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ABSTRACT

Dag, M. (2002). Young people with physical disabilities outside the labour market: Bar-
riers, social relations and living conditions.

The aim of this study was to describe the specific barriers which young individuals (20-
35 years) with physical disabilities experience that they encounter in their ambition to
become part of the labour market. Furthermore, the aim was to describe the everyday
life of the individuals in unemployment and to compare this with the situation in some
kind of employment. The method used is qualitative, consisting of interviews with 12
individuals with physical disabilities.

The results from the interviews show that individuals with physical disabilities en-
counter barriers in different areas. The barriers arise through a complex interaction be-
tween the social and physical environment, legislation and the individual. The study
implies that individuals with physical disablities encounter different barriers in their
attempts to find work. Examples of such obstacles are the disability itself, the level of
adaptation in the physical environment, prejudices in society and existing laws. From
this perspective, three main categories of barriers are distinguished in the study – those
related to the individual, the environment and legislation.

The result shows that barriers on an individual level are low level of education, lack of
work experience, long-term unemployment and poor knowledge of legislation. Another
barrier on an individual level is low motivation to look for work.

The identified barriers related to the environment were mainly poorly accomodated
work places, lack of technical aids and unsatisfactory transportation services, lack of
information as well as prevailing attitudes in society about people with disabilities.
These aspects imply direct obstacles for people with physical disabilities to find em-
ployment.

Moreover, the study indicates that legislation can be considered a barrier. The group of
informants points out that they have insufficient knowledge about existing rules, but
also that it is not profitable to work since their income does not improve by working.

Key words: Disability, handicap, barriers, work, social support, social relations.
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SAMMANFATTNING

Dag, M. (2002). Unga människor med rörelsehinder utanför arbetsmarknaden: Om bar-
riärer, sociala relationer och livsvillkor.

Syftet med studien har varit att beskriva de specifika barriärer som individer med rörel-
sehinder i åldrarna 20-35 år upplever att de möter i sin strävan att komma in på arbets-
marknaden. Syftet har också varit att beskriva individernas livssituation under arbets-
löshet och jämföra detta med livssituationen i någon form av sysselsättning. Metoden
som har använts är kvalitativ, intervjuer med 12 individer med rörelsehinder.
    Resultaten från intervjuerna visar att individer med rörelsehinder möter barriärer
inom olika områden. Barriärerna uppkommer via ett komplext samspel mellan den so-
ciala och fysiska miljön, regelsystemen och individen. Studien tyder på olika orsaker till
att individer med rörelsehinder möter barriärer i sina försök att få arbete. Exempel på
sådana hinder är själva funktionshindret, graden av anpassning i den fysiska miljön,
samhällets fördomar och rådande lagar. Utifrån detta har studien kunnat särskilja tre
huvudkategorier av barriärer - individrelaterade, miljörelaterade och regelrelaterade.
    Resultatet visar att barriärer på individnivå är låg utbildning, avsaknad av yrkeserfa-
renhet, lång period av arbetslöshet och dåliga kunskaper i regelsystemet. Ytterligare
barriärer på individnivå är låg motivation att söka arbete.
    De miljörelaterade barriärer som identifieras är främst dåligt anpassade arbetslokaler,
avsaknad av tekniska hjälpmedel och dåligt fungerade färdtjänst, bristande information
samt rådande attityder om funktionshindrade i samhället. Dessa aspekter innebär di-
rekta hinder för anställning av rörelsehindrade.
    Studien tyder också på att regelsystemen kan fungera som barriärer. Dels uppger un-
dersökningsgruppen att de har bristande kunskaper i gällande regler, dels uppges att
det inte är lönsamt att arbeta, eftersom inkomsten inte förbättras med ett arbete.

Key words: Funktionshinder, handikapp, barriärer, arbete, socialt stöd, sociala relatio-
ner.

Munir Dag, samhällsvetenskapliga institutionen, socialt arbete, Örebro universitet, 701
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Förord

Jag har länge förundrats över att diskussioner om arbetslösa och åtgärder mot
arbetslöshet sällan inkluderar människor med funktionshinder. Jag upplever
att denna grupp av människor lätt glöms bort av såväl politiker som alla
andra samhällsmedborgarna, speciellt under lågkonjunkturer. Människor
med funktionshinder förväntas under sådana perioder ge företräde åt icke
funktionshindrade arbetslösa individer.

Mitt intresseområde har länge varit de funktionshindrades egna upplevelse
kring svårigheter de möter i sin strävan att erhålla arbete samt livssituationen
såväl i arbete som i arbetslöshet. Det fanns dock få undersökningar om funk-
tionshindrades situation på arbetsmarknaden. Statistiska centralbyrån
genomförde 1996 en pilotstudie om funktionshindrades situation på arbets-
marknaden som sedan följdes upp år 1998.

Den studie som presenteras är därför angelägen. Studien har i första hand
möjliggjorts tack vare de rörelsehindrade som medverkat i undersökningen.
Ett stort tack till er alla. Ni tog tid och ställde välvilligt upp på att bli intervju-
ade. Ni har låtit mig få ta del av sin vardag och vad det innebär att ha ett
funktionshinder, mista kontakten med skola eller arbete, mista det mesta av
sina sociala kontakter och att bli föremål för rehabiliterings åtgärder.

Tack till kollegor som kommenterat intervjuguiden, delgett mig synpunkter
kring möjliga analyser och gett mig värdefulla kommentarer på manuskrip-
tet. Många kollegor och vänner har på detta sätt bidragit till denna licensia-
tuppsats. Jag riktar främst ett stort tack till Sivert Antonsson, Odd Lindberg,
Jürgen Degner och Kristian Daneback, vilka alltid med ett glatt humör tagit
emot och diskuterat mina frågeställningar. Ett tack också till Ann-Christin
Aronsson för språkliga synpunkter. Ett stort tack till mina handledare Lars
Oscarsson, Christian Kullberg och Rolf Stål. Till sist ett tack till AMI i Väs-
terås som kämpade med urvalet av intervjupersonerna.
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Kapitel 1

Inledning

Fokus för den här studien är de specifika hinder som funktionshindrade
upplever att de möter i sin strävan att komma in på arbetsmarknaden. Studi-
en berör också de rörelsehindrades upplevelser av sina sociala relationer och
möjlighet till socialt stöd. Slutligen behandlas också individernas livssituation
under arbetslöshet och i arbetslivet, dvs. hur livssituationen förändras med
ett arbete (se vidare s. 59f).

Bakgrunden till den här studien är de politiska argument som innebär att
funktionshindrade skall ha samma rätt till arbete som individer utan funk-
tionshinder. Den svenska arbetsmarknadspolitiken är uppbyggd på rätten till
arbete samt att aktiva åtgärder skall prioriteras före passivt kontantstöd (SOU
1997:5).

I fråga om personer med funktionshinder innebär arbetslinjen att re-
habiliterande åtgärder och åtgärder för att stärka den enskildes kon-
kurrenskraft skall prioriteras före arbetslöshetsersättning och förtids-
pensionering. (a.a. s. 19)

Andra argument som angivits för att funktionshindrade skall ha samma rätt
som andra till förvärvsarbete är bland annat; att lönen ger möjlighet för en
bättre fritid, att individen får status genom att delta i värdeskapande i sam-
hället och att individen får rollen som arbetstagare och inte som funktions-
hindrad (Stiles, Hella & Wangen 1993).

Att arbeta är förmodligen en av människans mest grundläggande aktiviteter.
Samtidigt finns det forskning som visar att individer med funktionshinder
har lägre sysselsättningsgrad än övriga medborgare. De har svårare än icke
funktionshindrade att få arbete och de möter olika barriärer i sin strävan att
erhålla ett arbete. Det saknas däremot forskning om funktionshindrades egna
upplevelse kring barriärer de möter i sina försök att få arbete på den öppna
arbetsmarknaden.
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Uppsatsens disposition

I uppsatsens första del redovisas kort situationen på arbetsmarknaden i Sve-
rige under 1990-talet, med fokus på de funktionshindrades situation. Sedan
följer forskningsresultat om arbetets betydelse och konsekvensen av arbets-
löshet för den enskilde individen. I kapitel 1 redogör jag även för definitionen
av begreppen funktionshinder och handikapp, dels utifrån världshälsoorga-
nisationens (WHO) syn, dels utifrån olika forskares definition av begreppen.
Jag tar även upp kritik som har riktats mot WHO:s definition. I kapitel 1 re-
dovisas dessutom några utgångspunkter för forskningsområdet, bestående
av en historisk utblick över samhällets syn på människor med funktionshin-
der. Här finns även statistik över antalet funktionshindrade i Sverige och de-
ras situation på arbetsmarknaden. I kapitel 1 ges också en internationell ut-
blick gällande funktionshindrades situation på arbetsmarknaden samt en kort
redovisning av olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Forskning om barriärer som funktionshindrade möter och betydelsen av so-
ciala relationer och socialt stöd redovisas i kapitel 2. Det inleds med ett av-
snitt om dessa barriärer. Det inledande avsnittet utmynnar i en kategorisering
av tänkbara barriärer - individrelaterade, miljörelaterade och regelrelaterade.
Kapitlet avslutas med en redogörelse för de sociala relationerna och det soci-
ala stödets betydelse för individen.

Kapitel 3 inleds med en presentation av studiens syfte och problemställning. I
kapitel 3 redogör jag också för den empiriska studies utgångspunkter, meto-
der och tillvägagångssätt. Kapitlet innehåller även en beskrivning av forsk-
ningsprocessen med dess olika moment av tolkning och analys i olika faser.
Avslutningsvis för jag en diskussion kring validitets- och reliabilitetsfrågor.

I kapitel 4 redovisas den empiriska studien. Först ges en beskrivning av de
funktionshindrades bakgrund. Efter detta följer ett stycke om intervjuperso-
nernas upplevelse av barriärer de mött eller möter i sin strävan att få arbete.
Sedan redogörs för individernas livssituation, såväl deras formella som in-
formella sociala relationer, upplevda behov samt ekonomiska förhållanden. I
kapitel 5 förs en avslutande diskussion kring intervjupersonernas ställning på
arbetsmarknaden samt faktorer som kan fungera som barriär i strävan att få
arbete.
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Arbetsmarknaden och de funktionshindrades situation

Avsikten med detta avsnitt är att ge en översikt över arbetsmarknaden i Sve-
rige med fokus på de funktionshindrades situation. Först ges en allmän bild
av arbetslösheten under 1990-talet. Därefter följer ett avsnitt om arbetets be-
tydelse samt konsekvenser av arbetslöshet. Avslutningsvis redogörs för
funktionshindrades situation i samhället med speciellt fokus på arbetsmark-
naden.

Sverige har under efterkrigstiden fram till 1990-talet, med undantag för 1982-
84 haft en relativt låg arbetslöshet. De höga arbetslöshetssiffrorna började
visa sig under första hälften av 90-talet för att successivt sjunka mot slutet av
1990-talet. Oavsett utbildning, kön och ålder ändrades situationen på arbets-
marknaden i negativ riktning. Under perioden 1975 - 90 har den öppna ar-
betslösheten pendlat mellan 1,5-3,5 procent. Antalet arbetslösa växte mellan
1991 - 1994 från cirka 3 till 8 procent. År 1995 och 1996 låg arbetslösheten på
7,7 respektive 8,1 procent. Det är främst dessa siffror som symboliserar krisen
på arbetsmarknaden. Samtidigt med denna höga arbetslöshet har även lång-
tidsarbetslösheten (> 6 månader) ökat, från 15 procent 1990 till 35 procent
1995. År 1998 sjönk arbetslösheten till 6,5 procent, 1999 låg den på 5,6 procent
och år 2000 sjönk den ytterligare till 4,7 procent (SCB 1997:91; SCB 2001:4).

Lågkonjunkturer och hög arbetslöshet har en särskilt negativ påverkan på
funktionshindrades möjlighet att få arbete. Lediga platser på arbetsmarkna-
den besätts främst av icke funktionshindrade människor och de funktions-
hindrade hamnar utanför. Detta innebär att hög arbetslöshet och en minskad
efterfrågan på arbetskraft medför svårigheter för individer med funktions-
hinder att konkurrera om de lediga platserna (SOU 1997:5).

Den markant ökande arbetslösheten påverkar särskilt mycket de svaga
grupperna på arbetsmarknaden. Bland dessa är de med allvarligt
funktionshinder kanske de mest utsatta (Larsson 1996 s. 273).

Internationellt visar statistiken att individer med funktionshinder generellt
har större svårigheter än individer utan funktionshinder, att erhålla arbete
och i större utsträckning är kvar i långtidsarbetslöshet (Russel 1998). De
människor som blir arbetslösa och som långvarigt blir kvar utanför arbets-
marknaden förlorar också positiva aspekter som följer av ett arbete. Det finns
mycket forskning som har lyft fram arbetets positiva betydelse i olika avse-
enden. Förutom den materiella betydelsen för försörjning har ett arbete även
betydelse för de grundläggande mänskliga behoven; ett arbete innebär en
form av fysisk och mental aktivitet, kan innebära sociala relationer, utveck-
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ling och stimulans när uppgifter skall lösas. Ett arbete kan vidare innebära
meningsfull tillvaro, identitet och status. Ett arbete kan också stärka själv-
känslan då uppsatta mål uppnås. Individen känner sig både uppskattad och
får en känsla av att spela en nödvändig, oersättlig roll i samhällets sociala och
ekonomiska liv (Hayes & Nutman 1981). För individen innebär arbetet en
daglig kontakt med andra människor och kan ge en känsla av helhet, mening
och uppskattning (Almqvist 1991).

Arbete är viktigt för alla människors livskvalitet och delaktighet i
samhället. Arbete är inte bara en försörjningskälla utan svarar också
för en stor del av människors behov av gemenskap. Arbete ger möjlig-
het till sociala relationer och till utveckling av den egna personligheten
(Tideman 1996, s. 56).

I Propositionen 1990/91:140 om arbete och rehabilitering betonas arbetets
värde för individen:

Arbetet är viktigt för livskvalitén. Arbetskamraterna och arbetsgrup-
pen fyller en viktig funktion och ger stöd och trygghet (a.a. s. 24).

I olika studier om arbetets värde betonas samstämmigt de sociala relationer-
nas betydelse. Sociala relationer skapas och utvecklas genom ett arbete (Ahr-
ne 1987; Lindqvist 1995; Hammarström 1996). Även identitet, gruppkänsla,
kompetens, ansvar, självkänsla och välbefinnande är till stora delar ett resul-
tat av våra erfarenheter från arbetslivet. Umgänge med arbetsgruppen och
vänner ger individen både glädje och stimulans (Backenroth 1993). I en studie
som omfattar OECD-länderna konstateras att arbetslivet oftast utgör basen
för relationer, belöningar och erkännande under det vuxna livet (OECD
1994).

Enligt ovan refererade studier betraktas arbetet som en viktig del av indivi-
dens liv, eftersom det utgör en viktig del av människors totala livssituation.
Vilka konsekvenser kan arbetslöshet föra med sig? Studier visar att arbetslös-
het är ett hot mot hälsan. De flesta forskare är överens om de negativa konse-
kvenserna av arbetslöshet: ångest, ekonomiska svårigheter, hopplöshets-
känsla, passivitet och social isolering. Låt mig här peka på några studier som
fokuserat på konsekvenserna.

Arbetslöshet medför att det meningsfulla med vardagen förloras (Hagström
1988). Den arbetslöse känner sig isolerad från andra människor och indivi-
dens välbefinnande sjunker  (Ovesen 1978; Isaksson m.fl. 1993). De arbetslösa
kan betraktas av sin omgivning som lata och arbetsskygga eller att de lever
på skatter som andra har betalt (Hayes & Nutman 1981). Ett av de stora pro-
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blemen vid arbetslöshet är förlusten av inkomster och de ekonomiska pro-
blem detta medför. Sverige har byggt upp ett trygghetssystem som garante-
rar individen ekonomisk ersättning vid arbetslöshet, sjukdom eller skada.
Ändå kan individen få svåra ekonomiska problem vid arbetslöshet, vilket i
sin tur påverkar det psykologiska välbefinnandet. Negativa reaktioner som
förekommer bland arbetslösa är till exempel ångest, oro, stress, olika fysiska
och psykiska sjukdomar och ökad dödlighet (Kessler, Turner & House 1988;
Folkhälsogruppen 1992). Detta innebär att arbetslöshet för med sig både soci-
ala och psykiska besvär (Jeppsson Grassman 1986; Warr, Jackson & Banks
1988; Lahelma 1989; Hammarström 1996), vilket även Socialstyrelsen (1994:9)
understryker i sin genomgång.

Starrin och Jönsson (1998) visar i en studie att arbetslösa upplever nedvärde-
rande attityder från omgivningen. 62 procent uppger att omgivningen har vi-
sat irritation därför att de är arbetslösa och tre av fyra har upplevt att männi-
skor talat nedsättande om arbetslösa. Många menar också att andra hållit sig
undan dem på grund av att de är arbetslösa och nästan 60 procent säger att
de har betraktats som lata.

Till skillnad från ovan refererade studier skiljer Rodrigues (1997) mellan ar-
betslösa som söker sitt första arbete och de som tidigare haft arbete och blivit
uppsagda eller på annat sätt förlorat arbetet. Författaren menar att de som
söker sitt första arbete inte erfar samma negativa konsekvenser, förmodligen
på grund av att de ännu inte har kunnat njuta av arbetets fördelar. Deras
känsla av misslyckande härrör från ett icke framgångsrikt sökande efter det
första arbetet. För arbetslösa som förlorat ett arbete blir situationen en annan.
Dessa erfar inte endast ett framgångslöst sökande efter nytt arbete, utan är
även berövade arbetets fördelar som Jahoda (1979) benämnt som latenta
funktioner: tidsstruktur, regelbundna sociala kontakter, status och identitet,
mål och aktivitet.

Ovan refererade studier tyder på arbetets värde. Jag vill dock betona att det
även finns studier som tyder på att ett arbete i sig kan innebära belastning för
individen. Hammarström (1996) nämner till exempel stressteorin som innebär
att höga arbetskrav tillsammans med lågt beslutsutrymme ökar risken för
ohälsa.
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Definition av begreppen handikapp/funktionshinder

När det gäller begreppsbenämningen på människor med funktionshinder har
termer och beteckningar bytts ut över tid. Innebörden i vissa begrepp förloras
och vissa tyngs av negativa värderingar. Idag kan man till exempel reagera
starkt på gamla tiders begreppsbenämning på människor med funktionshin-
der. Förhammars (1991) historiska genomgång visar att begreppen lytt, ab-
norm och invalid förekom under 1800-talet. Dessa begrepp var kopplade till
en individs bristande arbetsförmåga. I slutet av 1800-talet började begreppet
vanför användas om personer vi idag benämner rörelsehindrade. Vanliga be-
grepp för rörelsehindrad innan begreppet vanför började användas var
krympling eller lam.

Begreppet handikapp började användas i början av 1950-talet och är ett låne-
ord från engelskan. Samtidigt som begreppet handikapp började användas
övergavs begreppen vanför och invalid, vilka hade en negativ klang. Fram till
70-talet förknippades begreppet handikapp med egenskaper som en brist hos
individen i fråga. På 70-talet började man ändra uppfattning och inse att
samhället, den omgivande miljön orsakade stora svårigheter för individer
med funktionshinder, därför att samhället är uppbyggt för de som kan gå och
röra sig obehindrat (Bergström och Juhlin 1993). Om vissa områden inte är
anpassade för rullstolsburna, minskas den rörelsehindrades delaktighet i det
sociala livet och konsekvensen blir en isolering av funktionshindrade perso-
ner. Mot denna bakgrund har det s k miljörelaterade handikappbegreppet
vuxit fram. Det miljörelaterade begreppet innebär ett paradigmskifte i syn-
sättet på handikappade, dvs. fokus ändras från ett individcentrerat, medi-
cinskt perspektiv till ett samhällsorienterat synsätt. Definitionsförskjutningen
hade sina rötter i en debatt som påbörjades i mitten av 60-talet och som in-
volverade bland annat begreppen normalisering och integrering. Resultatet
blev att synsättet på handikapp började förändras från att ha varit individre-
laterat till att bli relationsorienterat. Man betona relationen till den omgivan-
de miljön (Östnäs 1997:12).

Den miljörelaterade definitionen innebär att funktionshindrad är en person
som är hämmad i sin rörelsefunktion, i form av fysiska och eller psykiska
hinder. Individen har nedsatt funktion i sitt möte med en omgivning som inte
är anpassad till hennes behov. Alla former av funktionshinder blir genom det
miljörelaterade synsättet beroende av både den sociala och den fysiska miljö
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som individen lever i. Det ger samhället ett huvudansvar att förändra situa-
tionen/miljön, så att den även ska passa de funktionshindrade. Funktions-
hindret skall heller inte betraktas som en avgränsad enhet, utan värderas ut-
ifrån relationerna till miljön och möjligheten till anpassning av miljön. Genom
att anpassa omgivningen till individen kommer personen att fungera så op-
timalt som det är möjligt utifrån förutsättningarna, både fysiskt och psykiskt
men också socialt (a.a.).

Denna definition har legat till grund för myndigheters reformarbeten och in-
satsernas utformning i syfte att öka delaktigheten i samhället för människor
med funktionshinder. Sjöholm (1994) menar att insatser grundade på det
moderna handikappbegreppet och i syfte att förbättra för funktionshindrade
har varit framgångsrika. De olika insatserna har medfört att funktionsned-
sättningar inte längre behöver vara ett hinder för att i de flesta fall kunna leva
ett ”normalt” liv. Enligt Sjöholm borde handikappbegreppet förutom att det
är miljörelaterat även betraktas som en social konstruktion; att begreppet
även skall innefatta samhälleliga föreställningar, synsätt, attityder och rädsla
för det avvikande. Ett samhälles sätt att förhålla sig till handikapp som feno-
men, tolka och använda begreppet förmedlar dess attityd och kultur.

Handikappbegreppet utifrån WHO

Vid FN:s sekretariat för rehabilitering i Geneve 1976, togs beslut i World
Health Assembly att utarbeta en internationell handikappmanual. Med an-
ledning av detta beslut gav WHO Philip Wood – reumatolog från University
of Manchester i England - i uppdrag att utveckla den rådande internationella
definitionen av ”Disease”. Resultatet blev en internationell definition på be-
greppet funktionshinder - International Classification of Impairment, Disabi-
lity and Handicap - (ICIDH) som publicerades 1980 (Östnäs 1997:12; Oliver &
Barnes 1998). ICIDH  växte fram som en komplettering till det tidigare syste-
met som klassificerade sjukdomar (ICD), dvs ICIDH var från början avsett att
beskriva sjukdomskonsekvenser (Calai von Stokkom & Kebbon 1996).
ICIDH-definitionen är formulerad enligt följande:

In the context of health experience, a handicap is disadvantage for a
given individual, resulting from an impairment or a disability, that
limits or prevents the fulfilment of a role that is normal (depending on
age, sex, and social and cultural factors) for that individual (Söder
1988, s. 28).
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Grundmodellen för ICIDH är följande.

Disease Impairment          Disability             Handicap
Sjukdom Skada           Funktionshinder                Handikapp

Modellen ovan tyder på att ICIDH:s definition innebär ett enkelt linjärt tän-
kande. Detta sätt att definiera begreppet handikapp har fått mycket kritik
bland annat från Sverige. För att få klarhet i begreppet handikapp fick socio-
logen och handikappforskaren Mårten Söder i uppdrag av socialdeparte-
mentet att göra en analys av WHO:s handikappklassifikation. Huvudkritiken
som Söder (1982) riktar mot WHO:s definition är att den är för individuellt
inriktad. Författaren menar vidare att i WHO:s föreslagna definition i ICIDH
ses handikappet som en konsekvens av sjukdom och avvikelserna som bero-
ende av funktionshindret hos individen. Handikapp ses som en konsekvens
av defekter hos personen.

Det är främst tre aspekter i ICIDH:s definitionen av begreppet handikapp
som Söder pekar på. En är att ICIDH framställer ett handikapp som en nack-
del. Här blir de individrelaterade egenskaperna (skadan) mest framträdande.
Den andra aspekten som Söder lyfter fram är att ICIDH betraktar miljön som
given och statisk. Den tredje aspekten som Söder pekar på är att ICIDH i för-
sta hand lägger fokus på de individuella åtgärderna.

Andra forskare som riktat kritik mot den definition som WHO antagit är Oli-
ver och Barnes (1998). Författarna lyfter fram följande problem.

1) Det finns inte någon bra definition om vad som är psykologiskt och
    fysiologiskt ”normalt”.
2) ICIDH har klassifierat människan som flexibel och anpassningsbar, medan
    miljön betraktas såsom stabil.
3) Eftersom psykologiska och fysiologiska begränsningar förklaras såsom
    orsaksfaktorer till funktionshinder blir slutsatsen att dessa kan botas
    genom psykologiska eller medicinska ingripanden. Individen blir till ett
    objekt som skall behandlas, förändras och göras normal.

Oliver (1996) definierar begreppet funktionshinder utifrån en social modell.
Enligt denna sociala modell är ett funktionshinder alla restriktioner som är
påtvingande på funktionshindrade människor. Allt från individuella fördo-
mar till institutionell diskriminering, från otillgängliga offentliga byggnader
till obrukbara transportsystem, från segregerade utbildningssystem till ex-
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kludering från arbetsmarknaden och så vidare. Det är alltså samhället som
exkluderar människor med funktionshinder. Detta i sin tur leder till att män-
niskor med funktionshinder isoleras och får problem.

... In our view, it is society which disables physically impaired people.
Disability is something imposed on top of our impairments by the way
we are unnecessarily isolated and excluded from full participation in
society. Disabled people are therfore an oppressed group in society
(Oliver 1996 s. 33).

Enligt modellen finns ingen orsaksmässig länk mellan sjukdom och funk-
tionshinder, utan ett funktionshinder är helt och hållet något socialt. Detta
innebär att ett funktionshinder är en konsekvens av social orättvisa. Därför
betonar Oliver att funktionshinder skall definieras som nackdel eller in-
skränkning av aktivitet orsakad av sociala organisationer. Författaren menar
att de sociala organisationerna inte tar hänsyn till människor med fysiska
funktionshinder. Kontentan blir att människor med funktionshinder exklude-
ras från deltagande i olika sociala aktiviteter. Samhället behandlar heller inte
alla funktionshinder lika menar Oliver. Till exempel de med lättare nedsatt
syn - bärande glasögon - är inte mer funktionshindrade än de med icke ned-
satt syn. Dessa exkluderas inte av de sociala organisationerna bara för att de
bär glasögon på samma sätt som blinda, döva eller de som är rullstolsburna
exkluderas (Oliver 1996).

Kritiken mot 1980 års version resulterade i att WHO började att revidera
ICIDH. Slutresultatet blev ICF - International Classification of Functioning,
Disabilty and Health - som maj 2001 antogs av WHO. Omarbetningen av
ICIDH var en pågående process under många år. Arbetet engagerade såväl
praktiker som forskare från hela världen och har accepterats av 191 länder
som internationell beskrivning och mått på hälsa och funktionshinder.

