporten ”Akademiker med funktionshinder på arbetsmarknaden” Mångfaldsprojektet.
Näringsdepartementet 2000.

Att bli bemött med respekt
”Är det konstigt att vi som lever med funktionshinder så ofta enbart ses som vårdtagare
när bara ett fåtal av oss är kolleger med dem som bedömer våra behov av stöd och service? I mångas ögon är vi funktionshindrade fortfarande inte yrkesmänniskor med tider
att passa, föräldrar med stort ansvar eller föreningsmänniskor med idéer som vi vill förverkliga. Då är det lätt att ifrågasätta sådant som behövs just för att kunna fungera tillsammans med andra. En färdtjänst som väntar när jag hämtar på dagis eller en datautrustning som ger mig möjlighet till samma information och kommunikation som mina
arbetskamrater.”
Ann Jönsson i antologin ”Om bemötande av människor med funktionshinder”. Sisus 2001

”I allmänhet kanske vi antar, medvetet eller omedvetet, att oberoende är en förutsättning för mänsklig autonomi. Vi kanske också jämför det med ett barns förhållande till
sina föräldrar. Ett barn ska först lära sig att klara sig själv (oberoende) innan det kan tillåtas bestämma över sin egen situation (autonomi). Ser vi beroendet av samhälleligt stöd i
sig som ett skäl för att inte funktionshindrade fullt ut ska få bestämma över sin vardag,
valet av hjälpmedel, assistans eller vad det än må vara?”
Lars Lindberg i antologin ”Om bemötande av människor med funktionshinder”. Sisus 2001.

Att behöva vänta
”Läkare verkar ofta se sina patienter enbart som patienter. De tror att vi bara är sjuka,
och respekterar inte att vi har ett jobb att sköta. Väntetiderna på sjukhus är en sida av
den bristande respekten för människors tid. Först väntar man på att få ta prover, sedan
väntar man på proverna och sedan väntar man på att få träffa läkaren. Och under tiden
tickar parkeringsautomaten massor med kronor och man vet inte om man ska våga
springa ut och lägga i mer pengar och kanske missa sin tur till doktorn.”
Elisabet Hägglund i SOU 1998:48 Kontrollerad och ifrågasatt - intervjuer med personer med funktionshinder.

Bristande samarbete
”Den kommunala musikskolan tyckte att musikundervisningen för handikappade barn
skulle ligga på landstinget. De tyckte det var ett medicinskt problem.”
”Vår son behövde en dator som skrivhjälpmedel. Efter tre år fick han en av landstinget.
Skolan ville att habiliteringen skulle betala programvaran.”
”Resor till olika aktiviteter betalas av olika myndigheter, mycket krångligt att reda ut. Vår
son åker enligt fem olika system beroende på vart han ska och när. Det ska beställas på
fem olika sätt.”
Paulsson, K och Fasth, Å (1999) ”Man måste alltid slåss på byråkraternas planhalva!” Livsvillkorsprojektet - en studie av livsvillkoren för familjer med barn med rörelsehinder. Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.
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SAMSYN OCH SAMARBETE MÅSTE FÖRBÄTTRAS

Ett bra samarbete mellan olika verksamheter och ansvariga kan ge förutsättningar för ett professionellt och bra bemötande. Ett bra samarbete
är inte bara att ge och få information, utan att ta sig an gemensamma
frågor och lösa dem tillsammans utifrån en syn som alla inblandade
delar. Det innebär bland annat att ansvarsgränserna inte blir en olägenhet för enskilda människor. I samarbetet ska sekretessen respekteras för
att skydda människors integritet. Sekretessen mellan myndigheter är så
viktig att undantag alltid regleras i lagar eller förordningar. Men det
måste alltid vara möjligt att hitta lösningar så att sekretessen inte blir
ett hinder för att människor ska få det stöd de behöver. Den som behöver service borde inte behöva känna av ansvarsgränserna över huvud
taget. Men både anställda och människor, som behöver stöd, har erfarenhet av att ärenden faller mellan stolarna.
I bemötandeutredningens enkät bland anställda tyckte de flesta att bristen på samarbete var ett stort problem. De såg resursbrist och otydlig
ansvarsfördelning som de viktigaste orsakerna. Även forskarna bakom
enkätstudien menar att samarbetssvårigheterna kan bero på brister i
organisationen, otydliga regler samt bristande samsyn och samarbetsförmåga. Men samarbetsproblemen kan också bero på att ingen vill ta
på sig kostnaden, påpekar de. I själva verket är det ofta inte ett ärende
som bollas mellan olika enheter, utan en kostnad. Kanske skyller man
ibland på reglerna när det egentligen handlar om budgeten. Kanske
används reglerna ibland som ett skydd mot kritik.
AT T F Å D E T M A N H A R R Ä T T T I L L

Det händer att människor med funktionshinder får sin begäran om
stöd och service beviljad, men ändå inte får den insats de har rätt till.
Kommunerna och landstingen kan inte alltid genomföra sina egna
beslut på grund av brister i planering och resurser. Den som har fått ett
ja på sin begäran kan inte överklaga, även om han eller hon sedan inte
får insatsen. Om man däremot får avslag på sin begäran, eller får mindre av insatsen än man begärt, kan man överklaga vissa myndighetsbeslut, till exempel beslut enligt LSS.
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Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU, har gjort
en studie om livsvillkoren för familjer med rörelsehindrade barn.
Studien visade att hälften av familjerna hade överklagat ett eller flera
myndighetsbeslut. De flesta överklaganden gällde personlig assistans,
därefter kom vårdbidrag. Föräldrarna hade också överklagat beslut om
bland annat bilstöd, bostadsanpassningsbidrag och färdtjänst. I sextio
procent av fallen hade föräldrarna
fått rätt eller delvis rätt i domstol. Fler än hälften av de
beslut som fattats av verksamheterna blev alltså underkända
när de kom till domstol.
Men även om man får rätt i domstol är det inte säkert att man får stödet eller servicen. När kommunerna inte verkställer domarna är förklaringen i regel bristande planering och bristande resurser. Men eftersom LSS är en rättighetslag är de skälen inte juridiskt godtagbara. När
människor inte får insatser som de har fått rätt till i domstol är det
domstolstrots eftersom rätten till en insats är starkare än principen om
det kommunala självstyret. Sedan år  kan länsstyrelsen förelägga
en kommun att verkställa en dom, och fr.o.m. första juli  kan
kommunen tvingas betala en kännbar sanktionsavgift om den inte följer föreläggandet. Ändå fanns det fler domar som inte var verkställda år
 än det fanns sex år tidigare.
AT T D R I VA S I N S A K

Många funktionsnedsättningar innebär att människor kan ha svårt att
bevaka sina rättigheter. All offentlig verksamhet är skyldig att se till att
personer i den situationen inte diskrimineras. Arbetet måste bedrivas så
att alla, så långt möjligt, får möjlighet att föra sin egen talan. Personer
med svåra psykiska funktionshinder kan exempelvis få stöd av så kallade personliga ombud. Det är ett exempel på hur samhället kan ge
människor större möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda.
Tolkservice för döva, hörselskadade och dövblinda personer är ett
annat exempel. Alla medborgare har nytta av att få tydlig information,
lättbegripliga besked och tid för samtal i mötet med myndigheter, och
för många människor med funktionshinder är det särskilt viktigt.
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För personer med funktionshinder och annan etnisk bakgrund kan det
vara särskilt komplicerat att driva ett ärende. Om man inte kan svenska,
och inte har hunnit lära sig hur Sverige fungerar, kan man ha stora
problem med att söka sig fram till rätt myndighet, rätt handläggare,
rätt telefontid och att sedan fylla i ansökningsblanketten på rätt sätt.
Den som har en insats enligt LSS har också rätt att få en individuell
plan upprättad. Den individuella planen är ett stöd för att verkligen få
det man behöver och har rätt till. I planen kan det stå vilka insatser
och vilket stöd personen behöver, vilka som har ansvar för de olika
insatserna, när insatserna ska vara genomförda och vem som svarar för
att planen följs.
Enligt förvaltningslagen har både de statliga myndigheterna och verksamheterna i kommuner och landsting långt gående skyldigheter att ge
service åt medborgarna och att hjälpa dem tillrätta. Det kan till exempel handla om att människor blir hjälpsamt bemötta i telefonväxeln
och blir hänvisade till rätt ställe om de kommit fel. Det handlar om att
brev och formulär är begripliga. Myndigheter och verksamheter är
också skyldiga att samverka med varandra. I många speciallagar finns
det föreskrifter för huvudmännen och de anställda om att informera
enskilda personer och behandla dem med respekt. I vissa fall har medborgarna också rätt att ta ställning till alternativ i vård och
behandling.
Även för den som kan driva sin sak kan det bli ett övermäktigt arbete emellanåt. Att man har kraft och förmåga
innebär inte att man alltid har det. Detta gäller vuxna
med funktionsnedsättning, och kanske i ännu högre
grad föräldrar till barn med funktionsnedsättning eftersom de i regel måste ha kontakt med många olika verksamheter och personer. Den som har ett barn
med flera funktionshinder kan ha kontinuerlig
kontakt med ett femtiotal personer, och detta
nätverk förändras hela tiden. Människor anställs
och slutar på arbetsplatserna, barnen växer och utvecklas och behoven
förändras. ”De flesta eftermiddagar när jag kommer hem från jobbet
sätter jag mig vid telefonen och börjar ringa. Det känns som en heltidssysselsättning. Ibland blir man glad, ibland blir man ledsen, det
beror på vilken person man får kontakt med”, säger en mamma i
bemötandeutredningens rapport ”Kontrollerad och ifrågasatt”.
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Tillgång till information
En del funktionshinder innebär att människor behöver få information och offentliga
handlingar i särskild form. Personer med synskada behöver text med stor stil, uppläst
information eller information på punktskrift. Uppläst information är också bra för personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Döva och hörselskadade personer behöver
synlig information. I många sammanhang behövs det teckenspråkstolkning, taltolkning
eller skrivtolkning för att information och kommunikation ska fungera. Dövblinda personer behöver ofta en personlig tolk för att kunna tillgodogöra sig information.
Människor som inte kan läsa svåra texter på grund av till exempel afasi eller utvecklingsstörning, kan ha stor hjälp av en lättläst version.
Kommunenkäter som Handikappombudsmannen gjort visar att:
• fyra av fem kommuner anpassar sin information om personer med funktionsnedsättning frågar efter det.
• en av sex kommuner teckentolkar sina fullmäktigesammanträden.
• en tredjedel av de statliga myndigheterna har någon information på punktskrift,
kassett, diskett eller i lättläst form.

Riktlinjer för en tillgänglig statsförvaltning
Handikappombudsmannen har utformat riktlinjer för en tillgänglig statsförvaltning.
Samtidigt har det här programmet skrivits för att förändra attityder till personer med
funktionshinder, förbättra bemötandet och öka kunskapen om intentionerna bakom de
handikappolitiska målen. Det samlade resultatet kan bli en tillgängligare offentlig sektor.

Underskattad arbetskapacitet
En studie visade år 2001 att under en femårsperiod hade bara 14 procent av de svenska arbetsgivarna, både offentliga och privata, övervägt att anställa personer med
funktionshinder. Av dem valde 71 procent att anställa, vilket representerar omkring
24 000 arbetsgivare. Drygt sextio procent av den gruppen hade minst en gång tidigare
anställt någon med funktionshinder. Av de arbetsgivare som anställt personer med
funktionshinder tycker 86 procent att det fungerat lika bra eller bättre än vad de trott
från början. Den vanligaste anledningen var att de anställda hade högre arbetskapacitet än arbetsgivaren förväntat sig.
De flesta arbetsgivare som anställt personer med funktionshinder har fått någon form
av offentligt stöd, oftast lönebidrag, som använts av 61 procent. Kunskapen är låg
bland arbetsgivare om vilket stöd de kan få när de har anställda med funktionshinder.
Den bristande kunskapen och de låga förväntningarna på funktionshindrade personers
arbetskapacitet är några viktiga orsaker till att de flesta arbetsgivare inte har övervägt
att anställa någon med funktionshinder.
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M Y N D I G H E T E R N A S A N S VA R

Handikappaspekterna måste finnas med i planeringen och i arbetet på
alla områden och på alla nivåer i samhället. De statliga myndigheterna
har ansvar för att de handikappolitiska målen uppnås. Ansvaret innebär
att de ska integrera de handikappolitiska målen i sitt eget arbete och
beakta dem i sina råd och anvisningar. Myndigheterna ska verka för
delaktighet och jämlikhet, vilket förutsätter att deras verksamhet är
öppen för alla medborgare. Det innebär bland annat att deras lokaler är
tillgängliga för alla, liksom meddelanden, information och så vidare.
Fjorton statliga verk har dessutom fått ett särskilt ansvar, ett så kallat
sektorsansvar, för att de nationella målen uppnås. Det är
Arbetsmarknadsstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Banverket, Boverket,
Konsumentverket, Luftfartsverket, Post- och telestyrelsen,
Riksantikvarieämbetet, Riksförsäkringsverket, Sjöfartsverket, Skolverket,
Socialstyrelsen, Statens kulturråd och Vägverket.

T I L L G Å N G T I L L K U LT U R

Att ha tillgång till kultur innebär att kunna ta del av kulturutbudet i
samhället, men också att kunna utöva kultur. En förutsättning för att
personer med funktionshinder ska kunna ta del av kulturen är att
landstingens och kommunernas kulturnämnder är medvetna om att en
del av medborgarna har funktionshinder. Det behövs tillgängliga bibliotek, muséer, biografer, teatrar, konsthallar, konsertlokaler, samlingssalar och så vidare. Det behövs också information om kulturutbudet som
alla kan del av. Det behövs många och tillgängliga toaletter, hörselutrustning, markeringar som underlättar orienteringen och en fungerande tolktjänst för döva och hörselskadade. Det behövs miljöer där personer med allergi kan vistas. Tillgång till kultur kan också vara syntolkning av teater och opera. Eller att kunna prenumerera på den tidskrift
man vill, även när man har en synskada och att det finns böcker som
man kan läsa när man har dyslexi eller en utvecklingsstörning.
Det handlar om att ha hjälpmedel och personlig assistans, ledsagarservice eller en kontaktperson så att man kan komma ut och vara med på
det man vill. Man kan också behöva hjälpmedel och assistans för att
själv kunna utöva kultur, måla, skriva, spela teater och så vidare. För
många är en tillgänglig kollektivtrafik eller en fungerande färdtjänst en
förutsättning för att kunna ha tillgång till kultur.
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Det behövs samhällsstöd till grupper av personer med funktionshinder
som utövar kultur. Riksteaterns ensemble Tyst teater, med döva skådespelare som ger föreställningar på teckenspråk är en sådan grupp som
funnits länge. Det finns också grupper där några eller alla skådespelare
har en utvecklingsstörning, andra där aktörerna har rörelsehinder. Det
finns grupper, musiker, författare och andra kulturarbetare som gestaltar, problematiserar och diskuterar funktionshinder för att öka allmänhetens kunskap och insikt. Kulturarbetet är då en del av det handikappolitiska arbetet för att förändra samhället och förbättra bemötandet.
(Läs vidare i avsnittet Utveckling med kultur och utbildning, sid 88)
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Det enskilda mötet

I N D I V I D U E L LT B E M Ö TA N D E

Det individuella bemötandet handlar om anställdas förmåga att visa
respekt i mötet med enskilda människor. Värderingarna, viljan och förmågan till inlevelse har en central betydelse för att föra ut och förverkliga handikappolitikens intentioner.
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K

unskap, inlevelse, respekt och samarbete är nyckelord
för ett gott bemötande. Många som arbetar i sjukvården, skolan, socialtjänsten och andra offentliga verksamheter har hög kompetens när det gäller bemötande.
De har god yrkeserfarenhet, kunskap om lagarna på sitt
område, de har utvecklat sin inlevelseförmåga, de lyssnar, visar respekt
och bemödar sig om att skapa en relation, så att människor de möter
kan känna tillit.
Ett bra bemötande handlar om etisk hållning. Det är bland annat en
fråga om vad som är gott och ont, rätt och orätt. I alla yrken finns det
lagar och normer och ibland också etiska principer för hur man ska
handla, men de räcker inte som vägledning i alla situationer. Att arbeta
professionellt innebär att man ständigt gör etiska ställningstaganden i
sitt dagliga arbete.
För den som möter personer med funktionshinder i sitt arbete är det
också nödvändigt att försöka skaffa sig djup förståelse för vad handikappolitiken syftar till. Vad betyder jämlikhet och delaktighet som politisk intention, och vad innebär det för ens eget arbete? Hur kan man
bidra till större jämlikhet och delaktighet för just de människor man
själv möter? Att arbeta efter handikappolitikens intentioner innebär
också att man vill bli varse sina egna fördomar och börja bearbeta
dem.
Det behövs tid för att kunna ge ett bra bemötande. Om det finns tid
kan den som behöver service i lugn och ro framföra sitt ärende. Som
anställd har man utrymme att lyssna och ställa frågor, så att man får
den kunskap man behöver för att komma fram till rätt beslut i samråd
med den som behöver stöd. Tiden att göra ett bra jobb finns om det
finns tillräckligt med personal och ekonomiska resurser. Det är ett politiskt ansvar.

B Y R Å K R AT I O C H P R O F E S S I O N A L I S M B E H Ö V E R F Ö R E N A S

Lagar och andra regler är utformade så att alla ska behandlas lika.
Systemet ska vara förutsägbart för medborgarna och en garanti mot
godtycke. Alla offentligt anställda ska förhålla sig neutrala och opartiska
i relation till enskilda medborgare. De får inte handla godtyckligt eller
favorisera någon i sitt arbete.
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Möten för fortbildande dialog
Perspektivmöten är en arbetsform för att skapa jämbördiga möten mellan föräldrar till
barn med funktionshinder och habiliteringspersonal. Arbetsformen kallas perspektivmöten därför att olika perspektiv möts, föräldrarnas och personalens. Tanken är att
skapa mötesplatser för fortbildande dialoger mellan föräldrar och personal.
Vid ett perspektivmöte ska det vara lika många föräldrar som anställda. Föräldrarna
och personalen ska inte ha något beroendeförhållande till varandra. Mötet varar i ett
dygn och innehåller föredrag, rollspel och gruppdiskussioner. En utvärdering av sex perspektivmöten visar att de som deltagit i perspektivmötena anser att jämbördiga möten
är möjliga, men inte under den första tiden, då föräldrarna är för beroende. Goda och
jämbördiga möten förutsätter en subjekt-subjekt-relation, där båda parter är ärliga och
vågar säga vad de tycker. Det behövs också kunskap om den andres perspektiv. De
flesta som deltagit i mötena tycker att de har fått större förståelse för den andra parten. Personalen hade störst behållning av mötena. De hade fått ökade kunskaper,
medan föräldrarna hade fått ökat självförtroende och kände sig stärkta i sin relation till
habiliteringen.
Stenhammar, Ann-Marie, Ulfhielm, Karin (2000) Perspektivmöten. Fortbildande dialoger mellan föräldrar
och habiliterare. Socialstyrelsen.

Om möten och bemötande
”Vi vet ganska väl hur vi upplever ett genuint möte. Samtalet flödar obehindrat och till
och med tystnaden är en del av samtalet. Så kan det vara när nära vänner eller älskande samtalar.
Bemötande är naturligtvis något annat. Begreppet avslöjar att det inte är fråga om
ett möte - åtminstone inget jämlikt. Det beror på att begreppet ”bemötande” i sig är
en beskrivning av ett maktförhållande. Det är någon med vissa befogenheter eller viss
makt som bemöter en annan. Till exempel när en socialsekreterare bemöter en klient,
eller när en läkare bemöter en patient. En alltför ensidig fokusering på bemötande ur
detta perspektiv riskerar att sätta likhetstecken mellan att vara funktionshindrad och
beroende. Bemötandeproblematiken handlar då om den starkes förhållande till den
svage, givarens förhållande till mottagaren, den icke-funktionshindrades förhållande till
den funktionshindrade.”
Lars Lindberg i antologin ”Om bemötande av människor med funktionshinder”. Sisus 2001

”Vårdbidragen är de svåraste ärenden vi har. Bäst hade ju varit om vi inte hade haft
några handikappade barn. Eller hur?”
Ordföranden under ett möte med socialförsäkringsnämnden. SOU 1998:48 Kontrollerad och ifrågasatt.
Intervjuer med personer med funktionshinder.