ICF (2001) är en internationella definition på hälsa och funktionshinder och
kan användas inom följande områden:
• Statistiskt verktyg för samling och registrering av data
• Forskningsverktyg för mätning av resultat eller omgivningsfaktorer
• Kliniskt verktyg för skattning av behov och matchning av behandling

med speciella förhållanden och rehabilitering
• Socialpolitiskt verktyg för planering av socialförsäkrings- och kompensa-

tionssystem
• Utbildningsverktyg
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Noggranna vetenskapliga studier har beaktats för att försäkra att ICF är ap-
plicerbart på olika kulturer, åldrar och kön. En annan viktig idé med ICF är
allsidigheten, dvs. en modell inte enbart för människor med funktionshinder,
utan för alla människor. ICF fokuserar på mänsklig hälsa och olika aspekter
på välbefinnande kopplat till hälsa. WHO definierar hälsa som ett tillstånd av
fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjuk-
dom och svaghet. Klassifikationen betraktas som universell. Den klassificerar
inte människor utan tillstånd.

Ett annat syfte med ICF är att fungera som en vetenskaplig bas för att förstå
och studera hälsa och hälsorelaterade tillstånd samt olika faktorer av betydel-
se för hälsotillståndet.

Figur 1: Tolkning av interaktioner mellan olika komponenter i ICF (ICF
2001, s. 26).

Hälsotillstånd
                                                   (störning/sjukdom)

Kroppslig funktion                          Aktivitet                               Delaktighet
och anatomisk
struktur

          Omgivnings-       Personliga
          faktorer       faktorer

ICF utgör en detaljerad klassifikation med följande definitioner:

• Hälsotillstånd: Här tas hänsyn till olika komponenter som utgör hälsa. För
att kunna beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd har ICF använt sig
av hälsorelaterade komponenter såsom kroppslig funktion och anatomisk
struktur, aktivitet och delaktighet, omgivningsfaktorer samt personliga
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faktorer. Dessa komponenter påverkar och påverkas av individens hälso-
tillstånd

• Kroppsfunktion är fysiologiska funktioner av kroppssystemet (inklusive
psykologiska funktioner)

• Anatomisk struktur är anatomiska delar av kroppen såsom organ, lemmar
och deras komponenter

• Aktivitet är en persons utförande av en uppgift eller handling
• Delaktighet är personens engagemang i en livssituation
• Omgivningsfaktorer omfattar alla inslag av fysiska, sociala och attityd-

mässiga faktorer som kan påverka individens kapacitet eller kroppsfunk-
tion i en given situation. Omgivningsfaktorerna finns utanför individen
och kan ha antingen positivt eller negativt inflytande på individen

• Personliga faktorer omfattar personliga egenskaper hos individen, till ex-
empel ålder, kön, utbildning, erfarenheter, livsstil, vanor och social bak-
grund.

Figuren ovan tyder på att en persons funktionstillstånd och funktionshinder
enligt definitionen ovan skall ses som en dynamisk interaktion mellan hälso-
förhållanden och kontextuella faktorer som innefattar såväl omgivningsfakto-
rer som personliga faktorer. Omgivningsfaktorerna  - fysiska, sociala och at-
titydmässiga - interagerar direkt eller indirekt med samtliga komponenter
och fungerar som antingen underlättande eller hindrande för individen (ICF
2001). Detta innebär att ett funktionshinder till viss del kan vara ett resultat
av kroppslig patologi, men orsakas främst av omgivningsfaktorerna. Omgiv-
ningsfaktorerna kan exkludera - ganska bokstavligt - funktionshindrade
människor från en naturlig gemenskap med övriga människor. Den byggda
miljön är till exempel i huvudsak byggd för och av icke funktionsnedsatta
människor.

Mot bakgrund av ovan blir individens funktionshinder något som är relativt
och som påverkas av förhållanden i omgivningen, men till viss del även av
skadan och hälsotillståndet. Detta innebär att inte endast de som av tradition
betecknas som handikappade – döva, blinda och rörelsehindrade - skall be-
tecknas som funktionshindrade, utan alla individ kan någon gång hamna i
situationer där vederbörande känner sig funktionshindrad.

The empirical reality is that everyone, unless they experience sudden
death, will in fact acquire one or more disabilities with all their conse-
quences (Zola 1993, i Lewin 1998 s. 23).

Utifrån ICF vill jag betona vikten av de individuella skillnaderna. Åtgärder
för att anpassa miljön får inte utesluta individinriktade åtgärder, därför att
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vissa individer behöver större och mer stöd i form av anpassad miljö än
andra. Vissa kommer alltid att framstå som funktionshindrade oavsett hur
mycket man än anpassar miljön.

SOU 1991:46 ger framförallt två skäl till att definiera och beskriva funktions-
hindret i förhållande till miljön. För det första förläggs inte orsaken till handi-
kappet till individen och för det andra skapas det möjligheter till förändring.
Utredningen framhåller att samhället inte har tillvaratagit begreppets möjlig-
heter, utan att tvärtom vissa samhällsförändringar vidmakthåller och till och
med skapar nya och betydande barriärer för funktionshindrade. Därmed för-
hindras målsättningen om full delaktighet och jämlikhet.

Denna problematik har även Östnäs (1997:12) diskuterat. Författaren menar
att diskussion och fokusering kring begreppet handikapp som ett relativt be-
grepp har varit vägledande för både handikapprörelsen och handikappoliti-
ken. Resultatet har bland annat inneburit genomförande av LSS-lagen (Lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade, som trädde i kraft 1994) och
LASS (Lagen om assistansersättning, som trädde i kraft 1994). Dessutom har
det inneburit en avmystifiering av de handikappade. Fokuseringen på indi-
viden samt dennes brister har minskat och vi har fått en ökad medvetenhet
kring funktionshindrades levnadsvillkor. Trots detta menar Östnäs att det
finns en fara i att överbetona relativiteten. Genom överbetoning av relativite-
ten bortser man från att det faktiskt existerar en skada/funktionsnedsättning.

Sammanfattningsvis kan sägas att genom ICF blir ett funktionshinder dyna-
miskt och föränderligt. ICF skall inte användas för att beskriva brister anting-
en i miljön eller hos individen, utan antyder att graden av funktionshinder
som handikappar främst är beroende av situationen individen hamnar i,
andras attityder och förväntningar, förändringar i den yttre miljön samt gra-
den och karaktären av individens skada/funktionsnedsättning. Det råder
alltså ett komplext samband mellan alla dessa dimensioner.

Funktionshindrades situation i samhället
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Följande avsnitt innehåller en kort historisk bild av samhällets attityder gent-
emot funktionshindrade som åtföljs av en kort statistisk presentation av an-
talet funktionshindrade i Sverige. Därefter presenteras de funktionshindrades
förhållanden på arbetsmarknaden. När jag använder mig av begreppet funk-
tionshinder i detta kapitel, avser jag alla grupper av funktionshindrade. Jag
har med andra ord inte avgränsat redovisningen till någon särskilt grupp.
Dock förekommer information om vissa specifika funktionshinder. Uppsat-
sens empiri kommer att avgränsas till gruppen rörelsehindrade.

Samhällets syn på funktionshindrade

På senare tid har stora ansträngningar gjorts i anpassningen av den fysiska
miljön, utbildningsväsendet och arbetsmarknaden för att integrera och för-
bättra förhållandena för människor med funktionshinder. Ändå visar otaliga
studier på att man inte har lyckats förändra attityderna särskilt mycket.

Funktionshindrade har genom tiderna varit uteslutna, förskjutna och diskri-
minerade (Mackelprang & Salsgiver 1996). Det var inte förrän i samband med
reformationen och den alltmer centraliserade statens framväxt som olika frå-
gor kring fattigas, funktionshindrades och sjukas försörjning började aktuali-
seras. Vem skulle ansvara för deras försörjning: anhöriga, lokalsamhället eller
staten? Staten började mer och mer genom till exempel hospital att åta sig an-
svaret för de svårast fysiskt funktionshindrade, sinnessjuka och kroniskt sju-
ka (Olsson & Qvarsell 1996).

Under 1600- och 1700-talet klassificerades de fattiga i värdiga och ovärdiga.1

Det var endast de som betraktades såsom värdiga som fick allmosor (Mack-
elprang & Salsgiver 1996).

En händelse i Europa som haft stor betydelse för synen på funktionshindrade
är den Franska revolutionen 1789. Enligt Holgersson (1997) var revolutionens
viktiga steg att anta förklaringen om de mänskliga och de medborgerliga rät-
tigheterna. I manifestet fastslog man till exempel att människor föds och för-
blir fria samt att de ska ha samma rättigheter. Detta innebar att människor
med funktionshinder var fria och hade lika rättigheter som alla andra med-
borgare. Resultatet blev att man började överge barmhärtighetstankarna för
biståndsprincipen. Denna utveckling i Frankrike kan inte helt överföras på

                                                
1 Med de värdiga fattiga menas framförallt de som inte är i stånd att arbeta, till exempel barn, gamla och
sjuka. De ovärdiga är däremot de som kan, men som inte vill arbeta.
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Sverige, men det är helt klart att utvecklingen i Sverige har påverkats av hän-
delser och idéströmningar från olika delar av Europa (Holgersson 1997).

Från och med 1800-talet började man att i Västeuropa och USA systematiskt
särskilja olika grupper av funktionshindrade från varandra. I början genom-
fördes särskiljandet i tron att man kunde lära de funktionshindrade ett yrke
eller till och med bota dem från deras lyte. Källan till inspiration var upplys-
ningstidens människosyn, enligt vilken människorna blir som de blir på
grund av uppfostran och yttre levnadsförhållanden. Det pedagogiska intres-
set riktades nu i allt större utsträckning mot människor med funktionshinder.
Resultatet av detta intresse blev en rad specialiserade anstalter för olika reha-
biliterande syften. Men behandlingen av de funktionshindrade kom från
andra hälften av 1800-talet i allt större utsträckning att påverkas av den me-
dicinska vetenskapen och en biologiskt orienterad människosyn. Kring början
av 1900 påverkades och förändrades den positiva människosynen av olika lä-
ror, vilka föreföll vara vetenskapliga, men som i själva verket var olika ideo-
logiska ställningstaganden, till exempel socialdarwinismen och rashygieniska
tankar.

Konsekvensen av dessa läror blev degenerationsläran, dvs. att dåliga arvs-
anlag kunde följa folkslag som förde sjukdomar, imbecillitet och kriminalitet
till sina barn. Under denna tid betraktades även funktionshinder såsom ett
ärftligt problem som försämrade raskvalitén hos framtida generationer an-
tingen fysiskt eller mentalt (Mackelprang & Salsgiver 1996). År 1899 publice-
rades en studie i Nyt Tidskrift for Abnormvaesenet. Här angav man att minst
60 procent av sinnesslöheten är ärftlig och man hävdade att sinnesslöhet
drabbade både förståndet och moralen. Genom en intelligenstest som använ-
des för att kategorisera och mäta intelligensen fann man dels att sinnesslöhet
var mer förekommande än man trott, dels att samband förelåg mellan sinnes-
slöhet och asocialitet (Söder 1978).  Dessa läror påverkade den allmänna
vårdpolitiken i Sverige under första hälften av 1900-talet. Till exempel
genomfördes strikt åtskillnad mellan könen på institutionerna, äktenskaps-
förbud för vissa grupper, även en lag om sterilisering blev resultatet av denna
vetenskapliga utveckling. Dessa omständigheter drabbade i första hand ut-
vecklingsstörda och lagen om sterilisering som trädde i kraft 1935 gällde
främst utvecklingsstörda kvinnor (Olsson & Qvarsell 1996). 2 Även Oliver och
Barnes (1998) betonar att det europeiska tänkandet under slutet av 1800-talet
influerades främst av liberalutilitarismen och socialdarwinismen. Diskussion
fördes inom dessa teorier om att samhällen med svag ekonomisk överlevnad
skulle exkludera svaga individer som var beroende av andras hjälp. Till ex-

                                                
2 Flera av dessa kvinnor som drabbades av steriliseringslagen från 1935 har nu fått ersättning av staten,
vilket innebär att samhället nu menar att man då handlade fel.
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empel att barn med skador och vuxna med förvärvad skada skulle tvingas ut
ur samhället samt att äldre skulle lämnas att dö.

Andra forskare visar hur funktionshindrade har exkluderats genom att dis-
kutera olika kulturers förhållningssätt till funktionshindrade. Många kulturer
har till exempel betraktat det avvikande såsom försvagning genom att se ner
på det, fysiskt kontrollera det, undvika det eller etikettera det såsom farligt.
Detta resulterade i att funktionshindrade människor levde i ett tillstånd av
social uteslutning, varken helt utanför samhället eller helt inom det (Douglas
1966; Murphy 1987; Oliver & Barnes 1998). Kontentan av den nedvärderande
synen och det obetydliga stöd som funktionshindrade kunde åtnjuta från
samhället, resulterade i att familjesituationen och det sociala nätverket fick
stor betydelse för individer med funktionshinder under 1800-talet (Lagerberg
1984; Katz 1996; Olsson & Qvarsell 1996; Oliver & Barnes 1998).

Attityden gentemot funktionshindrade förändrades väldigt långsamt under
senare hälften av 1800- och fram till mitten av 1900-talet. Människor med
funktionshinder betraktades med misstro och skam. Skammen för funktions-
hindrade var så stark att föräldrar till barn med funktionshinder gömde dem,
oftast i samråd med professionella, i sina hem eller på institutioner (Mackel-
prang & Salsgiver 1996).

En orsak till synen på funktionshindrade och att benämningen på människor
med funktionshinder hade en nedvärderade innebörd, är säkerligen att de
vid denna tid var beroende av välgörenhet och allmosor, dvs. andra männi-
skors välvilja (Geremek 1991; Katz 1996). Från och med 1950-talet har diskus-
sionen kring begreppet handikapp påverkat lagstiftningen och samhällets at-
tityder gentemot människor med funktionshinder. Det miljörelaterade be-
greppet har ersatt det individrelaterade. År 1967 fick alla utvecklingsstörda
rätt till undervisning och 1993 antog Sverige LSS (lagen om stöd och service
till vissa handikappade). Denna lag omfattar både barn, ungdomar och vux-
na. Landstingen är numera skyldiga att ge rehabilitering och hjälpmedel till
alla som är i behov. Nu ses inte funktionshindrade som ett hot mot mänsklig-
heten och de funktionshindrade har i lagstiftningen fått samma rättigheter
som alla andra medborgare.

Beskrivningen ovan visar att synen på människor med funktionshinder har
fört med sig att de har segregerats från samhället genom olika åtgärder som
specialskolor, vanföreanstalter och särskilda arbetsplatser. Sedan mitten av
1900-talet har det skett en positiv utveckling. I Sverige har det till exempel
skett ett omfattande arbete i omsorgen av människor med behov av samhäl-
lets vård. Bland annat är institutionsavvecklingen en del av den ideologi som
förespråkar integrering av individer med funktionshinder. Integrering inne-
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bär att funktionshindrade skall göras delaktiga i samhället och dess verksam-
heter och att individerna inte skall skiljas åt, vilket innebär att fokus läggs på
likhet mellan människor istället för på olikhet.

Antalet funktionshindrade

Trots svårigheter att exakt ange hur många personer med någon form av
funktionshinder som finns i Sverige, visar SCB:s (1997:3) undersökning att
19,2 procent av befolkningen i Sverige mellan 16 och 64 år har någon form av
funktionshinder. Man kan även konstatera att antalet medlemmar i handi-
kapprörelsen uppgår till cirka 450 000 personer. Antalet personer som uppbär
förtidspension, sjukbidrag eller handikappersättning är 400 000, medan an-
talet arbetssökande personer med funktionshinder vid arbetsförmedlingarna
och arbetsmarknadsinstituten var 82 200 personer i oktober 1996 (SOU
1997:5). I EU uppskattas att uppemot en fjärdedel av den totala populationen
har någon form av funktionshinder (Maccoby, 1988; Maida, Gordon & Farbe-
row 1989). För att betona svårigheten med att exakt ange antalet funktions-
hindrade skriver Thornton & Lunt (1997) att siffran i till exempel USA varie-
rar mellan 3 och 49 miljoner. Detta innebär att antalet beror på vilken defini-
tion olika myndigheter använder sig av för att definiera funktionshinder.

Tabell 1: Andel kvinnor och män fördelade på de olika funktionshindren
(Källa: SCB 1997:3, s. 7)

Män Kvinnor Samtliga
Astma-allergi 19.1 23.4 21.2
Damp-adh  0  0  0
Diabetes  5.2  4.2  4.7
Dyslexi  1,5  1,2  1,3
Dövhet  2.2  1,0  1,6
Epilepsi 1.2 1,4 1,3
Hjärt-kärl-
sjukdom

7,4 3,7 5,5

Hörselskada 9,2 4,6 6,8
Mag-& tarm-
sjukdom

3,6 3,6 3,6

Lungsjuk-
dom

1,9 1,7 1,8

Psoriasis 2,6 2,3 2,5
Psykiskt
funktions-
hinder

3,6 6,5 5,1

Psykisk ut-
vecklings-

1,2 0,6 0,9
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störning
Rörelsehin-
der

36.7 40.8 38.8

Stamning,
språk-, tal-
eller röststör-
ning

1.2 0.5 0.8

Synnedsätt-
ning

7.9 5.9 6,9

Annat 10.7 15.0 12.9
Vet ej 0.3 0.1 0.2

Tabell 1 visar hur de funktionshindrade mellan 16-64 år, både män och kvin-
nor totalt sett, fördelar sig på de olika funktionshindren. Av tabellen framgår
att den största gruppen utgörs av de med rörelsehinder. Ungefär två av fem
(38.8%) är rörelsehindrade (SCB 1997:3). I förhållande till befolkningen totalt
utgör de rörelsehindrade 6,4 procent (SCB 1999:1).

Arbetslöshet bland funktionshindrade

Det är en erkänd sanning att samhället idag förändras snabbt och på många
plan. Det är också välkänt att välfärdsutvecklingen har inneburit förbättrade
levnadsförhållanden för funktionshindrade - handikappanpassad kollektiv-
trafik, utveckling av hjälpmedel, informationstillgänglighet, anpassade lä-
genheter m.m. Trots detta är människor med funktionshinder fortfarande en
utsatt grupp på arbetsmarknaden.

För att lättare förstå funktionshindrades situation på arbetsmarknaden blir
det nödvändigt att känna till utvecklingen på den totala arbetsmarknaden.
Redovisningen avgränsas till uppgifter från 60-talet fram till dagsläget. Den-
na avgränsning sker med anledning av att insatserna för funktionshindrade
var mycket blygsamma före 2:a världskriget. Lagstiftningen fram till slutet av
30-talet och början av 40-talet var riktad mot icke funktionshindrade arbetslö-
sa individer. I slutet av 30-talet kom diskussioner om arbetsmarknadspolitis-
ka åtgärder för de funktionshindrade igång. Dessa diskussioner ökade or-
dentligt på grund av flera omständigheter i slutet av 40-talet. Till exempel
framhölls i vissa europeiska länder ett moraliskt ansvar gentemot krigsinva-
liderna. I Sverige framfördes framförallt humanitära och solidariska skäl,
men också ekonomiska motiv, t.ex. att tillvarata de arbetshandikappades ar-
betsförmåga. Diskussionerna resulterade i uppbyggande av den s.k. arbets-
vården under 40-talets senare hälft. Arbetsvården hade i princip två målsätt-
ningar: att förbereda arbetslösa med funktionshinder för återplacering på den
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öppna arbetsmarkanden och att ge alternativa sysselsättningar åt den som
stod utanför och inte kunde förankra sig på den öppna arbetsmarknaden.
Målsättningen för arbetskraftdeltagandet för alla grupper i samhället höjdes
ytterligare i slutet av 60-talet (Trygged 1996).  Under 1960-talet och i början av
1970-talet rådde dessutom en period av hög tillväxt, låg inflation och mins-
kad arbetslöshet i de flesta medlemsländerna i OECD. Under denna period
var det självklart att även funktionshindrade skulle förankras på arbetsmark-
naden. Sverige hade till exempel målsättningen gällande sysselsättning
”arbete åt alla”. Individer med funktionshinder, vilka hittills hållits utanför
arbetsmarknaden blev inkluderade (Wadensjö 1994). Denna trend bröts un-
der 1970-talet. Den första oljekrisen 1973 är den händelse många anser vara
utlösande faktor. Både i Europa och USA blev tiden efter den första oljekrisen
ett steg mot högre arbetslöshet. Den andra oljekrisen 1979 innebar ännu högre
arbetslöshet och framförallt långtidsarbetslöshet. Hög arbetslöshet innebär
generellt fler sökande till varje vakans, vilket försvårar möjligheten för funk-
tionshindrade att få ett arbete (a.a.).

Som påpekats tidigare under rubriken ”arbetsmarknaden och de funktions-
hindrades situation” har Sverige traditionellt haft relativt låg arbetslöshet.
Arbetslösheten ökade dock markant i början av 1990-talet för att från mitten
av 1990-talet åter börja sjunka. Arbetslösheten ökade även bland dem som
har någon form av arbetshandikapp.

Tabell 2: Andelen funktionshindrade respektive av hela befolkningen som
är sysselsatta respektive ej sysselsatta i Sverige år 1996. (Källa SCB 1997:3):

Funktionshindrad Befolkningen totalt
Ej sysselsatt 45,2% 29,1%
Sysselsatt 54,8% 70,9%

Som framgår av tabell 2 har drygt hälften av de funktionshindrade (54,8%) ett
arbete, jämfört med drygt två tredjedelar (70.9%) av befolkningen totalt.

Tabellen tyder på att funktionshindrade har svårigheter att komma in på ar-
betsmarknaden. Jag vill uppmärksamma läsaren på att vid tolkning av ovan-
stående siffror vara medveten om att gruppen funktionshindrade ingår i
gruppen befolkningen totalt. Detta innebär att skillnaden mellan grupperna
blir mindre än om jämförelsen gjorts med gruppen befolkningen totalt, exklu-
sive de funktionshindrade.

SCB:s undersökning (1997:3) visar också att de funktionshindrade som är ar-
betssökande är i genomsnitt inskrivna i mer än två år hos arbetsförmedling-
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en. De är utan arbete nära nog oavbrutet men deltar i arbetsmarknadspolitis-
ka åtgärder under perioder.

Funktionshindrades arbetssituation under hög- respektive lågkon-
junktur

Hög arbetslöshet innebär att konkurrensen om lediga arbetsplatser ökar.
Kontentan kan bli att funktionshindrade blir ännu mer marginaliserade på
arbetsmarknaden än under lågkonjunkturer då funktionshindrade kan be-
traktas såsom olönsamma och icke effektiva (Tideman 1996). Enligt Larsson
(1996) har den höga arbetslöshet vid mitten av 90-talet medfört att arbetssö-
kande med funktionshinder fått det betydligt svårare på grund av en ökad
konkurrens om de lediga platserna. Författaren skriver att:

Det mycket relativa begreppet, som idag tillämpas beträffande arbets-
handikapp inom ramen för Arbetsmarknadsverket (men också inom
exempelvis Samhall), betyder att människor med allvarliga funktions-
hinder riskerar att bli marginaliserade inom ramen för de åtgärdssy-
stem, som arbetsmarknadspolitiken idag arbetar med och som ur-
sprungligen kanske främst var avsedda för dem (a.a. s. 275).

Detta innebär att funktionshindrade inte får tillgång till åtgärder och bidrag
som ursprungligen var tänkta för dem, utan konkurreras ut av nya grupper
som p.g.a. arbetslöshet blir beroende av särskilda insatser. Larsson skriver till
exempel att:

Människor med arbetshandikapp i allmänhet och med grava funk-
tionshinder i synnerhet är i hög grad marginaliserade och i stor ut-
sträckning exkluderade ur ett sysselsättningsperspektiv och därmed
också från centrala sociala sammanhang (a.a. s. 196).

Det finns också forskare som menar att funktionshindrade alltid haft svårig-
heter att få arbete såväl under hög- som under lågkonjunkturer. Detta beto-
nas av Lowe (1997) som menar att funktionshindrade är en grupp som alltid
missgynnas:

For when employment prospects are good for most people, it is the
people with disabilities who are often the last to be taken on. And
when there are opportunities for existing employees to apply for better
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position, it is the people without any record of employment who are
disadvantaged again in the job market (a.a. s. 1).

Ett annat exempel på hur utsatt de funktionshindrade på arbetsmarknaden
förefaller vara såväl under hög- som lågkonjunkturer finner vi i offentliga ut-
redningar. År 1987 följde Statens handikappråd upp det handikappolitiska
programmet som fastställdes i samband med handikappåret 1981. Uppfölj-
ningen pekar på att arbetsmarknadspolitiska insatser under programperio-
den inte har kunnat påverka de funktionshindrades situation på arbetsmark-
naden. Detta trots att stödformer hade anlitats. I slutbetänkandet Ett samhälle
för alla har man pekat på:

... det faktum att även under goda konjunkturer har människor med
handikapp svårigheter att få arbete (Kohlström, 1996, s. 119).

Funktionshindrades situation på arbetsmarknaden - en internatio-
nell utblick

Thornton & Lunt (1997) har jämfört och analyserat arbetsmarknadspolitiken
gällande funktionshindrade i 18 länder. För att få en belysning av hur situa-
tionen för människor med funktionshinder ser ut i andra länder, redogör jag
här för funktionshindrades situation i Storbritannien, Danmark, Finland, Ne-
derländerna, Australien, Canada och USA. Jag har valt Danmark och Finland
därför att det är två skandinaviska länder. De ligger nära Sverige såväl geo-
grafiskt som socialpolitiskt. Förhållandena i Storbritannien och Nederländer-
na belyses på grund av att det är två europeiska länder. Men de skiljer sig
både socialpolitiskt och ekonomiskt från Sverige. Exemplen från Australien,
Canada och USA är valda på grund av att det rör sig om länder som tillhör
andra kontinenter, och som socialpolitiskt skiljer sig från Sverige.

Enligt Thornton & Lunt (1997) har Danmark den högsta sysselsättningsgra-
den i Europa. År 1995 var 75 procent av kvinnorna och 83 procent av männen
i åldrarna 16-66 deltagande i arbetsmarknaden. Däremot är arbetslösheten för
funktionshindrade inom alla sektorer signifikant högre än för icke funktions-
hindrade.

I Finland ökade den generella arbetslöshetssiffran från 3,4 procent 1990 till
18,4 procent 1994 och var 16,4 procent 1995. De allmänna kraven för arbete
har en avgörande påverkan på den relativa positionen som funktionshindra-
de har samt en speciell påverkan på funktionshindrades återgång till arbete.
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Deras långtidsarbetslösa perioder samt utslagning från arbetsmarknaden har
ökat. År 1994 då arbetslösheten generellt var uppe i 18 procent, uppskattades
arbetslösheten bland funktionshindrade vara nästan två gånger högre (a.a.).

Undersökningar om funktionshindrades situation på arbetsmarknaden i
Storbritannien visar att nästan en av fem funktionshindrad i arbetsför ålder
var arbetslös 1996, jämfört med en av tio icke funktionshindrad (a.a.). Dalley
(1991) menar att  25 procent av de funktionshindrade är registrerade som ar-
betslösa i Storbritannien, vilket innebär det dubbla jämfört med Storbritanni-
ens nationella medeltal.

Nederländerna har haft en stark tradition med målsättning att skydda funk-
tionshindrade medborgare genom olika tjänster; men trots det är många
funktionshindrade utan arbete. Medan 75 procent av icke funktionshindrade
mellan 18-55 år är i arbete, uppskattas endast 40 procent av måttligt funk-
tionshindrade och en tredjedel av svårt funktionshindrade ha betalt arbete
(Thornton & Lunt 1997).

Precis som i Sverige ökade arbetslösheten i Australien under 1990-talet. Ar-
betslösheten steg från 6,2 procent år 1989-90 till 9,5 procent 1994. I början av
1997 var arbetslösheten 8,7 procent. Ökningen av arbetslösheten har särskilt
försvårat för funktionshindrade att erhålla och behålla sysselsättning, speci-
ellt de utan arbetslivserfarenhet. Under 1993 fanns endast hälften av antalet
människor med funktionshinder mellan 15-64 år registrerade på den öppna
arbetsmarknaden, vilket kan jämföras med trefjärdedelar av de icke funk-
tionshindrade (a.a.).

I Canada var 73 procent bland icke funktionshindrade i åldern 15-64 år i ar-
bete 1991, 7,9 procent var arbetslösa och 9,5 procent fanns inte inom arbets-
kraften. Bland funktionshindrade var endast 48,2 procent i arbete, 8,1 procent
var arbetslösa och 43,7 procent fanns inte med i arbetskraften (a.a.).

Hardman (1994) skriver att de flesta funktionshindrade i USA är arbetslösa
eller undersysselsatta. Cirka 30 procent av de som lämnar skolan har full sys-
selsättning och cirka 25 procent arbetar deltid. En undersökning genomförd i
USA 1986 av Internationellt Centrum för Funktionshindrade, visar att två
tredjedelar av funktionshindrade människor mellan 16 och 64 år inte arbeta-
de. Studien tyder också på att de som arbetade var mer nöjda med sina liv,
hade mer pengar och var mindre benägna att skylla misslyckanden på funk-
tionshindret.

Utifrån ovanstående studier kan man konstatera att funktionshindrade har
haft svårigheter att komma in på arbetsmarknaden även i andra länder. De



30

funktionshindrades situation på arbetsmarknaden försämras med lågkon-
junkturer och de är i större utsträckning arbetslösa jämfört med personer utan
funktionshinder, även under högkonjunktur.

Rörelsehindrade

Hittills har jag behandlat situationen för funktionshindrade som en grupp,
men funktionshindrade är en mycket heterogen grupp med olika svårigheter.
Eftersom empiriavsnittet kommer att behandla de rörelsehindrades upplevel-
se kring svårigheter att komma in på arbetsmarknaden, vill jag nedan lyfta
fram studier som behandlar den rörelsehindrade gruppens svårigheter att få
arbete. Denna grupp möter olika svårigheter, till exempel attityder i samhäl-
let och svårigheter förknippade med individernas rörelseförmåga.

I en tidig studie har Fällström (1963) följt upp 194 rörelsehindrade patienter i
åldern 16-66 år. Orsaken till rörelsehindret hos patienterna varierade. Det var
bland annat polio, MS och traumatiska ryggmärgsskador. De som hade svå-
righeter med att erhålla ett arbete var framförallt de med höggradigt rörelse-
hinder och psykisk störning. Liknande barriärer har Stensman (1985) funnit i
en studie om rörelsehindrade. Resultatet av studien visar att 38 procent av de
rörelsehindrade saknade arbete. Positiva faktorer för att erhålla ett arbete är
bland annat utbildning utöver grundskola, goda begåvningsresurser, under
45 år, boende i tätort, tillit till omvärlden och egen hobbyverksamhet. Negati-
va faktorer eller barriärer som Stensman fann är låg motorisk funktion,
tilläggshandikapp samt ”mindervärdeskänsla”. Författaren menar:

... att skaffa arbete vid svårt rörelsehinder är oftast en mödosam pro-
cess, där fysiska hinder är mindre framträdande, medan där emot det
begränsade utbudet av lämpligt arbete och/eller osäkerheten hos pre-
sumtiva arbetsgivare representerar stora hinder (Stensman 1985, s. 53).

Trots att rörelsehindrade själva accepterar sitt funktionshinder, är det inte sä-
kert att omgivningen gör det menar Weinberg och Williams (1984). Författar-
nas studie visar att intervjupersonerna upplever att de behandlas som socialt
underlägsna och inte önskvärda som arbetskraft. Därför anser författarna att
det stora problemet inte är de fysiska funktionshindren, utan fördomar funk-
tionshindrade möter i samhället. Dessa resultat överensstämmer väl med det
som Söder & Taskinen (1989) fann i en studie om attityder. Författarna fann
att arbetsgivarna oftast har en stereotyp syn på rörelsehindrade som arbets-
kraft och att rörelsehindret många gånger förknippas med andra negativa ka-
raktäristiska. Anledningen till att funktionshindrade nedvärderas är enligt
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Söder (1990) att hälsa, rörlighet, intellektuell förmåga och effektivitet upp-
skattas högt i det västerländska samhället.

Kilbury, Bordieri & Wong (1996) skriver att individer med fysiska funktions-
hinder har erfarenhet av en lång historia av diskriminering. Den negativa at-
tityden gentemot personer med fysiska funktionshinder gör det extremt svårt
för dessa individer att föra ett produktivt liv.

Ett beteendemässigt resultat av dessa negativa attityder är tendensen att per-
soner som själva inte är fysiskt funktionshindrade, undviker individer med
funktionshinder. Stöd för detta har Harper (1997) funnit. Harpers studie fo-
kuserar på barns attityder gentemot barn med fysiska funktionshinder. För-
fattaren menar att barn med synliga fysiska skillnader såsom amputation och
andra fysiska funktionshinder har erfarenhet av att den sociala miljön kan
vara fientlig och exkluderande. Författaren refererar bland annat till Good-
man, Dornbush, Richardson & Hastdorf, (1963); Richardson (1971); Richard-
son, Goodman, Hastdorf & Dornbush (1961). Dessa har använt sig av en bild-
rankningsmetod. Det är olika bilder med fysiska funktionshinder som enda
skillnaden. Resultaten av studien visar att de funktionshindrade valdes i
mindre utsträckning och att individer med mindre omfattande funktionshin-
der valdes framför de med allvarliga funktionshinder.

Lagstiftning

1970-talet kännetecknas av nya arbetsrättsliga regler, delvis för att förbättra
de funktionshindrades ställning i arbetslivet. Det var framförallt lagen om
anställningsskydd, främjandelagen och arbetsmiljölagen som syftade till att
bland annat ge människor med funktionshinder större anställningstrygghet
och att underlätta för dem att få anställning. Under 1980-talet genomfördes
flera utredningar om det arbetsmarknadspolitiska stödet för funktionshind-
rade. Sysselsättningsutredningar har till exempel pekat på de samhälls-
ekonomiska vinster som kan uppstå genom effektivare arbetsmarknads-
politiska åtgärder. Det tidigare skyddade arbetet fick en ny form och en ny
organisation genom koncernbildningen Samhällsarbete (numera Samhall)
(SOU 1990:19). Vidare infördes lönebidragssystemet som är en form av åtgärd
för att hjälpa och underlätta för individer med funktionshinder att erhålla ett
arbete. Lönebidragsnivåerna var fasta och olika för olika arbetsgivare fram till
första juli 1991. Efter 1991 har lönebidraget gjorts flexibelt, vilket innebär att
bidraget fastställs med hänsyn till individens behov och graden av funk-
tionshinder. En individ med betydande nedsättning av arbetsförmågan på
grund av funktionshinder skall kunna omfattas av ett högre lönebidrag än en
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som kan utföra större arbetsinsatser (SOU 1997:5). Vi har också omsorgslagen
som ändrades 1993 till lagen om stöd och service till vissa handikappade
(LSS). Detta är en ny rättighetslag som utvidgade personkretsen till att om-
fatta alla med stora och varaktiga funktionshinder, både barn, ungdomar och
vuxna. Enligt lagen är landstinget skyldig att bl.a. ge habilitering, rehabili-
tering och hjälpmedel till alla som är i behov (Grunewald 1996). Syftet med
LSS är att stärka den enskildes rättigheter, speciellt de svårt funktionshindra-
des.

Diskrimineringslagen
Det är förbjudet att i Sverige diskriminera någon i arbetslivet på grund av
funktionshinder. Diskrimineringslagen trädde i kraft maj 1999. Den kan ha en
viktig roll genom att påverka attityderna i samhället. Lagens diskrimine-
ringsskydd omfattar relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Den är
till för att skydda de som är anställda, men också arbetssökande. Skyddet
gäller personer som till följd av en skada eller sjukdom förvärvat fysiska,
psykiska eller begåvningsmässiga funktionshinder. Lagen är i huvudsak
uppbyggd kring tre bestämmelser. Två av dem uttrycker förbud mot diskri-
minering - direkt och indirekt - och den tredje anger vilka förfaranden som
förbudet gäller.

Med direkt diskriminering avses en arbetssökande eller arbetstagare med
funktionshinder som missgynnas genom att arbetsgivaren behandlar honon
eller henne mindre förmånligt än en person med icke funktionshinder i en
liknande situation. För att det skall anses vara diskriminering krävs att den
arbetssökande med funktionshinder befinner sig i en liknande situation med
andra arbetssökande. D.v.s. att den funktionshindrade kan utföra de väsent-
ligaste arbetsuppgifterna och att han/hon har likvärdiga meriter - utbildning
och erfarenhet. Problemet är att förhållandena på en arbetsplats många gång-
er kan innebära att en funktionshindrad inte har samma möjlighet att utföra
arbetet i fråga som en icke funktionshindrad. Detta innebär att i en jämförelse
med andra diskrimineringsgrupper (kön, ras, religion etc.) kommer funk-
tionshinder oftast att inverka på den enskildes förmåga att utföra ett visst ar-
bete. Den funktionshindrade har alltså inte en likartad situation, även om
han/hon skulle ha jämförbara meriter (Lööw & Karlsson 1999).

Indirekt diskriminering innebär att arbetsgivaren inte får tillämpa en be-
stämmelse eller ett förfaringssätt som verkar neutral, men som vid närmare
granskning visar sig speciellt missgynna personer med funktionshinder jäm-
fört med personer utan funktionshinder (a.a.).
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Med förfarande menas då en arbetsgivare tar ut sökande till anställningsin-
tervju, beslutar om befordran, tar ut anställda till utbildning, leder och för-
delar arbetet, säger upp och avskedar. Lagen omfattar både avsiktlig och oav-
siktlig diskriminering, dvs. arbetsgivaren behöver inte ha haft diskrimine-
rande avsikt, en vilja att orsaka skada eller nackdel. Det som krävs är ett
samband mellan funktionshindret och missgynnandet. Själva funktionshind-
ret behöver heller inte vara huvudorsaken till missgynnandet, utan det räcker
med att den är en av omständigheterna som påverkat arbetsgivarens hand-
lande (a.a.).

Bevisreglerna
Den som anser sig ha blivit diskriminerad måste kunna presentera fakta som
ger anledning att anta att diskriminering förekommit. Lyckas den arbetssö-
kande eller arbetstagaren att fullgöra sin bevisbörda, övergår sedan bevisan-
svaret på arbetsgivaren som skall bevisa att missgynnandet inte har samband
med funktionshindret (a.a.).

Som vi har sett har olika arbetsmarknadspolitiska instrument använts för att
förändra funktionshindrades dåliga situation på arbetsmarknaden. Dessa
stadgar reglerar samhällets ansvar för människor med funktionshinder och
kan upprätthållas på tre sätt; kompensation, substitution och särlagstiftning.
Kompensationssystemet vänder sig både till individen och arbetsgivaren. In-
dividen får hjälp med arbetsvägledning, utbildning och rehabilitering, medan
arbetsgivaren får lönesubvention. Det substitutionella systemet innebär
skyddade arbetsplatser parallellt med den ordinarie arbetsmarknaden t.ex.
Samhall. Särlagstiftningen kan vara kvotlagstiftning, lagstiftning mot diskri-
minering av handikappade etc (Trygged 1996).

Sammanfattning
Som framkommit av genomgången ökade arbetslösheten i Sverige under för-
sta halvan av 1990-talet och var som högst cirka åtta procent under 1996.
Samtidigt med denna försämrade situation på arbetsmarknaden ökade också
långtidsarbetslösheten.

När det gäller konkurrensen om lediga arbeten på den öppna arbetsmarkna-
den kan de funktionshindrade betraktas som de mest utsatta. Många forskare
anser att individer med funktionshinder har större svårigheter att erhålla ar-
bete än individer utan funktionshinder. Resultaten är samstämmiga och tyder
dessutom på att svårigheterna tilltar under lågkonjunkturer med hög arbets-
löshet, men att problemen finns också under högkonjunkturer.
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I genomgången har också lyfts fram arbetets betydelse för individen. Förut-
om ren ekonomisk vinning innebär ett arbete en form av fysisk och mental
aktivitet. Ett arbete ger struktur åt vår vardag, yrkesidentitet, sociala relatio-
ner och en känsla av att vara en betydelsefull person för samhället. Studier
om arbetslöshet pekar klart på samband mellan arbetslöshet och såväl fysisk
som psykisk ohälsa. Det kan konstateras att de psykosomatiska besvären som
orsakas av arbetslöshet, bland annat beror på brist på stimulans, sämre eko-
nomiska förhållanden, ensamhet och känsla av att inte ha något värde. Dessa
resultat pekar på att en längre tids arbetslöshet innebär sänkt självkänsla som
kan leda till social isolering och även svårigheter i familjelivet.

Studier som rör omgivningens attityder gentemot människor med funktions-
hinder visar entydligt att de funktionshindrade har varit uteslutna, misstrod-
da och diskriminerade. Skammen för ett funktionshindrat barn kunde i bör-
jan av 1900-talet vara så stark att föräldrarna i samråd med professionella
gömde barnen på institutioner. Denna skam berodde mycket på socialdarwi-
nismen och ärftlighetsläran som dominerade från mitten av 1800-talet fram
till andra världskriget. Dessa läror spred tankar om att sjukdom, sinnesslöhet
och kriminalitet var såväl en rashygienisk som moralisk fara för samhället.

Det var inte förrän på under 1960-talet som samhällets omsorger om männi-
skor med behov av vård kom igång ordentligt. Institutionsavvecklingen var
ett led i att integrera de funktionshindrade i vanliga miljöer. Attitydföränd-
ringen gentemot människor med funktionshinder kan spåras till de båda sto-
ra krigen. De socialdarwinistiska tankarna ifrågasattes, då många människor
kom hem utan ben eller armar.

Genomgången i kapitel 1 pekar på betydelsen av relation mellan individen
och dennes omgivning. Individer med funktionshinder mötte stora svårig-
heter i olika former – icke anpassad fysisk miljö och negativa attityder från
icke funktionshindrade – fram till 1960-talet. Den fysiska miljön började se-
dan att anpassas i takt med förändrade attityder och lagstiftning gällande
människor med funktionshinder. Individer med funktionhinder har nu sam-
ma rättigheter som övriga medborgare till utbildning och arbete på den öpp-
na arbetsmarknaden. En fråga som man kan ställa sig nu är: Vilka förhållande
eller faktorer fungerar idag som barriärer för människor med funktionshinder
i deras försök att få arbete och att etablera eller vidmakthålla sociala relatio-
ner?
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Kapitel 2

Barriärer mot arbete och sociala relationer

Barriärer som funktionshindrade kan möta

Av kapitel 1 har framgått att funktionshindrades situation på arbetsmarkna-
den är svår. Vi har sett att funktionshindrade i större utsträckning är arbets-
lösa än icke funktionshindrade. Medan 54,8% av funktionshindrade hade nå-
gon form av sysselsättning år 1997, så var 70,9% av de icke funktionshindrade
sysselsatta. Om man utgår ifrån att hela samhället, såväl den fysiska som den
sociala miljön fullt ut borde vara anpassad till alla människor, är skillnaden
stor. Om man däremot utgår ifrån att funktionshindrade har sämre förutsätt-
ningar på grund av olika hinder de möter i samhället, då framstår inte skill-
naden som lika stor. Man kan dock konstatera att sysselsättningsgraden är
lägre för människor med funktionshinder trots förbättringar i form av olika
åtgärder, till exempel rehabilitering, integrering, anpassning, tekniska hjälp-
medel och utbildning som har medfört ökade möjligheter för de funktions-
hindrade att delta fullt ut i samhällslivet. Enligt Svanström, Åhs och Stenberg
(1992) är det ett:

... faktum att handikappade hamnar sist i arbetslöshetskön ... Samhäl-
let har vidtagit mängder med åtgärder för att handikappade inte ska
särbehandlas i negativ bemärkelse. Trots det är särbehandlingen legio,
oavsett låg- eller högkonjunktur (s. 101).

Resultatet av en SOU - utredning (1991:46) visar att parallellt med reformer
som främjat funktionshindrades situation, har det uppstått betydande skill-
nader, även mellan grupper med skilda funktionshinder, mellan olika delar
av landet och inom olika samhällssektorer, t.ex. arbetslivet, fritids-, rekrea-
tions- och kulturområden. Skillnaderna innebär att individer med stora svå-
righeter i sin livsföring till följd av sitt funktionshinder, möter de största svå-
righeterna i tillgången till bostad, sysselsättning och arbete, fritid och rekrea-
tion, hälso- och sjukvård, allmänna kommunikationer och information.
Funktionshindrades valmöjligheter är oftast begränsade och de måste ta det
som erbjuds både vad gäller bostad, arbete och fritidsaktiviteter. I utredning-
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en dras slutsatsen att funktionshindrade har otaliga svårigheter att erhålla ett
arbete och föreslås bland annat att insatserna bör samordnas med målsätt-
ningen att stärka arbetsmöjligheten för funktionshindrade. Kommunerna
skall ha ansvaret för sysselsättningen och upprätta planer där olika vägar till
sysselsättning skall behandlas. SOU:s enkätundersökning som innefattade 72
kommuner visar att endast en fjärdedel av kommunerna hade en ordnad sys-
selsättningsplan för funktionshindrade ungdomar mellan 18-25 år. I enkäten
uppgav 62 procent av de funktionshindrade att de saknar daglig sysselsätt-
ning. Dessa resultat väckte frågan om lagstiftningen behövde stärkas för att
kunna garantera sysselsättning till individer med omfattande funktionshin-
der. I utredningen övervägs också om ramlagarna - socialtjänstlagen och häl-
so- och sjukvårdslagen - ger tillräcklig trygghet för funktionshindrade eller
om lagstiftningen skall vara mer styrande.

Denna studies fokus ligger på barriärer som människor med rörelsehinder
kan möta på arbetsmarknaden samt på att beskriva individernas sociala rela-
tioner, såväl i arbetsliv som i arbetslöshet. Jag kommer därför att i de följande
avsnitten redogöra för ett antal studier3 som lyfter fram tänkbara barriärer
som funktionshindrade möter i sin strävan att få arbete. Avsnittet kommer att
följas av en redogörelse kring sociala relationers och det sociala stödets bety-
delse för individen. Forskning som bedrivits angående funktionshindrades
möjlighet att få ett arbete visar på ett komplext problemområde. Dels därför
att funktionsnedsättningen kan vara av skiftande slag och grad, dels därför
att även barriärerna kan vara av skiftande slag och svårighetsgrad.

Gogstad (1968) kartlägger i en avhandling olika barriärer som funktionshind-
rade kan möta i sin strävan att erhålla ett arbete. Gogstads studie bygger på
672 arbetslösa individer som hade hänvisats till yrkesmässig rehabilitering i
Norge. Personerna hade skiftande funktionshinder, tuberkulos, svårigheter i
rörelseförmågan och neurologiska handikapp. 18 månader efter att under-
sökningsgruppen lämnat rehabiliteringsinstitutet var fortfarande 38 procent
arbetslösa. Författaren fann följande barriärer: psykiska besvär, över 45 år,
kvinna, långtidsarbetslöshet före rehabiliteringen och låg utbildningsnivå.

En annan forskare som fokuserat på barriärer som funktionshindrade kan
möta på arbetsmarknaden är Lowe (1997). Författaren presenterar resultat
från tre projekt som genomfördes inom samma område - Wiltshire i Storbri-
tannien - och under samma år. De barriärer som framkom i studien återges i
tabell 3:

                                                
3 Se metoddelen för beskrivning av sökförfarandet.
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Tabell 3: Antal upplevda barriärer i procent

Antal i % Barriärer
51%
50%
47%
43%
42%
34%
32%
19%

Bidragssystemet
Kommunikationsmöjligheter
Brist på information/rådgivning
arbetsgivares attityder
grad av erfarenhet
övrigas attityder
möjlighet till stöd på arbetsplatsen
urval/intervjuprocess

Tabell 3 visar att mellan 40-50 procent uppger bidragssystemet, kommunika-
tionsmöjligheter, brist på information, arbetsgivares attityder och grad av er-
farenhet som barriärer på arbetsmarknaden.

Alla ovan nämnda barriärer bidrar till att människor med rörelsehinder har
begränsat tillträde till arbetsträning. De har inte flexibiliteten att byta  arbets-
plats för att genomgå ny eller ytterligare träning. Resultaten tyder dessutom
på att arbetsgivare inom större företag är mer benägna än arbetsgivare på
mindre företag att rekrytera och behålla funktionshindrade arbetare (Lowe
1997).

Om vi jämför Gogstads (1968) studie med Lowes (1997) kan man se tydliga
skillnader. Gogstad lyfter fram barriärer som kan förknippas med individen.
Till exempel individens psykiska tillstånd, ålder och arbetslivserfarenhet.
Lowe lyfter däremot fokus från individen till miljön och regelsystemet. Till
exempel kommunikationsmöjligheter, brist på information, arbetsgivares och
andras attityder samt bidragssystemet. Att Gogstad mot slutet av 60-talet
lägger fokus på individen kan bero på tidsbundna definitioner av begreppet
handikapp. I avsnittet där begreppet handikapp/funktionshinder definiera-
des framkom att handikapp förknippades med egenskaper hos individen
fram till 70-talet. Sedan har det skett en förskjutning mot samhället, dvs. att
det är den omgivande miljön som handikappar individen (Östnäs 1997:12).
Med tanke på denna förskjutning i definitionen av begreppet handi-
kapp/funktionshinder är det inte konstigt att Lowes senare studie lägger fo-
kus på och lyfter fram faktorer i miljön samt regelsystemet.

Genomgången av Gogstads (1968) och Lowes (1997) studie samt ICHDH - 2
visar att barriärer som funktionshindrade individer möter i sin strävan att er-
hålla arbete är många, av olika slag och svårighetsgrad. Att endast fokusera
på miljön, eller individen är dock otillräckligt. Situationen är mer komplex än
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så, eftersom det sker ett samspel mellan individen och miljön. Med tanke på
denna komplexa situation bör barriärer sökas på olika områden, såsom hos
den enskilde individen, i miljön eller i regelsystemet. Orsakerna till barriärer-
na kan också vara av olika slag, t.ex. funktionshindret, graden av anpassad
miljö, samhällets fördomar, arbetsmarknadsförhållanden eller rådande lagar.

Problematiken att klassificera något som till exempel makro- eller mikronivå
har diskuterats av Layder (1993). Författaren menar att det alltid råder ett
samband mellan makro- och mikroelement genom social aktivitet. Med den-
na problematik i åtanke har jag ändå valt och ansett det vara fruktbart att för
min analys urskilja tre huvudkategorier av barriärer: individrelaterade, miljö-
relaterade och regelrelaterade.

Nedan kommer jag att behandla dessa tre huvudkategorier av barriärer. De
individrelaterade handlar om faktorer hos individen som kan stärka eller för-
sämra individens möjligheter på arbetsmarkanden. Med miljörelaterade bar-
riärer menas faktorer utanför individen, såväl den sociala som den fysiska
miljön, som kan påverka personens möjligheter till arbete. Det kan till exem-
pel röra sig om graden av anpassning av yttre miljön, informationstillgäng-
ligheten och rådande attityder i samhället. De regelrelaterade handlar främst
om faktorer i bidragssystemet som kan fungera som barriärer i sökandet efter
arbete.

Individrelaterade barriärer

Syftet med detta avsnitt är att lyfta fram vissa barriärer på individnivå, dvs.
faktorer hos individen som kan antas vara viktiga och påverka möjligheten
att få arbete. Exempel ges från olika studier på barriärer som kan betraktas
som individrelaterade, till exempel individens motivation, långtidsarbets-
löshet, förväntningar och inlärd hjälplöshet samt utbildningsnivå. Dessa fak-
torer som relateras till individen är ofta inte möjliga att påverka på kort sikt,
utan kräver tid.

Motivation
Termen arbetsmotivation brukar som regel användas för att förklara varför
individer vill arbeta, känner arbetsglädje och arbetar mycket. Motivation är
ett viktigt begrepp, men det råder oklarhet om vad det egentligen står för,
samtidigt som det råder en rik flora av teorier (Schou 1991). Vanligen an-
vänds begreppet arbetsmotivation för att förklara varför människan känner
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engagemang, arbetsglädje och tillfredsställelse. Trots oenighet kring defini-
tionen av begreppet är flera forskare överens om att motivation framförallt
avspeglas i beteendemönster som initiativkraft, intensitet och arbetspresta-
tion (Maer och Braskamp 1986). Evans (1998) däremot menar att  beteende-
mönster såsom initiativkraft, intensitet och arbetsprestation endast är exem-
pel på vad motivation kan se ut som och hur det kan kännas igen, men inte
vad det egentligen är.

Maslows (1954) behovshierarki är en av de bäst kända och mest citerade mo-
tivationsteorierna. Maslows utgår ifrån att individens beteende kan förklaras
utifrån de behov han har i en given situation. Författaren behandlar fysiolo-
giska behov, behov av trygghet, kärlek, uppskattning och behov av självför-
verkligande. Teorin går i stora drag ut på att individen reducerar de spän-
ningar som otillfredsställda behov ger upphov till. När ett behov blivit tillgo-
dosett förlorar det sin kraft som motivationsfaktor, men behov högre upp i
hierarkin ger upphov till nya drivkrafter som individen vill tillgodose. Herz-
berg (1966) överförde Maslows motivationsteori på arbetslivet. Enligt Herz-
berg kan hög motivation nås genom belöningar i olika former, till exempel att
personen får tillfredställa behov såsom att bli uppskattad, att få ansvar och att
utvecklas. I sin diskussion om olika aspekter som motiverar människan att
arbeta lyfter Maccoby (1989) fram liknande aspekter som Maslow pekat på.
Människan motiveras av att arbeta, därför att hon kan utöva engagemang och
uttrycka sig genom arbetet, menar Maccoby. Författaren menar vidare att
även hoppet driver oss att arbeta. Vi hoppas på belöningar genom arbetet så-
som pengar, uppskattning, makt, kunskap och oberoende. En avigsida av
detta är att inte räcka till eller att inte nå sina mål.

Frey (1997) har liksom Maccoby pekat på flera faktorer som påverkar arbets-
motivationen. Författaren ger exempel på tre olika förhållanden som kan öka
personens inre arbetsmotivation. För det första ökar motivationen med in-
tressanta arbetsuppgifter. En annan faktor som ökar arbetsmotivationen är
goda relationer mellan arbetarna; förtröstan, lojalitet och stöd ökar den inre
arbetsmotivationen; och för det tredje ökar arbetsmotivationen med ökad
delaktighet. Med detta vill Frey betona relationen mellan den ekonomiska
och psykologiska betydelsen för motivationen. Författaren menar vidare att
processen att bygga upp arbetsmotivationen går mycket långsammare än att
förstöra den. Clasen, Gould & Vincent (1998) genomförde en jämförande stu-
die mellan Sverige, Tyskland och Storbritannien. Studien visar att de lång-
tidsarbetslösas önskan är att komma in på arbetsmarknaden och att intervju-
personerna från alla tre länderna uppger liknande orsaker till att de vill ar-
beta. De ser det som en fråga om stolthet, självförtroende och oberoende. Ar-
bete ger dessutom struktur och balans till vardagen, och det ger möjlighet att
tjäna tillräckligt för en skälig levnadsstandard.
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Som framgått av denna korta redogörelse är det uppenbart att de olika fors-
karna fokuserar på olika aspekter av motivationen. Maslow koncentrerar sig
främst på att finna förklaringar hos individen såsom fysiologiska behov, be-
hov av trygghet och uppskattning. Andra har lyft fram förklaringar i situa-
tionen, till exempel intressanta arbetsuppgifter. En tredje kategori förklarar
arbetsmotivationen främst som ett samspel mellan individen och situationen.
De olika forskarnas tankar kring arbetsmotivationen gör att de i stor ut-
sträckning kan betraktas som komplementära snarare än motsägande.