Att få det man behöver
”Sedan åkte jag och Lars till syncentralens dataprojekt för att argumentera varför jag
behöver en 80-teckens punktskriftsdisplay i stället för en 40-teckens, som de anser att
jag och alla andra synskadade studenter skall ha. Det var som att köra huvudet i väggen att diskutera med dem, men så är det ju alltid när man skall diskutera med någon
som har bestämt sig på förhand. Det är ju själva fan att man alltid måste bråka om allt
för att få den hjälp och de hjälpmedel man både behöver och faktiskt har rätt till.
Dessutom begär de att jag skall bevisa att mina studier inte fungerar med de hjälpmedel de vill ge mig. Varför skall jag göra det, de är ju en myndighet och seende studenter blir aldrig utsatta för sådana experiment, så varför skulle jag bli det? Ganska absurt
egentligen att man skall behöva bevisa varför man behöver kunna läsa en hel, i stället
för en halv rad åt gången på dataskärmens text. Alla borde ju själva förstå att desto
mer man kan se och läsa åt gången desto bättre överblick och läshastighet får man.
Fortsättning på sidan 46
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Samtidigt ska offentligt anställda arbeta professionellt. De ska fatta
beslut som bygger på en professionell bedömning och i den
bedömningen ska de väga in det de vet om individens situation.
Ofta kan man tycka att det är enklast och mest rättvist att göra
samma bedömningar i alla ärenden, att ”inte ge någon mer än
andra”. Men med det arbetssättet kan det hända att människor inte
får det stöd de behöver och har rätt till. Handläggare och andra
yrkesgrupper som möter människor måste vara engagerade för att
göra ett bra jobb. Det innebär bland annat att lyssna till varje människas kunskap om sin egen situation. Inlevelse och empati är en
förändringskraft i arbetet.
Offentligt anställda ska alltså vara goda byråkrater och samtidigt
professionella yrkespersoner. De ska både förhålla sig neutralt och
vara engagerade. De ska både behandla lika fall lika och se det särskilda
i varje människas situation. För att ge ett gott bemötande måste en
offentligt anställd klara de svåra balansakterna i varje enskilt fall.
V Ä R D E R I N G A R P Å A R B E T S P L AT S E N P Å V E R K A R B E M Ö TA N D E T

De normer och värderingar som råder på arbetsplatsen spelar också en
viktig roll för de anställdas bemötande. Vad tycker chefen? Hur stor
handlingsfrihet har de anställda? Hur talar man på möten och i kaffepauser om de människor man arbetar för? Har de anställda en så trygg
relation till varandra att de kan säga ifrån om någon av dem brister i
sitt bemötande? Hur reagerar arbetslaget när en besökare klagar på
bemötandet? Kan man ta emot kritiken och rannsaka sitt arbete
tillsammans eller slår man ifrån sig med kollektiv kraft?
De enskilda anställdas personliga värderingar finns med i
allt arbete de utför, även i sättet att bemöta människor. Som
offentligt anställd behöver man vara medveten om sitt eget
förhållningssätt till dem man möter i arbetet. Man behöver vara medveten om varför man handlar som man gör i
olika situationer. Därför är det nödvändigt att alla anställda har tillfälle att reflektera över de yrkesetiska riktlinjerna
och sin egen arbetsetik tillsammans med nära arbetskamrater. Det
behöver finnas både tid och trygghet i arbetslaget, så att anställda
och arbetsledare kan diskutera bemötandefrågorna. Det behövs också
handledning.
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Alla i arbetslaget måste vara medvetna om att de har makt.
Medborgaren som behöver stöd är beroende, och beroendet innebär i
sin tur utsatthet och sårbarhet. På varje arbetsplats har var och en av de
anställda ett personligt ansvar för att inte missbruka sin makt gentemot
medborgarna. Samtidigt har arbetslaget ett gemensamt ansvar för
samma sak.
OFRIVILLIGA OCH OJÄMLIKA MÖTEN

När människor söker upp till exempel sjukvården, socialtjänsten, försäkringskassan eller någon annan verksamhet för att få hjälp är det
nästan alltid ett ofrivilligt möte. Det gäller oss alla. Vi tar kontakt med
samhällets service därför att vi behöver, inte därför att vi vill, och själva
behovet förstärker underläget, ojämlikheten och den anställdas makt i
mötet. Om man har ett funktionshinder har man många sådana kontakter och möten. En offentligt anställd som möter en person med
funktionsnedsättning måste alltså vara medveten om att det mötet bara
är ett av många som den personen har. Alla dessa kontakter tar tid och
kraft, särskilt om bemötandet är kränkande. Ju fler kontakter man
måste ha med myndigheter, desto viktigare blir bemötandet vid varje
enskilt tillfälle.

Det är mycket som kan göra mötena mellan besökare och offentligt
anställda ojämlika. Mötet sker i regel på de anställdas arbetsplats, och i
huvudsak på deras villkor. De är alltså på hemmaplan och kan, i alla fall
i viss mån, bestämma förutsättningarna för mötet. De har också övertag i samtalet med besökaren. Det handlar inte bara om att professionella ibland använder fackord, till exempel medicinska termer, som
människor i allmänhet inte förstår. De anställda har också ett övertag
därför att de och besökaren har olika föreställningar och utgångspunkter inför samtalet.
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OLIKA SLAGS KUNSKAP

Den som blir sjuk, tillfälligt eller kroniskt, har i regel ingen kunskap
om sjukdomen. Man är sjuk och okunnig och möter en frisk person
med kompetens i frågan. Det kan vara både ett underläge och en
trygghet. Men den som fortsätter att leva med sjukdomen eller funktionshindret får med åren djup kunskap om sin egen situation. Man lär
sig vad sjukdomen innebär i det dagliga livet, vad man klarar och inte
klarar. Man lär sig känna igen sjukdomssymtomen och vet vilken hjälp
man behöver. När människor med funktionsnedsättning möter offentligt anställda ska alltså två slags kunskaper jämkas samman. Bådas kunskaper måste räknas för att det ska kunna bli en maktbalans i mötet.
Lyssnar personerna på varandra? Respekterar de varandras kunskap?
Den som har ett funktionshinder skaffar sig också med tiden kunskap
på de professionellas område. Man lär sig lagar och regler, vilket stöd
som finns och så vidare. Jämbördigheten i kunskap leder ofta till att
mötet blir mer jämbördigt.
I mötet mellan människor med funktionshinder och offentligt anställda kommer funktionshindret och rollen som hjälpbehövande ibland i
vägen för kontakten och relationen. Som anställd är det viktigt att
kunna se bortom den situation som råder just då och föreställa sig
enskilda människors liv och tillvaro. Ingen människa är bara servicemottagare. De personer man möter har jobb som väntar, tider att passa,
barn som ska hämtas och så vidare. De har inte mer tid än andra att
sitta i väntrummet.
U T S AT T H E T L E D E R L Ä T T T I L L M I S S T R O

Bemötandeutredningen fann en misstro mot offentliga verksamheter
och sjukvården hos personer med funktionsnedsättning. Misstron har
ofta samband med att människor känner sig utsatta. De anställda uppfattas som granskare, ifrågasättare och motparter i en kamp som utspelas om det stöd och den behandling man behöver. När människor till
exempel inser att de inte har fått information om den hjälp som finns
att söka, blir det anledning till misstro. Det man inte vet kan man ju
inte fråga efter. Ur misstron föds också en oro för framtiden. ”Vad
händer om jag inte får det stöd jag ansökt om? Hur blir det för familjen om jag blir sämre och inte får rehabilitering? Och hur ska jag klara
mig om jag förlorar den assistans jag har? ”
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Fortsättning från sidan 42

Därefter var jag och färgade ögonfransarna. Det var länge sedan nu men lite måste man
kosta på sig ibland.”
Ur Marie-Louise Lindéns dagbok den 4 november 1997. Antologin Avig eller rät. Om funktionshinder i vår vardag.
Westergren, Ch, Magnusson, C (red) Carlssons förlag 2000.

Att bli bedömd
”Vi föräldrar kan inte ägna tid och kraft åt människor som inte ens försöker förstå. Vi
råkar inte bara ut för besparingar, utan också för kränkande bemötande. De första sex,
sju åren sedan min son blev skadad diskuterades aldrig pengar i föräldrarnas närvaro,
men det händer ofta numera. Förut räckte det att man argumenterade, handläggarna
accepterade när man förklarade vad man behövde och varför. Nu säger de att det inte
finns några pengar och det hjälper inte hur väl man behöver det man ansöker om. Det är
så jobbigt att alltid bli bedömd. Försäkringskassan, till exempel, måste ha kartongvis av
papper om våra ungar, och ändå gör de omprövningar. Jag begriper inte varför. När
Anders fyllde tolv behövdes det ett intyg för att vi skulle få behålla rätten till föräldrapenning när han är sjuk, fast de vet att han har en omfattande funktionsnedsättning.”
Ann-Christin Boyton i SOU 1998:48 Kontrollerad och ifrågasatt. Intervjuer med personer med funktionshinder.

Att bli tagen på allvar
”Tack vare att jag har en kontaktperson har jag inte behövt någon sluten psykiatrisk vård
på nästan femton år. Det var en underbar kurator som ordnade så att jag fick min första
kontaktperson. Den kuratorn är en av de få som har tagit mig på allvar, jag kan räkna
dem på ena handens fingrar. Läkaren jag har nu är också en sådan, han lyssnar och bryr
sig om mig. Men jag har mött många i sjukvården som har betett sig kränkande och förnedrande.”
Karin i SOU 1998:48 Kontrollerad och ifrågasatt. Intervjuer med personer med funktionshinder.

Gott respektive dåligt bemötande
”När jag fick min sjukdom och mitt funktionshinder föreslog kommunens handläggare
att min man skulle sluta sitt jobb och bli personlig assistent åt mig. Jag förklarade att vi
inte ville det och att vi dessutom inte skulle klara familjen på den lönen. Det finns socialbidrag, sa de då. Sedan föreslog de att barnen skulle omhändertas om jag inte klarade
att ta hand om dem.”
”När jag var i femte månaden sökte jag personlig assistans för att klara vardagen som
mamma. Jag fick ja efter några veckor, 88 timmar i veckan, utan diskussion. När jag hade
haft assistansen ett år ringde en handläggare från försäkringskassan och frågade hur det
gick. Jag svarade att det fungerade fint och handläggaren sa: ”Så bra, då får du förlängt
ett år.”
SOU 1998:48 Kontrollerad och ifrågasatt. Intervjuer med personer med funktionshinder.
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Människor begär inte mer hjälp än de verkligen anser sig behöva.
Man vill inte ha fler hjälpmedel än man behöver. Man vill inte ha
en personlig assistent i sitt hem fler timmar än man måste. Man vill
inte besöka sjukvården oftare än nödvändigt. Bemötandeutredningen träffade många som tyckte att det är påfrestande att skaffa
sig den hjälp man behöver. De tyckte att det är slitsamt att redogöra för sin situation, förklara och försvara sitt hjälpbehov, och att
sedan, om möjligt, överklaga när de får avslag. Därför hade många
mindre service och fick mindre behandling än de egentligen
behövde och hade rätt till. En mamma till ett barn med funktionsnedsättning uttryckte det så här i bemötandeutredningen: ”Hur ska
jag kunna förklara för dem så att de begriper vad det handlar om,
hur vårt liv verkligen ser ut? Och när man fått nej, som man oftast
får, ska man käckt samla nya krafter och överklaga.”
En orsak till utsattheten, misstron och oron är att livssituationen ofta
är skör när man har ett funktionshinder, särskilt om det är omfattande. Man är beroende av andra människor, av fungerande hjälpmedel
och av god tillgänglighet. Om någon del av servicen inte fungerar så
fungerar inte heller vardagen. Och det finns inte alltid någon buffert i
hjälpen från samhället.
Det händer att människor som behöver service och sjukvård inte är
samarbetsvilliga och förstående. Sådana möten kan vara mycket krävande för den anställda, som måste ha ett professionellt förhållningssätt
även då. Den anställda har det yttersta ansvaret för att mötet kan
genomföras och för att personen får hjälp även i sådana situationer.
Det är professionellt att försöka förstå orsakerna till att ett möte inte
blir bra. Det är också professionellt att inte ta till maktspråk när samtalet går dåligt.
SOCIALGRUPPSTILLHÖRIGHET PÅVERKAR MÖTET

Människors känsla av utsatthet i mötet med samhällets representanter
påverkas ofta av vilken socialgrupp de tillhör. Om man har god utbildning och talar samma språk som handläggaren eller sjukvårdspersonalen är utsikterna större för ett jämbördigt möte. Om man kan föra ett
samtal på någorlunda lika villkor är chansen större att man blir betraktad som den person och samhällsmedborgare man är, inte bara som
funktionshindrad och hjälpbehövande. Men många människor har ett
socialt underläge utöver de underläge de redan har i att vara den som
behöver stöd. Om man har svårt att tala för sin sak är risken större att
man inte får den hjälp man behöver.
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AT T A R B E TA I N Å G O N S H E M K R Ä V E R LY H Ö R D H E T

Det är en sak att fatta beslut om hur många timmars assistans en person ska få, en annan sak att ge assistans. Det är stor skillnad mellan att
mötas på varsin sida om ett skrivbord och att samarbeta i badrummet
hemma hos någon. Att arbeta till exempel i en gruppbostad för personer med utvecklingsstörning, i hemtjänsten, eller som personlig assistent ställer särskilda krav på bemötande. Den viktigaste skillnaden är att
man har sin arbetsplats i en annan människas hem och samarbetar
med henne i hennes vardagsliv. Det finns också anhöriga att ta hänsyn
till. Även den som behöver mycket stöd och service ska själv kunna
styra sitt liv och det kräver stor lyhördhet av den som ska ge stödet
och servicen. För att samarbetet och relationen ska bli bra krävs det
också lyhördhet och hänsyn från den som tar emot assistansen och
från familjen.
Personlig assistent är ett yrke som skiljer sig från de flesta andra, bland
annat i den meningen att det både förutsätter och skapar en nära relation till assistansanvändaren. Som assistent får man insyn i en människas liv som man inte får i något annat yrke. Det är också ett arbete där
det mer än i de flesta yrken är värdefullt att man tycker om den man
arbetar hos och att uppskattningen och respekten är ömsesidig.
Frågan om makt och beroende får en särskild innebörd när det handlar
om personlig assistans. Många som har personlig assistans är själva
arbetsledare för sina assistenter, ibland också arbetsgivare.
Assistansanvändaren har makt i den bemärkelsen att det är hans vilja
och önskemål som styr arbetet, men han är samtidigt ständigt beroende av assistansen. Det ger assistenten makt. Det finns också assistentanvändare som behöver stöd i sitt arbetsledarskap. När barn med funktionshinder, eller vuxna med exempelvis utvecklingsstörning eller
hjärnskada, har personlig assistans är det ofta föräldrarna eller annan
vuxen som är arbetsledare. Att vara personlig assistent hos någon som
behöver stöd för att ta initiativ och fatta beslut kräver en alldeles särskild lyhördhet. Då ska man kunna stödja utan att styra, hjälpa utan att
utöva makt. Det ställer stora krav på självkännedom och inlevelseförmåga.
I en gruppbostad är arbetsförutsättningarna delvis annorlunda. Man
tillhör en personalgrupp, det finns en föreståndare och man ger service till flera personer. Men det behövs samma lyhördhet och inlevelseförmåga som hos en personlig assistent. Arbetet handlar mycket om att
hjälpa, men inte styra, att ge stöd till beslut, men inte bestämma.
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Kvinnor
och män

Barn
och unga
Etnisk mångfald

Kvinnor och män

Ett bra bemötande är lika viktigt för både kvinnor och män med funktionshinder, och många frågor som gäller bemötande är gemensamma
för båda könen. Men kvinnor och män bemöts ofta olika. Därför är det
viktigt att öka kunskapen om hur könsordningen påverkar mäns och
kvinnors livssituation.
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I

det handikappolitiska arbetet räcker det inte att betrakta frågor
om bemötande och diskriminering som om de bara handlade
om funktionshinder. De handlar om kön också. Samhället
domineras fortfarande i hög grad av manliga normer. Den
könsordning som råder grundar sig på stereotypa och seglivade föreställningar om den kvinnliga respektive manliga naturen, exempelvis att kvinnor är svaga och män starka. Könsordningen är densamma för kvinnor och män med funktionshinder som för andra.
Kunskapen om livsvillkoren för människor med funktionsnedsättning
är ofta könsblind. För att både kvinnors och mäns livsvillkor ska bli
synliga behövs könsperspektivet i handikappolitiken. Bristen på könsperspektiv innebär att särskilt kvinnors situation lätt blir osynlig, men
också männens situation. Människor med funktionsnedsättning har,
oavsett kön, traditionellt inte blivit bemötta som individer och likvärdiga samhällsmedborgare. De har oftare bemötts som objekt för vård
och omsorg, och så är det fortfarande för personer med omfattande
funktionshinder eller vissa funktionshinder, framför allt utvecklingsstörning. De blir än i dag oftare betraktade och benämnda som ”funktionshindrade” eller ”utvecklingsstörda” än som kvinnor och män.
Könsperspektivet kan bidra till att både kvinnor och män allt mindre
betraktas som objekt och i stället får möjlighet att bli subjekt i sina
egna liv.
Sverige har bra jämställdhetslagar. Det finns en lag om jämställdhet i
arbetslivet och en om lika rättigheter i högskolan. Jämställdhetsombudsmannen övervakar att lagarna efterlevs. Skattelagstiftningen och
tillgången till barnomsorgen har bidragit till att minska skillnaderna i
kvinnors och mäns förutsättningar att yrkesarbeta. Jämställdheten har
blivit allt bättre sedan kvinnor fick rösträtt och tillträde till statliga
ämbeten, och sedan gifta kvinnor blev myndiga, allt på -talet.
Men trots jämställdhetspolitiken är det fortfarande stora skillnader mellan kvinnors och mäns livsvillkor och förutsättningar. Samhället är
ännu uppbyggt på en maktordning mellan könen. Det handlar, enligt
bland andra historikern och genusforskaren Yvonne Hirdman, om
könsnormer som är kulturellt nedärvda självklarheter.
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FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, 1979
Artikel 3: Konventionsstaterna skall på alla områden, och särskilt på de politiska, sociala, ekonomiska och kulturella områdena, vidta alla lämpliga åtgärder, inklusive lagstiftning, för att säkerställa full utveckling och framsteg för kvinnorna och därmed garantera dem utövande och åtnjutande av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter
på grundval av jämställdhet med männen.

Olika bemötande i hälso- och sjukvården
Utredningen om bemötandet i hälso- och sjukvården (SOU 1996:133) konstaterade att
kvinnor och män bemöts olika. En av orsakerna är att medicinsk forskning och utveckling ofta utgår från män och deras fysiska och sociala förutsättningar. Kvinnor och män
ska inte alltid ha samma vård för att få likvärdig vård, konstaterade utredningen.
Jämställd vård kan vara olika vård, men den ska grundas på kunskap om kvinnors och
mäns olika sjukdomsbild och olika behov. Att kvinnor och män bemöts olika får konsekvenser för hälsan. Några exempel:
• Kvinnor med diabetes har sämre hälsa och livskvalitet än män. Klassbakgrunden
betyder mer för kvinnor än för män när det gäller risken att dö av diabetessjukdomen.
• Kvinnor med hjärtsjukdomar har sämre prognos än män och blir inte lika aktivt
omhändertagna. Fler kvinnor än män avlider snart efter en kranskärlsoperation.
Kvinnor med blödarsjuka har svårt att få kompetent vård och behandling.
• Kvinnor och män med funktionshinder får olika bemötande i sjukvården när det gäller frågor som har med sexualitet att göra. Det finns mer forskning och kunskap om
sexualiteten hos män med funktionshinder än om kvinnors.
Det finns också exempel på den omvända bilden, att kvinnor får bättre vård än män.
Så är det när det gäller psykologiskt stöd vid bröstcancer jämfört med prostatacancer.
Det är också viktigt att minnas att kvinnor har högre medellivslängd än män.

Diagnos och kön
Könet kan också ha betydelse när det ställs diagnos. Ett exempel är diagnoserna DAMP
och ADHD. Enligt all statistik finns det betydligt fler pojkar än flickor med de diagnoserna, och i den internationella forskningen finns sedan 1960-talet fem tusen studier
om pojkar och tjugofem om flickor. En svensk studie vid en barnpsykiatrisk öppenvårdsmottagning visade 1998 att pojkar rutinmässigt utreds mer noggrant än flickor
och därför oftare får diagnoserna DAMP och ADHD. I studien ändrade man arbetsrutinerna så att det gjordes en neuropsykiatrisk bedömning av alla barn som besökte mottagningen. Då konstaterades diagnoserna hos 33 procent fler flickor och 16 procent
fler pojkar.
Kopp, Svenny (1998) Studie över nybesök på barnpsykiatrisk mottagning 1992-1996. Sahlgrenska sjukhuset.

Kulturella mötesplatser
Kulturkällan är ett projekt som syftar till att skapa en kulturell mötesplats för kvinnor
och att minska fördomarna mot flickor och kvinnor med funktionshinder. Kvinnor med
och utan funktionsnedsättning möts i skapande arbete som bild, form, musik, teater
och skrivande. Det ordnas också kurser för personliga assistenter. Målen med projektets
olika delar är bland annat att:
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52

OLIKA LIV - OLIKA VÄLFÄRD

Människor med funktionsnedsättning behöver ofta stöd av olika slag
från samhället, och då kan det bli särskilt tydligt att kvinnors och mäns
livsvillkor skiljer sig åt. Kvinnor med funktionshinder har på många
sätt sämre livsvillkor än män med funktionshinder, och i jämförelse
med män utan funktionshinder är skillnaderna ännu större. Det gäller
exempelvis ekonomi, hälsa, förankring på arbetsmarknaden, politiskt
inflytande och tillgång till välfärden.
De ekonomiska ersättningar vi får vid sjukdom, funktionshinder eller
arbetslöshet bestäms av vår tidigare lön. Kvinnor har generellt lägre lön
än män. Kvinnor sköter mer av arbetet med hem och barn än vad
männen gör och yrkesarbetar därför mycket oftare deltid, även kvinnor
med funktionsnedsättning. Det gör att inkomstskillnaderna mellan
kvinnor och män blir ännu större. Det gör också att ersättningen blir
mindre om en kvinna blir sjuk, arbetslös eller förtidspensionerad.
Det är vanligare att män med funktionsnedsättning har ett heltidsarbete, med eller utan lönebidrag, än att kvinnor har det. Kvinnor har oftare förtidspension. En orsak till att kvinnor förtidspensioneras oftare än
män kan vara att kvinnor och män får olika slags rehabilitering. Män
får i högre grad utbildning medan kvinnor oftare får arbetsträning.
Flera studier har visat att arbetsträning är den åtgärd som ger sämst
möjligheter att komma tillbaka till arbetslivet. Om en man och en
kvinna slutar arbeta på grund av sjukdom är det dessutom mer sannolikt att mannen får hel förtidspension, medan kvinnan får förtidspension på deltid. Könsskillnaderna visar sig också bland annat när det
gäller handikappersättning. Fler kvinnor än män får handikappersättning, men män får betydligt oftare ersättning på den högsta nivån. När
man studerar skillnaderna mellan kvinnor och män med funktionsnedsättning ska man vara medveten om att det är svårt för alla att få det
stöd och den service de behöver. Men jämfört med män är det alltså ännu svårare
för kvinnor.
Den statliga kommittén Välfärdsbokslut konstaterade
år  att kvinnor med funktionsnedsättning har större ekonomiska svårigheter än män med funktionsnedsättning. Både kvinnor och män fick försämrad ekonomi mellan  och
. Andelen män med funktionshinder som har stora ekonomiska
svårigheter ökade från  procent till knappt  procent. Andelen kvinnor ökade från drygt  till drygt  procent.
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• minska fördomar genom att synliggöra flickor och kvinnor med funktionshinder
• förbättra relationen mellan assistansanvändare och assistenter och höja statusen på
assistentyrket
• stärka kvinnors självförtroende
• ge flickor och kvinnor med funktionshinder en given plats som utövande deltagare i
kulturlivet.
Projektet drivs av Forum Kvinnor och handikapp med anslag från Allmänna arvsfonden.

Förtidspension
Sedan år 2003 gäller nya regler för förtidspension. Personer med funktionshinder kan
få så kallad ”aktivitetsersättning” från 19 till 30 års ålder. Efter 30 års ålder kan man få
sjukersättning i stället för förtidspension om arbetsförmågan är varaktigt nedsatt.

Om bemötande
”Min handläggare på Försäkringskassan, som är en mycket klok kvinna, förstod att jag
var i uselt skick och skickade mig till rehabilitering på Mälargården i Sigtuna. Hon var
den enda som trodde på mig vid det här laget. Arbetsgivaren hade gett upp. Läkarna
gjorde inget mer. Ingen ville betala det jag kostade. Jag var inte längre önskvärd. Jag
gjorde inte rätt för mig.
Jag var på Mälargården i fyra veckor och det var nog den bästa tid jag upplevt
någon gång. Personalen var underbar och jag kom vid precis rätt tidpunkt, när jag
kunde tillgodogöra mig innehållet som bäst. Jag kom till insikt efter insikt och började
förstå min situation på ett helt nytt sätt. För första gången tänkte jag att man kan ha
ett människovärde även om man inte arbetar heltid, plus en massa övertid. Att man
har rätt att leva även om man glömmer bort en del man lovat att göra och tappar bort
saker man håller i handen.”
Helén Lindelöf, När livet plötsligt tar en ny vändning. I antologin Och sen ska man vara glad också.
Kvinnor med funktionshinder berättar. Red: Pelle Olsson och Annette Lundborg. Liv i Sverige och ForumKvinnor och handikapp. 2002.

Om kvinnor, män och assistans
”Jag vill inte att främmande killar ska hålla på och klä av mig. Jag vill bestämma vilken
kille som ska klä av mig. Och dessutom som handikappad får man en massa komplex
för sin kropp. Man är sned och krokig på det ena och det andra stället, och försöker till
vardags klä sig så att inte alla... Man försöker dölja skavankerna i möjligaste mån...
Man vill inte att killar bara ska klä av en in på bara kroppen.”
Jacobson A (1996) Röster från en okänd värld. Hur människor med fysiska funktionshinder och omfattande
hjälpbehov upplever sina existensvillkor. Stockholms universitet

Kvinnor och hjälpmedel
”Förut var det alltid min man som sorterade tvätten, men nu har jag fått en färgindikator så att jag också kan sortera. Egentligen skulle jag inte få någon, eftersom jag har
en seende man. Då är man ju så att säga gift med en färgindikator, tycker de på syncentralen. Men de gjorde ett undantag efter mitt tjat. Jag försökte förklara för dem
hur det är att arbeta i ett hem med två barn när man inte ser. Man kan inte ha sin
man som stand by jämt, han gör ju så mycket annat hemma. Det måste vara någon
proportion i arbetsfördelningen i ett äktenskap. I nöd och lust, OK, men han är ju inte
min assistent. Man ska ju ha någon form av äktenskaplig relation och kärlek kvar. Så
jag fick en färgindikator till slut.”
Ur ”Intervjuer med 12 funktionshindrade kvinnor om deras vardag avseende hjälpbehov och hjälpmedel”.
HANDU 1996.
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JÄMSTÄLLDHET EN UNDERORDNAD FRÅGA

Varför har då frågan om jämställdhet mellan könen en så underordnad
plats i handikappolitiken? Politiken har varit inriktad på att undanröja
de mest påtagliga hindren för delaktighet för alla som lever med funktionsnedsättning. Kanske har det funnits en föreställning om att kvinnor och män har helt och hållet samma intressen i arbetet för delaktighet och jämlikhet. Först på senare år har det börjat diskuteras att kvinnor diskrimineras på grund av både kön och funktionshinder. Det
finns numera en växande kunskap på området. Handikappforskningen
med könsperspektiv ökar i Sverige och Norden liksom i exempelvis
England och USA.
Könsaspekten finns numera ofta i myndigheternas statistik om personer med funktionsnedsättning. Statistik och fakta är en förutsättning
för att man ska kunna skaffa sig en djupare kunskap om könsskillnaderna, men det räcker inte att veta exempelvis hur många män respektive kvinnor som får sina ansökningar om stöd beviljade. Både beviljanden och avslag måste granskas och handläggningen studeras. Vad
sker före besluten? Hur går de informella kontakterna till? Formulerar
kvinnor och män sina önskemål på olika sätt? Hur beskriver de sina
stödbehov? Är det kanske så att män och kvinnor med funktionsnedsättning inte alltid vinner delaktighet på samma sätt? Att kunna styra
sitt liv har kanske inte alltid samma innebörd för kvinnor som för
män?
FÖRVÄNTNINGAR PÅ MÄN OCH KVINNOR

Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att man inte alltid motsvarar de traditionella förväntningarna på kvinnor respektive män.
Fysiska begränsningar kan exempelvis medföra att en kvinna inte klarar allt det praktiska arbete som brukar betraktas som kvinnosysslor.
Detsamma gäller män. För en man kan till exempel en kronisk sjukdom göra att han inte lever upp till bilden av den starke, aktive mannen. En hörselskada kan påverka möjligheterna att vara tongivande i
samtal. Med en synskada har man svårare att få kontakt genom blickar
och gester.
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En del funktionsnedsättningar påverkar kroppens utseende och gör det
svårare att identifiera sig med skönhetsidealen för både kvinnor och
män. Vissa sjukdomar och funktionshinder förändrar kroppsspråket,
något som spelar en viktig roll i allt samspel mellan människor.
Kroppsspråket uttrycker också mycket av det som traditionellt betraktas
som manligt och kvinnligt.
A S S I S TA N S O C H K Ö N S S K I L L N A D E R

Alltfler människor med funktionshinder har både förvärvsarbete och
familj. Förutsättningen för att vardagen ska fungera är för många en
god service och ett bra stöd från samhället, och i detta finns ett könsperspektiv. Kvinnors och mäns liv och vardag är olika, och de kan ha
olika krav och förväntningar på stöd, service och assistans. Kvinnor
och män samarbetar på olika sätt med sina assistenter. Respekterar
hemtjänsten när en kvinna eller en man vill ha assistans med det personliga, privata av någon med samma kön? Bedöms kvinnors och
mäns servicebehov på samma sätt? Förväntas en kvinna och en man
med jämförbara funktionsnedsättningar klara lika mycket i hushållet?
Könsperspektivet på stöd och service blir särskilt viktigt när människor
bildar familj. Respekteras varje familjs syn på arbetsfördelning hemma?
Får en man med funktionshinder assistans för att kunna sköta sin del i
hemmet om hans partner inte har något funktionshinder? Assistans till
föräldrar med funktionsnedsättning är en fråga med särskilda aspekter.
Det handlar främst om hur föräldrarna ska organisera sin assistans så
att den inte gör intrång i relationen mellan barn och föräldrar.
VÅLD OCH ÖVERGREPP

Det förekommer att människors beroende och utsatthet på grund av
funktionshinder utnyttjas för medvetna kränkningar och övergrepp
från människor i omgivningen. Både kvinnor och män, flickor och
pojkar råkar ut för övergrepp. Ett funktionshinder ökar risken att bli
utsatt för övergrepp, och mörkertalet är stort när det gäller båda
könen. Forum kvinnor och handikapp har gjort en studie om våld mot
kvinnor med funktionshinder. Uppgifterna i det här avsnittet är hämtade från en rapport om studien, ”Våga se”.
Våldet mot kvinnor är i regel sexualiserat och handlar ofta om att få
makt och kontroll över kvinnan. Det sexualiserade våldet mot kvinnor
förekommer mest i hemmet och utövas av närstående män. Det gäller
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också våldet mot kvinnor med funktionshinder. Men det förekommer
också våld som utövas av personer som är offentligt anställda för att ge
service och stöd. Gruppbostäder, korttidshem, färdtjänsten och sjukvården är några miljöer där det sker övergrepp. Flera studier tyder exempelvis på att sexuellt våld mot kvinnor med utvecklingsstörning begås
minst tre gånger så ofta som mot andra kvinnor.
Många funktionsnedsättningar gör det svårare att försvara sig och att
sätta gränser för andra, vilket ökar risken för våldtäkt och övergrepp.
Förövaren räknar med att en kvinna med rörelsehinder inte kan göra
motstånd och att en synskadad kvinna inte kan identifiera honom. Ju
mer omfattande funktionshinder man har, desto mer beroende är man
av andra och desto större är risken för kränkningar och övergrepp.
Rapporten från Forum kvinnor och handikapp visar
att kvinnor med kommunikationssvårigheter är särskilt utsatta. Ofta handlar det om utanförskap. Om
en kvinna har få sociala kontakter blir utrymmet för
våld större. En kvinna som har talsvårigheter är
mycket beroende av den person eller det fåtal personer som förstår vad hon säger. Om hon blir utsatt
för övergrepp får hon kanske inte möjlighet att
berätta det för någon utomstående.
Våldet orsakar också funktionshinder. En sammanställning över internationell forskning visar på starka samband mellan kön, våld och psykiska funktionsnedsättningar. Kunskapen om de här frågorna
är bristfällig, men mycket tyder på att en stor andel
av de kvinnor som behöver psykiatrisk vård har blivit utsatta för övergrepp som barn. Andra studier
tyder på att omkring fyrtio procent av de personer
med funktionsnedsättningar som söker hjälp därför att de är utsatta för
våld, har fått funktionsnedsättningar på grund av våldet.
Det är svårare för en kvinna med funktionsnedsättning att få hjälp när
hon blivit utsatt för våld. Det beror framför allt på bristande kunskap
hos socialtjänsten, polisen och rättsväsendet. En kvinna med utvecklingsstörning berättar kanske om övergreppet på ett sätt som är svårt
att förstå för den som inte känner henne. Det kan leda till att hon inte
blir trodd. Detsamma kan hända kvinnor med andra funktionshinder,
till exempel psykiska. Svårigheterna att få hjälp handlar också om tillgänglighet. Bara ett fåtal av kvinnojourerna är till exempel tillgängliga
för kvinnor som använder rullstol.
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Barn och unga

Barn och unga med funktionsnedsättning är i första hand just barn och
unga, med barns och ungas behov och rättigheter. När man är ung förändras livssituationen ständigt, eftersom man växer och utvecklas.
Därför skiljer sig behoven av service och stöd på många sätt från vuxnas behov. Under barndomen och ungdomen lägger man grunden till
sin identitet, självbild och självkänsla. Det gör att det är särskilt viktigt
med ett gott bemötande.
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A

lla barn är helt beroende av vuxna i sin omgivning.
Deras tillvaro bestäms av föräldrarnas situation och av
samhällets syn på barn och barns rättigheter. Beroendet
gör barn utsatta, och utsattheten förstärks om barnet
har ett funktionshinder. Det innebär en särskild utsatthet att inte kunna berätta vad man vill, att behöva resa ensam med
färdtjänst när man är liten eller att gå igenom behandlingar och operationer. Barn med funktionshinder har samma behov och samma rättigheter som andra barn, men deras livsvillkor är ofta annorlunda och
kan innebära att de behöver stöd från samhället utöver det stöd som
alla barn behöver. En del barn behöver mer än andra för att få lika
mycket. Det behövs också stöd till föräldrarna så att deras tid och kraft
räcker till att både vara föräldrar och klara det extra arbete som ett
barns funktionsnedsättning kan innebära.
BARNKONVENTIONEN GÄLLER ALLA BARN

Sverige har skrivit under FN:s barnkonvention, vilket innebär att våra
lagar ska överensstämma med konventionen. Barnkonventionen gäller
alla barn. Länderna ska alltså ha samma höga ambitioner för alla barns
livsvillkor. Har vi det i vårt land? Varför är det i så fall så svårt för barn
med funktionshinder att vara delaktiga i det som andra barn gör?
Barnkonventionen ska vara ett rättesnöre i samhällets strävan att skapa
goda livsvillkor även för barn med funktionshinder. Deras livsvillkor
måste beaktas i all samhällsplanering, inte minst i kommunernas barnoch ungdomsplaner för att barnkonventionen ska förverkligas.
Artikel  i barnkonventionen gäller barn med funktionshinder. Där
nämns rätten till ett fullvärdigt och anständigt liv och rätten till ett
aktivt deltagande i samhället. Samhällets stöd ska så långt som möjligt
vara kostnadsfritt och bidra till integrering och individuell utveckling
för barnet.
Barnkonventionen har fyra grundprinciper:
• förbudet mot diskriminering, artikel 
• barnets bästa, artikel 
• rätten till liv och utveckling, artikel 
• rätten att uttrycka sina åsikter, artikel .
Även om det alltså finns en särskild artikel om barn med funktionshinder så gäller alltså barnkonventionens alla artiklar alla barn. Vad innebär
grundprinciperna för bemötandet av barn med funktionsnedsättning?
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FN:s barnkonvention
FN:s barnkonvention antogs år 1989 och ratificerades av Sveriges riksdag året därpå.
Barnkonventionen slår fast varje barns grundläggande mänskliga rättigheter. Den utgår
från att barn är särskilt utsatta och är bindande för de länder som har anslutit sig till
den. Principen om barnets bästa ska påverka samhället in i minsta detalj. Den ska
genomsyra läroplaner, barnomsorgsplaner, stadsplaner, trafikplaner, framtidsplaner och
så vidare.
Barnkonventionen är den enda FN-konvention som särskilt tar upp rättigheterna för
människor med funktionsnedsättning och räknar upp barn med funktionsnedsättning
bland de barn som särskilt ska skyddas mot diskriminering. I artikel 23 står det att
varje barn med fysiskt eller psykiskt handikapp har rätt till ett fullvärdigt och anständigt
liv som gör det möjligt för barnet att delta aktivt i samhället.

FN:s standardregler
Standardreglerna för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder
stärker rättigheterna för barn och ungdomar med funktionshinder. Standardreglerna
utgår från barnkonventionen och deklarationen om mänskliga rättigheter. I reglerna
nämns barn som en av de grupper som är särskilt utsatta. Den regel som handlar om
stöd och service understryker att hjälpmedel och utrustningar för flickor och pojkar ska
vara åldersanpassade och passa barnens särskilda behov. När det gäller utbildning
nämns särskilt små barn med funktionshinder. Regeln om familjeliv och personlig integritet tar upp de negativa attityder som finns mot att människor med funktionshinder
gifter sig, har ett sexualliv och blir föräldrar.

Salamancadeklarationen
Salamancadeklarationen från 1994 säger att alla barn har rätt till undervisning och att
barn som behöver särskilt stöd ska ha tillgång till den vanliga skolan. Deklarationen
utgår från FN:s deklarationer och standardregler. Salamancadeklarationen uppmanar
både regeringar och världssamfundet att underlätta inkluderande undervisning. FNorganet UNESCO har ansvar för att följa upp om länderna lever upp till deklarationen.

Otillgängliga skolor och bibliotek
En studie som Handikappombudsmannen gjorde år 1999 visar att fler än hälften av alla
grundskolor saknar minimal anpassning för personer med rörelsehinder. En tredjedel av
alla kommuner har genomfört en grundanpassning för personer med rörelsehinder på
sina bibliotek. I en femtedel av alla kommuner är biblioteken anpassade för personer
med allergi.

Om tillgänglighet i skolan
”Jag sitter i kommunala handikapprådet och vi hade duster med de ansvariga när skolan, som min dotter Emelie går i, skulle byggas. Vi hade förslag om hur man skulle
åstadkomma en god tillgänglighet. Och ändå, när skolan var färdig, hade de byggt ett
trappsteg till varje klassrum! Så vi fick börja tjata om anpassning när de nu inte hade
byggt tillgängligt från början och efter ett halvår byggdes en gigantisk ramp till Emelies
klassrum. ‘Titta, du har fått en ramp’, sa kompisarna till Emelie. Hon hade fått en ramp
i stället för att bygga en skola där alla som har rullstol kan komma in. Jag vet vad en
sådan ramp kostar, minst 20 000 i onödan, för att göra ett klassrum tillgängligt, bara
för att man byggt fel”.
Fredrik Nilsson
Citat ur: Blom, I, Sjöberg, M (1999) Barn och rörelsehinder. Om rätten till en barndom. Bilda förlag.
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D E T Ä R F Ö R B J U D E T AT T D I S K R I M I N E R A B A R N ( A R T I K E L 2 )

Sverige, och alla andra länder som har ställt sig bakom barnkonventionen, ska vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda barn mot alla former av diskriminering. Otillgänglighet är en sorts diskriminering. Diskriminering kan också vara en social miljö
som utesluter vissa barn eller skolundervisning som
gör en del barn mer annorlunda än vad de skulle
behöva vara.
Lämpliga åtgärder för att barn med funktionshinder
inte ska diskrimineras kan vara att göra skolor tillgängliga så att alla barn kan välja den skola de vill.
Eller att göra barnteveprogram som även döva och
hörselskadade barn kan ta del av. Det kan vara att utforma
reglerna för skolskjuts så att alla barn kan ta med sig en kompis
hem efter skolan. Eller att se till att alla kan delta på rasterna och på
klassutflykterna.
B A R N E T S B Ä S TA S K A K O M M A F R Ä M S T ( A R T I K E L 3 )

Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som gäller
barn. I lagstiftning, planering och beslut ska det alltid prövas vad som
är barnets bästa, så kallade barnkonsekvensanalyser. För att barn snabbt
och effektivt ska få den hjälp de behöver är det viktigt att ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter och verksamheter är tydlig. När
ansvarsfördelningen är otydlig får det inte hindra de anställda från att
arbeta för barnets bästa.
BARN HAR RÄTT TILL LIV OCH UTVECKLING (ARTIKEL 6)

Möjligheterna till utveckling för barn och ungdomar med funktionshinder påverkas av vuxenvärldens syn på funktionshinder och på barnens förmåga. Brister i resurser och kunskap, i samhällets organisation
och tillgänglighet begränsar deras utvecklingsmöjligheter. Goda
utvecklingsmöjligheter ska därför vara utgångspunkten både för lagar
och regler om insatser till barn med funktionshinder och för beslut
som gäller enskilda barn. En förutsättning för goda möjligheter till
utveckling är att förskolan, skolan och barn- och ungdomshabiliteringen har kunskaper, tid och resurser. Då har de anställda förutsättningar
att se barnens behov, fråga efter deras vilja och ge det stöd barnen
behöver.
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B A R N H A R R Ä T T AT T U T T RY C K A S I N A Å S I K T E R ( A R T I K E L 1 2 )

Ungas rätt att uttrycka sina åsikter förutsätter lyhördhet från vuxna.
Även små barn kan berätta vad de tycker i frågor som rör dem själva.
Barnen ska ha rätt att medverka när det görs åtgärdsprogram och individuella planer som gäller dem. Barn och ungdomar med talsvårigheter har också rätt att uttrycka sina åsikter, på ett sätt som passar dem.
De måste få de hjälpmedel de behöver för att kunna kommunicera och
bli uppmuntrade av omgivningen att utveckla sina åsikter och argument.
LEK OCH FRITID ÄR EN DEL AV UTVECKLINGEN

Barn med funktionsnedsättning går igenom samma utvecklingsstadier
som andra barn. En del funktionshinder innebär att varje stadium tar
längre tid eller att barnen inte kan välja lekar och leksaker som passar
deras utveckling. De kan också behöva extra tid och stimulans för att
förstå verkligheten. Utvecklingen kan påverkas av omgivningen på ett
mer avgörande sätt än för andra barn. Brister i stödet kan bli ett hot
mot barnens utveckling.
Fritiden är viktig för barns utveckling. Barn med funktionshinder har
självklart samma glädje av lek, träning och motion, bad och vistelse i
naturen som andra barn. Men bristerna i samhällets tillgänglighet och i
tillgången till hjälpmedel försvårar de flesta fritidsaktiviteter. Lekplatser,
badplatser, fritidsområden, idrottshallar med mera måste vara tillgängliga för alla. Barnen måste också kunna ta sig dit. Det är svårt för
många eftersom färdtjänstreglerna för barn är restriktiva i många kommuner. Barnen kan också behöva en ledsagare, avlösare eller assistent
till hjälp för att kunna delta i en fritidsverksamhet. Fritidshjälpmedel,
anpassade leksaker och spel är mycket dyrare än utrustningar och leksaker för barn utan funktionshinder, och familjerna måste i regel
bekosta dem själva, eftersom de inte är kostnadsfria hjälpmedel.
AT T F Å M Ö TA R Ä T T F Ö R V Ä N T N I N G A R

För låga förväntningar från omgivningen är ett hot mot utvecklingen
för barn och ungdomar med funktionshinder. Det kan till exempel
vara att skolan förväntar sig lägre prestationer än ett barn är kapabel
till, eller att ett barn inte förväntas kunna hjälp till hemma. Låga förväntningar handlar inte bara om vad som förväntas av barnet, utan
kanske oftare om vad omgivningen anser att barnet ska kunna förvänta
sig av livet. Vilka förväntningar får ett barn med stora talsvårigheter ha
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på kommunikationen med sin omvärld? En torftig kommunikation är
ett allvarligt hot mot ett barns utveckling. Att bara få tala om sådant
man kan peka på, och att svara ja eller nej på andras frågor är inte
utvecklande. Även barn som inte kan tala måste få möjlighet att ta initiativ till samtal, fråga och fundera tillsammans med andra.
Att bemöta barn och unga med funktionsnedsättning på ett bra sätt är
att ställa krav som passar varje barn och som varken är för höga eller
för låga. Barnens förmågor måste bli sedda, men de måste också få
förståelse för sina begränsningar, och slippa bli missförstådda och feltolkade. Särskilt barn med dolda funktionshinder möter ofta moraliserande i stället för förståelse.
AT T F Å VA R A U N G

Alla barn vill vara tillsammans med jämnåriga. De vill ha en bästa
kompis, testa gränser, ha hemligheter tillsammans med kamrater och
så vidare. Ungdomar vill pröva livsstilar, utmana vuxenvärlden, uppleva
kärlek och sexualitet. Det vill också barn och unga med funktionshinder. Livet med jämnåriga innebär att vara vän, men också att bli osams,
ledsen och olyckligt kär. Det vill också barn och unga med funktionsnedsättning uppleva. De behöver inte mer än andra skyddas mot det
svåra i livet.
Det ligger i sakens natur att barn och ungdomar är föremål för vuxnas
omsorg, och det blir ibland ännu tydligare när det gäller barn och
ungdomar med funktionshinder. Många har mycket med vuxna att
göra därför att de behöver mycket hjälp. Barnen kan också behöva stöd
från vuxna för att få tillfälle att vara tillsammans med andra barn. Alla
vill ha någon annan än mamma och pappa att leka med och gå på bio
med. Ibland handlar det också om att föräldrar måste våga släppa iväg
sina barn.
Om förskolor och skolor är tillgängliga för alla behöver många barn
och ungdomar med funktionsnedsättning inte något särskilt stöd i skolan. Det gäller den fysiska tillgängligheten, men också skolans sociala
miljö, läromedel, undervisningsmetoder med mera. När barn och ungdomar ändå behöver individuellt stöd av något slag får det inte leda till
att de blir avskilda från kamraterna.
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Familjernas livsvillkor
Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar genomförde 1999 en stor enkät
om livsvillkoren för barn med rörelsehinder och deras familjer, ”Man måste alltid slåss
på byråkraternas planhalva”. Några resultat i korthet:
• Föräldrarna upplever att myndigheterna ofta agerar som motparter och kontrollerande instanser och samtidigt har överkrav på föräldrarna.
• Familjerna har svårare än andra barnfamiljer att klara utgifterna för mat, hyra och
räkningar. Nästan fyrtio procent av familjerna har merkostnader på grund av barnets
funktionshinder som de inte kompenseras för.
• Över hälften av familjerna är missnöjda med samhällets information om rätten till
ekonomiskt och praktiskt stöd. Framför allt gäller kritiken försäkringskassan och
kommunen.
• Färre än hälften av alla barn har fått de hjälpmedel de behöver. Barnens möjligheter
till lek och fritidsaktiviteter är sämre än andra barns, bland annat därför att de inte
har hjälpmedel för lek och fritid och därför att lek- och fritidsmiljöerna ofta är otill
gängliga.
• Hälften av alla familjer har överklagat ett eller flera myndighetsbeslut. Av dem har
sextio procent fått helt eller delvis rätt.
• Nästan hälften av alla mammor bedömer att de har sämre hälsotillstånd än andra
föräldrar. De vanligaste hälsoproblemen är avbruten sömn, psykisk utmattning och
belastningssmärtor. Nästan åtta av tio mammor med barn med omfattande rörelsehinder har belastningssmärtor.