Långtidsarbetslöshet
En annan individrelaterad faktor som har betydelse för individens möjlighet
att få arbete är tiden personen stått utanför arbetsmarknaden. Antagandet om
hur långtidsarbetslöshet4 påverkar individen är att ju längre personen går ar-
betslös, desto svårare blir det att få arbete på den öppna arbetsmarknaden.
Personen ger upp och söker arbete i mindre utsträckning. Långtidsarbetslös-
het kan också innebära att individens kunskaper blir mindre attraktiva och
att arbetsgivarna därför kommer att föredra sökanden med nyligen gjorda er-
farenheter från arbetslivet (Isaksson, Stål och Svedberg 1993; Harkman
1999:11). Även Svenning (1993) menar att långtidsarbetslöshet påverkar indi-
videns sökbeteende negativt. Författaren skriver att:

Utan arbetets tidsstrukturering kommer hon bort från sin gamla
dygns- och arbetsrytm och kan ha ”sovmorgnar” likaväl som sena
kvällar. Hon kommer också ifrån ”snacket vid fikabordet” och gemen-
skapen med arbetskamraterna samtidigt som minnet av de konkreta
arbetsuppgifterna blir alltmer diffus ... Det finns också de som efter en
tids sjukskrivning inte vill tillbaka till arbetet (a.a. s. 254).

Carle & Schale (1982) skriver att i början av arbetslöshetstiden är individen
aktiv i sitt sökande efter ett arbete. Då individen inte lyckas att erhålla ett ar-
bete avtar ansträngningarna med tiden och leder till uppgivenhet. Hammar-
ström (1996) menar att det

… i Europa talas allt oftare om att de människor som har varit arbets-
lösa länge har svårt att komma tillbaka till arbetsmarknaden (a.a. s.
247).

                                                
4 Långtidsarbetslöshet definieras av AMS (för personer över 24 år) som en sammanhängande period av
arbetslöshet med en varaktighet av 6 månader. För yngre ungdomar gäller 100 dagar som långtidsarbets-
löshet.
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Isaksson, Stål & Svedberg (1993) beskriver svårigheten att återgå till ett arbete
efter långtidsarbetslöshet på följande sätt:

Till slut blir tiden utan arbete ett arbetshinder i sig och svårigheterna
att bryta passiviteten blir avsevärda. Den ambivalens inför arbete som
man ofta möter hos de långtidsarbetslösa är ett resultat av denna till-
vänjning till en passiv tillvaro och ett liv utan arbete. Identitet och
självkänsla har förändrats och arbete är ofta ett ideal som man inte
egentligen tror sig om att kunna leva upp till själv (a.a. s. 65).

Tanken att långtidsarbetslösa kommer att möta betydande svårigheter att
komma tillbaka till arbetsmarknaden stämmer väl överens med teorin om
inlärd hjälplöshet (Seligman 1975),  som innebär att upplevt självförtroende
påverkar våra handlingar. Inlärd hjälplöshet innebär att en misstro till sin
handlingsförmåga uppstår genom att man inte litar på den p.g.a. misslyck-
anden eller att man tror sig sakna färdigheter som situationen kräver. Detta
betyder att en individ som länge stått utanför arbetsmarknaden kommer att
misstro sin egen handlingsförmåga och få en känsla av hjälplöshet, vilket se-
dan kan leda till utslagning.

Korpis (1994) studie om arbetslöshetens konsekvenser visar på ett negativt
förhållande mellan långtidsarbetslöshet och möjlighet att erhålla arbete på
den öppna arbetsmarknaden i Sverige. Studien tyder dessutom på att en hög-
re grad av arbetslivserfarenhet och utbildning ökar möjligheten att erhålla ar-
bete.

Enligt Huggare (1998) var år 1994 var sjätte 20-64 åring utanför arbetsmark-
naden. Av dessa var endast 16 procent föräldralediga, studerande eller värn-
pliktiga. Huggare beräknar att år 1994 tillhörde 730 000 (14% av befolkningen
i åldern 20-64 år) riskgruppen. Riskgrupp definieras såsom ”personer som
bedöms antingen vara permanent utanför arbetslivet eller som riskerar att
hamna i detta tillstånd” (a.a. s. 15).

I en tidigare nämnd jämförande studie mellan Sverige, Tyskland och Storbri-
tannien fann Clasen, Gould & Vincent (1998) att ju längre arbetslösheten höll i
sig, desto mer anpassade sig individerna till den nya situationen. Författarna
fann också att långtidsarbetslösheten har en negativ påverkan på självförtro-
endet. Intervjupersonerna rapporterar till exempel känslor såsom ensamhet,
isolering och förlust av självrespekt.

Även nationella skillnader som Clasen, Gould & Vincent fann gäller framför-
allt långtidsarbetslöshetens inverkan på individernas motivation. Svenska
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intervjupersoner verkade relativt inaktiva i sökandet efter arbete. Vissa be-
sökte arbetsförmedlingen för att se om det fanns något lämpligt arbete utan-
nonserat, men de hade lite eller inget hopp om positivt resultat. I Tyskland
var alla registrerade hos arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen har även
hand om arbetslöshetsersättningen. De flesta arbetslösa i Tyskland hade en
regelbunden kontakt med arbetsförmedlingen och hoppades på anställning. I
Storbritannien till skillnad från Sverige och Tyskland krävs regelbundna
kontakter med arbetsförmedlingen för att personen skall få arbetslöshetser-
sättning. Resultaten tyder på att de dessutom måste uppvisa att de är aktivt
arbetssökande. De svenska intervjupersonerna var minst aktiva i sökandet
efter arbete (Clasen, Gould & Vincent 1998). Skillnaderna kan vara orsakade
av att individerna i både Tyskland och Storbritannien känner sig tvungna till
kontakt med arbetsförmedlingen för att få arbetslöshetsersättning.

Det finns också olika studier som har fokuserat på förhållandet mellan lång-
tidsarbetslöshet och individens förväntningar att få arbete samt arbetslöshe-
tens påverkan på individens självförtroende. Rodriguez (1997) menar till ex-
empel att långtidsarbetslöshet tillsammans med individens förväntningar på
framgång styr personens sökbeteende efter nytt arbete. De arbetslösa, vilka
har höga förväntningar på framgång i sitt sökande efter arbete och vilka vär-
derar arbetet högt kommer att visa större motivation i sitt sökande. Hos dessa
personer kommer även depressionskänslorna efter misslyckade försök att
vara av högre intensitet än för personer som upprätthåller låg förväntan om
framgång.

Seligmans (1975) teori om inlärd hjälplöshet har vidareutvecklats av Abram-
son et. al. (1978:87). I grund och botten anser dessa att inlärd hjälplöshet upp-
står då individen märker en brist på tänkbara möjligheter mellan sina hand-
lingar och handlingarnas resultat. Arbetslöshet kan som tidigare konstateras,
vara en situation där hjälplöshet framkallas. Då en person förlorar sitt arbete
och är oförmögen att hitta ett nytt, lär sig denna person att hans/hennes
handlingar och tidigare erfarenheter inte är tillräckliga för att kunna ge re-
sultat. I en sån situation anser Rodriguez (1997) att individen kan utveckla tre
former av brister, vilka benämns som motivationella, kognitiva och emotio-
nella brister. Den motivationella bristen leder till att man gör allt mindre för
att få ett arbete. Den kognitiva bristen innebär att nya responser som har en
möjlighet till framgång hämmas. Den emotionella bristen hänför sig till de-
pressiv påverkan. Dessa tre brister är gemensamma för alla arbetslösa, såväl
yngre som äldre. Inlärd hjälplöshet uppstår alltså då individen lär sig att de-
ras ansträngningar och handlingar inte leder till arbete samt att det inte spe-
lar någon roll vad de än gör. Dessa faller då i en situation av inlärd hjälplös-
het (Rodriguez 1997).
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Författaren menar vidare att arbetslöshet i kombination med misslyckade för-
sök att hitta arbete har en negativ påverkan på individens självförtroende.
Rodriguez menar utifrån Bandura (1977) att självförtroendet syftar på perso-
nens bedömning av hur väl han/hon tror sig kunna utföra en speciell hand-
ling i en speciell situation. Winefield et.al. (1992) visar genom en studie på
unga (18-20) att arbetslösa som tillskriver förlusten av arbete (misslyckanden)
till externa faktorer har högre självförtroende än de som tillskriver förlusten
till inre faktorer. Även Edholms (1999) studie fokuserar på människors tro på
sina möjligheter att få arbete. Genom en enkät fick 5000 slumpmässigt valda
arbetslösa personer svara på vad de trodde om sina möjligheter att få arbete
inom sex månader. Samtliga i undersökningen följdes sedan upp fram till
dess att deras arbetslöshet avbröts på något sätt. Resultaten tyder på stora
skillnader mellan individerna. De som uppskattade sina förutsättningar som
mycket goda hittade arbete nästan åtta gånger snabbare än de som hade be-
dömt sina möjligheter som dåliga. Naturligtvis kan dessa personer som upp-
skattade sina förutsättningar som goda även haft bättre förutsättningar än de
övriga. Detta framgår dock inte av Edholms studie.

Utbildningsnivå
Många studier har generellt visat ett positivt samband mellan utbildning och
möjligheter på arbetsmarknaden. Det är således ett välkänt förhållande att de
sämst utbildade löper störst risk att drabbas av arbetslöshet och också av
långtidsarbetslöshet. Det är också väl belagt att icke funktionshindrade per-
soner med akademisk utbildning alltid haft lättare än individer utan akade-
misk utbildning att få arbete med högre status och högre lön.

Individer med endast grundskole- och gymnasieutbildning finns i större ut-
sträckning utanför arbetsmarknaden jämfört med dem som har högsko-
le/universitetsexamen (Harkman 1991). Enligt Harkman har förändringen på
arbetsmarknaden mot ökade utbildningskrav försvårat för lågutbildade, som
blir av med sin anställning, att få nytt arbete. Författarens studie tyder på att
individer med lägre utbildning är mera arbetslösa än de med högre utbild-
ning. Enligt Korpi (1994) beror sannolikheten för övergång från arbetslöshet
till sysselsättning i hög grad på individens utbildningsnivå och arbetslöshe-
tens varaktighet.

Statistiska centralbyråns undersökning om utbildningens betydelse för kon-
kurrensen på arbetsmarknaden tyder på att arbetslösheten under perioden
1970 - 1990 har varit högst för de lågutbildade. De lågutbildade bytte arbeten
i större utsträckning, hamnade på lägre kvalifikationsnivåer, hade lägre in-
komst och slutade förvärvsarbeta i större utsträckning. De lågutbildade som
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grupp får först lämna arbetsmarknaden vid dåliga tider och har de högsta ar-
betslöshetsnivåerna samt de längsta arbetslöshetstiderna (SCB 1996:2).

Utbildningens betydelse har även diskuterats av Björkeroth och Karlsson
(1997). Författarna kom fram till att högskoleutbildning innebär större möj-
ligheter än enbart gymnasieutbildning. Detta framgår av en enkätundersök-
ning genomförd år 1996 med 11 400 personer som avslutat gymnasieskolan
respektive examinerats från högskolan år 1993. Tre år efter avslutat utbild-
ning fanns stora skillnader mellan grupperna gällande sysselsättning. De in-
divider som hade högskoleutbildning förvärvsarbetade i större utsträckning
än personer med enbart gymnasieutbildning - åtta av tio jämfört med fyra av
tio.

Utbildning är alltså ett viktigt medel för individen att konkurrera på arbets-
marknaden. Individens utbildning har även betydelse för lönenivån, dvs. ju
högre utbildning, desto högre position och högre inkomst. För funktions-
hindrade blir utbildningsfaktorn speciellt betydelsefull i konkurrensen om
jobb på arbetsmarknaden, eftersom de i allmänhet saknar arbetslivserfarenhet
och därför inte kan kompensera en bristande utbildning med tidigare ar-
betsmeriter.

I en undersökningen genomförd av SCB (1997:91) ingick 15 000 personer som
intervjuades. Studien bekräftar att de funktionshindrade har lägre utbildning
jämfört med befolkningen i övrigt. Resultatet visar även på att 31% av de
funktionshindrade jämfört med 22.7% av befolkningen totalt, endast har för-
gymnasial utbildning. Vad gäller eftergymnasial utbildning har 18.4% av de
funktionshindrade, jämfört med 27.6% av befolkningen totalt. I dessa jämfö-
relser ingår de funktionshindrade i gruppen befolkningen totalt, vilket inne-
bär att jämförelserna skulle bli ännu större om de funktionshindrade inte
hade inkluderats i befolkningen totalt.

Även Statens institut för särskild utbildning (SISUS; Blom 1997) har kartlagt
andelen funktionshindrade elever/studenter i skolan (grundskolan, gymna-
sieskolan och högskolan). Studien visar på att det är få studenter med funk-
tionshinder som studerar vidare efter gymnasiet (se tabell nedan).

Tabell 4: Antalet elever/studenter i grundskolan, gymnasiet och högskolan
med funktionshinder. Inom parentes anges det totala antalet ele-
ver/studenter (Blom 1997, s. 9):

1993/94 1994/95 1995/96
Grundsko-
lan

6027 (894 589) 6489 (917 335) 6534 (947 258)
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Gymnasie-
skolan

1877 (313 662) 2022 (309 952) 2003 (312 375)

Högskolan 254 (235 761) 327 (250 294) 384 (269 873)

Man kan notera en svag ökning av elever/studenter med funktionshinder
mellan 1993/94 och 1995/96. Läsåret 1993/94 var andelen elever/studenter i
grundskolan 0,67 procent (6027), för gymnasiet 0,60 procent (1877) och för
högskolan 0,11 procent (254). För läsåret 1995/96 ökade andelen ele-
ver/studenter med funktionshinder i grundskolan till 0,69 procent (6534). För
gymnasieskolan är motsvarande andel 0,64 procent (2003) och för högskolan
0,14 procent (384). Siffrorna visar att andelen funktionshindrade i högskolan
är mycket låg jämfört med andelen i grundskolan och gymnasieskolan. Ta-
bellen redovisar endast elever/studenter med funktionshinder som utgjort ett
statistiskt underlag, dvs. grupperna rörelsehindrade, blinda/synskadade och
hörselskadade/döva.

Internationellt kan de funktionshindrades utbildningssituation se ut ungefär
på samma sätt som i Sverige. Aktuella data visar att många människor med
funktionshinder saknar lämplig utbildning för arbete. I Spanien saknar 80%
av vuxna funktionshindrade utbildning efter “primary school” och endast 11
procent fortsätter med studierna efter “secondary school”.5 I Storbritannien
har 46 procent fortsatt efter primary school och 33 procent efter secondary
school (Russel 1998). Författaren menar att forskningen har visat att funk-
tionshindrade människor utesluts från arbetsmarknaden på grund av låg ut-
bildningsnivå, otillgängliga arbetsplatser och arbetsgivarnas fördomar.

Sammanfattning
Som framkommit påverkas individens arbetsmotivation av olika aspekter.
Enligt Maccoby (1989) och Frey (1997) skall framväxten och förändringen av
arbetsmotivationen ses utifrån olika motivationshöjande faktorer, såsom
pengar, uppskattning, makt, oberoende, intressanta arbetsuppgifter och soci-
ala relationer.

När vi betraktar den påverkan som långtidsarbetslöshet har på den enskilde
individen visar olika studier att bristande motivation, självförtroende och en
inlärd hjälplöshet kan orsakas av långtidsarbetslöshet. En annan individrela-
terad barriär orsakad av långtidsarbetslöshet är till exempel att långtidsar-
betslöshet påverkar individens kunskaper på ett negativt sätt. De arbetslösas
kunskaper kan bli mindre värda på grund av den snabba utvecklingen i sam-

                                                
5 I Storbritannien motsvarar Primary school en skola för barn under 11 år. Secondary school är en skola
för unga mellan 11 och 18 år (Collins English Dictionary)
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hället. Arbetslösheten och i synnerhet långtidsarbetslösheten har även en de-
pressiv påverkan på människan.

Redovisningen visar dessutom på ett samband mellan arbetslöshet och låg
utbildning. Det är främst individer med låg utbildning som finns bland de
arbetslösa. Olika studier visar generellt på ökad sannolikhet för övergång
från arbetslöshet till sysselsättning med högskoleutbildning, jämfört med en-
dast grundskole/gymnasieutbildning. Det är dessutom de lågutbildade som
först får lämna arbetsmarknaden vid lågkonjunkturer.

Miljörelaterade barriärer

De miljörelaterade barriärerna delas i det följande avsnittet in i barriärer or-
sakade av den yttre fysiska miljön och av den sociala miljön. Till den fysiska
miljön räknas byggnader, informationstillgänglighet, offentliga kommunika-
tioner etc. Till den sociala miljön räknas omgivningens, chefernas, kollegernas
och myndighetspersonernas attityder gentemot funktionshindrade männi-
skor. Jag vill redan här betona vikten av attityder och värderingar, eftersom
funktionshindrades situation generellt påverkas av samhällets värderingar
och attityder. Värderingarna påverkar och reglerar olika institutioners stad-
gar och handläggning av funktionshindrade samt utformningen av socialpo-
litiska åtgärder.

Yttre fysisk miljö
En tillgänglig fysisk miljö är en gemensam angelägenhet för samtliga med-
borgare. Det kan vara gynnsamt för alla att bygga tillgängliga miljöer. Då kan
många människor ha reguljära arbeten, utan att bli arbetshandikappade.
Dock är inte generellt anpassade arbetsmiljöer tillräckligt, eftersom olika
funktionshinder kräver olika lösningar. Man måste se såväl till vilka fysiska
som psykiska resurser varje individ har. Idag har tillgängligheten för funk-
tionshindrade förbättrats tack vare ny teknik och de kan röra sig ute i sam-
hället på ett helt annat sätt än tidigare. Dock utesluts funktionshindrade fort-
farande från stora delar av samhället på grund av bristande handikappan-
passning. Anpassning av den fysiska miljön som möjliggör att funktionshind-
rade kan komma in i olika lokaler är en förutsättning för att funktionshindra-
de överhuvudtaget skall kunna delta i olika sociala verksamheter. Enligt SOU
(1991:46) behövs förbättringar av befintliga miljöer och verksamheter och
planering och genomförande av nya åtaganden samt kunskaper om teknikens
hinder och möjligheter för funktionshindrade. Det mesta i den yttre fysiska
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miljön behöver anpassas för att funktionshindrade skall kunna anställas och
utföra sitt arbete. Det behövs bättre anpassade lokaler och arbetsredskap (Ab-
rahamsson & Lindberg (1995). Författarna betonar även nödvändigheten av
handikappanpassade tåg, bussar och effektivare färdtjänst för rörelsehindra-
de. Färdtjänsten fungerar dåligt på grund av att det förekommer en flora av
taxeringssystem menar de.

Barnes (1991) anser att funktionshindrade generellt har svårigheter att utföra
även de mest rutinmässiga dagliga sysslorna, mycket på grund av en övervä-
gande otillgänglig miljö. Författaren menar dock att det idag råder större
medvetenhet om att funktionshindrade individer - i sin dagliga livsföring -
konfronteras med olika barriärer i miljön, där tillträdet till byggnader, gator
och platser oftast är omöjligt.

De miljörelaterade barriärerna inspirerade Marklund (1995) till hans s.k.
”utstötningsmodell”, vilken innebär att negativa förhållanden i arbetet och på
arbetsmarknaden såsom dålig fysisk arbetsmiljö och konjunkturförändringar
fungerar som orsaksfaktorer till sjukskrivningar och förtidspensioneringar.
De negativa förhållandena i arbetet och på arbetsmarknaden skapar olika
sjukdomar och påfrestningar på individen.

Den fysiska miljön har alltså speciellt stor betydelse för människor med rörel-
sehinder. Hand i hand med att det personrelaterade synsättet på handikapp
ändrats till ett miljörelaterat har stora förändringar skett inom den fysiska
miljön. År 1967 fick vi i Sverige en paragraf 42 a i Byggnadsstadgan, som på-
bjöd att offentliga lokaler skulle anpassas för människor med funktionshin-
der. Denna paragraf omfattar från och med 1970 arbetslokaler och från och
med 1976 även bostäder. Ändå möter funktionshindrade otaliga barriärer i
miljön menar Kohlström (1996). Enligt Barnes (1991) når exempelvis inte
funktionshindrade dagliga bruksföremål som de icke funktionshindrade tar
för givet. Detta innebär att funktionshindrade är en grupp som möter många
hinder i sin livsföring även i dagens samhälle. Barron (1997) skriver så här:

... various youth activities, for instance, are not accessible for mobility
disabled youth people. Some public transport in Sweden is not acces-
sible for wheelchairs, which means that young wheelchair users are
required to travel by other means than their non-disabled friends (s.
33).

Det finns alltså omfattande studier som påvisar att den fysiska miljön inte är
anpassad för människor med funktionshinder. Särskilt stora sociala olikheter
går att finna i storstäder, där det finns svårtillgängliga byggnader och an-
läggningar som utgör en grund till segregering. Dessa förhållanden som leder
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till olika former av segregering skapar även en kulturell imperialism i sam-
hället (Imrie 1996). Imrie hänvisar till en undersökning genomförd i USA som
visar att den mest signifikanta svårigheten som individer med funktionshin-
der konfronteras med är rörligheten som en följd av offentliga kommunika-
tioner, trappor och trottoarkanter. Därför, menar Imrie, att marginalisering av
individer med funktionshinder från arbetsplatser oftast har lite samband med
deras skada eller funktionsnedsättning. Den viktigaste orsaken är en otill-
gänglig miljö.

Enligt Weisman (1992) är fysiska barriärer i grunden sociala och kulturella
produkter som är starkt kopplade till social status och makt.

Handikappombudsmannen (1996) har utifrån FN:s rekommendationer utfört
en omfattande undersökning gällande bland annat tillgänglighet avseende
utbildning och information i Sverige. Enkäter skickades till samtliga 288
kommuner.6 Resultatet visar på stora brister i kommunerna. Bristerna gäller
bl.a. tillgänglighet till skolor och bibliotek. Trots att lagstiftningen i Sverige
sedan 1967 haft krav på att miljön/omgivningen skall kunna nås och använ-
das av individer med funktionshinder, visar undersökningen även på barriä-
rer såsom svårigheter att klara nivåskillnader, markbeläggningar och trotto-
arkanter i miljön. I de kommuner som ingår i undersökningens resultatredo-
visning förekommer totalt 3 802 grundskolor. Av dessa har endast 1 765
(46%) en minimianpassning för rörelsehindrade, medan övriga helt saknar
anpassning. En minimal anpassning av samtliga bibliotek förekommer endast
i 35% av kommunerna. Tillgänglig information i den centrala kommunala
förvaltningen förekommer i 35% av alla kommuner på kassett, på internet i
20% av kommunerna och endast 4% av kommunerna har information i
punktskrift. Hela 33% av kommunerna tar inte fram information i anpassad
form ens vid förfrågan (Handikappombudsmannen 1996).

Med tanke på den hårda konkurrensen på arbetsmarknaden och högre studi-
ers betydelse genomförde Statens institut för särskilt utbildningsstöd (SISUS)
en undersökning om bristerna i tillgängligheten gällande högskolornas och
universitetens fysiska miljö. SISUS undersökning visar att 35 procent av uni-
versiteten och högskolorna bedriver undervisning i lokaler som inte uppfyller
kraven för grundtillgänglighet för rörelsehindrade. Det är de universitet och
högskolor som genomför sin verksamhet i äldre lokaler som har de största
bristerna. Knappt 10 procent av institutionerna har kontrastmarkering i trap-
por och hissar som är utrustade med punktskrift. Gällande studentkårer och

                                                
6 268 kommuner besvarade enkäten. Sju kommuner skulle komma in med svaren senare, därför omfattas
de inte av resultaten. De övriga (13 kommuner) har inte besvarat enkäten trots skyldighet att lämna in-
formation på förfrågan från Handikappombudsmannen.
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studentnationer visar undersökningen att 45 procent har grundtillgänglighet
för rörelsehindrade. Av de 50 000 studentbostäder som omfattas av studien är
300 anpassade för rörelsehindrade och 79 anpassade för allergiker (Blom
1997).

Ovanstående studier visar på olika barriärer i den fysiska miljön som medför
att individer med funktionshinder blir mer eller mindre handikappade i för-
hållande till människor utan funktionshinder.

Myndighetspersoners attityd gentemot individer med funktionshinder
Hur man bemöter andra människor är till stor del ett resultat av värderingar.
Många barriärer som orsakas av attityder och fördomar orsakas av brist på
kunskaper och erfarenheter om funktionshindrade och deras möjligheter.
Barron (1997) visar genom sin studie att den fysiska funktionsnedsättningen
påverkar synen på individen.

The interviews demonstrate that having a physical impairment can
mean being seen as unfit for any duties in military service, and thus
subject to automatic exemption, despite the expressed wish to partici-
pate (Barron 1997, s. 33).

Lewin (1998) hävdar att hur problem uppfattas och vilka mål och lösningar
som föreslås ytterst är beroende av myndighetspersonernas värderingar och
verklighetsuppfattning. Detta innebär att en förutsättning för att de profes-
sionella skall kunna hjälpa funktionshindrade förbi olika barriärer är att de
har en positiv syn och inställning. Författaren menar att det finns olika upp-
fattningar om funktionshinder och urskiljer sex olika värderingar som kan fö-
rekomma hos de professionella: 1. att funktionshindrade är svaga och utsatta,
2. att funktionshindrade är starka och kan hävda sina intressen, 3. att funk-
tionshindrade hotar samhällsintressen, 4. att funktionshindrade gagnar sam-
hällsintressen, 5. att funktionshindrade utgör en naturlig variation hos be-
folkningen och 6. att omgivningen handikappar funktionshindrade.

Lewin tydliggör innehållet i ovanstående uppfattningar genom att granska
begreppet ”handikapp”. Vad gäller uppfattningen att funktionshindrade är
svaga och utsatta, så har begreppet handikapp använts som synonym för or-
den vanför och invalid. Vanför avser rörligheten hos människan. Invalid
kommer från latinets invalidus som innebär kraft-, orkes- eller maktlös. Be-
greppet handikapp härstammar från engelskan och har använts i sportsam-
manhang, då den svagare tävlande ges fördel. Det är detta synsätt som be-
traktar funktionshindrade som svaga, dvs den enskilde individen betraktas
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som avvikare och tillskrivs en nedvärderande etikett. Här definieras också
problem som en oförmåga hos individen.