Rapport från Barnombudsmannen
I sin rapport år 2002, ”Många syns inte men finns ändå”, redovisar
Barnombudsmannen en enkätstudie om hur barn med funktionshinder har det i skolan
och på fritiden. Flera tidigare studier har visat att de flesta barn svarar ja när de får frågan om de trivs i skolan. Det gäller även Barnombudsmannens studie. Nittio procent av
barnen, med och utan funktionshinder, svarade att de trivs i skolan. Ändå visar studien
att barn med funktionshinder ofta utestängs från aktiviteter. De kan ofta inte vara med
på lektioner därför att lokalerna inte är tillgängliga. De kan inte delta i utflykter och
inte göra yrkespraktik. De får inte de hjälpmedel de behöver i skolan. De blir mobbade
oftare än andra barn, särskilt barn med osynliga funktionshinder. De är oftare än andra
barn ensamma på rasterna och på fritiden.
Barnens föräldrar tog upp problemen med färdtjänsten i sina svar. De beskrev den som
en stel inrättning som begränsar barnens och familjernas liv. Barnen måste samåka, vilket kan innebära långa resor när färdtjänsten ska hämta och lämna andra barn.
Reglerna för färdtjänsten begränsar barnens fritid, därför att den inte ger utrymme att
göra något spontant. Barnombudsmannen konstaterar att barn inte nämns en enda
gång i färdtjänstlagen och dess förarbeten och att barnen har fått det sämre sedan
lagen infördes år 1998. Det finns till och med kommuner som inte beviljar färdtjänst till
barn över huvud taget. Detta är inte i enlighet med barnkonventionen, eftersom det
diskriminerar barn med funktionshinder, anser Barnombudsmannen.

Fortsättning på sidan 68

64

En del barn behöver assistans i skolan. För det mesta får de hjälp av en
elevassistent som är anställd av skolan. Barn med omfattande funktionsnedsättningar kan ha personlig assistans, både hemma och i skolan. Assistenten ska skapa förutsättningar för barnet att ha kontakt med
andra barn, få kompisrelationer och delta i det som kamraterna gör.
Det gäller i klassrummet, i matsalen, på skolgården och överallt där
barnen är. Assistenten ska inte vara barnets lärare och inte heller kompis.
AT T H A M Ö J L I G H E T T I L L S P O N TA N I T E T O C H S J Ä LV S T Ä N D I G H E T

Att ha ett funktionshinder innebär ofta att man måste planera sin tillvaro noggrant. Man behöver organisera sin assistans, beställa färdtjänst
eller tolk, ta reda på om lokaler man tänker besöka är tillgängliga och
så vidare. Man kan behöva ta med sig medicin, särskild kost eller
utrustning för det dagliga livet. Tvånget att planera minskar möjligheterna till spontanitet.

För unga med funktionshinder minskar det också tillfällena att få börja
leva ett självständigt liv tillsammans med kamrater. Unga människors
samvaro bygger mer än vuxnas på spontanitet, rörlighet och uteliv. Det
är svårt för många unga med funktionshinder att delta i det livet.
Begränsningarna beror ofta på brister i bemötande och tillgänglighet.
Ibland är det en fråga om handläggning och organisation. Om stödet
till ungdomars fritid, exempelvis ledsagning, handläggs av kommunens
äldreomsorg är det fara för att det specifika i att vara ung glöms bort.
Därför måste livssituationen för unga med funktionshinder finnas med
när ungdomsfrågor diskuteras på alla politiska nivåer.
Bemötandeutredningen visade att långa väntetider på insatser och stöd
ofta uppfattas som dåligt bemötande. För många barn och unga handlar det om daglig väntan på färdtjänsten, men också om väntan på
läromedel, på anpassning, på hjälpmedel, på specialistvård och så vidare. Att behöva vänta får särskilda konsekvenser för barn, eftersom de
växer och förändras hela tiden. Barn växer ur sina hjälpmedel på
samma sätt som de växer ur sina kläder. De kan inte alltid som vuxna
använda sitt gamla hjälpmedel i väntan på ett nytt. När barn inte har
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tillgång till de hjälpmedel de behöver blir de, precis som vuxna, mer
beroende än nödvändigt av sin omgivning. Men för barn påverkar det
också möjligheterna till utveckling.
HABILITERING VIKTIG FÖR UTVECKLINGEN

Många barn och unga med funktionsnedsättning behöver habilitering.
Det är viktigt för deras utveckling att till exempel barn- och ungdomshabiliteringen, syncentralen, hörcentralen och den hörselpedagogiska
verksamheten har goda resurser och kunskaper.
Habiliteringsverksamheten är viktig och nödvändig för att barn och
unga ska få medicinsk behandling och pedagogiskt, psykologiskt och
socialt stöd. Men att ge barn och ungdomar habilitering innebär också
dilemman. Ett dilemma är att träning och behandling, sjukhusvistelser,
hjälpmedelsutprovning och liknande tar tid från utveckling i lek och
samspel med andra barn. Barn- och ungdomstiden är kort och det är
mycket en människa ska hinna med under de åren.
Ett annat dilemma i habiliteringsarbetet är att man fokuserar barnets
skada och funktionshinder. Det som är fel ska rättas till och det som
inte fungerar bra ska tränas. Barnen får indirekt budskapet att de inte
duger som de är, vilket kan påverka deras självbild och kroppsuppfattning. Därför försöker man i habiliteringen alltmer utforma den nödvändiga träningen och behandlingen som lustfylld lek, om möjligt tillsammans med andra barn. Att möta barn med funktionshinder på ett
professionellt sätt är att hela tiden se barnet.
LIKA TILLGÅNG TILL UTBILDNING

Skolan och förskolan är två av de viktigaste platserna i alla barns liv.
Där finns goda möjligheter att förändra det allmänna bemötandet mot
både barn och vuxna med funktionshinder. Skolan och förskolan ska ju
ge alla barn kunskap om samhällets grundläggande värderingar om
demokrati och alla likas värde och rätt. I skolan ser eleverna hur barn
med funktionshinder bemöts och påverkas självklart i sin syn på funktionshinder. Allra mest påverkar bemötandet funktionshindrade barns
och ungdomars syn på sig själva. Alla brister i bemötandet, det vill
säga i barnens sociala villkor, i undervisningen och i tillgängligheten
får alltså konsekvenser på både kort och lång sikt. När unga människor
inte kan delta i det som kamraterna gör, påverkar det livet just då. Men
de lär sig kanske samtidigt att utanförskapet är normalt, att de inte kan
förvänta sig delaktighet.
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Skollagen säger att alla barn och ungdomar ska ha lika tillgång till
utbildning och att utbildningen ska vara likvärdig i alla skolformer,
oavsett var i landet man bor. Barn som behöver särskilt stöd ska få det.
Det gäller både skolan, förskolan och fritidshem. Personalen i förskolan
och på fritidshem ska utgå från varje barns behov och ge barnen särskilt stöd i deras utveckling om de behöver det.
Skolan har ansvar för att upprätta ett åtgärdsprogram för en elev som
behöver särskilt stöd. Åtgärdsprogrammet ska omfatta det särskilda
stöd som barnet behöver. Programmet kan gälla både det pedagogiska
och det sociala stödet, och kan rätt använt, ge föräldrarna och barnet
inflytande över hur stödet utformas. I åtgärdsprogrammet ska till
exempel elevassistentens arbetsuppgifter definieras. En studie som
Skolverket gjort visar att ungefär tre av fyra elever som får specialpedagogiskt stöd har ett åtgärdsprogram. Studien omfattar inte bara barn
med funktionsnedsättning.
Men många barn får inte det stöd de behöver i skolan. Skolverkets studie visar att var femte elev som anses behöva extra hjälp inte får det.
1990-talets nedskärningar i skolorna har bland annat lett till att det
numera finns få specialpedagoger, vilket innebär att skolans kompetens
att möta elevernas behov av anpassning har minskat.
I sin juridiska rådgivning får Handikappombudsmannen många exempel på att barn med funktionshinder inte får det stöd de behöver, trots
att skollagen är tydlig när det gäller skolans skyldigheter. Om skolans
huvudmän inte följer lagen spelar det ingen roll hur tydliga lagarna är,
menar Handikappombudsmannen. Elever som inte får det stöd de
behöver för att få en likvärdig utbildning, kan inte få det prövat i
domstol. Bestämmelserna ger alltså ett bra skydd i teorin, men de fungerar inte ur den enskilde elevens perspektiv, konstaterar
Handikappombudsmannen.
EFTER SKOLAN

Utbildning är grunden för yrkesval och inflytande i samhället. Hela
människans livssituation påverkas av utbildning. Den betyder också att
skillnaderna mellan olika socialgrupper minskar. Hög utbildning är
ofta särskilt betydelsefull för en person med funktionshinder, eftersom
den kan vara avgörande för att nå delaktighet och bli betraktad som
jämlik i samhället. En akademisk utbildning kan också vara speciellt
viktig för att kunna konkurrera på arbetsmarknaden när man har en
funktionsnedsättning.
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Fortsättning från sidan 64

Barnombudsmannen anser att det behövs betydligt bättre samordning mellan kommunen, landstinget och försäkringskassan för att barn med funktionshinder och deras
familjer ska få det stöd de behöver. Vuxna och barn som har LSS-insatser har rätt att få
en individuell plan, och att få vara med och samråda när den upprättas. Det är bra att
rätten finns, skriver Barnombudsmannen, men olyckligt att den används så sällan.
Därför anser Barnombudsmannen att huvudmännen ska få ansvar för att upprätta individuella planer och att revidera dem kontinuerligt. Ansvaret är särskilt viktigt när det
gäller barn och unga. Det vore också bättre om någon, till exempel kommunen, fick
ansvar och skyldighet att informera föräldrar om deras rättigheter och möjligheter.

Barn och hjälpmedel
Ett nytt sätt att se på hjälpmedel till barn var utgångspunkten för projektet Unga i
focus som pågick åren 1999-2002. Unga i focus drevs av Hjälpmedelsinstitutet och de
fem handikapporganisationerna Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar,
Riksförbundet döva, hörselskadade och språkstörda barn, Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, Hörselskadades Riksförbund och Synskadades
Riksförbund. Den viktigaste tanken med projektet var att barnens behov ska styra och
att bemötandet av barnen och deras familjer därigenom ska bli bättre. I projektet har
det bland annat utvecklats nya produkter, arbetsmetoder och nya sätt att informera.
I två län, Norrbotten och Halland, har man utvecklat modeller för en bra hjälpmedelsverksamhet för barn. Grunden för en sådan verksamhet är att det ska finnas hjälpmedel som tillgodoser barns behov av hjälpmedel i alla åldrar, på olika nivåer i utvecklingen och med alla grader och arter av funktionshinder. Utgångspunkten i projektet Unga
i focus var att ett barn med funktionshinder ska kunna göra det som ett barn utan
funktionshinder kan göra.

Om assistans i skolan
”Assistenten är ett hinder, särskilt när jag vill prata med tjejer. Det skulle fungera mycket bättre om jag hade ett trygghetslarm. Då skulle min assistent kunna hålla sig mer på
avstånd. Om jag får ett larm kommer det nog att fungera bra på högstadiet också.”
Eric Hammarstrand 12 år

Om kamrater
”Jag brukar vara med på kull på rasterna. Vi har bestämt att när jag är Han får de
andra bara gå. Om de fick springa skulle jag ju aldrig kunna ta någon. Och det är
aldrig någon som fuskar, alla i min klass är ärliga.”
Emelie Nilsson 9 år

Bemötande vid universitetet
”Informationen är det som känns svårast när man kommer till universitetet. Det är
svårt att hänga med i allt som man vill. Mina lärare på universitetet var verkligen jättebra. I början var de nog lite rädda för mig. Inte som person, men hur det skulle vara att
undervisa en som inte ser. De låtsades liksom inte om det hela i början, men jag tog
tag i det hela själv och berättade vad som är svårt för mig och hur det skulle underlätta
om de gjorde vissa saker på ett visst sätt. Sedan gick det jättebra.”
Akademiker i rapporten ”Akademiker med funktionshinder på arbetsmarknaden”
Mångfaldsprojektet. Näringsdepartementet 2000.
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Personer med funktionshinder är underrepresenterade i högskolan,
men antalet ökar successivt på kurser och program. Universitet och
högskolor har skyldighet att ge stöd till studenter med funktionshinder. Det kan vara inlästa läromedel, teckenspråkstolkning, lektörer,
anteckningshjälp, assistenter, bättre datortillgänglighet, förlängd tid för
prov eller alternativa provformer. Varje enskild högskola har i regel en
person som ansvarar för att bistå studenter med funktionshinder.
Trots möjligheterna till särskilt stöd möter högskolestuderande med
funktionshinder många hinder i tillgänglighet, service och stöd. Den
fysiska tillgängligheten kan vara avgörande för att en person med
funktionshinder ska kunna delta i utbildningen. Därför är det viktigt
att högskolans alla lokaler är tillgängliga. Det återstår mycket innan den
svenska högskolan är en öppen högskola för alla studenter, men arbete
pågår för en bättre tillgänglighet.
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Etnisk mångfald

Om man både har ett funktionshinder och en annan etnisk bakgrund
kan det vara särskilt svårt att bli delaktig i det svenska samhället. I
mötet med offentligt anställda kan det uppstå kommunikationsproblem om man har bristande kunskaper i svenska och om det svenska
samhället. Då är det viktigt att få möta offentligt anställda som är medvetna om sin uppgift att ge människor det stöd de behöver, även om
samtalet kräver mer tid och arbete.
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A

tt ge stöd och insatser till människor, som inte kan
svenska så bra och inte har kunskap om hur det svenska samhället fungerar, ställer krav på den anställdas
professionalism och inlevelse. Det viktigaste är att inte
kategorisera människor, utan se vars och ens livsvillkor
och behov av stöd. Det finns alltid risk för att vi kategoriserar och
generaliserar på ett fördomsfullt sätt när vår kunskap brister.
Kategoriseringen förstärker utanförskapet. Den gör det ännu svårare för
enskilda människor att ta aktiv del i samhället, och leder till diskriminering. I mötet med människor med annan etnisk bakgrund är det viktigt att vara medveten om att vi alla bär på föreställningar som bygger
på våra värderingar. Felaktiga föreställningar kan hindra oss att se att
människor med annat etniskt ursprung inte utgör en enhetlig grupp.
De kommer från olika länder, lever i olika sociala miljöer, har olika
utbildning och olika ekonomiska förutsättningar. De flesta har inte mer
gemensamt med varandra än med infödda svenskar.
När samhällets bemötande av människor med funktionsnedsättning
brister försämras livsvillkoren för enskilda människor. Ofta mer för
dem som inte kan svenska och inte har kunskap om det svenska samhället. När samhällets organisation fungerar dåligt blir följderna ofta
mer märkbara för dem som inte kan svenska eftersom de har svårare
att själva kompensera bristerna. När myndigheter inte är överens om
vem som ska betala en insats är det mer sannolikt att ett ärende som
gäller någon med annan etnisk bakgrund hamnar mellan stolarna. När
informationen brister är man troligen ännu sämre informerad om man
har ett annat modersmål. När resurserna inte räcker till alla är det stor
risk att man får mindre stöd om man har svårare än infödda svenskar
att tala för sin sak. Och när man får nej på en begäran om stöd överklagar man kanske inte beslutet om man inte kan svenska. Man vet
kanske inte hur man gör när man överklagar, eller inte ens att man får
göra det.
En studie som Socialstyrelsen gjort om flyktingar med funktionsnedsättning visar att det största problemet för många är dålig ekonomi. De
har svårt att skaffa arbete och de har inte de hjälpmedel de anser sig
behöva. De som intervjuades i studien tyckte att de hade små möjligheter att påverka sin egen situation. Det berodde bland annat på svårigheter att få information, att förstå reglerna och att bli trodd och tagen
på allvar av socialtjänsten. Många tycker att det är svårt att överklaga
beslut.
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Drygt tjugo procent av personerna i studien fick inget stöd från kommunen, vare sig enligt lagen om stöd och service, LSS, eller socialtjänstlagen, vilket Socialstyrelsen anser är anmärkningsvärt.
Kommunerna hade fått statlig ersättning för samtliga personer, därför
att de behövde försörjning eller varaktig vård.
F Ö R S Ä K R I N G S K A S S A N , VA D Ä R D E T ?

Samhällets organisation för stöd till personer med funktionshinder är
svåröverskådlig. Det gäller alla som får ett funktionshinder eller får ett
barn med funktionshinder. Habilitering, rehabilitering och hjälpmedelscentral är kanske okända begrepp. Men de flesta har ändå i regel en
förkunskap om hur samhället fungerar. De har varit på sjukhus, de har
haft kontakt med försäkringskassan och de vet ungefär vilka uppgifter
socialtjänsten har. För den som är ny i Sverige är allt nytt. Ordet ”försäkringskassa” är obegripligt och vad de gör där är ännu mer obegripligt. För vissa är det okänt att det över huvud taget finns myndigheter
och offentlig verksamhet som hjälper medborgarna, eftersom de kommer från länder där staten symboliserar terror. Många har aldrig haft
kontakt med någon sjukvård, ännu mindre med någon habilitering. Vad
är en kurator? Vad gör en sjukgymnast, en arbetsterapeut och en logoped? Vad betyder tystnadsplikt? Vad innebär det att få ledsagarservice
och avlösarservice? Och vad gör handikapporganisationerna?
T I D T I L L S A M TA L

För att människor med annan etnisk bakgrund ska få det stöd de
behöver och har rätt till, måste de få muntlig och skriftlig
information som de kan ta del av. De behöver också mötas av
anställda som har tid till samtal. Det behövs tid för att
skapa en förtroendefull relation så att man kan samarbeta.
Det kanske behövs flera möten där den anställda i lugn och
ro kan förklara sin roll och sitt arbete och ger tydlig information om den hjälp som finns. Man kan också behöva tid
för att komma fram till hur man ska använda det stöd som
samhället erbjuder.
Enligt förvaltningslagen bör myndigheter i sin tjänsteutövning använda
tolk om så behövs. Det ställer särskilda krav på bemötandet. Om man
är ovan vid att använda tolk, kan man behöva tänka på att hela tiden
vända sig till den som samtalet gäller och inte till tolken. Den som
kommer för att få stöd får aldrig bli tredje person i samtalet.
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AT T H A K U N S K A P O M B Å D E E T N I C I T E T O C H F U N K T I O N S H I N D E R

De anställda som människor med funktionsnedsättning och annan
etnisk bakgrund har kontakt med har i regel etnicitet eller funktionshinder som sitt yrkesområde. Personalen på flyktingförläggningar, i
svenskundervisning, på kommunernas invandrar- och flyktingmottagningar och så vidare har inte alltid kunskap om funktionshinder. Och
de som arbetar med stöd till människor med funktionshinder har inte
alltid kunskap om etnicitet. Personer med funktionsnedsättning och
annan etnisk bakgrund möter därför ofta anställda med små förutsättningar att förstå deras livssituation. Det finns dock goda undantag. I
bostadsområden där det bor många människor med olika etniskt
ursprung träffar de anställda i socialtjänsten, de som arbetar på försäkringskassan, och LSS-handläggaren människor med olika bakgrund. De
kan därför skaffa sig god kunskap om vad det innebär att leva med
funktionsnedsättning och ha en annan etnisk bakgrund. Det finns
också exempel på samarbete mellan personal som har ansvar för etnicitetsfrågor respektive handikappfrågor.
N Ä R M A N L Ä M N AT S I T T L A N D

Den som är invandrare är alltid också utvandrare. De människor
som kommer till Sverige från länder utanför Europa är oftast
asylsökande flyktingar eller anhöriga till flyktingar. De har
lämnat och försakat mycket som de värderar. Flykten har
kanske varit traumatisk, och många har levt i otrygghet i
åratal innan de bestämt sig för att fly. Krig, terror, tortyr
och våldtäkter kan ge fysiska skador och funktionsnedsättning. Framför allt ger det psykiska skador. Många lever
med så kallat posttraumatiskt stressyndrom, psykisk ohälsa
efter svåra upplevelser.
Det här är okända upplevelser och erfarenheter för infödda svenskar, och vi har svårt att leva oss in i hur de kan påverka en människa.
Det vi inte förstår oss på hos människor från andra länder uppfattar vi
kanske som kulturskillnader. Men många gånger handlar det som är
annorlunda om krisreaktioner, särskilt hos människor som bott i
Sverige bara några år.
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Standardreglerna
I introduktionen till FN:s standardregler står det att särskild uppmärksamhet ska riktas
mot situationen för kvinnor och några särskilda grupper, bland annat migrerande arbetare, flyktingar och etniska minoriteter.
FN:s konvention mot rasdiskriminering antogs av FN i december 1965 och har undertecknats av Sverige. Konventionen utgår från deklarationen om mänskliga rättigheter.

Barnkonventionen
Att barn som söker uppehållstillstånd inte har rätt att få sjukvård och att gå i skolan
strider mot FN:s barnkonvention. Artikel 24 handlar om barnets rätt att åtnjuta bästa
uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård och rehabilitering. Artikel 28 handlar om barnets
rätt till utbildning.

Sjukvård för asylsökande
Det finns en överenskommelse mellan Landstingsförbundet och regeringen om att asylsökande ska få akut sjukvård och vård som inte kan vänta. Överenskommelsen gäller
också bland annat preventivmedelsrådgivning, hjälpmedel, habilitering, rehabilitering,
tandvård och behandling av vissa kroniska sjukdomar, som diabetes. Asylsökande barn
upp till 18 år får samma hälso- och sjukvård och tandvård som barn som är folkbokförda i Sverige. Det gäller också barn som håller sig gömda. Det gäller däremot inte barn
till personer som har fått asyl, om barnen befinner sig i Sverige och söker uppehållstillstånd. De barnen har inte heller rätt att gå i skolan.
De flesta anhöriga till före detta asylsökande som kommer hit har redan permanent
uppehållstillstånd och har samma rätt till hälso- och sjukvård som andra som bor i
Sverige. De anhöriga som väntar på uppehållstillstånd har rätt till akut vård, men bara
på egen bekostnad. Det gäller alltså också barn.

Posttraumatiskt stressyndrom
I en studie som genomfördes 1997 i några svenska kommuner uppgav en fjärdedel av
de nyanlända flyktingarna att de utsatts för tortyr. Psykiatriutredningen bedömde 1992
att det fanns tiotusentals flyktingar i Sverige som hade psykiska skador efter svåra upplevelser, krig och tortyr, så kallat posttraumatiskt stressyndrom. Många får psykiatrisk
hjälp, men resurserna räcker inte till alla som behöver behandling.

Standardreglerna i ett mångkulturellt samhälle
Projektet ”FN:s standardregler i ett mångkulturellt samhälle” pågick i Rinkeby i
Stockholm under åren 2000-2002. Projektet drevs av SIOS, Samarbetsorgan för etniska
organisationer i Sverige, i samverkan med Rinkeby stadsdelsnämnd och Rinkeby handikappråd. Tanken med projektet var att påverka attityder och värderingar om funktionshinder i mångkulturella områden. Syftet var också att uppmärksamma situationen för
personer med funktionshinder och annan etnisk bakgrund. Arbetet i projektet utgick
från FN:s standardregler om jämlikhet och delaktighet för människor med funktionsnedsättning.
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M I G R AT I O N K A N I N N E B Ä R A K R I S

När man lämnar sitt land får man en helt ny livssituation. Man lämnar
ett känt sammanhang och ett gemensamt språk. Man förlorar den tillvaro där man hade sin identitet och trygghet. Man förstår inte språket,
samspelet och koderna i det nya landet. Antingen man har flytt eller
bytt land frivilligt leder det oftast till en kris, som ibland kallas migrationskris, och som kan ta sig olika uttryck. Om man blir väl mottagen i
det nya landet och får det stöd man behöver i sitt nya liv kan krisen
vändas till kraft. Om man inte får bra stöd kan krisen bli djup och
långvarig. Om man dessutom får ett funktionshinder, eller kanske får
ett barn med funktionshinder, kan det innebära ännu en kris som försvårar migrationskrisen. Livssituationen förändras på djupet, igen.
När någon i familjen får ett funktionshinder kan det innebära att man
måste överge hoppet om att kunna flytta tillbaka till sitt ursprungsland.
Många har lämnat ett land där det saknas både välfärd, rättssäkerhet
och demokrati. Livsvillkoren där är svåra för flertalet av medborgarna
och för människor med funktionsnedsättning är de mycket svåra. Om
familjen återvände skulle de komma till ett land med dåliga möjligheter till sjukvård, rehabilitering, hjälpmedel, stöd och service.
Sådana erfarenheter bär människor ofta med sig i mötet med svenska
myndigheter. Upplevelserna påverkar mötet och ställer krav på kunskap
hos den de möter. Bemötandet betyder mycket i den kris som många
lever i. Med ett gott bemötande kan de få styrka att bemästra en svår
situation.
R Ä T T E N AT T L Ä R A S I G S V E N S K A G Ä L L E R A L L A

Att lära sig svenska är en viktig förutsättning för att bli delaktig i samhället och få ett arbete. Men undervisningen i svenska för invandrare
som nyss kommit till landet utestänger ofta människor med funktionshinder.
Specialpedagogiska institutet har studerat vuxenutbildning och undervisning i svenska för personer med funktionsnedsättning och annan
etnisk bakgrund och funnit stora brister. Det saknas läromedel, men
framför allt kunskap om konsekvenserna av att ha funktionshinder och
en annan etnisk bakgrund. Både lärare och utbildningsanordnare behöver kunskap om tillgänglighet i klassrummet, till exempel ljusförhållanden, akustik, hjälpmedel och datoranpassning. Lärare som intervjuades uppgav att de inte hade haft några elever med rörelsehinder, vilket
troligen beror på att lokalerna inte är tillgängliga.
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Projektet ”Polioskadade med utländsk bakgrund”
På Huddinge sjukhus i Stockholm drivs ett treårigt projekt tillsammans med
Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade, RTP och SIOS. Polioskadade patienter utgör
en pilotgrupp. Projektet arbetar med att öka självförtroendet hos patienterna och att
bygga nätverk av personer med poliokunskap. Projektets syfte är att sprida kunskaper
och erfarenheter vidare till andra berörda inom primärvården, postpoliomottagningar
och andra specialistkliniker som kommer i kontakt med polioskadade patienter och
andra personer med rörelsehinder och utländsk bakgrund. Projektet utvecklar metoder
och organisatoriska former för att stödja patienterna. Det gäller att förmedla till myndigheter och organisationer de förutsättningar som personer med polioskada och
annan etnisk bakgrund har när det gäller sjukvård, arbete och utbildning.

Om språk och bemötande
”Jag känner mig hemma här i Sverige utom de gånger jag försöker tala med oförstående myndighetspersoner. Då känner jag mig som utlänning, för de använder ett språk
som jag inte förstår och det känns som om de inte förstår mig heller. Jag tror inte att
de vill förstå eller bli förstådda. Men många människor som är födda i Sverige kanske
också känner sig som utlänningar i sådana situationer!”
Pappa till flicka med utvecklingsstörning i ”Röster från invandrare” FUB 1997.

”Jag har hört att svenskar också måste ta reda på vilka rättigheter deras barn har och
sedan får ringa och tjata för att barnen ska få det stöd de behöver. Jag förstår att det
är jobbigt för dem också, men de kan i alla fall ringa och tjata. Jag kan inte det. Våra
ärenden hamnar sist därför att vi inte hör av oss och tjatar”.
Mamma till pojke med utvecklingsstörning i ”Röster från invandrare” FUB 1997.

Om att bli flykting
”Det här är första gången som jag berättar för någon om mina upplevelser och känslor
och allting som har hänt mig och min familj i Sverige. För sju år sedan kom vi till
Sverige på grund av krig i Bosnien. Jag har en elvaårig dotter som är autistisk. Redan i
början insåg jag att det skulle bli fruktansvärt svårt för min familj i Sverige. Det första
och största hindret var språket. Man träffar folk som har en annan kultur och ett annat
levnadssätt. Det första året som flykting i Sverige var det svåraste året i mitt liv. Jag kan
inte finna ord för att förklara hur svårt det var. Min dotter fick ingen hjälp på den
tiden.
Att bli flykting är oerhört svårt oavsett var man befinner sig. Vår första kontakt med
en läkare gick bra. Läkaren konstaterade att min dotter behövde hjälp, men frågan var
vem som skulle betala hennes habilitering.”
Anonym i Mötesplats: Sverige. Funktionshinder och kulturmöte. Källstigen, Gun och Setkic, Mustafa. 1999.

Att förstå varandra
”De sa att min dotter måste gå i skolan. Jag vet inte vilken klass, men där gick hon
nästan sex år. Läraren och jag pratade mycket i telefon och hon skrev i kontaktboken.
Jag kunde skriva lite svenska, men det var bättre att prata i telefon med henne än att
skriva. Hon hade mycket problem med min dotter. De kunde inte komma överens. De
kunde inte begripa varandra. Det var jättesvårt för läraren också, hon kände inte min
dotter. Hon trodde att vi hade en annan kultur, en annan tradition, sa hon. Det var jättekonstigt när hon sa det till mig. Är man utvecklingsstörd, så är man utvecklingsstörd,
tycker jag. Varför sa hon till mig - annan kultur, annan tradition? Min dotter förstår
ingenting om kultur!”
Jamileh, mamma till Samira, i Mötesplats: Sverige. Funktionshinder och kulturmöte. Källstigen, Gun och
Setkic, Mustafa. 1999.
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Eftersom döva personer inte kan delta i den ordinarie undervisningen i
svenska för invandrare, ordnar Sveriges Dövas Riksförbund kurser i
svenska, svenskt teckenspråk och samhällskunskap för döva med olika
etnisk bakgrund. Undervisningen erbjuds på förbundets folkhögskola
och sker på teckenspråk med döva lärare. Det finns också exempel på
särskild undervisning i svenska för personer med hörselskada, liksom
för personer med synskada.
SÄMRE STÖD I SKOLAN

Barn med annan etnisk bakgrund får inte alltid det stöd de behöver i
skolan, därför att de har en funktionsnedsättning som är svår att diagnosticera. Det kan vara exempelvis utvecklingsstörning, läs- och skrivsvårigheter, autism, DAMP eller ADHD. En anledning är att skolan har
bristande kunskap om språkutvecklingen hos barn som är flerspråkiga
eller lever i en flerspråkig miljö. Det finns inte heller någon djup kunskap om modersmålsinlärning och andraspråksinlärning hos barn med
funktionshinder.
Flera studier visar att barn med annan etnisk bakgrund är överrepresenterade i särskolan. Anledningarna kan vara många, exempelvis att
resurserna till särskilt stöd i skolan har försämrats under -talet och
att särskolan har kommit närmare grundskolan sedan kommunen blivit
huvudman. Forskning visar också att barn med svensk och utländsk
bakgrund bedöms på olika sätt. Det är vanligare med diffusa diagnoser,
till exempel ”ospecifik svag begåvning” när det gäller barn med annan
etnisk bakgrund.
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FA M I L J E N S O C H S A M H Ä L L E T S A N S VA R

Om man kommer från ett land där det inte finns någon välfärd genom
samhällets försorg, är välfärden familjens och släktens ansvar. Att släppa
en del av ansvaret till någon utanför familjen kan kännas som att överge sin anhöriga.
Det är förvisso familjen som har huvudansvaret för sina familjemedlemmar också i familjer med svensk bakgrund. Men i Sverige har det
funnits politiska och ekonomiska möjligheter att bygga upp en generell välfärd. I dag finns det en gemensam syn att samhället har ett
grundläggande ansvar för medborgarnas trygghet och välfärd. För den
som kommer hit från ett land där de flesta är fattiga kan det vara svårt
att förstå innebörden i den generella välfärden. Om man har förflyttat
sig mellan två samhällen som skiljer sig åt i grunden krävs det en
omställning som tar lång tid. För offentligt anställda, som möter människor i den här situationen, är det viktigt att minnas att den svenska
välfärdshistorien för människor med funktionsnedsättning inte heller
är särskilt lång eller ärorik. Och att det fortfarande återstår mycket
innan människor med funktionshinder har en välfärd likvärdig andra
medborgares.
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Från idé till handling
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Informationsarbete

I N F O R M E R A O M B E M Ö TA N D E
Hur sprids kunskapen om bemötandefrågor bäst? Det finns många
olika sätt att sprida kunskap om bemötande, några av dem beskrivs här
i programmets tredje del. Viktiga verktyg och goda exempel finns inom
kultur och utbildning, i modellprojekt som redan börjat arbeta med frågorna och i kvalitetsarbete. Och till att börja med krävs tydlig information om vad bemötande egentligen är och vad kompetensutveckling i
bemötande innebär. Varje avsnitt i del tre utgår från handikapporganisationernas erfarenheter så att brukarna, människor med eget funktionshinder, står i fokus.
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I

nformation kan stödja förändringsarbete. I det här avsnittet
tydliggörs vilka de grundläggande frågorna och de effektivaste
metoderna är för hur informationen kan användas i den egna
organisationens kompetensutveckling. Avsnittet handlar primärt
om intern kommunikation, om hur nyckelpersoner i organisationer kan få kunskap om bemötande och om hur de kan föra den
kunskapen vidare.
Informationsarbete i offentlig verksamhet skiljer sig från annat informationsarbete genom att förutsättningarna bestäms av demokratins
honnörsord såsom jämlikhet, delaktighet och mångfald. Information
från staten, kommunerna och landstingen ska ge service till medborgaren. Medborgaren har rätt att få veta exempelvis vilka regler som gäller
för ett visst område och vad den offentliga verksamheten kan bistå
med. Det gäller naturligtvis även medborgare med funktionshinder.
Därför är det viktigt att kunskap och information om bemötandefrågor
finns i alla organisationer.
Att förändra värderingar och vända perspektiv är en omfattande process. Om handikappolitiken ska få avsedd verkan krävs det bland annat
medvetandegörande insatser. Kompetensutveckling för bemötande av
människor med funktionshinder är ett exempel på en sådan insats.
Effektiv information om vad bemötande av människor med funktionshinder handlar om är ett annat exempel.
I N F O R M AT I O N S A R B E T E T S M Å L O C H S Y F T E

Alla medarbetare i en organisation bör ha god kunskap om vad det
innebär att ha ett funktionshinder. Alla personer med funktionshinder,
oavsett om det är synligt eller inte, ska kunna förvänta sig att bli väl
bemötta. Basfakta i ämnet kan exempelvis förmedlas av handikapporganisationerna. Hur bemötandet gestaltar sig i praktiken kommer naturligtvis att växla i varje situation men det är ur informationssynpunkt
viktigt att alla tar del av grundläggande fakta.
Det är också betydelsefullt att i sammanhanget skilja på information
och kunskap. Kunskap erövras av individen i en lärandeprocess och för
att kunskapen ska fördjupas från fakta till förståelse behöver individen
ges möjlighet till reflektion.
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Det kan finnas flera utgångspunkter för informationsarbetet. Man kan göra undersökningar i sin egen organisation, sätta upp egna mål för bemötande och att göra checklistor för exempelvis bemötande och tillgänglighet. Resultatet av sådana undersökningar ger specifik kunskap som kan utgöra starten för kompetensutveckling och som därmed går att överföra till ett aktivt förändringsarbete.

A. Göra undersökningar i den egna organisationen
Undersök från två håll - både brukarnas och de anställdas. Ställ frågor som till exempel
de här nedan.
Sammanställ sedan de båda undersökningarna. Vad skiljer de anställdas uppfattning
om vad som är problem från brukarnas uppfattning? Finns det saker som både är viktiga för brukarna att förändra och som de anställda bedömer som lätta att åtgärda?
Brukare
• Vilka handlar det om och vilka behov finns när det gäller exempelvis tillgänglighet?
• Vad tycker brukarna om exempelvis den tillgänglighet som erbjuds?
• Vilket språk och vilken språklig stil möter brukarna i verksamheten och vad ger det
språket uttryck för?
• Hur ser information via brev, broschyrer och Internet ut?
Man kan göra intervjuer med brukare, lägga ut enkäter med kryssfrågor i receptioner
eller göra en undersökning kopplad till webbplatsen på Internet.
Anställda
Gör motsvarande undersökning som för brukare i den egna organisationen. Vilka
behov tror man brukarna har? Finns det saker man enkelt skulle kunna ändra, såsom
trånga lokaler och korridorer, liten stil på texten på blanketter eller tröga dörrhandtag?
Finns det mer grundläggande problem?

B. Sätta upp egna mål för bemötande
Tack vare den inledande undersökningen finns det ett grundmaterial kring vilka problem brukarna möter i organisationen och vad som kan vara möjligt att ändra på.
Gör en lista med mål över vad som ska uppnås på kort sikt, på medellång sikt och
på lång sikt.

C. Göra checklistor
Checklistan görs med fördel av en grupp medarbetare som involveras i processen i ett
tidigt skede och som kan fungera som föregångare.
1. Bemötande
Gå igenom i vilka situationer de anställda i organisationen möter människor med funktionshinder. Börja med den första tänkbara kontakten. Kanske är de viktigaste bemötandefrågorna glömda?
2. Tillgänglighet
Tänk på att tillgänglighet inte bara är fysisk tillgänglighet. Använd resultatet av undersökningen för att definiera problemområden.

Fortsättning på sidan 84

82

Att ta del av information och utveckla kunskap i ämnet bemötande och
funktionshinder och sedan sprida informationen vidare kräver någon
form av kompetensutveckling. För att skapa en situation med aktivt och
dynamiskt lärande räcker det inte med bara information via exempelvis intranät eller nyhetsbrev. Det behövs även annan information, kanske det här kompetensutvecklingsprogrammet, och fördjupningsmaterial (se idébanken). Även i detta sammanhang spelar handikapporganisationerna en viktig roll. Kompetensutveckling i bemötande av personer med funktionshinder bör finnas med i planeringen för all fortbildning inom varje organisation.

För att medarbetarna ska kunna bearbeta informationen krävs tid - det
ska inte glömmas bort. Utan självreflektion blir det svårt att omvandla
information till sådan kunskap och kompetensutveckling som kan leda
till attitydförändring. Hur informationen om kompetensutvecklingen
ser ut, blir avgörande för medarbetarnas intresse att delta.
Ett konkret handlingsprogram är ett bra verktyg för att nå ökad kunskap om bemötande och funktionshinder inom en organisation och
stimulera till kompetensutveckling. Hur informationen kring ett sådant
handlingsprogram ser ut blir avgörande för graden av genomförande.
U P P R E PA D I N F O R M AT I O N H J Ä L P E R

Att skapa en vilja till förändring hos människor är grundläggande
inom all kommunikation och information. I det här fallet är det viktigt
att medarbetarna lockas av budskapet, blir berörda och känner vikten
av personlig kompetensutveckling. Medarbetarnas eget ansvar kan
betonas (”vad gör du?”) och nyckelpersoner kan aktiveras i en slags
dominokedja där medarbetare med strategiska positioner kan definiera
”sin egen” målgrupp eller sitt eget nätverk på arbetsplatsen.
Att åstadkomma en varaktig attitydförändring är ännu svårare än att
skapa själva viljan till förändring. För att klara av det krävs det kunskap,
kompetensutveckling, handlingskraft och vilja till förändring. Själva
koden för framgång i arbetet med att skifta perspektiv från patient till
medborgare är engagemang. Det gäller att motivera medarbetare till
fördjupning trots att arbetspressen är stor och konkurrensen om tiden
är betydande. Att informationen och budskapet upprepas blir avgörande för om organisationen uppnår en varaktig attitydförändring.
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3. Mänskliga rättigheter
Vilka aspekter av kopplingen mellan mänskliga rättigheter, funktionshinder och bemötande kan undersökas i organisationen?
4. Nyanställda
Tänk på att de nyanställda inte varit med om att ta fram undersökningarna och checklistorna. Sätt av tid för att gå igenom det arbete som gjorts i organisationen. Låt det bli
en viktig och obligatorisk del av de nyanställdas introduktion.
5. Informationsmaterial
Alla som ansvarar för att ta fram eller beställa informationsmaterial bör göra egna
checklistor med utgångspunkt från undersökningen. Hos Handikappombudsmannen,
HO, finns ett tillgänglighetscenter med fakta om tillgänglig information.

D. Skriva årsberättelser
Beskrivning i årsberättelser eller motsvarande vad som gjorts under året när det gäller
information om bemötande och kompetensutveckling i ämnet.

E. Göra mångfalds- och jämställdhetsplaner
Det är viktigt att dokumentera beredskap och strategier för bemötande i organisationens mångfalds- och jämställdhetsplan.