Det andra synsättet att funktionshindrade är starka och kan hävda sina in-
tressen har framförallt framförts av handikapprörelsen. Rehabiliterinsforska-
ren Fugl-Meyer (1992) talar om coping, vilket syftar på att den funktionshind-
rade kommer att anpassa sig och återuppta sin livstillfredsställelse. Genom
copingstrategin erkänner man funktionshindret samtidigt som man menar att
funktionshindret inte avser hela personligheten (Lewin 1998) .

Den tredje och fjärde uppfattningen är att funktionshindrade företräder in-
tressen i samhället. Här jämför Lewin (1998) funktionshindrade med andra
grupper såsom fackliga, etniska och religiösa.

Enligt den femte uppfattningen skall ett funktionshinder betraktas som en
naturlig variation. På samma sätt som blonda, svarthåriga, korta, långa,
snälla, kriminella är naturliga variationer i samhället, är även funktionshin-
der det.

Eftersom de flesta vid stigande ålder kommer att få en eller flera funktions-
hinder borde åtgärder som ökar tillgängligheten för funktionshindrade även
vara bra för icke funktionshindrade, menar Lewin. De fem nu nämnda syn-
sätten fokuserar på individen. Den sjätte uppfattningen förskjuter fokus från
individen till miljön, dvs. att omgivningen handikappar individer med funk-
tionshinder. Här menar man att det inte räcker med insatser riktade mot in-
dividen, utan samhället måste utvecklas och säkerställa en generell tillgäng-
lighet (a.a.).

I ett hårt samhälle med en hård samhällsutveckling blir betydligt fler
människor handikappade. Ju mer intolerans i arbetslivet, skolor och
andra ställen i samhället, desto fler människor får beteckningen
”handikappade” (Svanström, Åhs & Stenberg 1992, s. 29).

Mot bakgrund av kritik som personer med funktionshinder har riktat mot an-
ställda inom bland annat socialtjänsten, försäkringskassan, hälso- och sjuk-
vården och skolan fick Stiftelsen Samhällsvetenskapliga forskningsinsti-
tutionen i Uppsala (SAMU), av Utredningen om bemötande av personer med
funktionshinder, 1997 i uppdrag att undersöka på vilket sätt arbetsför-
hållanden samt anställdas grundinställning påverkar mötet med människor
med funktionshinder (SOU 1998:121).

Resultaten av studien visar att cirka 50 procent av personalen inom försäk-
ringskassan och 45 procent inom socialtjänst, vården och skolan anser att
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funktionshindrade individer blivit mer otåliga under senare år. Då det gäller
uppfattningen att funktionshindrade blivit mer krävande menar 70 procent
inom försäkringskassan, 60 procent inom skolan och 55 procent inom social-
tjänsten och vården att så är fallet (a.a.).

Syftet med en fråga i undersökningen var att granska hur personalen upp-
fattade attityderna till funktionshindrade såväl inom andra områden som
inom det egna arbetsområdet. Följande resultat framkom:

Uppfattningen att negativa attityder mot personer med funktionshin-
der är vanligt förekommande, är vanlig inom vårdsektorn. Och det
gäller då inte bara åsikter om förhållanden inom verksamhetsområden
utanför det egna. Här finns också i stor utsträckning en kritisk själv-
bild: var fjärde anställd inom vårdsektorn tror att personer med funk-
tionshinder ofta möter negativa attityder när de kommer i kontakt
med hälso- och sjukvården. Men en ännu större andel av vårdperso-
nalen tror att sådana negativa attityder är vanligt förekommande inom
andra områden. 38% av vårdpersonalen tror att så är fallet vad gäller
försäkringskassan, 35% tror att så är fallet vad gäller skolan, och 28%
tror att så är fallet beträffande socialtjänsten.

Personalen inom socialtjänsten har i stor utsträckning en negativ bild
av de attityder gentemot personer med funktionshinder som finns
inom vården och försäkringskassan. 36% av socialtjäntpersonalen tror
att funktionshindrade personer ofta möter en negativ attityd när de
kommer i kontakt med hälso- och sjukvården, och 22% av dem tror att
en negativ attityd är vanligt förekommande inom försäkringskassan.

Inom försäkringskassan har man i mindre utsträckning en negativ
bild av vilka attityder som är förhärskande inom andra sektorer. Mest
”pessimistisk” är man där beträffande förhållandena inom skolan.
Drygt 20% av personalen inom försäkringskassan tror att funktions-
hindrade personer möter negativa attityder när de kommer i kontakt
med skolan. Inom socialtjänsten tror 16% av försäkringskasseperso-
nalen att det är vanligt med negativa attityder (SOU 1998:121. s. 80).

Tanken med utredningen var att fånga myndighetspersonernas grund-
läggande inställning till personer med funktionshinder. På frågan om det är
befogat att nedprioritera stödet till individer med funktionshinder, svarade
22 - 29 procent instämmande. På påståendet att stödet till personer med
funktionshinder är så stort att det inte är motiverat att göra ytterligare sats-
ningar, var det 27 - 49 procent som anser att ytterligare satsningar inte är mo-
tiverat (SOU 1998:121).
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Arbetsgivares attityder
Lewins (1998) tes om att hur problem uppfattas och vilka mål och lösningar
som föreslås, ytterst är beroende av myndighetspersonernas värderingar kan
också överföras på arbetsgivarna. Hur de uppfattar funktionshindrade män-
niskor, om de kan tänka sig anställa eller inte är beroende av deras värde-
ringar. Abrahamsson och Lindberg (1995) betonar vikten av både kunskap
och ändrade attityder för att fler individer med funktionshinder skall få jobb.
Författarna menar att ändrade attityder är speciellt viktigt hos arbetsgivarna.
Deras inställning är avgörande för att funktionshindrade ska kunna erhålla
ett arbete.

Enligt Abrahamsson & Lindberg (1995) har arbetsgivarna en negativ attityd
gentemot individer med funktionshinder. Författarna menar att den negativa
attityden beror på bristande kunskap om olika funktionshinder och de funk-
tionshindrades möjlighet att utföra olika arbetsuppgifter. Söder (1994) har
genomfört en studie om arbetsgivares attityder gentemot funktionshindrade.
Undersökningen är komparativ och en jämförelse mellan privata och offentli-
ga arbetsgivare. De arbetsgivare som intervjuades var direkt involverade i
rekrytering av personal. Åtta individer från företaget Volvo och åtta från So-
cialförvaltningen i Göteborgs kommun intervjuades.

Resultaten ligger i linje med Abrahamssons & Lindbergs (1995) uppfattning
att arbetsgivarnas negativa inställning beror på avsaknad av kunskap. Söders
studie visar att både den offentliga och privata arbetsgivaren undviker att an-
ställa människor med funktionshinder genom att använda sig av såväl hälso-
undersökning som intervjuer. I båda fallen fanns ambitionen att anställa den
bästa möjliga arbetsstyrkan. Funktionshinder betraktas som negativa och re-
sultatet pekar på att man systematiskt undvek att rekrytera människor med
funktionshinder. De arbetsgivare som ingick i studien har uppfattningen att
funktionshinder innebär begränsad arbetskapacitet eller besvär för arbets-
platsen. Arbetsgivaren visste heller inte exakt vad följden av funktionshinder
skulle innebära för arbetsprestationen;

He makes a guess based on a correlation beween disability and
”problems” - - difficulties with fellow workers, need for adaptation,
less than 100 percent work capacity and the applicant with disabilities
is most often turned down (Söder 1994,  s. 133).
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Sammanfattning
Trots att det skett stora förbättringar i den fysiska miljön möter funktions-
hindrade på barriärer av skilda slag. Till exempel trottoarkanter, trappor,
trånga passager, ej tillräckligt bra fungerande färdtjänst och otillgänglig in-
formation. Genom dessa barriärer försvåras tillträdet till olika byggnader och
gator, vilket får konsekvenser för funktionshindrades livsföring.

Olika studier tyder på brister i tillgängligheten till skolor, bibliotek och in-
formation. Andra barriärer som har lyfts fram är barriärer i form av attityder
och fördomar hos såväl myndighetspersoner som arbetsgivare. Anledningen
till den negativa attityden och fördomarna är oftast bristande kunskaper.
Andra forskare förknippar de olika miljörelaterade barriärerna med makt och
social status (Weisman 1992).

Regelrelaterade barriärer

Med regelrelaterade barriärer menas här faktorer i lagstiftningen och social-
försäkringen som kan utgöra barriär och minska funktionshindrade männi-
skors möjlighet att få arbete. Lagstiftningen har inflytande både över de indi-
vidrelaterade och miljörelaterade barriärerna.

Med tanke på det obetydliga stöd funktionshindrade tidigare kunde få från
samhället, var familjesituationen och det sociala nätverket av oerhörd stor
betydelse för individer med funktionshinder fram till början av 1900-talet. De
funktionshindrade som hade mist sina föräldrar var därför särskilt utsatta.
Sedan mitten av 1900-talet har mycket gjorts för att demokratisera samt för
rätten att bli hörd och respekterad som en fullvärdig medborgare. Detta är en
följd av en allmän demokratiseringsprocess i hela samhället. Det karaktäris-
tiska för vår tids trygghetspolitik är att stöd och hjälp nu ses som en medbor-
gerlig rättighet och man har övergått från hjälp i form av enskilda insatser till
ett ökat samhällsansvar. Förhammar (1995) menar att mönstret i hjälpen och
undervisningen av funktionshindrade är att den först började genom privata
initiativ. De privata institutionerna eller anstalterna fick statliga bidrag för att
därefter successivt övertas av samhället.

Det är genom olika politiska beslut som man har försökt få de funktionshind-
rade att så långt som möjligt bli oberoende av sin funktionsnedsättning och få
möjlighet att på lika villkor delta i olika aktiviteter i samhället. De politiska
besluten har till stor del påverkats av och har sin grund i: 1. Kristna värde-
ringar, 2. Ekonomiska motiv och 3. En reaktion mot rashygieniska tankar.
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Holgersson (1997) skriver till exempel  att det var den katolska kyrkan som
började organisera den första hjälpen till fattiga, gamla och sjuka. Genom
kyrkan infördes till exempel lagen om ett ”tionde” av böndernas säd som
skulle gå till de fattiga.

Olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder fram till slutet av 30-talet och början
av 40-talet var främst riktade mot icke funktionshindrade arbetslösa indivi-
der. I slutet av 30-talet kom diskussioner om arbetsmarknadspolitiska åtgär-
der för de funktionshindrade igång. Efter andra världskriget ökade dessa
diskussioner ordentligt på grund av flera omständigheter. Till exempel fram-
hölls i vissa europeiska länder ett moraliskt ansvar gentemot krigsinvalider-
na. I Sverige framfördes framförallt humanitära och solidariska skäl av han-
dikappföreträdare, men också ekonomiska motiv, t.ex. att tillvarata de ar-
betshandikappades arbetsförmåga. Kontentan av dessa diskussioner blev
uppbyggandet av den s.k. arbetsvården under 40-talets senare hälft. Arbets-
vården hade i princip två målsättningar: att förbereda arbetslösa arbetshan-
dikappade för återplacering på den öppna arbetsmarkanden och att ge alter-
nativa sysselsättningar åt den som stod utanför och inte kunde förankra sig
på den öppna arbetsmarknaden. De arbetspolitiska åtgärderna fortsatte un-
der 50-talet, fast i en mer medveten strategi för full sysselsättning. Utgångs-
punkten var den Rehn-Meidnerska modellen som bl.a. innebar en aktiv ar-
betsmarknadspolitik som skulle underlätta anpassnings- och rörlighetsåtgär-
der samt selektiva sysselsättningsskapande åtgärder. Målsättningen för ar-
betskraftdeltagandet för alla grupper i samhället höjdes ytterligare i slutet av
60-talet. Detta gällde även funktionshindrade personer. Genom den ”nya ar-
betsrätten” utvecklades lagstiftningen under 70-talet. Lagstiftningen omfatta-
de t.ex. medbestämmande i arbetslivet och nya regler om anställningsskydd,
som innebar turordningsregler vid uppsägning och att de arbetshandikappa-
de fick tillträde till arbetslivet på den öppna arbetsmarknaden (Trygged
1996).

Regelsystemet som barriär
Utvecklingen under 1900-talet har inneburit fördelar för individer med funk-
tionshinder. Det positiva är förbättrade levnadsvillkor tack vare utbyggnaden
av den offentliga sektorn, handikappersättning, förtidspension, hemtjänst,
personlig assistens, bilstöd och färdtjänst. Samtidigt med denna positiva ut-
veckling finns motstridiga tendenser, dvs. barriärer från regelsystemet, t.ex.
bygglagstiftningen som försvårar för funktionshindrade genom att tillgodose
byggintressenternas önskan om mindre detaljreglering. Detta drabbar funk-
tionshindrades behov av anpassat byggande. Ett annat exempel är den kom-
munala färdtjänsten. Trots att den knappast i någon kommun fullt tillgodoser
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funktionshindrades behov av förflyttning som kan likställas med övriga
medborgares, drabbas den av besparingar (Ekensten 1996). Författaren beto-
nar starkt vikten av synen på funktionshindrade för utvecklingen av regelsy-
stemet. Om funktionshindrade ses av beslutsfattare och allmänheten som
vårdobjekt, individer som avviker och inte tillhör det vanliga samhället, blir
det enklare och naturligare att begränsa tillgängligheten i den fysiska miljön,
ransonera färdtjänst och hålla tillbaka funktionshindrade i torftiga livsvillkor.
Man bedömer kort sagt vad som är lagom för funktionshindrade, och så får
funktionshindrade nöja sig med den nivån.

Detta slags diskriminering, att man ser och behandlar funktions-
hindrade som funktionshindrade och inte som jämlikar med självklar
rätt till delaktighet på lika villkor, har sin givna förankring i det histo-
riska beroendet, det historiska utanförskapet, och det hotar ständigt, i
synnerhet i ekonomiska kristider, med bakslag (a.a. s. 108).

SOU 1991:46 pekar på att en negativ aspekt eller barriär är att kommunerna
är många och med olika förutsättningar, resurser och ambitioner. Utredning-
en lyfter fram betydelsen av preciserade lagar för funktionshindrade. Enligt
denna utredning ökar funktionshindrades möjlighet att ställa krav på kom-
munerna ju bättre preciseringar i lagen.

Andra barriärer i regelsystemet är arbetsgivaransvaret som innebär att ar-
betsgivaren har ansvar för rehabilitering, dvs. att uppmärksamma, utreda,
åtgärda och finansiera nödvändiga rehabiliteringsåtgärder för de anställda
(Günzel 1995; Zanderin & Günzel 1997). Förutom rehabiliteringsansvaret be-
talar arbetsgivaren från och med 1997 sjukersättning de första 14 dagarna.
Därefter träder försäkringskassan in och betalar (Zanderin & Günzel 1997).
Även Abrahamsson & Lindberg (1995) menar att införandet av en arbetsgi-
varperiod i sjukförsäkringen försvårar för individer med en förväntad hög
sjukfrånvaro att få arbete. Samma sak gäller arbetsgivarnas ökade ansvar för
rehabilitering och sjuklön: ”Han tänker sig för innan han nyanställer i dag”
(a.a. s. 13). Författarna menar vidare att förtidspensione-ring fungerar som ett
yttre hot.

Andra forskare som har pekat på arbetsmarknadspolitiken är Jackman m.fl.
(1991, ref. i SOU 1992:19), och Marklund (1995). Enligt författarna har långa
ekonomiska ersättningsperioder i många västeuropeiska länder möjliggjort
långvariga arbetslöshetsperioder som påverkar sökbeteendet negativt. Detta
innebär att även om avsikten med det sociala försäkringssystemet är att
skydda den enskilde individen, innehåller de en bieffekt, nämligen en margi-
naliseringsrisk. Forskningsresultat från Marklund (1995) visar att socialför-
säkringssystemet kan ha en negativ påverkan på individer med långtidssjuk-
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skrivningar och förtidspensioneringar och kallar detta för ”attraktions-
modellen”. Socialförsäkringssystemet påverkar individen genom ökande ge-
nerositet, att fler tillstånd accepteras som sjukdom och att systemet kompen-
serar individen bättre. Attraktionsmodellen innebär till skillnad från utstöt-
ningsmodellen som nämnts tidigare (se s. 41), att regelsystemet och dess bi-
dragsmöjligheter gör att individerna får råd och möjlighet att vara borta från
arbetet. De får genom socialförsäkringssystemet ekonomisk grundtrygghet.
Marklund menar att man inte kan avgöra vilken av modellerna - attraktions-
modellen eller utstötningsmodellen - som är mer korrekt än den andra. Han
betonar att det finns aspekter från båda modellerna som utgör barriärer mot
arbete.

Sammanfattning
Redan under 1800-talet fördes diskussioner om att ta hand om de mest ut-
satta, de som ville men inte kunde arbeta. Men det var inte förrän i början på
1900-talet som dessa insatser kom igång på allvar. I samband med den ökan-
de välfärden från mitten av 1900-talet ökade också kraven på funktionshind-
rades livsvillkor. Detta medförde att samhället började ingripa alltmer i
funktionshindrades livssituation för att skapa bättre förutsättningar för deras
livsföring. Ingripanden kunde antingen ha kristna humanitära motiv, eko-
nomiska och eller befolkningsmässiga motiv.

Från 1940-talet riktades arbetsmarknadsåtgärderna även mot individer med
funktionshinder. Trots detta kan regelsystemet fungera som barriär i vissa
avseenden. Olika nedskärningar drabbar speciellt människor med funktions-
hinder. Andra hinder kan vara att kommunerna har olika resurser och förut-
sättningar att hjälpa individer med funktionshinder. Arbetsgi-varansvaret
som innebär att arbetsgivaren skall åtgärda och finansiera nödvändiga reha-
biliteringsåtgärder och betala sjukersättning de första 14 dagarna, kan få ar-
betsgivarna att undvika att anställa människor med funktionshinder.

Vissa forskare har fokuserat på lagstiftningens ”generositet” som barriär.
Långvariga arbetslöshetsperioder möjliggörs genom en lång ersättningsperi-
od, vilket kan innebära att sökbeteendet när det gäller arbete påverkas nega-
tivt.

Sociala relationer
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En bred definition på sociala relationer innefattar individer med vilka man
har regelbundna kontakter och vilka man även har format något slags emo-
tionellt band till (Montemayor 1994). Collins & Repinski (1994) menar att nära
relationer är sådana, där två personer ofta interagerar med varandra i olika
miljöer och utövar betydande påverkan på varandras tankar och beteenden.
Författarna refererar till Kelley et.al (1983) där de definierar relationer såsom:

... more or less enduring ties or connections between two individuals,
comprising frequent, highly interdependent action sequences that oc-
cur across diverse settings and tasks (a.a. s. 7).

Flera studier har belagt sociala relationers värde för individens utveckling av
moral, etik, självkänsla, identitet och attityder samt dess betydelse för indivi-
dens psykiska och fysiska välbefinnande. Redan Cooley (1902; ref i Backen-
roth 1996) menar att vår självaktning gradvis ökar som ett resultat av social
interaktion med andra människor, som är viktiga för oss. Enligt Collins (1988)
medför sociala relationer eller interaktion människor emellan ett tillskott av
a) emotionell energi för de deltagande, b) heliga symboler som representerar
medlemskap i gruppen och c) en känsla av grupptillhörighet. Sociala relatio-
ner och socialt stöd integrerar människan i olika sociala sammanhang och ger
bland annat upphov till djupa känslor och grupptillhörighet. Författaren be-
tonar att individen är beroende av interaktion med andra, då vårt medvetan-
de, språk, idéer och moral utvecklas genom sociala relationer. Blomdahl
(1988) skriver i sin diskussion om sociala relationer, att ett möte kan medföra
gemenskap och att i gemenskap med andra människor upplever vi mening.
Författaren menar vidare att:

Människor som inte vill vara delaktiga eller som hindras från att vara
delaktiga och att handla i ”världen” (vården), som inte vill eller får
vara i ömsesidiga relationer, vänder sig inåt, blir självupptagna, isole-
rade och passiva (a.a. s. 41).

Hessle (1995) skiljer mellan fyra olika typer av sociala relationer: psykologiskt
nätverk, supportnätverk, kontaktnätverk och nätverkspopulation.

1) Psykologiskt nätverk består av ett fåtal personer, fast stabilt. Dessa      per-
soner har stor psykologisk betydelse för individen och dennes självuppfatt-
ning. De inblandade domineras av anhöriga, men även nära vänner finns
med.
2) Supportnätverk är en utvidgad krets som ger individen materiellt och
emotionellt stöd. Det brukar i genomsnitt röra sig om ett 20-tal personer och
framförallt vänner, grannar och arbetskamrater till skillnad från det psykolo-
giska nätverket som främst består av släktingar. Individer erhåller känslo-
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mässigt och materiellt stöd som har betydelse för personens psykosociala
överlevnadsvärde och livsvillkor. För att relationen skall betecknas som
stödjande bör den leda till en förhöjd levnadsnivå för individen.
3) Den tredje formen av sociala relationer är kontaktnätverk som kan bestå av
olika antal personer och kontakter. Kontaknätverk består av andra personer
än de som ingår i supportnätverk, fast av de som individen interagerar med
dagligen.
4. Slutligen har vi nätverkspopulation som innefattar alla människor som
personen mött och som dessutom erfarenhetsmässigt haft betydelse för ho-
nom/henne.

De sociala relationerna präglas av förändringar i samhällstrukturen såsom
urbanisering, skilsmässor och separationer, sysselsättning, arbetslöshet och
utbyggnad av den offentliga sektorn. Konsekvensen av urbanisering kan bli
att kontakter med föräldrar och barndomsvänner förloras och individen
tvingas bygga upp ett nytt socialt nätverk på inflyttningsorten (SCB 1997:91).
I den här processen tycks ensamboendet öka. Att vara ensamboende blir allt
vanligare och har under tjugo år ökat från 16 procent 1975 till 21 procent 1995
för personer i åldrarna 16-74 år. SCB:s studie slår fast att människors ensam-
het ökat, vilket innebär att många i samband med detta också kan drabbas av
andra försämringar. Ökningen av ensamboende är högre bland de som sak-
nar yrkesutbildning, är arbetslösa eller otillräckligt sysselsatta. Enligt Social-
styrelsen har socialt isolerade individer sämre hälsa och högre dödlighet än
de med goda sociala relationer. Ensamstående har till exempel högre sjuk-
frånvaro (Socialstyrelsen, 1994:9).

Sociala relationer som socialt stöd

Sociala relationer kan i sig innebära socialt stöd för den enskilde individen.
De flesta forskare är överens om att socialt stöd är viktigt för människans häl-
sa och välbefinnande. Individer med låg känsla av socialt stöd och socialt
nätverk har färre sociala färdigheter och uppfattar sig själva som isolerade
(Sarason m.fl. 1986). Enligt Stål (1991) ansluter sig studier kring socialt stöd
till Durkheims grundläggande tankar om att människan mår bra av sociala
sammanhang. Författaren menar vidare att trots oenighet kring operationali-
sering av begreppet ”social support/socialt stöd”, ifrågasätter ingen begrep-
pets positiva samband med välbefinnande. Glanz, Lewis & Rimer (1990) refe-
rerar till Israel & Schurman ((1990) som menar att det sociala stödet kan in-
delas i fyra dimensioner; emotionellt stöd (empati, kärlek och omsorg), in-
strumentellt stöd (praktisk hjälp), informationsstöd (råd och förslag) och feed
back stödet (uppskattning och bekräftelse). Enligt författarna har individen
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större möjlighet att erhålla socialt stöd ju tätare det sociala nätverket är. Cas-
sel (1976) anser att man bör arbeta för att öka det sociala stödet, eftersom so-
cialt stöd fungerar som ett skydd mot psykosociala besvär.

I sin diskussion om socialt stöd betonar Cobb (1976) att socialt stöd fungerar
som ett skydd mot olika traumatiska livsförändringar från födelsen till dö-
den. Vid spädbarnsåldern är främst modern ett stöd, men i takt med att livet
fortskrider, erhålles stöd till stor del från andra familjemedlemmar. Senare
från vänner, arbetskamrater och i vissa situationer från professionella. Cobb
understryker att:

... it is my current opinion that social support facilitates coping with
crisis and adaptation to change (a.a. s. 302).

Den positiva effekten av socialt stöd på hälsan är välbelagd. Socialt stöd hjäl-
per till exempel individen att snabbare återhämta sig från en sjukdom menar
Cobb och hänvisar till en studie genomförd av Brown (1975, i Cobb 1976) om
socialt stöd. Resultaten visar att individer som saknar en nära, intim och till-
litsfull relation var 10 gånger högre benägna till depression än de som hade
tillgång till nära och tillitsfulla relationer.

Socialt stöd visar sig också vara av betydelse vid förlust av olika slag. Burchs
(1972, i Cobb 1976) studie visar att det är möjligt att anta, att en man som är
gift och mister sin mor inte tenderar att begå självmord. Om han däremot
vore ensamstående eller om äktenskapet vore avslutat, skulle risken för
självmord öka nio gånger vid moderns bortgång.

Cobb (1976) definierar socialt stöd såsom:

1. Information leading the subject to believe that he is cared for and
loved.
2. Information leading the subject to believe that he is esteemed and
valued.
3. Information leading the subject to believe that he belongs to a net-
work of communication and mutual obligation (a.a. s. 300).

I sin analys av ovanstående kategorier menar Cobb att information om att
känna sig omhändertagen och älskad överförs i förtroliga eller intima situa-
tioner. Information om att man är värdefull och uppskattad är effektfull då
den tillkännages offentligt. Detta stöd medför att individen uppskattar sig
själv och kan på nytt bekräfta sin känsla av att vara en värdefull person. In-
formation att man tillhör ett nätverk innebär ömsesidiga förpliktelser och bör
vara en gemensam känsla, dvs. att alla i nätverket känner att de delar känslan
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och att alla är medvetna om den. Tillgång till socialt stöd i ovanstående form
uppmuntrar individen till självständighet, menar Cobb.

Socialt stöd och umgänge med andra människor har också stark påverkan på
individens identitet, menar Kohlström (1996). Författaren skriver att det kan
vara svårt att förändra en identitet som är förankrad vid en handling som
personen inte längre kan utföra, till exempel idrottsliga prestationer och
kroppsarbete. De faktorer som har betydelse för identitetsförändring är bland
annat ålder, civilstånd, utbildning och yrke vid skadetillfället (a.a. s. 68). För att in-
divider som förvärvat en skada skall kunna bygga upp en ny identitet talar
Kohlström om vissa betydelsefulla individer som har stor betydelse för funk-
tionshindrade människors resocialisation. De betydelsefulla individerna är
familjen, vänner samt rehabiliteringspersonal.

Leatham & Duck (1990) citerar Leavy (1983) som i sin definition av socialt
stöd betonar den hjälpande relationen, vilket även jag gör i denna studie.

Social support must therefore be seen as the availability of helping re-
lationships and the quality of those relationships (a.a. s. 16)

Leatham & Duck (1990) talar om socialt stöd såsom:

Support is a complex reciprocal and often open-ended process rather
than a simple act: ... support affects the individual who receives it (in-
dividual level), but also affects the relationship between the giver and
the recipient (dyadic level), and the social clique that the giver and re-
cipient share (group level). Lastly, it affects the social sphere or com-
munity of the recipient and giver (network level) (a.a. s. 20).

Socialt stöd fyller alltså olika funktioner i människans liv och underlättar livs-
föringen för samtliga individer, såväl de med någon form av funktionshinder
som individer utan något funktionshinder. Isaksson (1990) och Stål (1997) an-
ser att socialt stöd fungerar som ett skydd mot sjukdomar, medan frånvaro av
socialt stöd ökar risken för ohälsa. Författarna diskuterar socialt stöd som en
buffert mot traumatiska händelser.

Funktionshindrades sociala relationer
Eftersom sociala relationer och socialt stöd har betydelse för individens hälsa
och utveckling, vill jag nedan lyfta fram några studier som fokuserat på
funktionshindrades sociala relationer. Olika studier tyder till exempel på att
ett fysiskt handikapp
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… kan utgöra ett hinder för att upprätthålla ett fungerande och allsi-
digt nätverk. Praktiska problem, rörelsehinder och liknande, hindrar
personen från att upprätthålla kontakter med betydelsefulla andra
(Nyberg 1991, s. 83).

Liknande resultat visar också en SCB rapport (1992:74). Studien visar att in-
divider med rörelsehinder generellt har färre sociala kontakter med vänner
och bekanta än personer utan funktionshinder.

Personer med rörelsehinder eller nedsatt syn kan - på grund av svå-
righeter med att förflytta sig och på grund av att många platser är
svårtillgängliga - begränsas i sina möjligheter att knyta och upprätt-
hålla kontakter med andra människor. Dessa kan vara hänvi-sade till
den egna familjen eller annat umgänge i den egna bosta-den eller dess
närhet (a.a. s. 197).

Statistiska centralbyråns undersökning visar dessutom att 57 procent av de
rörelsehindrade är ensamstående jämfört med 30 procent för hela befolkning-
en.

Att vara ensamboende med litet eller inget umgänge med nära anhö-
rig innebär således att man dels bor ensam, dels inte brukar träffa och
umgås med föräldrar eller egna barn åtminstone en gång i veckan. Här
hamnar knappt tre procent av befolkningen mellan 16 och 64 år, men
18 procent bland de som har ett svårt rörelsehinder (a.a. s. 199).

Andra studier tyder på att människor med funktionshinder generellt margi-
naliseras i sin relation till icke funktionshindrade på grund av en otillgänglig
miljö. Barron (1997) skriver till exempel att ungdomsaktiviteter såsom att gå
på bio och diskotek inte är tillgängliga för rörelsehindrade på grund av brist-
fällig anpassning för rullstolar. Detta innebär begränsade valmöjligheter för
människor med funktionshinder. SCB:s studie (1992:74) tyder på stora skill-
nader mellan funktionshindrades och icke funktionshindrades fritidsaktivi-
teter. Resultaten visar att 42 procent av icke funktionshindrade mellan 16-64
år inte hade varit på någon biograf under ett år. För de rörelsehindrade är
denna siffra 79 procent.

Tideman (1996) anger att funktionshindrades sociala kontakter med personer
utanför släkten är begränsade, vilket har påverkan på deras fritidsaktiviteter.
Fritiden domineras av TV-tittande och lyssnande på musik. Författaren lyfter
fram attitydernas betydelse för sociala relationer och menar att det inte är
överraskande att funktionshindrade inte etablerar kontakt med icke funk-
tionshindrade. Gustavsson (1996, 1998) menar att funktionshindrades svårig-
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heter att etablera kontakt med icke funktionshindrade beror på att männi-
skans sociala relationer byggs upp av ömsesidiga val och att människor i vårt
samhälle har en tendes att välja bort anorlunda personer. Man väljer att um-
gås med personer med liknande intressen och social status. Gustavsson kallar
denna form av segregering för vardagens naturliga segregering. Enligt  Hell-
dén (1994) innebär det att funktionshindrade människors relation till övriga
samhället är beroende av rådande attityder.

Ovanstående resultat tyder på att ett funktionshinder kan utgöra en barriär
för den funktionshindrades sociala relationer, på i princip två sätt. Det ena är
att funktionshindret – om man till exempel är rullstolsburen - skiljer ut per-
sonen från en icke funktionshindrad och det andra är praktiska problem, där
en otillgänglig miljö försvårar för personen att upprätthålla kontakter med
betydelsefulla andra.

Sammanfattning
Som framgått är människan beroende av sociala relationer. Genom sociala
relationer utvecklas människan. Vi får vårt språk, vår identitet, moral och
gruppkänsla via olika sociala relationer. Förändringar i samhällsstrukturen
såsom urbanisering, skilsmässor, sysselsättning och arbetslöshet har påver-
kan på sociala relationer. Under andra halvan av 1900-talet tycks ensambo-
endet ha ökat. Detta kan innebära att färre sociala relationer etableras.

Olika studier visar att sociala relationer ökar chansen till socialt stöd i olika
former, och studier om socialt stöd betonar stödets betydelse för individen.
Till exempel att socialt stöd utgör ett skydd mot olika negativa livsföränd-
ringar. Det fungerar som ett skydd mot sjukdomar och traumatiska händel-
ser. Forskarna är också överens om att socialt stöd fungerar som ett skydd
mot depression. Avsaknad av socialt stöd ökar däremot risken för depression
och självmord vid livskriser.

När det gäller funktionshindrade tyder olika studier på att denna grupp på
grund av olika barriärer kan ha ett svagare socialt nätverk och socialt stöd än
individer utan funktionshindrade.
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Kapitel 3

Syfte och problemställning

Mot bakgrund av det tidigare sagda, dels om arbetets betydelse, dels om kon-
sekvenser av arbetslöshet kan en slutsats angående funktionshindrades situ-
ation formuleras så här: Om funktionshindrade får arbete kommer de att
kunna ta del av dess fördelar såsom sociala kontakter, struktur åt vardagen
och bättre ekonomi samt öka psykiskt välbefinnande. Men stämmer detta på
människor med funktionshinder? Som framkommit i litteraturgenomgången,
kan vi konstatera att funktionshinder innebär att på arbetsmarknaden hind-
ras från att kunna konkurrera på lika villkor. Men ett funktionshinder har
också en del andra negativa effekter för ens livssituation. Dessa effekter är till
exempel olika svårigheter i kontakten med den dagliga livsmiljön vare sig
man har ett arbete eller inte. Det är därför viktigt att inte enbart fokusera på
arbetet och dess betydelse, utan också söka se på individen i ett större sam-
manhang. Det gäller relationer till vänner och bekanta på fritiden, det gäller
anpassning och praktiska svårigheter att leva med ett funktionshinder, hur
det påverkar den viktiga kontakten med andra människor såväl på arbets-
platsen som på fritiden samt hur det påverkar andras uppfattning och syn på
funktionshindrade.

Därför kan man sätta visst frågetecken för att olika studiers resultat om att
arbete till exempel medför sociala relationer samt bättre ekonomiska förhål-
landen också fullt ut skulle gälla rörelsehindrade. Studierna ger generella bil-
der av vad ett arbete kan innebära för den enskilde individen. Men gäller
dessa generella slutsatser även för människor med rörelsehinder? Leder ett
arbete till att rörelsehindrade får sociala kontakter även utanför arbetsplatsen,
dvs. på fritiden, och får de bättre ekonomiska villkor? Jag hoppas kunna ge
ett visst svar på dessa frågor genom studiens empiriska del.

Det har tidigare konstaterats att funktionshindrade har lägre sysselsättnings-
grad än övriga medborgare, att de i högre utsträckning hamnar i långtidsar-
betslöshet och att de möter flera barriärer i sin strävan att erhålla ett arbete.
Vi har också sett att individer med funktionshinder har färre sociala relatio-
ner än befolkningen totalt. Men den befintliga forskningen har hittills för-
summat ett viktigt perspektiv på barriärer som rörelsehindrade möter i sitt
sökande efter arbete och i det sociala livet, nämligen de rörelsehindrades
egna upplevelser. Gustavssons (1998) studie utgår från de funktionshindra-
des perspektiv, men denna studie fokuserar på sociala relationer mellan
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människor med utvecklingsstörning och ”vanliga” människor. En annan stu-
die ur individernas perspektiv är Tamms (1993) som behandlar fibromyalgi
ur patientperspektiv. Förenklat kan man säga att den befintliga forskningen
och litteraturgenomgången visar att funktionshindrade möter olika barriärer i
sina försök att komma in på arbetsmarknaden och i försöken att etablera soci-
ala relationer. Med detta i åtanke blir det angeläget att studera och närmare
belysa individernas egna upplevelse av dessa barriärer. Det är också av bety-
delse att belysa undersökningsgruppens upplevelse av sin livssituation och
eventuella förändringar som följer med ett arbete. De funktionshindrades
egna perspektiv är viktiga, dels därför att forskningen bör inkludera de be-
rördas upplevelser och synpunkter, dels därför att deras perspektiv kan ge
oss pusselbitar som annars kan falla bort och som kan vara betydelsefulla när
olika åtgärder aktualiseras.

Studiens syfte är att beskriva de specifika barriärer som individer med rörel-
sehinder upplever sig möta i sin strävan att erhålla ett arbete samt vissa soci-
ala och ekonomiska förhållanden relaterade till deras livssituation och om
dessa förändras med ett arbete. Det är personens egna upplevelse av barriärer
han/hon möter samt vederbörandes upplevelse av sin livssituation under ar-
betslösheten och i arbetslivet som är i fokus.

Eftersom det inte finns många tidigare studier som utgår från de rörelsehind-
rades egna upplevelse har denna studie en explorativ karaktär. Studien bör
ge underlag för en mer omfattande undersökning, där intervjupersonernas
svar kan prövas vidare.

Ovanstående syfte kan preciseras i fyra delsyften:

� att beskriva barriärer som individer med rörelsehinder upplever sig möta i
sin strävan att erhålla arbete.

� att beskriva de rörelsehindrades upplevelser av deras sociala relationer och
möjlighet till socialt stöd.

� att beskriva de rörelsehindrades ekonomiska förhållanden.
� att beskriva de rörelsehindrades upplevelse av om deras sociala relationer

förändras med ett arbete.
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Metod

I detta avsnitt kommer den valda metoden att beskrivas. Nedan ges en kort
beskrivning av studien. Sedan förs ett resonemang kring kvalitativ metod och
begrepp som denna studie utgått ifrån. Efter detta presenteras urvalet och
intervjuerna med undersökningsgruppen. I anslutning till detta beskrivs be-
arbetningen av det empiriska materialet. Avslutningsvis förs ett resonemang
kring studiens reliabilitet och validitet.

Min avsikt har varit att genomföra en studie av ett antal människor med rö-
relsehinder som funktionshinder och med olika lång erfarenhet av att stå
utanför arbetsmarknaden. Eftersom individens livsföring förändras över tid
och erhållande av ett arbete kan medföra både ekonomiska, sociala och psy-
kologiska förändringar är en prospektiv studie lämplig. Detta med tanke på
att en sådan kan ge underlag för en bedömning av livsförändringar påverka-
de av ett arbete. Undersökningens centrala begrepp ”barriärer” definierar jag
som hinder, svårigheter rörelsehindrade individer upplever att de möter i sin
strävan att erhålla ett arbete. Den grundläggande tanken är att det finns olika
barriärer som försvårar för funktionshindrade att erhålla ett arbete på den
öppna arbetsmarknaden.

Jag har avgränsat mig till personerna har levt som rörelsehindrade under
några år, är arbetslösa, men har någon form av arbetsmarknadsåtgärd. Ytter-
ligare en avgränsning är att individerna inte är äldre än 35 år. Det som intres-
serar mig i första hand är den enskilde människans upplevelse av hinder
han/hon möter i sin strävan att erhålla arbete och eventuella livsförändringar
som följer med ett arbete. Det finns naturligtvis nackdelar förknippade med
att studien är avgränsad till att gälla funktionshindrade med rörelsehinder;
nämligen svårigheter att dra mer generella slutsatser som gäller hela gruppen
funktionshindrade, därför att vissa barriärer kan i viss mån bero på arten och
graden av funktionshinder.

Kvalitativ metod

All forskning innebär att ett problemområde eller vissa frågeställningar skall
beskrivas och analyseras ur ett visst perspektiv och med hjälp av vissa meto-
der. I denna undersökning har jag närmat mig problematiken med utgångs-
punkt från undersökningsgruppens upplevelse av barriärer de mött/möter
samt deras upplevelse kring sina sociala relationer. På grund av studiens ex-
plorativa karaktär och att jag ville ha möjlighet till följdfrågor valde jag en



66

kvalitativ intervjustudie som datainsamlingsmetod. Intervjupersonerna fick
genom intervjusamtal berätta om barriärer de möter och har mött i sin strä-
van att erhålla arbete. De fick också berätta om sina sociala relationer, både
före och efter skadan samt vid arbete och arbetslöshet. Genom den kvalitativa
intervjumetoden fick jag tillfälle till följdfrågor för teman som ansågs vara av
relevans, men också då oklarheter uppstod.

Kvalitativ forskning fokuserar inte på att kvantifiera data på social kunskap,
mening och verklighet. Fokus ligger däremot på att analysera meningsfulla
relationer och innebörder (Kvale 1997; Silverman 2000). Kvalitativa metoder
handlar om att karaktärisera, dvs. genom kvalitativa metoder får man insikt i
det grundläggande, särpräglade i en viss fråga. I kvalitativa metoder betonas
också ett nära förhållande mellan forskaren och den miljö eller individer som
skall studeras (Silverman 2000). Numera råder stor enighet inom kvalitativ
forskning att forskning sker i interaktion, då forskaren och de studerade ingår
i ett aktivt meningsutbyte och tillsammans konstruerar en bild av verklighe-
ten. Alvesson & Sköldberg (1994) betonar att kvalitativa forskningsresultat är
intimt förknippade med forskaren eftersom användandet av hans/hennes
personliga erfarenhet och talang utgör väsentliga inslag i forskningsproces-
sen.

Kritiken handlar ofta om att den kvalitativa forskningsintervjun saknar ob-
jektivitet (Kvale 1997). Detta innebär ökad risk för bias (Larsson 1986). Inter-
vjumetoden har även kritiserats för att vara alltför idealistisk och individuali-
serad, att den i hög grad fokuserar på enskilda personers åsikter utan hänsyn
till sociala och materiella strukturer (Repstad 1993). Metoden har många
gånger behandlats som underordnad den kvantitativa metoden, dvs. att kva-
litativ metod skall användas som en förstudie till den kvantitativa metoden.
En underliggande tanke i denna kritik är att kvalitativa metoder endast är av
beskrivande eller utforskande karaktär (Silverman 2000). Då kvalitativ metod
jämförs med kvantitativ brukar en vanlig skillnad som kommer upp vara, att
kvalitativ metod inte kvantifierar (Repstad 1993). Detta är dock missvisande
och felaktig. Det är ingenting som hindrar att även kvalitativa data kan och
ibland bör kvantifieras. Till exempel vid intervjuer (telefonintervjuer) som går
ut på att undersöka utbredningen av en viss attityd i en viss fråga. Uppfatt-
ningen att kvalitativa studier är lämpade som förstudie till kvantiativa är
missvisande, därför att även kvantitativa studier kan fungera som en förstu-
die till kvalitativa. Det viktiga med utgångspunkt från ovanstående diskus-
sion är att är att syftet med studien får avgöra valet av metod, inte tradition
(Trost 2001). Om man är intresserad av frekvenser eller antal personers upp-
fattning i en viss fråga, då skall man enligt Trost använda sig av kvantitativ
metod. Förenklat kan man säga att om undersökningen gäller hur ofta, hur
många eller hur vanligt bör en kvantitativ undersökning väljas. Om man där-
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emot är intresserad av att förstå människors sätt att reagera och uppleva, att
förstå eller hitta mönster, då är en kvalitativ undersökning användbar.

Teoretiska begrepp

Det bör påpekas att jag inte har utgått från en viss teori, utan från några be-
grepp: Barriärer, sociala relationer och socialt stöd som har definierats enligt
följande:

Barriärbegreppet kan användas inom olika områden. Det kan handla om bar-
riärer eller svårigheter i arbetslivet, utanför arbetslivet, att utföra olika akti-
viteter osv. Här har jag begränsat mig till tre typer av barriärer eller svårig-
heter som individer med rörelsehinder möter i sin strävan att erhålla arbete;
individrelaterade, miljörelaterade och regelrelaterade (se sid. 33). Att indivi-
derna befinner sig utanför arbetsmarknaden innebär att de inte har någon an-
ställning. De kan vara under arbetsmarknadsåtgärd i olika former, till exem-
pel utbildning eller praktik.

En utgångspunkt för denna studie har varit att beskriva intervjupersonernas
upplevelse av deras sociala relationer. De flesta studier använder sig av be-
greppet socialt nätverk och använder detta som mått på individens sociala
relationer till familje- och vänskapskretsen och medlemskap i informella och
formella organisationer. I forskning kring individens nätverk har man ofta
undersökt nätverkets egenskaper: storlek, täthet och homogenitet (se till ex-
empel: Schieflo 1985; Vaux 1988). Med begreppet sociala relationer i denna
studie avser jag individens personliga nätverk, såväl informella – vänner,
släkt och bekanta - som formella relationer – olika myndiheter -, på grund av
att jag inte vill avgränsa mig endast till intervjupersonernas arbetsplats eller
ett bostadsområde.

Socialt stöd kan definieras på olika sätt. Cobb (1976) menar till exempel att
socialt stöd bland annat kan innebära att känna sig omhändertagen och äls-
kad och att känna att man tillhör ett nätverk. I denna studie har jag blivit in-
spirerat av Leavy (1983). Författaren lyfter fram den hjälpande relationen och
jag definierar i min studie socialt stöd som möjligheten till hjälp i olika for-
mer. Det kan handla om olika former av hjälp:

1. praktisk hjälp, t.ex. med städning, flytt
2. informativ hjälp, att man får adekvat information
3. emotionell hjälp, att man har någon att tala med
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Urval

På grund av att funktionshindrade utgör en så heterogen grupp -
döva/hörselskadade, stumma, blinda/synskadade, rörelsehindrade och per-
soner med psykiska störningar - bestämde jag mig för en grupp individer
med rörelsehinder som enda funktionshinder. Rörelsehindrade har som
grupp inte några andra hinder att utföra ett arbete än själva rörelsehindret.
Har de en anpassad miljö ska de kunna utföra sina arbetsuppgifter. Under-
sökningen ger mig även möjlighet till utveckling av denna studie, till exempel
en jämförande studie av barriärer som de rörelsehindrade möter och de som
andra grupper möter.

När det gäller valet av intervjupersoner har jag först och främst utgått från
studiens syfte. Därför valdes intervjupersonerna strategiskt enligt följande
kriterier:

1. att personerna har levt som rörelsehindrad under några år, är arbetslösa,
men har någon form av arbetsmarknadsåtgärd.
2. att individerna inte är äldre än 35 år.

Ålderskriteriet har tagits med på grund av att fler individer med funktions-
hinder, förtidspensioneras med ökad ålder. Förtispensioneringen är högst
bland individer över 31 år enligt Larsson (1997).

För att finna respondenter med erfarenhet av ovan nämnda kriterier togs
kontakt med olika myndigheter. Hösten 1997 tog jag kontakt med Vejby-
strand7 för att diskutera möjligheten att intervjua rörelsehindrade som passa-
de in på mina kriterier.

Bengt Eklund som var Chef på Vejbystrand kontaktade AMI i Västerås och
AMI i Kristinehamn. De ombads att hjälpa mig med urvalet. AMI arbetar
med funktionshindrade i ett långtidsperspektiv och med målsättningen att
individerna skall erhålla en anställning. Jag kom överens med personalen på
AMI i Västerås att jag skulle få namnen och adresserna på samtliga - 20 per-
soner –  som passade in på studiens kriterier. Sedan skulle de skriva till dem
och förvarna om att en forskare från dåvarande Högskolan i Örebro skulle
höra av sig. Jag formulerade ett brev som innehöll en presentation av mig
själv, studiens syfte, problemställning och förväntade värde samt en betoning
på konfidentialiteten. Efter cirka en vecka kontaktade jag intervjupersonerna
per telefon. De hade då haft en viss betänketid för att ta ställning till om de

                                                
7 Vejbystrand var en AMI institution som bland annat hade Västerås och Kristinehamn som upptagnings-
område. De var specialiserade på rörelsehinder.
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ville deltaga i studien. Vid telefonkontakten informerades de ytterligare om
forskningen.

Personalen på AMI i Kristinehamn ville däremot själva tala med individerna
och informera om min studie. Sedan skulle de höra av sig och tala om vilka
som var villiga att ställa upp. Härifrån fick jag ett namn, sedan hörde aldrig
personalen på AMI i Kristinehamn av sig något mer. Jag intervjuade denna
person för att testa intervjuguiden och frågeområdena. Individen inkluderas
ej i det empiriska materialet.

Borfallet är endast av extern karaktär. En behövde tolk på teckenspråk, varför
jag uteslöt denna intervju. Fyra avböjde, två hade felaktiga telefonnummer,
varför de inte kunde nås och en hade ett annat funktionshinder. Det var inte
möjligt att komplettera med nya intervvjupersoner eftersom jag fått namnen
på alla som passade in på studiens kriterier. Jag vände mig inte till något an-
nat AMI-kontor på grund av tidsbrist.

Undersökningsgruppen kom således att bestå av 12 rörelsehindrade, som var
mellan 22 - 35 år gamla. De var registrerade och under arbetsmarknadsåtgärd
hos AMI i Västerås. Geografiskt var de spridda över Mellansverige.8

Förutom de praktiska skäl som begränsat undersökningsgruppens storlek
kan det finnas svårigheter förknippade med att ha alltför många intervjuer,
nämligen att materialet blir svårhanterligt och att analysen riskerar att bli yt-
lig. Med en ytlig analys faller ett av motiven till kvalitativa undersökningar
(Repstad 1993; Kvale 1997). Min bedömning var att de ingående individerna
kunde ge mig den kunskap jag sökte. Detta innebär ett antagande att just
denna grupps upplevelse kan vara av intresse, eftersom de är unga, vill ha ett
arbete och kan befinna sig i närhet till arbetsmarknaden. Jag önskade och för-
sökte tillvarata det unika i varje persons upplevelse av barriärer han/hon
mött och av sin sociala situation.

Intervjuer med funktionshindrade

                                                
8 Detta preciseras inte närmare på grund av risken för igenkännande av respondenterna.
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Genomförande
Syftet med intervjuerna var att få tillgång till undersökningsgruppens upple-
velse av barriärer de mött och möter i sina försök att erhålla ett arbete på den
öppna arbetsmarknaden samt deras upplevelse av livssituationen i arbete
jämfört med arbetslöshet.

Undersökningen genomfördes i två steg. I det första steget intervjuades våren
-98 samtliga 12 som ingick i studien under en tremånadersperiod. Syftet med
den första intervjun var att identifiera och erhålla kunskaper om vilka barriä-
rer som individerna mött och vilka arbetsmarknadsinsatser som tidigare hade
vidtagits samt att erhålla kunskaper om deras dåvarande livssituation, dvs.
hur intervjupersonerna beskriver sin familj, vänner och fritidsintressen samt
nuvarande arbetsmarknadsåtgärd. Intervjuerna genomfördes antingen på ar-
betsplatsen/utbildningsplatsen eller hemma hos intervjupersonen. Detta var
ett medvetet beslut, därför att jag ville avdramatisera situationen och minska
intervjupersonernas upplevelse av att vara i underläge. Repstad (1993) beto-
nar att intervjuplatsen skall vara ostörd och neutral. Det skall helst vara en
plats där intervjupersonen känner sig hemma, till exempel deras arbetsplats
eller bostad. Författaren menar att intervjupersonernas bostad kan innebära
både en psykologisk och en praktisk vinst för individen. Föremål såsom foto-
grafier och böcker kan sätta fart på minnet och samtalet. Om situationen som
intervjupersonen konfronteras med är provocerande eller fientlig blir konse-
kvensen att en försvarsreaktion provoceras fram och resulterar i att intervju-
personen inte kommer att vara verbalt aktiv (Brown 1987).

Det andra steget som genomfördes våren 1999, cirka 15 månader efter den
första intervjun, bestod av en uppföljning. Tanken med uppföljningen var att
undersöka om det skett förändringar gällande:

1. arbete
2. sociala relationer och socialt stöd
3. ekonomi

Kvalitativa intervjuer kan tekniskt sett vara halvstrukturerade, vilket var fal-
let i denna studie; det vill säga att de varken bedrivs som ett öppet samtal el-
ler som strikt förstrukturerade. En intervjuguide eller ett frågeformulär kan
användas där vissa bestämda områden eller teman fokuseras. Intervjuerna
skrivs ut, så att det skrivna materialet jämte bandinspelningen utgör materi-
alet som skall tolkas. Genom intervjun samlar intervjuaren in ett så rikt mate-
rial som möjligt. Det samlade materialet skall ha relevans för den intervjua-
des livsvärld. Därför bör intervjuaren vara lyhörd och nyfiken för det som
sägs – och även för det som inte sägs - och vara kritisk mot sina egna anta-
ganden och hypoteser. Detta innebär att intervjuaren skall leda den intervju-
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ade till vissa teman, men inte till några bestämda uppfattningar, menar Kvale
(1997).

Samtliga intervjuer genomfördes med hjälp av en intervjuguide. Guiden fun-
gerade som en minneslista så att jag fick med de ämnesområden som skulle
täckas. Intervjumallen byggdes upp på basis av litteraturstudier, dvs. min
förförståelse av funktionshindrades situation på arbetsmarknaden samt ut-
ifrån vissa begrepp (se s. 62-63). Jag ville bland annat veta vilka barriärer de
mött och hur deras livssituation såg ut. Detta innebär att intervjuguiden var
strukturerad i olika teman: barriärer, sociala relationer, socialt stöd, ekonomi
och utbildning. Retrospektiva frågor kring barriärer de mött, arbetslivshisto-
ria, sociala relationer, socialt stöd, utbildning och ekonomi ställdes såväl vid
första som vid andra intervjutillfället.

Intervjuerna varade mellan 1-2 timmar. Alla intervjuer spelades in på band.
Fördelar förknippade med att banda intervjuerna är för det första att banden
finns kvar och man har möjlighet att gå tillbaka till dem vid behov. En annan
fördel är att intervjuaren kan koncentrera sig på vad intervjupersonen säger
och behöver inte ägna tid åt att skriva. Vid anteckningar kan det vara svårt
att helt engagera sig i intervjun eller komma med uppföljningsfrågor.

Intervjun kretsade framförallt kring de barriärer intervjupersonerna upplev-
de att de mött sedan uppkomsten av funktionshindret i deras strävan att er-
hålla arbete. Vi talade också om deras livssituation såväl före som efter funk-
tionshindret. Jag ville få en bild av personernas upplevelse av sina formella
respektive informella sociala kontakter och sociala stöd, före och efter förvär-
vandet av funktionshindret.

Jag upplevde starkt när de berättade att de verkligen ville få mig att förstå
hur deras liv förändrades med skadan/funktionshindret. De beskrev en tid
av kaos:

Det som jag tycker att jag behöver det är att ha någon att prata med, få
ur mig tankarna och känslorna och sånt. Nu tycker jag att jag kan det,
men det var väldigt dåligt när jag fick den här domen som jag tyckte
att det kändes som ... Det fick mig att bli helt förstörd. Jag hade aldrig
varit sjuk i hela mitt liv och jag tänkte varför? Vad har jag gjort? (Jo-
hanna)

Med tiden har de fått lära sig leva med det uppkomna funktionshindret.
Även om innehållet i deras liv idag är annorlunda än tidigare.
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Intervjuer med handläggare på AMI

Jag har dessutom samtalat med två handläggare på AMI. En från AMI i Väs-
terås och en från Örebro, för att kunna jämföra deras erfarenheter om barriä-
rer funktionshindrade möter med intervjupersonernas egna uttalanden. Re-
sultaten från dessa samtal kommer att belysas i diskussionskapitlet. Att jag
inte har utgått från olika handläggares perspektiv i resultatkapitlet beror på
att handläggarna är experter inom sitt yrke. Men det är den funktionshindra-
de individen som är expert på området barriärer som de upplever att de mö-
ter.