Utbilda resurspersoner inom bemötandeområdet
Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO, har på riksplanet genomfört ett antal
utbildningar. Deltagarna har främst varit förtroendevalda i medlemsförbunden så att
kompetensen i bemötandefrågor ökar inom handikapprörelsen. Målet är att få en
grupp resurspersoner med specialkunskap inom bemötandeområdet. De kan medverka
som föreläsare vid exempelvis konferenser, seminarier och utbildningar i det arbete som
pågår i stat, kommun, landsting och föreningsliv. Resurspersonerna kan nås genom
HSO:s riks- och medlemsförbund och genom Sisus.
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Om informationsinsatsens mål och syfte är mätbara, ökar förutsättningarna för att förändringsarbetet ska lyckas. Då är det lätt att både
under arbetet och i efterhand avgöra om informationen har givit ett
resultat som står i samklang med syftet.
IDENTIFIERA BUDBÄRARNA TIDIGT

Det är viktigt att tidigt identifiera och välja rätt talesman eller taleskvinna i organisationen. Alla ska veta vem som leder förändringsarbetet
och vem det är som bär fram informationen. En sådan inledande identifikation av nyckelpersoner är avgörande för ett framgångsrikt informationsarbete i bemötandefrågor.
Talesmannen eller taleskvinnan bör ha tillräcklig auktoritet. Medarbetarna tar till sig informationen om de får
den från någon de känner förtroende för och som har
en ledande position. Det kan vara
• formella ledare som chefer eller andra i ledningen
• informella ledare i organisationen - alltså nyckelpersoner som medarbetarna lyssnar på
• informatörer som kan fungera som bollplank i informationsfrågor och lätt kan föra ut budskapet i organisationen eftersom de administrerar exempelvis
webbplatsen, intranätet eller personaltidningen.
Eftersom chefer, ledning, nyckelpersoner och informatörer kommer att
föra budskapet vidare, är det avgörande att informationen förankras
hos dem. Självklart är det också viktigt att undvika envägskommunikation. Anställda inom stat, kommun och landsting måste få möjlighet att
återkoppla med egna erfarenheter och synpunkter så att förändringsarbetet inte uppfattas negativt. Att skapa utrymme för kontinuerliga möjligheter till återkoppling och reflektion blir således betydelsefullt för
budbärarens möjligheter att föra ut budskapet.
A N PA S S A I N F O R M AT I O N E N T I L L M E D A R B E TA R N A

Budskapets utformning styrs av målet och syftet. Gör en pedagogisk
bedömning och bestäm vad som ska kommuniceras och i vilken takt.
Vilken del av informationen ska finnas omedelbart tillgänglig och vilken del ska finnas i form av fördjupningsmaterial? Hur fakta om
bemötande i olika steg introduceras är beroende av målgruppens sammansättning och förkunskaper.
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TA R E D A P Å VA D M E D A R B E TA R N A K A N O M B E M Ö TA N D E

Målgruppen för informationsinsatserna är alla som är verksamma inom
den offentliga sektorn - speciellt anställda som i sitt arbete möter
människor med funktionshinder, chefer och förtroendevalda.
Budskapet bör vara anpassat till målgruppens förförståelse i
ämnet. Det innebär att man måste göra en målgruppsanalys
som omfattar att undersöka den befintliga kunskapen i
ämnet bemötande. Det kan exempelvis göras med en enkel
enkät.
Eventuellt kan man dela upp målgruppen. Då kan budskapet
se olika ut för de olika delarna av målgruppen. Här bör man
också tänka på vilket språk som används och vilken språklig
nivå som är relevant för målgruppen.
Om det finns en plan för hur återkopplingen från målgruppen
kan mätas, förstärker det effekten av informationsarbetet.
S P R I D I N F O R M AT I O N E N I N O M O R G A N I S AT I O N E N

På vilka olika sätt når man medarbetarna inom stat, kommun eller
landsting med information om bemötande och funktionshinder? Olika
kanaler har olika karaktär och kan användas för olika syften. Vilken
kanal som väger tyngst beror på sammanhanget. Här är några exempel:
• Muntlig information. Möten där budbäraren av informationen definierar arenan. Hur, var och när framförs informationen?
• Skriftlig information, exempelvis kompetensutvecklingsprogrammet.
Men även intranät, webbplatser, personaltidningar, nyhetsbrev, e-post
och lappar på kaffebordet.
• Film och traditionellt studiematerial eller interaktivt dito.
• Kultur som redskap för kompetensutveckling.
Ofta är det den okonventionella, enkla informationen som fungerar
bäst.
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Utveckling med kultur och
utbildning

Sättet som personer med funktionshinder blir bemötta på, handlar till
stor del om attityder och värderingar. Forskningen är enig om att det är
svårt att förändra människors attityder. En förutsättning för att kunna
åstadkomma en förändring är att man kan granska sina egna inställningar och värderingar, samt kan analysera och bearbeta dessa.
Grunden för förändring ligger i att gissla fördomar, öka kunskapen och
höja kompetensen hos dem som möter personer med funktionshinder i
sitt arbete. Den som kan se och förstå sina egna fördomar kan också
göra sig av med dem.
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H

ur ska vi då komma tillrätta med våra fördomar?
Är det över huvud taget möjligt att förändra människors attityder och värderingar? Utgångspunkten
för det här avsnittet är att det är möjligt - att det går
att arbeta med fördomar och få tillstånd en förändring. Ett sätt kan vara att gestalta fördomar genom till exempel teater,
litteratur, bild, musik, dans och poesi. Ett annat sätt kan vara att öka
kunskapen om funktionshinder och om hur attityder och fördomar
uppstår. Ett bra sätt kan också vara att göra det möjligt för människor
att mötas.
K U LT U R E N G R U N D F Ö R K R I T I S K T T Ä N K A N D E

Förutom att roa och inspirera oss, kan kultur utmana invanda mönster
och därmed hjälpa oss att tänka kritiskt. Teater, litteratur, bild, musik,
dans och poesi kan ligga till grund för kompetensutvecklande insatser
som vill få oss att ställa frågor om och granska vårt eget beteende.
Genom att gestalta fördomar kan kulturella uttryck hjälpa oss att analysera, ifrågasätta och förändra våra attityder och värderingar. Vi kan därmed förnya vårt förhållningssätt till personer med funktionshinder.
Konstnärlig verksamhet kan öppna nya perspektiv genom att man
kombinerar kunskap från skilda fält på ett nytt sätt. Med kulturen kan
man erbjuda visioner och stimulera samhällsdebatten genom att ifrågasätta värderingar, företeelser och tendenser i samhället.
Med hjälp av humor och satir kan människor ta emot viktiga och allvarliga budskap utan motstånd. Att skratta åt fördomar tillsammans
med andra, särskilt dem som är utsatta för dem, kan vara ett effektivt
medel att synliggöra djupt rotade fördomar. Bäst blir det om chefer,
tjänstemän, handläggare och annan personal får skratta åt någon i
samma situation som de själva, men som framställs som mer fördomsfull och okunnig än de själva.
Kulturupplevelser kan vara ett av flera inslag i ett program som syftar
till att förändra attityder, vända perspektiv och öka kunskapen om de
handikappolitiska intentionerna. Det är viktigt att åskådarna, läsarna,
tittarna och lyssnarna får möjlighet att reflektera kring det kulturen
velat förmedla. Då kan man fånga upp tankar och frågor om upplevelsens innebörd. Det är också viktigt att representanter för handikapprörelsen och de olika medlemsorganisationerna finns med vid sådana
diskussioner, så att de kan tydliggöra villkoren för personer med funktionshinder.
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V I K A N M Ö TA S G E N O M K U LT U R

Kultur kan vara en grund för kommunikation mellan människor. Den
kan förena personer med och utan funktionshinder i gemensamma
upplevelser och därmed möjliggöra att vi faktiskt möts. Men kulturverksamheter kan också vara mötesplatser för gemensamma aktiviteter.
I möten kan människor med olika bakgrund närma sig varandra och få
fördjupad förståelse för varandras levnadsvillkor. Nya kontaktnät kan
bildas mellan personer med och utan funktionshinder. I förlängningen
kan de gemensamma upplevelserna och aktiviteterna också innebära
frigörelse från och upplösning av de givna grupperna. Individer kan
mötas över gruppgränserna och nya grupper kan bildas med andra
konstellationer än de gängse. Kulturen kan på detta sätt ligga till
grund för ett perspektivskifte där personer med funktionshinder ses först och främst som människor och
inte identifieras med sina funktionshinder.
Aktiviteterna är en katalysator för förändring som
utmanar, utvidgar och flyttar gränser.
Samtidigt som olika former av kulturella aktiviteter kan skapa möten mellan människor kan det
också, för enskilda personer, vara ett sätt att stärka
självförtroendet och öka självkänslan. Genom att
delta i gemensamma aktiviteter kan personer med
funktionshinder både utveckla sin kulturella identitet, bryta
tabun och spränga sina egna gränser. Kulturen är också för den enskilda individen ett sätt att uttrycka sig; för vissa det enda sättet att formulera tankar och känslor om sitt funktionshinder.
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K U LT U RY T T R I N G A R TA L A R T I L L O S S P Å O L I K A S Ä T T

Vilka kulturella uttryck som talar till oss som individer är förstås olika.
Skönlitteratur och dramatiseringar är två av flera exempel på hur kultur
kan användas för att höja kompetensen i en organisation. Musik, bild
och dans eller andra yttringar kan vara minst lika viktiga, inte minst
för att väcka känslor och utmana våra föreställningar om vad som är
möjligt.
Bandet Synligan är ett exempel från musikens värld. Det består av
musiker med synskada. Synligan har som specialitet att spela, sjunga
och spexa om villkoren för personer med funktionshinder med ett
tydligt handikappolitiskt budskap. Det finns också flera dansgrupper
med dansare både med och utan funktionshinder som ger föreställningar om hur det är att ha ett funktionshinder. Dit hör till exempel
den finska dansgruppen Olotila. Very Special Arts är en internationell
kulturförening som vill stödja, inspirera och skapa möjligheter för
konstutövare med funktionshinder.
UTBILDNING ÄR EN GRUND FÖR MÖTEN MELLAN MÄNNISKOR

Utbildning är liksom kultur en grund för att människor med funktionshinder och människor utan ska kunna mötas. Kurser på folkhögskolan och studieförbund kan användas för att öka kunskapen om de
värderingar som ligger till grund för den svenska handikappolitiken.
Den kan också användas för att få ökad kunskap om handikappolitikens
mål och intentioner samt vilka konsekvenser de får för deltagarnas
egna verksamheter. Dessutom kan man med utbildning få ökad kunskap om de villkor som gäller för personer med funktionshinder. Med
ökad kunskap är det lättare att förstå behov och förutsättningar. Genom
utbildning kan man förmedla kunskap om hur attityder, värderingar
och fördomar uppstår. När vi har den kunskapen kan vi arbeta med att
förändra negativa attityder och värderingar, både våra egna och andras.
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Hudiksvall - Genom teater kan vi närma oss varandra och
utvecklas
I Hudiksvall pågår ett projekt där personer med utvecklingsstörning spelar teater tillsammans med andra skådespelare. Syfte med projektet är att personer med olika bakgrund ska närma sig varandra och utvecklas tillsammans. Ett långsiktigt mål med projektet är att få samhället att förstå personer som är utvecklingsstörda.
Pjäserna som framförs har tagits fram i samarbete mellan en regissör och skådespelarna. Teatern har stärkt aktörernas självkänsla och självförtroende och gjort ett osannolikt
möte mellan individer med olika bakgrund möjligt. Genom projektet har människor
upptäckt sidor hos sig själva och hos varandra som de inte trodde fanns. Rädsla och
fördomar har övergått till vänskap och förståelse. Teaterprojektet samverkar med
grund- och gymnasieskolan, folkteatern, musiker, hantverkare och företag i närområdet. På så sätt har man nått ut till och skapat delaktighet med flera grupper i samhället
vilket också har ökat förståelsen för personer som är utvecklingsstörda. Inom projektet
tror man att ökad förståelse på sikt leder till ett bättre bemötande.

Interaktiv teater - belyser och diskuterar fördomar
Interaktiv teater kan också vara ett verkningsfullt redskap när man vill diskutera fördomar, värderingar och beteenden. Interaktiv teater innebär att publiken deltar i teaterföreställningen genom att tillsammans med skådespelare diskutera och analysera olika
scener i pjäsen som belyser fördomar, värderingar och beteendemönster. Tillsammans
diskuterar man hur problemen kan lösas. Två exempel är grupperna Pocket Teater och
Utbildning och Vardagens Dramatik, som med hjälp av interaktiv teater arbetat med
kompetensutveckling inom den offentliga sektorn under ett tiotal år.

Skönlitteratur ger kunskap om och förståelse för
levnadsvillkor
”Det här handlar om en bok som aldrig blev skriven. Om varför den aldrig blev skriven
och om den barndom och det liv som gjorde att Adam inte kunde skriva den.”
Så inleder Åsa Moberg ”Adams bok” skriven av paret Åsa Moberg och Adam InczédyGombos. Genom boken om Adam får läsaren både en personlig upplevelse och kunskap och förståelse för hur det är att leva med ett psykiskt funktionshinder och att vara
nära anhörig. Den beskriver på ett uttrycksfullt och självutlämnande sätt de depressiva
och maniska perioderna i Adams liv. Den berättar om den påfrestning Åsa Moberg
upplever och oron hon känner inför mannens sjukdom. Boken beskriver också kontakten med och bemötandet av den svenska sjukvården.
Ett annat exempel är ”Sofias egen bok” av Märta Tikkanen. I boken delar Märta
Tikkanen med sig av sin verklighet. Hon berättar om sin dotter Sofia som har en hjärnskada. Sofia tar mycket längre tid på sig än många andra barn, både när hon ska lära
sig saker och när hon ska utföra det hon har lärt sig. Bokstäverna byter plats och orden
kommer i oordning. Sofias hjärnskada påverkar också hennes humör. Sofia växlar
snabbt mellan ilska och glädje. I Märta Tikkanens bok får läsaren följa Sofias uppväxt
under hennes första åtta år och ta del av familjens tankar och känslor kring Sofias
funktionshinder.
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UTBILDNINGSRADION LÄR FÖR LIVET

Förutom de traditionella utbildningsanordnarna finns andra som kan
ha värdefull kunskap för kompetensutveckling i bemötande av personer med funktionshinder. Ett exempel är utbildningsradion, som är en
av de största enskilda aktörerna inom det svenska utbildningsområdet.
Utbildningsradion bedriver multimedial verksamhet inom bland annat
tv och radio. Inom utbildningsradions verksamheten finns ett stort
utbud av program om och för personer med funktionshinder som kan
utnyttjas för kompetensutveckling.

FOLKBILDNINGEN HAR STOR ERFARENHET

Varje år deltar tusentals personer med funktionshinder i folkbildningen, det vill säga folkhögskolekurser och studiecirklar. En viktig uppgift
för folkbildningen är att prioritera personer med funktionshinder tillsammans med personer med annan etnisk bakgrund, personer med låg
utbildning och personer utan arbete. Inom både folkhögskolorna och
studieförbunden finns kunskap om levnadsförhållanden och erfarenheter som kan användas vid kompetensutveckling i bemötande av personer med funktionshinder.
Den verksamhet som bedrivs inom folkbildningen ska göra det möjligt
för deltagarna att påverka sin livssituation. Man vill också göra deltagarna engagerade och intresserade i att aktivt delta i samhällsutvecklingen. Utöver att på detta sätt stärka och utveckla demokratin, ska
folkbildningen också bidra till att bredda kulturlivet i samhället och
främja ökad delaktighet i kulturlivet.
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Furuboda folkhögskola - möten mellan ungdomar med
och utan funktionshinder
Folkhögskolan kan vara en resurs när det gäller att öka medvetenheten om personer
med funktionshinder. Vid Furuboda folkhögskola i Skåne har man utvecklat ett projekt
som heter ”Unga möten” tillsammans med elever och lärare vid grund- och gymnasieskolan i Simrishamn. Målet med projektet är att öka ungdomars medvetenhet om likheter och olikheter hos människor. Fokus ligger på de särskilda förutsättningar som personer med funktionshinder kan ha. Grundtanken med projektet är att låta ungdomar
med och utan funktionshinder mötas och därmed skapa ny förståelse för varandras levnadsvillkor.

Åsa Folkhögskola utbildar resurspersoner
I Södermanlands län har Åsa Folkhögskola utvecklat ett projekt vars syfte är att utbilda
resurspersoner i funktionshinderfrågor. Resurspersonerna ska kunna fungera som informatörer, föreläsare och rådgivare åt stat, kommun och landsting, men också som mentorer och stöd till personer med funktionshinder.

Maria-Gamla stan samarbetar med TBV
I Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning i Stockholm har ett projekt startats som ska
öka kunskapen och medvetenheten om frågor som rör bemötande av personer med
funktionshinder. Det riktar sig framför allt till politiker, chefer och medarbetare och är
ett samarbete med Tjänstemännens bildningsverksamhet, TBV. Inom projektet har man
genomfört en utbildningsserie på temat bemötande av personer med funktionshinder.
TBV har medverkat i projektet med praktiskt utförande av utbildningsinsatser.
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H Ö G S K O L E K U R S E R I B E M Ö TA N D E

På flera håll i landet har universitet och högskolor påbörjat arbetet
med att ta fram kurser i bemötande av personer med funktionshinder
som bland annat vänder sig till personer som arbetar inom den offentliga sektorn. Vid högskolan i Gävle erbjuder man nu en kortare kurs
vars syfte är att deltagarna ska utveckla sitt eget förhållningssätt i
möten med personer med funktionshinder.
Växjö kommun har i samverkan med universitetet i Växjö arbetat fram
en kortare kurs vars målgrupper är all personal inom korttidsboende
och fritidshem med LSS-anknytning samt ansvarig chefer. Syftet med
kursen är att personalen ska förvärva fördjupade kunskaper om ideologin bakom socialt arbete. De fokuserar på etik och frågor om bemötande av personer med funktionshinder.
I Jönköping har Kommunförbundet tagit kontakt med hälsohögskolan
för att tillsammans utforma en kortare kurs i bemötande som riktar sig
till olika yrkeskategorier. Syftet med kursen är att höja deltagarnas
kompetens när det gäller bemötande, samt att få kunskap och förståelse
för olika verksamheter och personalgruppers funktioner inom handikappområdet.
F O R S K N I N G O M B E M Ö TA N D E

Forskning om attityder och värderingar samt forskning som tar upp
frågor om hur personer med funktionshinder blir bemötta ur ett förvaltningsetiskt perspektiv är centralt för bemötandeområdet. I ”När
åsikter blir handling”, en delrapport till utredningen om bemötande av
personer med funktionshinder, uppmärksammas att det finns forskning
som rör hur olika yrkesgrupper ser på personer med funktionshinder.
Däremot finns det mycket lite forskning utifrån funktionshindrade personers eget perspektiv och i princip ingen forskning som tar upp medborgarrättsfrågan ur ett brukarperspektiv.
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Det är värdefullt att kontinuerligt följa upp de anställdas attityder till
personer med funktionshinder och hur det faktiska bemötandet ser ut
på olika bemötandenivåer. Det kan också vara angeläget att undersöka i
vilken utsträckning personer med funktionshinder används som resurspersoner inom den offentliga sektorns olika verksamheter. Vilka metoder för brukarmedverkan används och vilka syften har den brukarmedverkan som bedrivs? Hur fungerar den befintliga brukarmedverkan
och har representanter för handikapporganisationer eller handikappråd
något reellt inflytande så att de kan påverka i konkreta
processer?
Ytterligare en viktig fråga inom forskningen är
metodutveckling för att få personer med bristande autonomi att föra sin egen talan och att
påverka processer som rör deras liv. Det talas
idag om möjligheten till individuellt inflytande, men i vilken utsträckning har enskilda
personer möjlighet att påverka och vilka
metoder finns för att hjälpa dem som inte har
denna möjlighet?
Frågor som rör samverkan och samsyn är ett område
som kan behöva utforskas. Vilka metoder för samverkan
och samsyn används och hur fungerar dessa metoder? Det är angeläget
med uppföljning och utvärdering av befintliga metoder, för att undersöka hur metoderna fungerar och vilka konsekvenser de får för den
enskilde individen.
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Kvalitet i arbetet

”Kvalitet...visst vet man vad det är för något, men samtidigt vet man
det inte. Men det är ju en självmotsägelse. Men vissa ting är ju faktiskt
bättre än andra, har med andra ord högre kvalitet. Det är bara det att
när man skall försöka definiera vad som menas med kvalitet, i stället
för att bara peka på sådant som har kvalitet, så spricker alltsammans.
Man har ingenting att peka på”.
Utdrag ur boken Zen och konsten att sköta en motorcykel av Robert M. Pirsig.
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D

et är besvärligt att beskriva vad kvalitet är. Begreppet
har en positiv värdeladdning, sedan är det svårt att
komma längre. Eftersom man inte kan ge begreppet
en generell definition, får förutsättningarna i de
enskilda situationerna definiera vad som är kvalitet.
Precis som andra värdeladdade begrepp, exempelvis demokrati och
legitimitet, kan definitionen av kvalitet skifta beroende på sammanhanget och vilket fokus man har. Inom den offentliga sektorn handlar
kvalitet idag framför allt om hur ledningen kan styra kvalitetsutvecklingen inom en organisation. Ett centralt mål för kvalitetsarbetet är att
tillgodose medborgarnas behov och önskemål.
I fokus för bemötandearbetet står medborgaren med eget funktionshinder. I detta sammanhang benämns ofta medborgaren brukare. Det
här avsnittet tar bland annat upp och diskuterar hur offentlig verksamhet kan låta personer med egen erfarenhet av funktionshinder delta i
processen med att fastställa kriterier för kvalitet och med att formulera
mål för kvalitetsarbetet.

K VA L I T E T I B E M Ö TA N D E P Å A L L A N I V Å E R

Kvalitet i bemötande handlar inte enbart om det individuella mötet
mellan en handläggare och en person med funktionshinder. Det är en
fråga som också måste behandlas på den kollektiva och den organisatoriska nivån.
På den kollektiva nivån är kvalitet att stifta lagar som skapar förutsättningar för personer med funktionshinder att ta del av sina rättigheter
och sköta sina skyldigheter som medborgare.
På den organisatoriska nivån spelar politikerna en viktig roll i kvalitetsarbetet, både som förtroendevalda inom kommun- och landstingsfullmäktige och som beslutsfattare i olika nämnder inom stat, kommun
och landsting. På denna nivå handlar kvalitet i bemötande om att tilllämpa lagarna i enlighet med handikappolitikens intentioner och brukarnas behov. Det handlar också om att föra en dialog på arbetsplatserna så att frågor om bemötande, förhållningssätt och ideologin bakom
de handikappolitiska målen hålls levande. Dessutom måste det skapas
förutsättningar för att handläggare ska kunna möta på ett korrekt och
respektfullt sätt.
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Brukarmedverkan
Med brukarmedverkan avses möjligheten för dem som brukar offentliga tjänster att få
reellt inflytande och kunna påverka kvaliteten i konkreta processer.

Brukarrevision
Ett exempel på brukarmedverkan är brukardeltagande vid utvärdering av verksamhet,
så kallad brukarrevision eller brukargranskning. Den som utför brukargranskningen bör
vara knuten till en brukar- eller anhörigorganisation och inte ha en direkt anknytning
eller vara i beroendeställning till den verksamhet som granskas.