Förfaringssätt

När det gäller förfaringssättet gällande litteratursökning har jag använt mig
av följande begrepp: Disability, disabled, disablity and work/social life, soci-
al support, physically disabled people, unemployment/arbetslöshet,
work/arbete, marginalization/marginalitet handikapp, funktionshinder,
funktionshinder och arbete, sociala relationer, socialt stöd, rörelsehinder, bar-
riärer, hinder och svårigheter. I litteraturgenomgången har jag sedan försökt
att avgränsa mig till studier som behandlar funktionshinder och arbete, barri-
ärer som funktionshindrade kan möta i sina försök att få arbete samt funk-
tionshindrades sociala relationer och socialt stöd.

Bearbetning och kategorisering

Jag har transkriberat intervjuerna själv för att få en helhetsbild (se t.ex. Rep-
stad 1993). Efter att alla intervjuer var utskrivna började jag att läsa igenom
dem en gång. Tankar om själva intervjun och idéer om intervjupersonernas
uttalanden antecknades. Efter denna första läsning av intervjumaterialet
gjordes en kort beskrivning av intervjupersonerna som omfattade ålder, kön,
utbildning, arbetslivserfarenhet, sociala relationer och arbetsmarknadsåtgär-
der.

Sedan läste jag igenom intervjumaterialet en gång till innan jag började med
kategoriseringen av materialet i olika teman, till exempel barriärer, socialt
nätverk, socialt stöd och ekonomiska förhållanden. Vid omläsningen fick jag
tillfälle att ställa frågor till materialet, till exempel: Vilka barriärer upplever
intervjupersonen att han/hon mött/möter? Var uppger intervjupersonen att
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dessa barriärer finns? Och vilken uppfattning eller upplevelse har intervju-
personen om stödet från sitt sociala nätverk och sina sociala relationer? Detta
förhållningssätt rekommenderas av Strauss och Corbin (1990).

There are certain general questions that can be raised quite automati-
cally about the data. Each question is likely to stimulate a series of
more specific and related questions, which in turn lead to the devel-
opment of categories, properties, and their dimensions. The basic
questions are Who? When? Where? What? How? How Much and
Why? (a.a. s. 77).

I genomgången av intervjumaterialet pendlade jag hela tiden mellan delarna
och helheten, för att få svar på de frågor som respektive tema omfattade. Till-
vägagångssättet förespråkas av Ödman (1979) som menar att “pusslandet”
aldrig skulle bli färdig, utan föreställningar om helheten. Vi kan alltså inte
förstå pusselbitarna utan föreställningar om helheten och vi kan heller inte
förstå helheten utan kännedom om de olika delarna. Denna information sys-
tematiserades och jämfördes med tidigare studiers resultat. Mycket av inter-
vjumaterialet presenteras som citat, för att läsaren närmare skall kunna sätta
sig in i intervjupersonernas uppfattningar.

De utskrivna intervjuerna utgjorde en stor textmassa. Frågorna var vanligen
inte besvarade i den ordning de stod i frågeguiden. Svar på en och samma
fråga kunde förekomma på flera ställen i samma intervju. Därför valde jag att
inför databearbetningen skriva ut och sammanställa intervjutexterna såväl
person för person som frågeområde för frågeområde. En fördel var att jag
kom in i och lärde mig intervjumaterialet ganska väl och att jag lätt kunde gå
in och hitta utsagor som jag mindes fanns där.

Nästa steg var att utifrån intervjumaterialet hitta en struktur som överens-
stämde med innehållet i utsagorna. Jag läste intervjutexterna upprepade
gånger och sökte teman, kategorier, mönster, likheter och skillnader, men
också svar på nya forskningsfrågor som jag inte ställt men fått svar på. Vid
genomgång av intervjumaterialet skrev jag nyckelord som senare blev till ru-
briker och underrubriker.

Att kategorisera materialet är en viktig fas i bearbetningsarbetet. Kategorise-
ringen styr både forskaren och läsaren in i vissa teman och styr därmed i
detta fall förståelsen av de funktionshindrade. Då jag gick igenom materialet
för att kategorisera, använde jag mig utav överstrykningspennor med olika
färger. Varje gång intervjupersonerna nämnde i sina uttalanden om till ex-
empel barriärer eller svårigheter de mött i sin strävan att erhålla arbete, ströks
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dessa uttalanden över med en viss färg. Sedan har jag gjort ett urval bland
dessa uttalanden för exemplifiering.

Så småningom hade jag en mängd huvudrubriker och underrubriker som var
ordnade i olika nivåer. Under de olika rubrikerna hade jag en lista med citat
och vid varje citat en sidhänvisning till den ursprungliga intervjutexten, så att
jag senare lätt kunde gå tillbaka till intervjutexterna och studera citaten i sitt
sammanhang. Nedan visar jag två exempel på huvudrubriker och underru-
briker och några tillhörande citat skrivna med kursivstil, åtföljda inom pa-
rentes av koder som anger var i intervjutexterna citaten är hämtade.

Rubrik 1

Sociala relationer och socialt stöd

Rubrik 2

Funktionshindrades sociala relationer

Citat:
Vi träffas inte så ofta. Nästan aldrig faktiskt (16)

Rubrik 3

Informellt socialt stöd

Citat:
De som har ställt upp har hjälpt mig mest praktiskt, men det är inte speciellt ofta …
Det kan bero på att de bor ifrån eller att de inte vågar ta kontakt längre (92)

Ett annat exempel kan se ut på detta sätt:

Rubrik 1

Arbetslöshet

Rubrik 2

Arbetslöshetsperioder

Citat:
Det är inte förrän de två senaste åren som jag har jobbat (136)
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Rubrik 3

Hälsotillståndet under arbetslöshetstiden

Citat:
Man är mer sjuk. Om man är sämre nu så är man ännu mer sjuk då man är arbetslös
(137)

Att som ovan kategorisera innebär en risk för att helheten går förlorad. Att
rycka loss enskilda satser ur sitt sammanhang innebär också en risk för att
den ursprungliga innebörden förloras eller förvrängs. Denna negativa aspekt
minimerades tack vare att intervjucitaten under varje rubrik hade hänvisning
till respektive intervju. Därför blev det enkelt för mig att pendla mellan hel-
heten och delarna.

Efter att detta hade genomförts läste jag igenom materialet en gång till innan
jag började jämföra intervjupersonerna med varandra och föra över olika ut-
talanden till empirikapitlet som började byggas upp. Även här har jag fått
avgränsa mig, dvs. jag har inte tagit med citat från alla intervjupersoner gäl-
lande alla teman. De citat som finns med kan betraktas vara mer eller mindre
representativa för hela gruppen, i annat fall har jag försökt beskriva de indi-
vider som skiljer sig från gruppen.

Reliabilitet och validitet

Med reliabilitet - tillförlitlighet - avses traditionellt frånvaro av slumpmässiga
mätfel och med validitet avses mätinstrumentens förmåga att mäta det man
avser att mäta. Ett vanligt krav är att en undersökning skall ge samma resul-
tat om den genomförs av andra forskare eller om den upprepas. Både reliabi-
litet och validitet kan få en annan innebörd i kvalitativa undersökningar än i
kvantitativa. Beskrivningarna av intervjupersonernas berättelser skall vara
detaljerade, både innehålla många citat men också långa sammanhängande
delar av berättande karaktär som ger läsaren möjlighet att själv skapa sig en
bild av situationerna och händelserna (Repstad 1993).

Ett problem med reliabiliteten i kvalitativa studier är svårigheten att ha kon-
stanta objekt. Intervjupersonernas sinnestillstånd kan variera vid olika tillfäl-
len, vilket också kan påverka svaren. Därför skall reliabiliteten ses och bedö-
mas utifrån rådande situation vid intervjutillfället. Med tanke på detta kan
reliabiliteten ges en innebörd som närmar sig validiteten i kvalitativa under-
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sökningar. Detta innebär att i kvalitativa undersökningar skall reliabiliteten
bedömas samtidigt som validiteten bedöms. Med detta menar Svensson
(1996) att reliabiliteten är mer sammanflätad med validiteten i kvalitativa
studier och avråder från att studera dem enskilt såsom det görs i kvantitativa
studier. Det bör dock påpekas att validitetsproblemet inte gäller specifikt
kvalitativa data. Samma problem gäller även kvantitativa metoder, därför att
även hårt kvantitativa data behöver tolkas, vilket innebär att alla data, vare
sig de samlats in kvalitativt eller kvantitativt behöver analyseras kvalitativt i
den betydelsen att det sker en tolkning och kan därför betraktas som ett se-
lektivt urval (Silverman 2000).

Hur kan man som läsare av mina forskningsresultat veta att de beskrivningar
jag gjort är rimliga och giltiga? Inom kvalitativa studier är forskaren i hög
grad själv sitt ”instrument” och beskrivningarna/tolkningarna sker utifrån
forskarens egna perspektiv och egen förförståelse. Frågor som kan uppstå är
huruvida sådana resultat skall betraktas som legitima, fruktbara och trovär-
diga.

Jag har medvetet, för att hålla min förförståelse i schack och vidga mitt per-
spektiv, strävat efter att under forskningsperioden vara i kontakt med andra
som forskar inom samma och angränsande områden. Härigenom har jag fått
tillfälle att diskutera funktionshindrades situation med andra såväl lika- som
oliktänkande personer, som har varit intresserade av och förtrogna med mina
frågeställningar. Kvale (1989) använder begreppet kommunikativ validitet
och menar att kunskapsanspråkens validitet kan testas genom dialog. Dialo-
gen kan ske med intervjupersonerna själva, med vanliga människor som har
sunt förnuft samt med experter och forskare som har en teoretisk kunskap
inom frågeområdet.

Jag har vid mina intervjuer haft retrospektiva inslag. Detta brukar uppfattas
som ett validitetsproblem. Respondenterna kan ha glömt eller omtolkat vikti-
ga detaljer. Jag har försökt komma förbi detta problem med tanke på att frå-
gorna kretsade kring barriärer de mött, men också de barriärer de upplever
att de möter. Frågorna handlar både om dåtid, men också nutid, dvs. de bar-
riärer intervjupersonerna upplever att de nu möter i sin strävan att erhålla
arbete. Jag kunde därmed jämföra barriärer de upplever att de mött tidigare
med barriärer de upplever sig möta nu.  Jag ser inte detta som ett problem.
Det jag vill beskriva och förstå är mina uppgiftslämnares upplevelse kring
barriärer och deras sociala livssituation. Detta innebär att det som primärt är
intressant för mig inte är vad som är ”objektivt” sant i mina intervjupersoners
berättelser, utan de innebörder de tillskriver sina erfarenheter.

Andra aspekter som är viktiga att diskutera i samband med reliabilitet och
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validitet är undersökningens begränsningar. En begränsning är till exempel
att personerna följdes upp bara under relativt kort tid. Detta kan leda till fel-
bedömningar, till exempel att bedömningen görs då individen fungerar bätt-
re/sämre än normalt eller att förhållandena på arbetsmarknaden är bätt-
re/sämre än annars. Säkrare bedömningar kräver långtidsuppföljning - kan-
ske i fem eller tio år - av individerna. Att intervjupersonerna är så pass unga -
22 till 35 år - gör det också rimligt att anta att de kan fungera bättre än indivi-
der över 35 år. Något som tyder på detta är att samtliga är under någon form
av arbetsmarknadsåtgärd.

Jag vill avsluta metodkapitlet med ett citat från Silverman (2000):

Unless you can show your audience the procedures you used to en-
sure that your method were reliable and your conclusions valid, there
is little point in aiming to conclude a research dissertation (a.a. s. 188)

Kriterierna som Silverman nämner ovan har beaktats. Jag har försökt visa lä-
saren processen i arbetet genom att beskriva tillvägagångssättet dels vid ur-
valet av intervjupersonerna, dels vid bearbetning och analys av insamlat
material. Resultatdelen innehåller både många citat men också sammanhäng-
ande delar av berättande karaktär. Min strävan har hela tiden varit att ge lä-
saren möjlighet att själv skapa sig en bild av situationerna och händelserna.
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Kapitel 4-

Resultat

I detta kapitel redovisas resultaten från intervjuerna. Inledningsvis ges en
kort beskrivning av intervjupersonerna följt av en redogörelse för barriärer
som funktionshindrade själva uppger att de möter. Detta följs av ett avsnitt
om intervjupersonernas upplevelse av sina sociala relationer och sociala stöd.
Kapitlet avslutas med en redogörelse för intervjupersonernas ekonomiska
situation och av ett avsnitt som redogör för hur intervjupersonernas livssitu-
ation påverkas av ett arbete.

Jag vill här inledningsvis poängtera att det inte är frågan om att göra några
empiriska generaliseringar eftersom intervjumaterialet är relativt litet, utan
att försöka se vissa gemensamma mönster när det gäller barriärer de möter,
hur ett arbete påverkar livssituationen samt hur resultaten förhåller sig till ti-
digare studier. Det är också viktigt att diskutera stabiliteten i intervjuperso-
nernas livssituation. Resultatredovisningen kommer att innehålla en hel del
citat. Här gäller det enligt Repstad (1993) att ha en balansgång, då alltför
många citat kan göra framställningen oklar och läsaren kan förlora det analy-
tiska perspektivet. Samtidigt finns det goda skäl för att använda citat. Läsaren
får direkt kontakt med intervjupersonernas begreppsvärld och uppfattningar,
vilket ger läsaren en viss grund för att jämföra forskarens tolkningar med
delar av materialet.

Kort beskrivning av undersökningsgruppen

Ålder
Undersökningsgruppen består av 12 individer, sex män och sex kvinnor. Vid
första intervjutillfället var samtliga mellan 22 och 35 år. Den yngste mannen
var 22 år och äldste var 31 år. Även den yngsta kvinnan var 22 år, medan den
äldsta var 35 år.
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Funktionshinder
Fem sitter i rullstol (fyra män och en kvinna). Av männen har två råkat ut för
dykolyckor, en man har kolliderat med bilen och en man blev rullstolsburen
på grund av sjukdom (polio) i barndomen. Kvinnan som sitter i rullstol, blev
rullstolsburen på grund av sjukdomen MS. En kvinna uppger sig vara lång-
sam då hon skall röra sig och har ont i axlarna. De övriga sex (fem kvinnor
och en man) har svårt att gå. De måste använda sig av kryckor och under vis-
sa perioder även av rullstol.

Familjesituation
Av de 12 intervjupersonerna är sex stycken ensamstående utan barn, en av
dessa sex bor hemma hos sina föräldrar. Av de övriga är en sammanboende
utan barn. Resterande har barn och är gifta eller sambo.

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder
De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna har främst bestått av datautbildning.
Detta gäller för samtliga i undersökningsgruppen utom en man.

En sammanfattande bild av de intervjuades situation
Nedan följer korta sammanfattningar av de intervjuades livssituation, funk-
tionshinder, utbildning, familjeförhållanden och sysselsättning.

Kalle är en 22 årig man, ensamstående utan barn och bor i egen lägenhet. Han
skadade sig då han gick i nian och blev rullstolsburen på grund av en dyk-
olycka. Kalle kunde därför inte gå läsa på gymnasiet direkt efter nian. Han
håller just nu på och läser in gymnasiekompetensen. Uppger att kontakten
med föräldrarna blev jobbig efter olyckan, men säger att den har blivit bättre
nu när han har flyttat hemifrån. Han har tre syskon som är 28, 30 och 32 år.
Han upplevde stora svårigheter i kontakten med syskonen i början av olyck-
an, men uppger att kontakten har blivit bättre. Kalle har inte så många vän-
ner. De vänner han umgås med har inga funktionshinder. Det var stora svå-
righeter i kontakten med vännerna i samband med olyckan. De få vänner han
umgås med visste inte hur de skulle bete sig och vågade inte komma fram
och prata. Även detta blivit har bättre. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder har
bestått i att skaffa sig gymnasiekompetens.

Sara är 22 år, ensamstående utan barn och bor i egen lägenhet. Hon beskriver
sitt funktionshinder som långsam, svårt att röra sig, stressad och ont i axlar-
na. Hon har gått i nian, men har ingen gymnasieutbildning. Sara upplever
sina föräldrars syn på sitt funktionshinder som mycket jobbigt och vet heller
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inte om den har förändrats. Hon har en bror på 24 år. Han fick mer utrymme
och uppmärksamhet av föräldrarna enligt Sara. Det är mest hon som är initi-
ativtagare till kontakten med brodern. Hon har väldigt få vänner och umgås
nästan aldrig med dem. Vid kontakt är det alltid hon som är initiativtagare.
Hon är vare sig nöjd med antalet vänner eller kontakten med vännerna. Ar-
betsmarknadspolitiska åtgärderna har varit API (arbetsplatsintroduktion) i
kök och datakurs.

Johan är 23 år, ensamstående utan barn och bor i egen lägenhet. Han är rull-
stolsburen på grund av muskelnedsättning. Han har tre yngre syskon, 22, 20
och 18 år. Johan upplever att det har varit jobbigt för både föräldrarna och
syskonen, eftersom funktionshindret har kommit i vuxen ålder. Kontakten
med föräldrarna upplevs som positiv, men syskonen har inte visat någon re-
spekt. Det är inte mycket umgänge med syskonen, vid eventuell kontakt så är
det Johan som är initiativtagare. Han har inte många vänner. Det är Johan
som är initiativtagare även vid kontakt med vännerna. De arbetsmarknads-
politiska åtgärderna har bestått av datautbildning och praktikplats genom
AMI. Han har tidigare varit på datorteket i tre månader. Efter denna period
var han arbetslös i cirka ett år och är vid intervju två på AMI och får åter da-
tautbildning.

Martin är 22 år och bor hemma hos föräldrarna. Martin är rullstolsburen på
grund av polio vid åtta månaders ålder. Då blev han förlamad i hela kroppen.
Efter grundskolan läste han handelslinjen på gymnasiet. Därefter studerade
han i cirka två år på högskolan, bland annat ADB och ekonomisk historia, vill
egentligen studera företagsekonomi, men har inte blivit antagen. Martin kän-
ner att föräldrarna har ställt upp på honom hela tiden. Han har sju syskon, tre
äldre, en tvillingbror och tre yngre syskon. Han har mycket god kontakt både
med föräldrar och syskon. Martin har även många vänner som han umgås
med. De brukar ta med honom på allt och det stora intresset är idrott, framför
allt fotboll. Initiativtagare till umgänget är främst syskonen och kompisarna.
Efter högskolestudierna gick han till arbetsförmedlingen och där blev han re-
kommenderad att praktisera på den nuvarande anställningen hos en förening
i Mälardalen. Martin ansökte om jobbet och blev anställd med lönebidrag.

Gustav är 26 år och rullstolsburen på grund av en dykolycka. Han är ensam-
stående och bor i egen lägenhet. Han gick tvåårig träbaserad produktionstek-
nisk utbildning på gymnasiet, därefter började han studera till undersköters-
ka, men blev aldrig färdig. Kontakten med föräldrarna är bra. I början var
främst mamman orolig och ville därför att Gustav skulle flytta hem igen.
Kontakten upplevs till och med vara bättre nu efter skadan. De umgås mer.
Han har tre syskon, två yngre systrar och en bror som är äldre. Han har även
två halvsyskon som han inte har träffat. Kontakten med syskonen är bra. De
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träffas regelbundet. Kontakten med vännerna är mycket dålig. De vänner
som Gustav hade innan skadan har försvunnit, så det är mest syskona han
umgås med. Arbetsmarknadspolitiska åtgärderna har varit att han har läst in
vissa ämnen på Komvux och går vid intervju två en datakurs genom AMI.

Henrik, 24 årig man, ensamstående utan barn och bor i egen lägenhet. Henrik
är rullstolsburen på grund av bilolycka. Han avslutade inte sina gymnasie-
studier. Började på Komvux för att komplettera gymnasiekompetensen, men
avbröt på grund av bilolyckan. Han är enda barnet. I början av händelsen
chockades föräldrarna, men nu är det bra. Han har mycket bra kontakt med
föräldrarna. Henrik har endast icke funktionshindrade vänner och umgänget
är intensivt. Det är både han och vännerna som tar initiativet till kontakten.
De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna har varit i form av datakurs främst
genom AMI. Uppger att han tack vare datautbildningen fick visstidsanställ-
ning på ett företaget och hoppas kunna fortsätta med sitt arbete.

Hanna är en kvinna på 27 år. Hon är sambo utan barn. Efter gymnasiet gick
hon en påbyggnadsutbildning till barnskötare. Funktionshindret består i att
hon har svårt att gå, använder sig av kryckor och ibland av rullstol. Hon har
haft MS sen hon var tolv år, men den har blivit värre med åren. Hon har en
fyra år äldre syster. Hanna upplever kontakten med både föräldrarna och
systern ganska positiv. Det var jobbigare i början, men nu har alla vant sig.
Hon har inte många vänner. Kontakten med vännerna brukar vara mest per
telefon, det är sällan de träffas och det är mest hon som är initiativtagare till
kontakten. Det största stödet kommer från sambon menar Hanna. Efter barn-
skötarutbildningen fick Hanna jobb som barnskötare. Hon jobbade i cirka tre
år och blev sedan arbetslös på grund av uppsägningar i kommunen. Cirka
två månader senare fick hon ALU-tjänst på en skola genom AMI och är vid
andra intervjutillfället anställd med lönebidrag.

Maria är 30 år, sambo och har tre barn. Hon har MS och måste ibland använ-
da sig av rullstol. Hon klarar sig annars med hjälp av kryckor. Maria gick ett
år social linje på gymnasiet, jobbade sedan en kort period och fortsatte sedan
att studera social service på gymnasiet. Hon betonar hjälpen och stödet från
sambon. Hon har även bra kontakt med föräldrarna och menar att de hjälper
till så gott de kan. Maria har en bror på 28 år. Han bor inte på samma ort, var-
för de inte kan träffas så ofta. Hennes vänner har inga funktionshinder och
det är oftast de som kommer hem till henne. Hon är arbetslös vid första in-
tervjun. Hon skall till AMI, där de skall utreda vad det är som Maria klarar av
och vilka insatser som behöver vidtas. Vid andra intervjutillfället hade hon
fått anställning som tekniker.
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Elisabeth är 30 år, gift och har ett barn. Hon har smärtor i knäna, ena fotleden
och hälarna. Hon har genomgått flera operationer och använder sig nu av
rullstol. Hon har haft sitt funktionshinder sen barndomen. Föräldrarna lever
inte, men hon har en syster som bor långt ifrån, vilket försvårar umgänget.
Uppger att hon inte har så många vänner. De hon har tar hon själv initiativ
till kontakten med. Stöd i olika former får hon i första hand av sin man. Elisa-
beth berättar även att hon via telefon får stöd och information av sin syster.
Efter gymnasiestudier, studerade hon även ADB och terminalarbete. Hon
gick en datakurs genom AMI vid första intervjutillfället och har nu en tillsvi-
dare anställning med lönebidrag på en förening.

Roger är en man som är 31 år, sambo och har två barn. Han uppger att hans
vänstra ben inte fungerar som det skall och att han har smärtor. Funktions-
hindret uppstod i samband med en operation som misslyckades. Han betonar
stödet från sambon och kontakten med föräldrarna. Han säger också att kon-
takten med föräldrarna blivit bättre nu efter skadan. Han har två syskon.
Syskonen träffar han sällan, men de har mycket kontakt per telefon. Vänner-
na tar inte själva kontakt med honom nu efter funktionshindret, utan det är
han själv som måste ta initiativet till kontakten. Han har lång arbetslivserfa-
renhet och har dessutom arbetat inom flera olika yrkesområden innan ska-
dan. Han får datautbildning genom AMI och hoppas sedan på att få ett arbe-
te.

Johanna är 35 år, sambo med två barn. Vid 18 års ålder fick hon beskedet att
hon har MS. Nu måste hon använda sig av rullstol, ibland går det bra med
hjälp av kryckor. Hon har fått mycket stöd av sina föräldrar och har god
kontakt med dem. Hon har en syster som är 34 år. De träffas då och då. Det är
båda som är initiativtagare till umgänget. Hon berättar även att hon och sam-
bon är på väg att lämna varandra. Kontakten med vännerna är inte så tät.
Hon är utbildad undersköterska och har arbetat inom vården fram till för cir-
ka ett och ett halvt år sedan. Hon har fått en datautbildning genom AMI.

Gunnel, 34 år, gift och har två barn. Hon är reumatiker sen 18 års ålder. Hon
har gymnasiekompetens.  Föräldrarna bor inte på samma ort och de har hel-
ler ingen kontakt med varandra. Av fyra syskon har Gunnel kontakt med två.
Det är mest hon som är initiativtagare till kontakten. Hon har väldigt få vän-
ner och de umgås sporadiskt. Även här är det mest hon som är initiativtagare
till kontakten. Hon betonar att den hon vänder sig till vid behov av hjälp är
hennes man. De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna har varit mest genom
AMI. AMI har t.ex. hjälpt henne med arbetsträning, datakurs och ett vikariat.
Hon har vid andra intervjutillfället projektanställning som tillsammans med
utbildningen varar i cirka åtta månader.
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Upplevda barriärer

Barriärer som intervjupersonerna uppger uppstår i samspelet eller mötet med
omgivningen. Vissa känns lättare igen därför att de anknyter till själva funk-
tionshindret. Dessa barriärer försvårar för individer med funktionshinder att
erhålla ett arbete och ha en likvärdig livssituation som personer utan funk-
tionshinder. Först redovisas barriärer som kan klassas som individrelaterade,
därefter miljörelaterade barriärer och sist de regelrelaterade.

Individrelaterade barriärer

Utifrån tidigare studier (Svedberg 1995; Hammarström 1996; SCB 1997:3;
Russel 1998), men framför allt utifrån intervjupersonernas egna utsagor har
jag delat in de individrelaterade barriärerna i själva funktionsnedsättningen,
motivation och vilja att arbeta, lön, självförtroende, depression, utbildnings-
nivå, arbetslivserfarenhet och tid utanför arbetsmarknaden, samt kunskaper i
regelsystemet.

Funktionsnedsättning
Intervjupersonerna har rörelsehinder, men graden av rörelsehinder varierar.
Fem av de rörelsehindrade, fyra män och en kvinna är rullstolsburna. En
kvinna har värk i kroppen, framför allt i axlarna och upplever sig som lång-
sam då hon skall röra sig. De övriga sex (fem kvinnor och en man) har svårt
att gå. De måste använda sig av kryckor, men under vissa perioder även av
rullstol.

Halva undersökningsgruppen - sex av tolv - upplever sitt funktionshinder
som barriär i sökandet efter arbete. Intressant i detta sammanhang är att Sara
är den enda som förlägger orsaken till att hon inte får arbete endast till funk-
tionshindret. Sara säger:

Jag är långsammare än alla andra och jag har svårt att koncentrera
mig. Om inte friska människor får jobb, varför skulle jag få jobb (Sara).