Klagomålshantering
Kunskap om medborgarnas synpunkter på en verksamhet kan man få om man utnyttjar klagomålshanteringen väl. På sikt skapar det legitimitet för verksamheten.
En medveten klagomålshantering öppnar nya kanaler och vägar för den enskilde
medborgaren i kontakten med kommunen. Då kan den enskildes inflytande över tjänsterna öka. Klagomålshantering är ett konkret sätt att arbeta med kvalitet som ger
både ledningen och personalen inom en organisation möjlighet att granska attityder
för att på så sätt kunna förbättra bemötande av medborgarna.

Tjänstegarantier
Svenska Kommunförbundet arbetar med tjänstegarantier i all kommunal verksamhet
för att tydliggöra för medborgarna vilka tjänster kommunen erbjuder.
En viktig princip för arbetet med tjänstegarantier har varit trepartssamtal mellan politiker, medborgare och tjänstemän. I dessa samtal har det visat sig att de tre parterna
lyfter fram olika faktorer som väsentliga för kvaliteten i verksamheten. Ofta har verksamheten utgått från tjänstemännens perspektiv och brukarnas synpunkter har inte
tydligt lyfts fram. I det här projektet har det därför varit viktigt att fokusera på det som
medborgarna tycker är väsentligt. Det blir utgångspunkten för att bättre kunna motsvara medborgarnas behov.
Inom Västerås kommun har man arbetat med klagomålshantering som grund för
utformningen av tjänstegarantierna. Dessutom har man gått ut med brukarenkäter till
samtliga brukare och remitterat förslag till tjänstegarantier till brukarorganisationer för
synpunkter.

Fokusgrupper
Fokusgrupper är systematiserade gruppintervjuer med dem som brukar olika tjänster.
Metoden kan användas för att nå kunskap om brukarnas syn på verksamhetens kvalitet. En fördel med metoden är att den skapar delaktighet genom dialog och personlig
kontakt med deltagarna.
I fokusgrupperna genomförs en intervju i grupp, utifrån ett särskilt tema eller problem. De som deltar ska ha egna erfarenheter av det tema som behandlas. Det bör
vara mellan 8 och 12 personer i en grupp, och gruppen sätts ihop utifrån syftet med
intervjun. Fokusgruppens ledare ställer frågor av öppen karaktär med syftet att få
igång processer och diskussion bland deltagarna.

Brukarenkäter
Med brukarenkäter kan man få kunskap om brukarnas synpunkter på den offentliga
verksamheten, samt kunskap om vilka behov och krav brukarna har.
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På den individuella nivån handlar kvalitet om hur den enskilde handläggaren bemöter medborgare med funktionshinder. Det ska ske i
enlighet med lagar och regler och i samklang med de intentioner som
handikappolitiken ger uttryck för.
BRUKARNA ÄR EN AV DE VIKTIGASTE LÄNKARNA

Tillsammans med brukare kan man fastställa kriterier för kvalitet - på
samtliga bemötandenivåer. Brukarna bör representeras av sakkunniga
från brukarorganisationer med egen erfarenhet av funktionshinder.
Sakkunniga finns centralt inom handikapporganisationerna och är
framför allt en tillgång på de kollektiva och organisatoriska nivåerna.
De kan till exempel ta initiativ till uppföljning och utvärdering av olika
verksamheter inom den offentliga sektorn samt bistå med kunskap och
erfarenhet vid diskussioner om kvalitetskriterier. På regional och lokal
nivå förekommer inte sakkunniga i samma utsträckning. Där finns
istället personer som arbetar aktivt med handikappfrågor och som kan
ge brukarperspektiv.
Den enskilde personen kan också ha synpunkter på det
individuella mötet. Till exempel kan han eller hon sitta med
i fokusgrupper som diskuterar dessa frågor och föreslår
åtgärder. Målet med att öka kvaliteten i bemötande av personer med funktionshinder inom den offentliga sektorn måste
vara att så långt som möjligt ta hänsyn till brukarnas önskemål och behov.
Personer med funktionshinder är ingen homogen grupp där
alla ska bli behandlade på samma sätt. Utgångspunkten måste
vara att bemöta individen utifrån hans eller hennes egna förutsättningar och behov.
BRUKAREN SKA HA EN AKTIV ROLL

Brukarmedverkan ska inte innebära att någon deltar passivt eller enbart
granskande. Brukaren bör ha en aktiv roll i kvalitetsarbetet. En viktig
funktion kan vara att brukaren pekar på sådant som hindrar personer
med funktionshinder från att delta i samhällutvecklingen på lika villkor
eller tillgodose sina behov och önskemål. På så sätt kan brukarna bidra
till problemformulering och diskussionsunderlag som kan ligga till
grund för ett förbättrat bemötande. Det är dock viktigt att understryka
att brukarmedverkan aldrig kan innebära att ansvaret lyfts från en myndighet, en kommun eller ett landsting till brukaren.
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Brukarmedverkan måste omfatta alla delar av kvalitetsarbetet, från att
fastställa kriterier för kvalitet till att följa upp och utvärdera dessa kriterier. Brukarnas inflytande ska även omfatta möjligheten att påverka formerna för brukarmedverkan.
VERKSAMHETEN ÄR TILL FÖR BRUKARNA

Uppföljning och utvärdering av kvaliteten ur ett brukarperspektiv är
ett demokratiskt krav. Brukarna bör medverka i arbetet också av andra
skäl. Till exempel kan det vara ett sätt att stärka den aktuella verksamhetens legitimitet och att mildra den obalans i maktförhållanden som
kan finnas mellan förvaltningen och den enskilde. Ur ett kvalitetsperspektiv blir brukarmedverkan en självklarhet, eftersom verksamheten är
till för brukarna och det är brukarna som avgör kvaliteten.
O L I K A P E R S P E K T I V M Å S T E B A L A N S E R A S M O T VA R A N D R A

I det här sammanhanget är det också viktigt att framhålla att kvalitetsarbete inom den offentliga sektorn kan betraktas från olika perspektiv.
Brukarperspektiv är bara ett av flera att ta hänsyn till. Övriga perspektiv
är till exempel de professionellas och ledningens.
• De professionellas perspektiv handlar om att agera i enlighet med
lagar, förordningar och andra föreskrifter.
• Ledningens perspektiv handlar bland annat om att se till att resurser
används på ett ändamålsenligt sätt.
De olika perspektiven är inte alltid förenliga och det är oundvikligt att
olika perspektiv ställs mot varandra. För att undvika ofruktbara konflikter mellan olika perspektiv krävs att de balanseras mot varandra. Ett
balanserat perspektiv inom bemötandearbetet tar hänsyn till lagar och
förordningar, ekonomiska förutsättningar och, inte minst, brukarnas
subjektiva upplevelse av bemötande. Det ska också ta hänsyn till om
arbetet har fått önskat resultat, det vill säga om arbetet har lett till en
förbättring för brukaren.
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Anställda inom sjukvården eller försäkringskassan möter brukare varje
dag i sitt arbete medan anställda inom många andra offentliga organisationer mer sällan eller nästan aldrig har direkt, personlig kontakt
med brukare. Handikappolitikens mål ska vara integrerade i den verksamhet som bedrivs inom offentliga organisationer, oavsett ansvarsområde. Organisationer som inte har direktkontakt med brukare kan ha
information som behöver brukaranpassas eller en plan för hur arbetsplatsen kan ta emot medarbetare med funktionshinder.
Arbetet med att utveckla kvaliteten i bemötanden har kommit olika
långt inom olika offentliga organisationer. Oavsett hur långt en organisation har kommit är det viktigt att kontinuerligt arbeta med att säkerställa kvaliteten i bemötanden genom att ständigt förbättra organisationens arbete.
G R U N D E R N A F Ö R K VA L I T E T S U T V E C K L I N G Ä R D E S A M M A

Utgångspunkter och förutsättningar för att utveckla kvaliteten i bemötande kan alltså vara olika. Men grunderna för kvalitetsarbetet är
desamma oavsett var i den offentliga förvaltningen som en organisation befinner sig. Till grunderna för kvalitetsutveckling hör att sätta
upp mål och fastställa kriterier för kvalitet som utgår från brukarperspektivet samt att följa upp och utvärdera dessa mål och kriterier. Hit
hör också att arbeta fram metoder för hur kvalitetsmålen ska uppnås,
och att följa upp och utvärdera metoderna.
DIALOG OCH DELAKTIGHET

Nyckelord för ett framgångsrikt kvalitetsarbete är dialog, ett tydligt
ledningsarbete och allas delaktighet. En ständigt pågående dialog mellan olika intressenter i och utanför organisationen, till exempel myndigheter och brukarorganisationer, är en förutsättning för att utvecklingen av kvaliteten i bemötande ska vara framgångsrik.
Ett personligt, aktivt och synligt engagemang från varje ledare är viktigt. Ledningens uppgift är att skapa praktiska förutsättningar för personalen att arbeta med kvalitetsutveckling. Ledningen bör ge tydliga
signaler om att arbetet med kvalitetsutveckling är viktigt samt ge handläggare och annan personal tid till kompetensutveckling i bemötandefrågor.
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TQM
Total Quality Management, TQM, ledning för totalkvalitet, är ett centralt begrepp inom
praktiskt kvalitetsarbete och kvalitetsforskning. Totalkvalitet innebär ständig utveckling
och förbättring av hela verksamheten, det vill säga arbetsprocesser, ledning, styrning
och personalutveckling, och ska engagera både ledning och personal. Målet för ett
kvalitetsarbete med TQM som grund är ett ständigt förbättringsarbete och kontinuerligt lärande med utgångspunkt från ”kunden”. Flera av de kvalitetsinstrument som
används inom den offentliga sektorn bygger på tankar som har utvecklats i TQM.

QUL
?

CAF
TQM
ISO

SIQ
I ett kvalitetsarbete som strävar efter att förbättra bemötandet av personer med funktionshinder kan kunden i TQM bytas ut mot brukaren. Det förändrings- och förbättringsarbete som bedrivs tar då sin utgångspunkt från brukarnas behov och önskemål.

Jämförande kvalitetsnätverk
Svenska kommunförbundet har bildat ett nätverk i syfte att ta fram metoder och
arbetsmodeller för hur kommuner ska kunna jämföra kostnader och kvalitet inom olika
verksamhetsområden. Nätverket har arbetat fram både kvalitetsmått för respektive
verksamhetsområde och mått på hur den enskilde individen upplever kommunens
verksamhet. Det har också till uppgift att ta fram modeller för hur resultaten ska kunna
omsättas i praktiken.
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Kvalitetsarbetet bör bedrivas på samtliga nivåer inom en organisation
för att vara effektivt – från chefstjänstemän på olika nivåer till handläggare och annan personal. Alla medarbetare har ansvar för att förbättra
sin del i processen. Personalen ansvarar för att kvaliteten i det egna
arbetet utvecklas genom att delta i olika former av kompetensutveckling som arbetsgivaren erbjuder.
K A RT L Ä G G O C H U T V Ä R D E R A K VA L I T E T S A R B E T E T

Metoderna för kvalitetsarbetet behöver inte vara komplicerade. Det kan
handla om att välja ut några aspekter av verksamheten som berör
bemötande av personer med funktionshinder till exempel arbetsprocesser, kompetens, förhållningssätt eller internt och externt samarbete.
Det kan också handla om att kartlägga vilka verktyg och metoder som
används för att förbättra bemötandet och att utvärdera dessa verktyg
och metoder. Kartläggningen ska visa vilka metoder som fungerar väl
och vilka metoder som har brister. Den ska resultera i en plan som
redovisar hur väl fungerande metoder kan spridas inom organisationen
och hur eventuella brister i kvaliteten kan åtgärdas.
Följande frågor kan till exempel ställas när man kartlägger kvalitet i
bemötande av personer med funktionshinder:
• Vilka metoder och tekniker kan vi använda för att säkerställa att personalen bemöter personer med funktionshinder på ett korrekt och
respektfullt sätt?
• Hur kan vi utveckla personalens kompetens i bemötande av personer
med funktionshinder?
• Är den kompetensutveckling eller andra metoder som används för att
förbättra kvaliteten i bemötandet effektiva? Leder de till avsedda
resultat?
FA S T S T Ä L L K R I T E R I E R F Ö R K VA L I T E T S M Ä T N I N G

En stor del av kvalitetsarbete handlar om att följa upp och utvärdera
kvaliteten i bemötande av personer med funktionshinder. Inom den
offentliga sektorn fastställs kriterier för kvalitet på kollektiv nivå av
regering och riksdag genom lagar och förordningar. På den organisatoriska nivån fastställs föreskrifter för offentlig verksamhet av olika myndigheter, kommuner och landsting. På den organisatoriska nivån bryts
också lagar och förordningar ned till kriterier som är anpassade efter
den enskilda organisationens förutsättningar. Dessutom bör kriterier
för kvalitet fastställas med utgångspunkt i brukarnas önskemål, behov
och möjligheter.
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Att utvärdera kriterier för kvalitet är en del av arbetet med uppföljning
och utvärdering. Det handlar om att kunna formulera mätbara mål och
arbeta fram användbara mätmetoder. Ett sätt kan vara att ta kontakt
med olika handikapporganisationer och låta sakkunniga inom handikapprörelsen delta i såväl målformulering som fastställande av kvalitetsmått och mätmetoder.
Man bör fortlöpande fastställa mått på kvalitet i bemötande av personer
med funktionshinder på samtliga bemötandenivåer. Utgångspunkten
för detta arbete bör vara brukarnas önskemål och behov.
• På den kollektiva nivån kan mått på kvalitet till exempel vara i vilken
omfattning lagar och förordningar är anpassade efter de behov och
önskemål som personer med funktionshinder har.
• På den organisatoriska nivån kan mått på kvalitet handla om i vilken
omfattning det finns metoder och verktyg för att handläggare ska
kunna bemöta personer med funktionshinder korrekt och med
respekt. Det kan till exempel vara föreskrifter och allmänna råd.
• På den individuella nivån kan ett mått på kvalitet vara att följa upp
brukarnas synpunkter om organisationens bemötande. Både när det
gäller tillgänglighet och om brukarna bemöts på ett korrekt och
respekt fullt sätt i enlighet med lagar och förordningar. Brukarnas
synpunkter kan följas upp i fokusgrupper och med hjälp av brukarenkäter.
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Från idé till handling

MODELLPROJEKT
I en rad olika kommuner, landsting, statliga verksamheter och organisationer pågår projekt som rör bemötande av människor med funktionshinder. Projekten har startat med stöd av stimulanspengar och valts för
att de prövar metoder inom olika områden där bemötandet behöver
utvecklas och förbättras. Projekten visar bland annat modeller för brukarmedverkan, samverkan och samsyn, informations- och kvalitetsarbete samt kultur som en väg till ökad kunskap, insikt och engagemang.
Andra ska kunna ta exempel från projekten och inspireras att genomföra liknande satsningar inom sina verksamheter.
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I

BRUKARMEDVERKAN - DEN STORA UTMANINGEN

alla projekt som fått stöd medverkar handikapporganisationer
och brukare aktivt, såväl vid planering och genomförande som
vid utvärdering av resultatet. Det är en förutsättning för att
uppnå det perspektivskifte som visionen ”från patient till medborgare” innebär och en viktig kvalitetsaspekt. Aktiv brukarmedverkan
ställer krav på nytänkande.
För att nå upp till intentionerna i den nationella handlingsplanen räcker det inte att bjuda in handikapprådet eller företrädare för brukarorganisationer till en referensgrupp. Av diskussioner som förs inom handikapprörelsen framgår att brukarmedverkan i vissa fall kan upplevas
som en gisslansituation. Medverkan blir ett namn på ett papper så att
den berörda huvudmannen kan hänvisa till att de har samverkat med
brukarintressen. Om besluten redan är fattade, blir brukarsamverkan
endast ett spel för gallerierna.
REGERINGEN AVSÄTTER PROJEKTMEDEL

Regeringen ville stimulera handikapporganisationer och huvudmännen
inom offentliga sektorn att ta gemensamma initiativ till bemötandeprojekt på lokal och regional nivå. Politiker och anställda inom olika
verksamheter och på olika nivåer i samhället skulle få ökade kunskaper
om bemötande av personer med funktionshinder och om de grundläggande värderingar som präglar svensk handikappolitik. Därför avsatte
regeringen  miljoner kronor,  miljoner kronor per år, mellan 
- . Varje år skulle fem miljoner kronor användas till projekt inom
skolväsende och barnomsorg och nio miljoner kronor till projekt inom
den övriga offentliga sektorn.
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Uppsala - brukarmedverkan
I Uppsala län driver Handikappförbundens Samarbetsorgan, HSO, ett projekt med syfte
att skapa intresse och en modell för att praktiskt genomföra det policyprogram som
landstinget antog 1998. Programmet beskriver hur FN:s standardregler bör tillämpas
inom landstingets verksamhetsområden.
Ambitionen i projektet är att samla ett helt team eller en hel personalgrupp för att ge
dem möjlighet att reflektera över hur deras verksamhet fungerar för människor med
funktionshinder. Starten sker med en gemensam utbildning för varje team eller personalgrupp på Wiks folkhögskola där man tar upp frågor som bland annat rör etik, attityder och värderingar. Tillsammans med företrädare för HSO och lärare vid folkhögskolan inventerar personalen sin verksamhet och sin arbetsplats med utgångspunkt från
Agenda 22, som är handikapprörelsens strategidokument för standardreglerna i kommuner och landsting.
Erfarenheterna från projektet har varit mycket goda även om det varit svårt att samla
en hel personalgrupp. När företrädare för HSO och folkhögskolan har deltagit och lett
diskussionerna, har personalen fått nya infallsvinklar på sitt eget och arbetslagets sätt
att arbeta och hantera olika situationer. Innehållet i Agenda 22 har, genom HSO:s kunskaper i frågorna, blivit lättare att förstå och överföra till vardagsarbetet, och personalen har fått stöd i att formulera åtgärdsprogram för sin egen verksamhet.
I diskussionerna har grupperna ofta uttryckt tydliga och konkreta förslag till åtgärder.
När personalen på hemmaplan skrivit ned förslagen har de blivit mer svepande och allmänna. En erfarenhet i projektet är därför att företrädare för brukare och handikapprörelsen på ett mer metodiskt sätt kan vara ett stöd för de anställda att formulera frågor
och ge konkreta förslag till åtgärder och förändringar.

Umeå, Karlstad, Växjö, Malmö - rektorsutbildning i
bemötande
Vid rektorsutbildningarna vid universiteten i Umeå, Karlstad, Växjö och vid högskolan i
Malmö pågår projekt för att öka medvetenheten och kunskapen om bemötande och
funktionshinder i skolan. Utbildningen vänder sig till rektorer, skolchefer, förvaltningsledare och skolpolitiker. Den planeras och genomförs i samverkan med handikapprörelsen och innehållet tar bland annat sin utgångspunkt i skolans värdegrundsarbete och
rektors ledarskap. Utbildningarna sker bland annat i form av seminarieserier, litteraturstudier, kvalitativa och kvantitativa studier. Deltagarna förväntas starta utvecklingsarbete och kompetensutvecklingsdagar kring bemötande på sina skolor.
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M O D E L L E R S K A V I S A B R E D D O C H VA R I AT I O N

De olika projekten ska visa hur politiker, chefer och övrig personal
inom stat, kommun och landsting kan öka sin kompetens i frågor som
rör bemötande av personer med funktionshinder. Deltagarna ska också
få kunskap om de grundläggande värderingar som präglar handikappolitiken i Sverige.
Projekten har valts så att de ska spegla den bredd och variation i uppdrag och verksamhet som finns inom den offentliga sektorn. I kommuner, landsting och statliga verksamheter har många anställda daglig
och mycket nära kontakt med enskilda och grupper av brukare, andra
har sällan eller aldrig sådana personliga kontakter. Chefer och förtroendevalda har olika uppdrag och olika ansvarsområden. Projekten ska
dels visa metoder för kompetensutveckling som skiljer sig från och
förnyar tidigare invanda mönster, dels metoder som direkt kan fasas in
i den utbildningskultur och de förhållanden som råder i verksamheten.
I projekten diskuteras och prövas olika sätt att förstå och arbeta med
värdegrundsfrågor, etik, arbetsplatskulturer och arbetsklimat. Alla projekt planeras och genomförs tillsammans med handikapporganisationer
och enskilda brukare.

Projekt pågår inom socialtjänsten, arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken, försäkringskassan, grundskolan och gymnasiet (se Sisus idébank). Flera projekt drivs av handikapporganisationer,
ofta i samarbete med kommuner, landsting eller statliga verksamheter.
Folkhögskolor, studieförbund, universitet och högskolor deltar som
resurser i kompetensutvecklingsprogrammen och driver också egna
projekt.
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Växjö - omfattande förankringsarbete
I Växjö kommun genomfördes år 2000 en utredning rörande korttidsboende, LSS-insatser med mera. Den visade på ett stort behov av att utveckla bemötande- och värdegrundsfrågor bland anställda på olika nivåer.
Skol- och barnomsorgsförvaltningen inledde ett omfattande förankringsarbete gentemot politiker, personal, ledning och fackliga företrädare. Man informerade om och diskuterade planerna på ett projekt där målet var att genomföra utbildning i bemötande
för all personal som arbetar i korttidsboenden (barnboenden) och på fritidshem med
LSS-anknytning. Utbildningen skulle omfatta även berörda chefer och rektorer.
I utbildningen varvas föreläsningar med litteratur- och diskussionsseminarier, och de
anställda möts i blandade, större grupper vid föreläsningarna och i mindre grupper på
arbetsplatsträffarna. Personalen engageras i ett praktiskt utvecklingsarbete med enskilda arbetsuppgifter. All berörd personal, rektorer samt verksamhetschefen för skol- och
barnomsorgen deltar i hela utbildningen. I samarbete med rektorerna ska grupperna
arbeta med verksamhetsrelaterade uppgifter, som har karaktär av arbetsplaner eller
handlingsplaner.
Utbildningen är processinriktad och ska skapa möjligheter för enskilda och grupper av
anställda på olika nivåer att reflektera och öka sin kunskap inom området. Den teoretiska fördjupningen sker i form av en högskolekurs på 5 poäng i samverkan med Växjö
universitet.

Skåne - information ger resultat
Handikappförbundens Samarbetsorgan, HSO, i Skåne driver tillsammans med försäkringkassan i Skåne och Harec (Centrum för handikapp- och rehabiliteringsforskning vid
Lunds universitet) ett projekt som vänder sig till handläggare på alla försäkringskassor
och LSS-handläggare i alla Skånes kommuner. De träffas i blandade grupper, så kallade
lärgrupper, tillsammans med representanter för handikapprörelsen och diskuterar varför
bemötandet av personer med funktionshinder inte alltid är det bästa. Utgångspunkten
för diskussionerna är ett kvalitetsinstrument, ett studiematerial, som bygger på de synpunkter som kommit fram genom enkäter och intervjuer med brukare i deras möten
med anställda inom den offentliga sektorn.
HSO Skåne satsade mycket tid på att informera om och marknadsföra projektet. De
tog bland annat fram en informationsbroschyr som skickades till alla 150 berörda
handläggare. Handläggarna bjöds vidare in till informationsträffar där de fick ytterligare
både skriftlig och muntlig information. Vid träffarna kunde de anmäla sitt intresse att
delta i lärgrupperna. Handläggarna fick också information genom sina chefer, direkt av
HSO Skåne och av försäkringskassan Skåne, via intranätet och andra interna kanaler.
Trots den stora informationssatsningen anmälde sig alltför få personer till lärgrupperna.
HSO Skåne påminde då om projektet per telefon, med extra informationsmöten och
via skriftlig information. Resultatet blev att projektet kunde inledas med ungefär så
många grupper som planerats, och med en jämn fördelning av handläggare från försäkringskassan och kommunerna.
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FÖRBERED FÖRÄNDRING MED FÖRANKRING

För att kunna förändra verksamheter där flera parter är engagerade,
krävs ofta lång förberedelse. Idéer måste förankras i god tid hos dem
som blir berörda innan utvecklingsarbetet kan påbörjas. Erfarenheter
visar att förankring bland förtroendevalda och bland personal på olika
nivåer är lika viktigt oavsett varifrån initiativet kommer - som ett politiskt initiativ, från ledningen, från övriga anställda, från fackliga företrädare eller från intresseorganisationer.
Om arbetet leder fram till ett gemensamt projekt kan det vara betydelsefullt att markera själva starten. Flera modellprojekt har valt att arrangera en stor konferens dit alla berörda bjudits in. Programmet innehåller ofta teater eller andra kulturinslag, föreläsningar, inlägg av personer
med funktionshinder och andra engagerade personer med kunskaper
inom området. Deltagarna ska bli berörda, känna sig inbjudna att delta
i projektet och få inledande kunskap i vad bemötandefrågorna handlar
om. Ofta inleds och avslutas konferensen av ansvariga politiker
och/eller ledningspersonal.
Projekten har kommit till stånd därför att initiativtagarna sett behovet
av förändring och varit medvetna om intentionerna i den nationella
handlingsplanen för handikappolitiken. De har tagit tillfället i akt att
söka projektmedel för att snabbare kunna genomföra sina idéer och
planer inom bemötandeområdet eller därför att det fanns risk att
bemötandearbetet inte alls skulle komma igång annars.
VISA VINSTEN MED FÖRÄNDRINGSARBETET

Många studier visar att intresset att delta i ett förändringsarbete blir
störst om projektet kan erbjuda något lockande, något som är attraktivt
och som leder till ”vinst” för deltagaren. Vad som upplevs som vinst är
individuellt - arbetet blir mer stimulerande, man kan ta nya, egna initiativ, arbetslaget får andra infallsvinklar, man blir mer attraktiv på
arbetsmarknaden och så vidare. Ska ett projekt lyckas, krävs förmåga
att lyfta fram syftet och målet med projektet så att projektdeltagarna
ser också vilka vinster de kan göra själva.
I de flesta projekt återkommer vissa moment som har stor betydelse
för om projektet ska nå sitt syfte. Det handlar om
• stöd och sanktion för bemötandearbetet från ledningens sida
• vikten av att beräkna tid för de olika delarna i hela utvecklingsarbetet
• metoder för att rekrytera och sätta samman grupper av anställda.
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Kungälv - modell för samverkan och samsyn
I arbetet med det handikappolitiska programmet har frågor om bemötande och information varit centrala för Kungälvs kommun. En slutsats var att personal och förtroendevalda behövde öka sin kompetens kring levnadsvillkor och livssituation hos människor med funktionshinder. För att utveckla kompetensen vill man i ett projekt arbeta
med metoder som kan leda till djupgående attitydförändringar. Därigenom skapas förutsättningar för ökad jämlikhet och delaktighet och ett bättre bemötande när människor med funktionshinder kommer i kontakt med de olika verksamheterna.
Projektet vänder sig till anställda och förtroendevalda inom kommunens olika tekniska
och sociala verksamheter samt till personal inom försäkringskassan, arbetsförmedlingen
och primärvården. Deltagarnas kompetens ska vidgas genom upplevelsebaserat lärande
som utgår från funktionshindrade personers egna berättelser. Deltagarna delas in i
blandade grupper om 10-12 personer (totalt 10 grupper) och utbildningen sker med
stöd av förändringsledare enligt en utprövad metod i sex steg. Varje grupp träffas tre
gånger och projektet pågår under två år.
Personal och politiker får möjlighet att bearbeta attityder genom systematiserad reflektion. Det blir en gemensam grund för att i nästa steg söka alternativa arbetssätt inom
och mellan berörda myndigheter.

Jönköping - kultur som pedagogisk metod
Kommunförbundet i Jönköpings län driver ett länsövergripande projekt i samverkan
med handikapprörelsen, kommunerna, landstinget, försäkringskassan och länsarbetsnämnden. Man samarbetar också med hälsohögskolan i Jönköping.
Syftet är att ta fram handlingsplaner för bemötandearbetet i varje kommun. Det gör de
genom att bilda lokala nätverksgrupper med deltagare från alla berörda myndigheter
och handikapporganisationer. Nätverksgrupperna ska inventera och ge förslag till förbättringsområden, och arbetet ska resultera i ett handlings- och åtgärdsprogram för
bemötandearbetet i varje kommun. Man vill särskilt uppmärksamma situationen för
yngre personer med funktionshinder och de inbjuds att delta i studiecirklar som arrangeras av ABF. Projektet har också tillsammans med hälsohögskolan i Jönköping utformat en 5-poängsutbildning inom området bemötande, som prövas inom projektet.
För att få igång diskussioner i nätverksgrupperna och ge tillfälle till reflektion har projektet bildat en liten teatergrupp, OM-teatern. Gruppen består av två personer med
funktionshinder och två personer utan. Idén att använda teater som en metod i lärandet kom som ett resultat av en teatergrupp, Etiketterna, som bildades av anställda
inom äldreomsorgen i Jönköping kommun och som snabbt kom att bli mycket efterfrågad. Grupperna spelar upp olika scener om bemötande och innehållet hämtas från
erfarenheter hos både brukare och anställda. Projektet ser teatergrupperna som en viktig pedagogisk metod som tidigare inte använts på det medvetna sätt som nu sker.
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Förutom stödet från arbetsledningen bör den politiska ledningen ge
tydliga signaler om att bemötandearbetet är viktigt och prioriterat,
samt att all personal förväntas delta i det utbildningsprogram som
anordnas. De projekt som genomfört seminarieserier eller studiecirklar
har ibland anställt vikarier eller ordnat avlastning på annat sätt så att
deltagarna känner sig motiverade och har möjlighet att lämna sina
ordinarie arbetsuppgifter. Andra har planerat in utbildningen inom
ordinarie arbetsplatsträffar, samverkansträffar eller andra forum för
möten och diskussioner. Flera projekt framhåller vikten av att också ledningspersonal och företrädare för förtroendevalda deltar i utbildningen.
F Ö R Ä N D R I N G M Å S T E F Å TA T I D

Tiden är en central faktor i allt projektarbete. Ett vanligt misstag är alltför stor tidsoptimism. Frågor som rör bemötande av människor med
funktionshinder handlar om attityder och värderingar, om att öka
kunskaper och komma till egna insikter. Det är ett processinriktat
arbete där förändringar sker på sikt. Det krävs tid för planering, information, förankring, utbildning, uppföljning och utvärdering. Många
projekt har uppmärksammat behovet av metoder för att sätta samman
utbildningsgrupper. Vare sig projektet riktar sig till deltagare från olika
verksamheter inom kommunen, staten eller landstinget, eller internt
inom någon av dem, kan det vara svårt att rekrytera och sätta samman
utbildnings- och diskussionsgrupper. Anställda har olika scheman,
olika tidsplaner och olika geografisk anknytning. Det stöd olika
arbetsledningar ger och de krav de ställer skiljer sig åt, och inställningen till och medvetenheten om bemötandefrågor är mycket olika
inom olika personalgrupper.
S A M S Y N G E N O M AT T S A M V E R K A

Bemötandeutredningen visade att det finns en brist på samsyn hos till
exempel försäkringskassan, arbetsförmedlingen, socialtjänsten och
habiliteringen när det gäller att tolka regelverk och att göra behovsprövningar. Det innebär att det lokala socialkontoret och försäkringskassekontoret kan bedöma behov hos samma person på olika sätt, vilket
får konsekvenser för det stöd som beviljas. Det händer också att behovsbedömningar i enskilda ärenden varierar mellan olika tjänstemän och
enheter hos en och samma huvudman.
Ett stort antal projekt prövar därför att skapa mötesplatser och ökad förståelse och kunskap hos anställda inom olika verksamheter. Många projekt ser också behovet av samsyn inom den egna organisationen, till
exempel vid vårdcentraler, avdelningar för specialistvård på ett sjukhus
eller inom olika förvaltningar och nämnder i kommunerna.
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TÄNKA NYTT

I projekten märks både nytänkande och nyorientering när det gäller
samarbete med handikapprörelsen och brukarrepresentanter. Behovet
av den djupa kunskap och kompetens som finns inom de skilda intresseorganisationerna har blivit tydligare. Kommuner, landsting och statliga verksamheter har på ett mer målmedvetet sätt inlett samarbete med
företrädare för olika intresseorganisationer. Det absoluta kravet på brukarmedverkan för den som ansöker om stimulansmedel har också
bidragit till att ansökarna sökt nya vägar. Också när det gäller att ta kulturen till hjälp i kompetensutvecklingen syns nytänkandet. Projekten
har inventerat vilka lokala teatergrupper som finns i kommunen och
sökt samarbete med studieförbund, som kan tillföra andra dimensioner
i bemötandearbetet genom litteratur, musik och teater. Några projekt
har startat egna teatergrupper som skriver och framför scener från sin
verksamhet, andra har gjort videoinspelningar för att ge exempel på
bra och dåligt bemötande.
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Sisus Idébank

www.sisus.se eller direkt http://idebank.sisus.se

Sisus idébank är webbaserad och fungerar som ett komplement till det
nationella programmet. I Sisus idébank finns en stor mängd information som inte ryms i det tryckta programmet. Idébanken ger möjligheter till fördjupning av programtexten. Där finns relevant information
och kunskap, som har koppling till bemötande av personer med funktionshinder. Kunskaper som sedan kan användas i det lokala, regionala
och centrala kompetensutvecklings- och förändringsarbetet. Idébanken
blir då ett verksamt verktyg i arbetet med att förbättra bemötandet på
alla nivåer i samhället. I Sisus idébank finns:
• Goda exempel på hur man arbetar med mänskliga rättigheter
(MR-perspektivet) och bemötandefrågorna på olika nivåer i samhället.
• Litteratur, studiematerial och webbsidor rörande bemötande av personer med funktionshinder.
• Goda exempel på brukarmedverkan vid kompetensutveckling i
bemötandefrågor.
• Relevanta lagtexter, utredningar och aktuell forskning på området.
• Goda exempel på lokala, regionala och centrala tillämpningar av den
nationella handlingsplanen för handikappolitiken
• Resurser och resurspersoner som kan bidra till kompetensutvecklingen i bemötandefrågor ute i den offentliga förvaltningen.
Detta är endast ett axplock av det som finns i Sisus idébank.
Idébanken byggs ut kontinuerligt så att den ständigt hålls aktuell och
utgör en guide för alla som vill verka för en ökad kompetens om
bemötande av personer med funktionshinder.
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Litteraturförteckning
B E M Ö TA N D E - E N F R Å G A O M M Ä N S K L I G A R Ä T T I G H E T E R

Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken.
Regeringens proposition ⁄:.
Om bemötande av människor med funktionshinder, En skrift från Sisus ().
SOU : I demokratins tjänst. Statstjänstemannens roll och vårt offentliga etos
SOU : I medborgarnas tjänst. En samlad förvaltningspolitik för staten.
SOU : Lindqvists nia - nio vägar att utveckla bemötandet av personer med
funktionshinder. Slutbetänkande av utredningen om bemötande av personer med
funktionshinder.
En nationell plan för de mänskliga rättigheterna ⁄:
International Classifications on Impairments, Disabilities and Handicaps ()
WHO.
Elektronisk version av Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa
() finns i fullständig version och i kortversion på www.sos.se. En svensk version
av Classification of Functioning, Disability and Health - Short version finns nu att
hämta hem i pdf-form

M Ä N S K L I G A R Ä T T I G H E T E R , D E N N AT I O N E L L A P O L I T I K E N O C H
LAGSTIFTNINGEN

Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken.
Regeringens proposition ⁄:.
SOU : Lindqvists nia - nio vägar att utveckla bemötandet av personer med
funktionshinder. Slutbetänkande av utredningen om bemötande av personer med
funktionshinder.
Standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet
och jämlikhet. FN, utrikesdepartementet och socialdepartementet. .
AT T F Ö R V E R K L I G A L A G S T I F T N I N G E N

Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken.
Regeringens proposition ⁄:.
Tillgänglighet för alla () Handikappombudsmannens :e rapport till regeringen.
Tänk tillgängligt () Handikappombudsmannens :e rapport till regeringen.
Knutsson, Helena och Persson, Kristian (2001) Funktionshindrade personer med
nedsatt arbetsförmåga - ett arbetsgivarperspektiv. Institutet för arbetsmarknadspolitisk
utvärdering, IFAU.
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Om bemötande av människor med funktionshinder, en antologi från Sisus .
Paulsson, Karin och Fasth, Åsa () ”Man måste alltid slåss på byråkraternas planhalva!” Livsvillkorsprojektet - en studie av livsvillkoren för familjer med barn med
rörelsehinder. Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.
Sandén, Staffan och Tideman, Magnus () Detta är inte en politisk fråga - om
politikers och chefstjänstemäns syn på verksamheter för utvecklingsstörda i kommunal regi. Högskolan i Halmstad.
Socialförsäkringsboken . Idé och verklighet i handikappolitiken.
Riksförsäkringsverket.
SOU : Kontrollerad och ifrågasatt. Intervjuer med personer med funktionshinder.
SOU : Arbetsförhållanden och attityder - professionellas möte med personer
med funktionshinder.
SOU : Lindqvists nia - nio vägar att utveckla bemötandet av personer med
funktionshinder. Slutbetänkande av utredningen om bemötande av personer med
funktionshinder.
SOU : Funktionshinder och välfärd. Kommittén Välfärdsbokslut.
Icke verkställda domar enligt LSS och SoL. () Socialstyrelsen.

DET ENSKILDA MÖTET

Hall, Stina () Det offentliga mötet. Om etik, tilltro och bemötande på försäkringskassan. Bokbox förlag.
Lindén, Marie-Louise () Dagbok  november  i antologin Avig eller rät. Om
funktionshinder i vår vardag. Westergren, Christina och Magnusson, Catharina (red).
Om bemötande av människor med funktionshinder. Sisus .
Stenhammar, Ann-Marie och Ulfhielm, Karin () Perspektivmöten. Fortbildande
dialoger mellan föräldrar och habiliterare. Socialstyrelsen.
SOU : Kontrollerad och ifrågasatt. Intervjuer med personer med funktionshinder.
SOU : Lindqvists nia - nio vägar att utveckla bemötandet av personer med
funktionshinder. Slutbetänkande av utredningen om bemötande av personer med
funktionshinder.
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KVINNOR OCH MÄN

Barron, Karin () Kön och inflytande. I antologin Ett liv som andra. Livsvillkor
för personer med funktionshinder. Brusén, Peter och Hydén, Lars-Christer (red).
Bäckström, Ingegärd () Att skilja agnarna från vetet. Om rehabilitering av långvarigt sjuka kvinnor och män. Umeå universitet.
Finndahl, Kerstin () Våga se. En studie om förekomsten av våld mot kvinnor
med funktionshinder. Forum Kvinnor och handikapp.
Funktionshindrades situation på arbetsmarknaden. :e kvartalet . () AMS
och SCB.
Hetzler Antoinette () Socialpolitik i verkligheten. De handikappade och försäkringskassan.
Hirdman,Yvonne () Genus - om det stabilas föränderliga former.
Intervjuer med  funktionshindrade kvinnor om deras vardag avseende hjälpbehov
och hjälpmedel () Handikappolitiska utredningsinstitutet.
Jacobson, Annika () Röster från en okänd värld. Hur människor med fysiska
funktionshinder och omfattande hjälpbehov upplever sina existensvillkor. Stockholms
universitet.
Kopp, Svenny () Studie över nybesök på barnpsykiatrisk mottagning -.
Sahlgrenska sjukhuset.
Kvinnor, män och sjukfrånvaro. Om könsskillnader i sjukskrivning, förtidspensionering och rehabilitering. Riksförsäkringsverket redovisar :.
Lindelöf, Helen (2002) I antologin Och sen ska man vara glad också. Kvinnor med
funktionshinder berättar. Olsson, Pelle och Lundborg, Annette (red).
Michailakis, Dimitris () Studie av arbetsplatsanpassningar med IT-baserade
hjälpmedel för funktionshindrade personer. Uppsala universitet.
Rousso, Harilyn () Girls and Women with Disabilities. An International
Overview and Summary of Research.
SOU : Jämställd vård. Olika vård på lika villkor och Möten ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Utredningen om bemötande av kvinnor och män inom hälsooch sjukvården.
SOU : Kvinnor, män och funktionshinder.
SOU :. Funktionshinder och välfärd. Kommittén Välfärdsbokslut.
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BARN OCH UNGA

Blom, Inger och Sjöberg, Malena () Barn och rörelsehinder. Om rätten till en
barndom.
Funktionshindrades upplevelse av att studera vid universitet och högskola.
Projektrapport (). Sisus.
Tillgänglighet för alla () Handikappombudsmannens :e rapport till regeringen.
Många syns inte men finns ändå. () Rapport från Barnombudsmannen.
Paulsson, Karin och Winnberg-Lindqvist, Pia () Från hinder till möjligheter - om
hjälpmedel ur ett barnperspektiv. Handikappinstitutet och RBU.
Paulsson, Karin () ”Det ser så fint ut på papperet” - om barn med funktionshinder och Barnkonventionen. RBU och Rädda Barnen.
Persson, Bengt () Åtgärdsprogram i grundskolan. Förekomst, innehåll och
användning. Göteborgs universitet och Skolverket. (Rapporten finns endast på nätet:
www.skolverket.se/projekt, sök på åtgärdsprogram.)

ETNISK MÅNGFALD

Bel Habib, Ingela () Elever med invandrarbakgrund i särskolan. Specialpedagogik
eller disciplinär makt? Högskolan i Kristianstad.
Kindlund, Hannelotte () Invandrarna i socialförsäkringen. Sjukskrivning, rehabilitering och förtidspensionering under -talet. Riksförsäkringsverket.
Källstigen, Gun, Rivera, Trinidad och Özmen, Dehno () Att inte vara stöpt i
samma form. Om kulturmöten och funktionshinder.
Källstigen, Gun och Setnic, Mustafa (red) () Mötesplats Sverige - funktionshinder och kulturmöte.
Möte med svensk välfärd. Om personer med funktionshinder och utländsk bakgrund
() Socialstyrelsen.
SOU : En särskild utsatthet. Om personer med funktionshinder från andra
länder.
Söderlindh, Elsie () Invandringens psykologi.
Ullmark, Monica () Behovsinventering gällande vuxna med funktionshinder
och invandrarbakgrund. Specialpedagogiska institutet.
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I N F O R M AT I O N S A R B E T E

Jarlbro Gunilla () Hälsokommunikation - en introduktion
Larsson Inger & Rosengren Karl-Erik (), Kommunikationens villkor
Larsson Larsåke () PR på svenska

U T V E C K L I N G M E D K U LT U R O C H U T B I L D N I N G

Tikkanen Märta () Sofias egen bok
Inczedy-Gombos, Moberg Åsa () Adams bok
Perers Karin, red () Kultur i studieförbunden- kulturens varp och mångskiftande inslag
SOU : Kulturpolitikens inriktning
SOU 1998:16 När åsikter blir handling - En kunskapsöversikt om bemötande av
personer med funktionshinder

K VA L I T E T I A R B E T E T

Landstingsförbundet (⁄) Kriterier och anvisningar för Qvalitet, utveckling
och ledarskap
Svenska Kommunförbundet () Synpunkter och klagomålshantering metoder och
erfarenheter i kvalitetsarbetet, Nr. 
Pirsig Robert M () Zen och konsten att sköta en motorcykel
Vedung Evert () Utvärdering i politik och förvaltning
Jirby Sven () Bättre tjänster! Sju metoder för effektivare tjänsteproduktion,
Forum för tjänsteföretag
Meyer Orsén Eva, Täfvander Astrid, Sjölander Karoline () Asteva
KvalitetsUtvecklarna
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Från patient till medborgare
- en nationell handlingsplan för
handikappolitiken
PRIORITERADE ARBETSOMRÅDEN DE NÄRMASTE TRE ÅREN

• Att se till att handikapperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer
• Att skapa ett tillgängligt samhälle
• Att förbättra bemötandet

N AT I O N E L L A M Å L

• En samhällsgemenskap med mångfald som grund
• Att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla
åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet
• Jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med
funktionshinder

DET HANDIKAPPOLITISKA ARBETETS SÄRSKILDA
INRIKTNING

• Att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället
för människor med funktionshinder
• Att förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med
funktionshinder
• Att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder förutsättningar för självständighet och självbestämmande

Fatbursgatan  I Box  I   Stockholm
Tel -   I Fax -   I Texttelefon -  
E-post: kansli@sisus.se I Hemsida: www.sisus.se
SISUS idébank: www.sisus.se