Sara deklarerar klart att hennes funktionshinder fungerar som barriär i sö-
kandet efter arbete. Hennes uttalande tyder på att hon har gett upp, vilket
stämmer ganska väl med teorin om inlärd hjälplöshet. Vid oförmåga att hitta
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ett arbete lär sig individen att hans/hennes handlingar och tidigare erfaren-
heter är otillräckliga för att kunna ge resultat  (Rodriguez 1997). Denna teori
kan appliceras på Sara, då man vid närmare analys av hennes situation kan
konstatera att hon saknar både gymnasieutbildning och arbetslivserfarenhet i
form av avlönat arbete. Hon säger så här:

Jag har inte haft några riktiga jobb, bara API-platser. Jag har haft två
API-platser, båda i storkök, tillsammans cirka ett och ett halvt år. Nu
har jag bara fått den här datakursen, inget riktigt arbete ännu.

De andra som nämnde funktionshindret – fem stycken - talar mer i relations-
termer och svårigheten att inte få arbete beror enligt dem på relationen funk-
tionshinder och samhälle, till exempel arbetsgivarens attityder gentemot
funktionshindrade eller en otillgänglig fysisk miljö. Dessa tonar ned betydel-
sen av funktionshindret och fokuserar istället på brister och attityder i om-
givningen.

Det är främst de andras tankar, att hon klarar nog inte av arbetet och
det är nog bäst att vi tar nån annan (Hanna).

Jag kan inte röra mig som alla andra och arbetsplatserna är inte anpas-
sade för oss rullstolsburna (Kalle).

Hanna deklarerar klart att funktionshindret utgör en barriär på grund av ar-
betsgivarnas attityder. Enligt henne är arbetsgivarnas förutfattade uppfatt-
ning att individer med funktionshinder inte klarar av arbetsuppgiften. Kalle
lyfter däremot fram den fysiska miljöns betydelse. Enligt honom är arbets-
platserna inte anpassade för rullstolsburna människor. Kontentan av otill-
gängligheten blir svårigheter att komma in på arbetsmarknaden.

Först trodde jag att det var de som var rullstolsburna som angav sitt funk-
tionshinder såsom barriär. Men vid närmare analys kunde jag inte finna någ-
ra sådana tendenser. Det är nämligen lika många som inte använder sig av
rullstol som de som använder rullstol som anger funktionshindret såsom bar-
riär. Det bör dock påpekas att hälften inte alls angav funktionshindret som
barriär i sökandet efter arbete. Det bör också påpekas att majoriteten av de
som uppgav funktionshindret såsom barriär säger att funktionshindret fun-
gerar som barriär dels på grund av arbetsgivarnas attityder, dels på grund av
en otillgänglig miljö.
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Motivation
Motivationen är väsentlig för att en person skall ta eller vilja behålla ett arbe-
te. Studier om individens motivation fokuserar främst på de värderingar som
motiverar människor i arbetet. De handlar om människor som redan finns på
arbetsmarknaden och inte om dem som står utanför. Olika författare lyfter
fram de aspekter som motiverar individen att arbeta vidare (Maer & Bras-
kamp 1986; Schou 1991;  Frey 1997). Jag anser dock att resultaten även kan
appliceras på människor utanför arbetsmarknaden, till exempel vilka aspek-
ter som motiverar personerna till att vilja ha arbete. En människas motivation
och vilja att arbeta eller söka arbete påverkas av olika faktorer, till exempel
pengar, status, social gemenskap och socialt stöd, uppskattning, intressanta
arbetsuppgifter och oberoende (Maccoby 1989; Frey 1997).

För att få en bild av intervjupersonernas motivation och vilja att arbeta, till-
frågades de om de överhuvudtaget vill arbeta, varför de vill arbeta och vilken
betydelse de upplever att ett arbete har och kommer att ha för dem. De flesta
har ett bestämt mål, ett arbete. De uppger hög motivation och ser endast po-
sitivt på att börja arbeta.

De allra flesta uppger egna sociala och psykologiska faktorer såsom eget in-
tresse, sociala kontakter, att ha en aktivitet, att känna sig behövd och möjlig-
het till utveckling, som anledning till att de vill arbeta. Dessa aspekter stäm-
mer väl överens med Freys (1997) definition av inre arbetsmotivation. Det
som samtliga lyfter fram och betonar är vikten av de sociala kontakterna som
ett arbete medför. De uttrycker detta på olika sätt:

Jag vill jobba … Jag vill komma ut lite och träffa andra människor. Det
är en stor orsak ... Det är väldigt viktigt för mig att träffa andra männi-
skor, träffa nya personer och ha kontakt med andra, istället för att vara
hemma och träffa föräldrarna hela tiden (Martin).

Jag vill jobba, för annars blir man tokig av att vara hemma, man måste
ha någonting att göra. Att jobba är bra dels på grund av att jag vill ha
något att göra, dels på grund av att jag vill ha sociala kontakter (Ro-
ger).

Att de flesta betonar sociala relationers betydelse kan bero på deras isolerade
situation. Eftersom de flesta uppger få eller inga sociala relationer med vän-
ner och bekanta på fritiden, kan de ha en stor längtan att komma hemifrån
och träffa andra. Skulle intervjupersonerna däremot haft tillgång till mer om-
fattande sociala relationer, kanske de hade uppgett andra orsaker till viljan
att arbeta. Dock nämner vissa av intervjupersonerna (fem av tolv) ekonomin
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som drivkraft till motivationen att arbeta. Av dessa är det endast en som be-
tonar att ekonomin är en av de största orsakerna.

Dels vill jag jobba för att få det bättre ekonomiskt. Det är en av de
största orsakerna och dels för att få arbetskamrater (Gustav).

Enligt Rodriguez (1997) finns skillnader i motivationen beroende på om man
söker sitt första arbete eller om man förlorat ett arbete och söker nytt. Denna
studie tyder inte på några sådana skillnader. Alla utom Sara har en hög inre
arbetsmotivation och betonar sociala relationers betydelse till att de vill ar-
beta, såväl de som söker sitt första arbete som de som förlorat tidigare arbete
och söker nytt. Gustav har till exempel arbetat tidigare och enligt honom själv
haft en bra lön – 10 000 kr efter skatt – Nu har han en lön på 6-7 tusen kronor.
Det är en stor skillnad, men han lyfter också fram arbetskamraters betydelse.
Roger uppger att han tidigare haft cirka 15 000 kronor efter skatt och nu har
han ungefär 7 000 kr. Rogers ekonomiska förlust är större än Gustavs. Men
Roger nämner inte ekonomin som orsak till att han vill arbeta, utan betonar
de sociala kontakternas betydelse.

Intervjupersonernas utsagor visar att de flesta är motiverade och vill ha ett
arbete. De värderar ett arbete högt. Av intervjusvaren framgår att intervju-
personerna anser att ett arbete ger:
- sociala relationer
- sysselsättning och struktur på dagen
- självständighet eller oberoende i form av starkare ekonomi och
  en känsla av att duga

Eftersom att arbete värderas så högt av intervjupersonerna kan man undra
hur motivationen yttrar sig i egna initiativ att söka ett arbete. Det paradoxala
är att så gott som samtliga intervjupersoner säger att de inte söker arbete på
egen hand, trots att de värderar ett arbete så högt. Motivationen att arbeta
finns, men de tror inte att de kan få ett arbete. Detta i sig är en barriär och
stämmer väl överens med det som Isaksson, Stål och Svedberg (1993) skriver
om långtidsarbetslösa, nämligen att: ”... arbete är ofta ett ideal som man inte
egentligen tror sig om att kunna leva upp till själv” (a.a. s. 65). Intervjuperso-
nerna uttalar en klart inlärd hjälplöshet. Rodriguez (1997) skriver att arbets-
löshet i kombination med misslyckade försök att erhålla nytt arbete påverkar
självförtroendet negativt.  Detta är också vad intervjupersonerna förmedlar:

Nej jag tror inte att jag själv kan påverka min arbetslöshet. Jag sökte ju
själv ett tag, men sen vart det inte mycket (Gunnel).
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Det är otroligt svårt att få ett jobb. Jag har faktiskt till och med varit ute
på stan och frågat om praktik, men det har inte gått bra (Elisabeth).

Ytterligare fynd som verkar motsägande är Gustavs passiva hållning. Gustav
uppgav ekonomin som orsak till att han vill ha arbete. Vi konstaterade dess-
utom en stor ekonomisk skillnad mellan då han förvärvsarbetade och nu när
han är arbetslös. Ändå säger han:

Nej jag har inte sökt något arbete sen jag blev skadad. Jag har varit hos
arbetsförmedlingen och talat om att jag helst vill ha ett jobb (Gustav).

Citaten tyder på att stora barriärer på individnivå är att motivationen inte le-
der till handlingar i form av aktivt arbetssökande. De är passiva och väntar
på att AMI skall hitta arbete åt dem. Trots att de värderar ett arbete högt och
vill arbeta, så är de inte motiverade att fortsätta ”kämpa” för att få arbete. In-
tervjupersonerna har dragit sig tillbaka när det gäller egna initiativ, då de be-
dömer chanserna till arbete som mycket små.

Förutom bristande initiativ eller handlingar för att själv söka arbete har jag
frågat intervjupersonerna om deras upplevelse kring andra aspekter som kan
påverka motivationen. Exempel på såna aspekter är lön, självförtroende och
depression. Inspirationen till att fråga om dessa aspekter kommer från tidiga-
re studier (Hammarström 1996; Frey 1997; Rodriguez 1997).

Lön
Under rubriken motivation framgår att vissa hoppas få bättre ekonomi ge-
nom ett arbete. Därför blev det intressant att ställa frågor angående deras
ekonomiska förhållanden, om den förändras med arbetsmarknadsåtgärd eller
vanligt arbete. Pengar kan ge en känsla av trygghet, frihet och möjlighet till
njutning. Då människan känner att hon är väl betald, tenderar arbetsmoralen
att öka och man gör bättre ifrån sig, dvs. högre betalning resulterar i högre
produktivitet (Frey 1997). Samtliga  individer i denna studie uppger att deras
ekonomi inte förändras vare sig de är arbetslösa eller innehar någon form av
sysselsättning.

Jag är sjukpensionär, så jag har inte haft något riktigt arbete, utan är
praktikant. Min ekonomi förändras inte vare sig jag är arbetslös eller
har praktik. Men meningen är att ett arbete skall ge mer än vad jag har
nu, annars är det ingen vits att jag tar ett arbete (Johan).
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Jag tjänade faktiskt bättre när jag gick arbetslös, därför att jag stämp-
lade. Detta är för jäkligt. Man borde åtminstone tjäna lika mycket som
när man stämplar (Gustav).

Denna aspekt att lönen inte förändras med arbete kan skapa motstånd hos
den enskilde individen att aktivt söka arbete. Johan uttrycker sig tydligt då
han säger att det inte är någon vits att arbeta om han inte skulle tjäna bättre
än under arbetslöshetstiden. Även Gustav betonar starkt att ett arbete borde
åtminstone ge lika mycket som då han stämplar. Ytterligare tre personer -
Hanna, Sara och Elisabeth - håller med om att lönen betyder mycket, men inte
allt. Här i ser jag en barriär som starkt kan påverka arbetsmotivationen och
sökbeteendet efter arbete. De flesta uppgav att de inte tar egna initiativ. Detta
förhållande kan ha samband med en låg ekonomisk ersättning vid arbete,
som enligt intervjupersonerna själva inte överstiger deras ekonomiska för-
hållanden under arbetslöshetstiden. Detta gäller samtliga.

Självförtroende
Det är ett sänkt självförtroende som intervjupersonerna uppger. De tror inte
att de kan påverka sin arbetssituation och anser därför att det inte är någon
idé att söka arbete på egen hand. Det sänkta självförtroendet kan vara ytterli-
gare en av anledningarna till att intervjupersonerna inte söker arbete själva.
De förlitar sig helt och hållet på AMI:s insatser. Det dåliga självförtroendet
beror enligt intervjupersonerna dels på det uppkomna funktionshindret, dels
på tiden utanför arbetsmarknaden. De uppger sysselsättningssituationen som
en betydelsefull del i utvecklingen av deras självförtroende:

När man går hemma länge, då vågar man inte, då vågar man inte för-
söka … går man hemma länge, då är det stopp på något sätt. Man har
också sämre självförtroende. Det blev mycket bättre när jag började
studera (Gunnel).

Självförtroendet blev mycket sämre med skadan. Det är något man har
fått bygga upp igen ... Utbildningen har till exempel varit viktig. Jag
har varit mycket tystlåten och inte vågat ringt och sånt, men nu är det
mycket bättre. Det är inte bara utbildningen, men den har hjälpt till
och man blir starkare (Kalle).

Här ser man samband mellan självförtroende och sysselsättning. Resultatet
tyder även på att avsaknad av tro på ens egen förmåga kan innebära ett hin-
der för individen och att individen känner sig mer funktionshindrad
och/eller deprimerad. Sara har tidigare uppgivit sitt funktionshinder som



89

barriär i sökandet efter arbete. Hon säger dessutom: ”Jag kan inte påverka.
Om ingen annan får jobb, så hur skulle jag kunna få det”. Här tolkar jag hen-
nes uttalanden som sänkt självförtroende. Även de övriga uppger dåligt
självförtroende, då de menar att de inte söker arbete, eftersom de inte kan
påverka själva. Skillnaden är att dessa inte har gett upp hoppet. De hoppas på
anställning genom AMI. Sara däremot uppger en känsla av hjälplöshet, då
hon säger att  ”om ingen annan får jobb, så hur skulle jag kunna få det.” Sara
ser på sig själv i förhållande till icke funktionshindrade. Detta är i sig en bar-
riär och kan jämföras med Seligmans tes om att en förlorad kontroll leder till
inlärd hjälplöshet. Seligman definierar inlärd hjälplöshet som att personen är
initiativlös, har en känsla av maktlöshet och en dyster framtidstro (Seligman
1975).

Depression
Andra psykiska besvär som rapporteras av de intervjuade och som kan fun-
gera som barriär i sökandet efter arbete, är främst depression. Det framkom-
mer att de tänker och undrar varför deras situation ser ut som den gör. Samt-
liga uppger sysselsättning som en yttre faktor som förändrar deras psykiska
välbefinnande till det bättre. De får struktur på vardagen och umgänge med
arbetskamrater.

När jag hade arbete, då var jag positiv och hade lätt för att ta tag i sa-
ker och ting. Men nu när jag är arbetslös så känner jag mig som om jag
är inlåst ... I början, då jag blev arbetslös var jag mycket deprimerad
och grät mycket (Johanna).

Det är väldigt jobbigt, man går hela tiden och tänker. Man har ju ingen
att tala med. I såna situationer är det lätt att bli deprimerad och man
undrar varför det måste vara så här ... Om man har jobb eller utbild-
ning, då är det mer rörelse och då glömmer man bort att man har ont.
Hemma går man och känner att usch nu har jag ont, smärtor igen, vil-
ket är väldigt jobbigt och man tycker synd om sig själv. Men när man
kommer ut på jobb, så känner man inte att man har ont. Man har inte
tid att tänka på att man har ont och dagarna går fortare (Elisabeth).

Tidigare studier som fokuserat på psykiska besvär orsakat av arbetslöshet
(Warr 1987; Hammarström 1996) visar på samband mellan försämrad psykisk
hälsa och arbetslöshet. Hammarström (1996) skiljer mellan nervösa och de-
pressiva besvär orsakad av arbetslöshet. De nervösa besvärens symptombild
är till exempel stress, rastlöshet, och ångest. De depressiva karaktäriseras av
trötthet, nedstämdhet, passivitet och sömnbesvär.  Fynden i denna studie vi-
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sar på liknande resultat. Individernas uppfattning om deras egen förmåga
bidrar till hur eller varför de blir deprimerade. Studien visar också att depres-
sivitet är vanlig i samband med att intervjupersonerna förvärvar sitt funk-
tionshinder, mycket på grund av att de slutar att utföra meningsfulla aktivi-
teter. Men de depressiva symptomen övergår då de får en meningsfull syssel-
sättning. Förvärv av funktionshinder, arbetslöshet och depressiva symptom
hos intervjupersonerna verkar ha en positiv korrelation till varandra. De
flesta nämner att de kände sig deprimerade under arbetslöshetstiden, men att
depressionen har försvunnit i samband med sysselsättning.

Utbildningsnivå
Många studier har konstaterat ett direkt samband mellan utbildningsnivå och
erhållandet av anställning. Ju lägre utbildningsnivå, desto svårare att erhålla
ett arbete. Med högskoleutbildning ökar individens möjlighet att erhålla ar-
bete jämfört med enbart gymnasieutbildning (Jeppson-Grassman 1986; SCB
1996:2; Björkeroth & Karlsson 1997). Som grund för antagandet uppges ofta
allt större inslag av informationsteknologi, ökad serviceorientering och en
ökad teknisk komplexitet (SOU 1998:121; Harkman 1999:11). Självfallet är ut-
bildning en viktig förutsättning för att vara attraktiv på arbetsmarknaden när
läget hårdnar. Det är till exempel tre gånger vanligare med arbetslöshet bland
de med enbart gymnasieutbildning jämfört med högskoleutbildade (Björke-
roth & Karlsson 1997). SCB (1997:91) drar slutsatsen att ”den genomsnittliga
arbetslösheten under 1994-1995 och arbetslöshetserfarenheten var mindre
omfattande bland akademiker jämfört med dem som har kortare utbildning”
(a.a. s. 38). Kohlströms (1996) genomgång av tidigare studier visar ett positivt
samband mellan en god utbildning och möjligheten att få ett arbete för funk-
tionshindrade personer.

Med tanke på utbildningens betydelse för erhållande av arbete kretsade vissa
frågor kring intervjupersonernas utbildningsbakgrund. Det jag har efterfrågat
är både formell utbildning och andra förekommande informella kurser som
syftar till att höja intervjupersonernas utbildningsnivå. Av intervjupersoner-
na har 10 av 12 gymnasiekompetens. Av dessa har samtliga utom en fått sitt
funktionshinder i vuxen ålder. De som saknar gymnasiekompetens är två
män och en kvinna. Männen blev rullstolsburna på grund av olycka och blev
därför tvungna att avbryta sina studier. Kvinnan (Sara) har däremot ett funk-
tionshinder i form av värk, framför allt i axlarna och känner sig långsam och
deprimerad. Hon vantrivdes i skolan och kände inget stöd från lärarna.

Intervjupersonernas relativt låga utbildningsnivå kan fungera som barriär i
deras strävan att erhålla arbete. Som framgått tidigare finns det samband
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mellan utbildningsnivå och konkurrensen på arbetsmarknaden. Endast en av
intervjupersonerna uppger högskolestudier, även om han avbröt sina studier
på grund av sitt funktionshinder.

Efter gymnasiet var det faktiskt jag själv som valde kurserna på hög-
skolan. Jag ville fortsätta och läsa data och då gick jag ADB ... Jag har
haft två stora operationer, efter dom så har det blivit svårare. Jag blir
fortare trött ... Ja det gick ju inte så bra på den här kursen, så då fick jag
det här jobbet och jag har fortsatt här (Martin).

Vissa skillnader märks mellan utbildningsvalen beroende på om de gjorts in-
nan eller efter det att personen blivit funktionshindrad. Utbildningarna innan
funktionshindret är av varierande sort: social linje, social service, utbildning
med inriktning mot trä osv. De utbildningar som genomförts efter det att per-
sonen blev funktionshindrad är framför allt datakurser genom AMI.

Jag har tvåårig gymnasieutbildning med inriktning mot trä. Jag har
även pluggat till undersköterska, men blev aldrig färdig för jag skada-
de mig och blev rullstolsbunden. Nu går jag den här datakursen. Jag
går den här kursen, det är tack vare AMI. Då jag kom i kontakt med
dem, så ordnade de den här kursen åt mig (Johan).

Samtliga intervjupersoner är medvetna om utbildningens betydelse för er-
hållandet av arbete. En av intervjupersonerna anger också att man kanske
måste omskola sig för att öka möjligheten att få arbete.

Jag utbildar mig nu inom data och hoppas få ett jobb ... Men det har
blivit svårare, eftersom man måste skola om sig (Gustav).

Två som hade arbete, men som blev arbetslösa på grund av skadan uttrycker
sig så här om utbildningens betydelse:

Efter datautbildningen så är det inga problem. Jaa, första jobbet jag
hade, de ville ha mig kvar, då de ringde mig och sen dataföretaget, det
var de som tog kontakt med mig också ... Jag tror inte det dröjer så
länge tills jag har ett jobb (Henrik).

Mina möjligheter har blivit bättre i och med att jag har fått lite data-
kunskaper. Nu håller vi på och läser för att få datakörkortet och det är
ju en merit i alla fall (Johanna).

Intervjupersonerna har alltså en låg utbildningsnivå. I dag kräver de flesta
arbeten utbildning, fast med en annan karaktär än för 40 – 50 år sen. Då kun-
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de man utbilda sig inom en viss sektor, söka arbete och bli kvar i sitt yrke. Nu
krävs en bredare kunskapsgrund och en större flexibilitet. Arbetsmarknaden
kräver en ständig fortbildning med tanke på teknikens utbredning och snab-
ba utveckling. Därför kan den relativt låga utbildningsnivån intervjuperso-
nerna uppger fungera som en barriär.

Arbetslivserfarenhet
Med tanke på olika studiers resultat om arbetslivserfarenhetens betydelse för
anställning (Huggare 1998; SCB 1995:4, 1997:91) tillfrågades intervjuperso-
nerna om deras yrkeserfarenheter. Arbetslivserfarenhet har här definierats
som mer än sex månaders anställning.

Av de 12 intervjuade säger 8 stycken att de skaffat sig arbetslivserfarenheten
innan skadan. Detta innebär att individens ålder då han eller hon blir funk-
tionshindrad är av betydelse för möjligheten att få arbete och arbetslivserfa-
renhet.

Jag har haft lite olika arbeten, men inga långvariga. Jag har till exempel
jobbat på bilverkstad, sålt båtar och städat. Då jag skadade mig blev
jag arbetslös (Henrik).

Efter gymnasiet började jag jobba som hemsamarit eller hembiträde.
Det var inte svårt att få jobb på den tiden och sen blev jag dålig, jag
blev sämre i 20-årsåldern. Jag har liksom inte kommit ut på arbets-
marknaden från 22 års ålder (Gunnel).

Jag är utbildad undersköterska och jobbade inom vården fram till det
att mina ben inte lydde mig längre. Blev arbetslös 1996 (Johanna).

Tre av intervjupersonerna - Maria, Johanna och Hanna - har MS. Dessa kom
in på arbetsmarknaden innan de kände av sitt funktionshinder. Sedan funk-
tionshindret framträtt har de blivit uppsagda framförallt på grund av arbets-
brist. Efter uppsägningen har de haft svårigheter att komma in på arbets-
marknaden igen. Gunnel som är 34 år började bli sämre vid 20-årsålder och
har sedan 22 års ålder varit utanför arbetsmarknaden.

Tre av intervjupersonerna saknar helt arbetslivserfarenhet i form av lönear-
bete. Dessa har till skillnad från de ovan citerade individerna förvärvat sitt
funktionshinder under skolåren. Det är en av anledningarna till att de saknar
arbetslivserfarenhet. Sara skiljer sig från de övriga på många punkter. Hon
förknippar sitt funktionshinder starkare än de övriga med svårigheten att få
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arbete, uppgav ett dåligt självförtroende och återfinns nu bland de som sak-
nar arbetslivserfarenhet i form av avlönat arbete.

Jag har inte haft några riktiga jobb, bara API-platser (Sara).

Jag har inte haft något avlönat arbete, utan utbildningar och praktik-
platser ... Ungdomspraktikant, det är det närmaste arbetslivet jag har
kommit (Johan).

Har haft beredskapsarbete, det var det senaste. Har även haft en yrkes-
förberedande praktik (Elisabeth).

Citaten tyder på att så gott som samtliga intervjupersoner har  någon form av
arbetslivserfarenhet. De flesta uppger också att de blev arbetslösa i samband
med det uppkomna funktionshindret. Johan, Sara och Elisabeth fick sitt
funktionshinder innan de hann komma in på arbetsmarknaden. Dessa saknar
också till skillnad från de övriga arbetslivserfarenhet i form av avlönat arbete.
Därför tolkar jag resultaten som att tiden då funktionshindret inträffar är en
viktig faktor i detta sammanhang.

Tid utanför arbetsmarknaden
En annan viktig aspekt på individnivå och som kan utgöra en barriär i sö-
kandet efter arbete är individens erfarenhet av långtidsarbetslöshet. Mer än
sex månaders arbetslöshet räknas här som långtidsarbetslöshet (SCB 1997:91).

Samtliga utom en intervjuperson har erfarenhet av arbetslöshet. De flesta har
varit långtidsarbetslösa. En har till exempel sju års arbetslöshetserfarenhet.

Hela tiden kan man säga. Man har ju gått hemma med sjukbidrag,
men det är som sagt dolt arbetslös. Det har jag gjort. Det gjorde jag sä-
kert på raken i fem år, från 22 års ålder och framåt, det är svårt att
komma ihåg (Gunnel).

Jag vet faktiskt inte riktigt när. Men det är nog ett och ett halvt år
sammanlagt. I stort sätt är det så. Ända från skolans slut (Johan).

Sen 91 eller 92, ja 91 kan man säga. Då blev jag uppsagd (Roger).

Har inte haft något jobb sen jag skadade mig på grund av dykolycka
för cirka fem år sen (Kalle).
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Sara, Johan och Elisabeth som erhöll sitt funktionshinder under skolåren och
dessutom saknar erfarenhet i form av avlönat arbete, beskriver sin arbetslivs-
situation som en rundgång mellan arbetslöshet och arbetsmarknadsåtgärd.
Jag ser detta som tecken på problem att finna en fast etablering på arbets-
marknaden:

Nu har jag den här praktikplatsen, det är storkök ... De känner mig, så
jag kom och bara frågade. Jag har varit här tidigare. Jag har varit här
till och från i fyra år ... Praktikperioden brukar vara kanske ett halvår
och sedan brukar jag vara arbetslös i mellan (Sara).

Antalet långtidsarbetslösa bland intervjugruppen är högt, säkerligen till följd
av funktionshindret. Flera av dem har hamnat i långtidsjukskrivning i sam-
band med funktionshindret. Långtidsarbetslösheten har fått olika konsekven-
ser beroende på social situation. För flera dominerar till exempel en mycket
passiv tillvaro. Sättet att förhålla sig till långtidsarbetslösheten tyder på ge-
mensamma drag. De flesta är passiva och väntar på att AMI skall hitta arbete
åt dem. Några har tidigare själva varit aktiva och sökt arbete på egen hand,
men även dessa har gett upp efter ett antal misslyckanden. Det gemensamma
är att samtligas självförtroende påverkas negativt med tiden utanför arbets-
marknaden.

Huggares (1998, se s. 36f) slutsats är att de som befinner sig i riskgruppen för
arbetslöshet året innan, löper stor risk att i fortsättningen vara kvar där. Hug-
gare anger som riskgrupp arbetslösa, sjuka, förtidspensionerade, de som be-
höver rehabilitering och de som lever på socialbidrag. Beskrivningen stäm-
mer väl med undersökningsgruppen. Samtliga är funktionshindrade, de
flesta har halv förtidspension eller sjukbidrag och är i behov av rehabilitering.

Intervjupersonernas uttalanden tyder på att vissa endast haft arbete i form av
arbetsmarknadsåtgärder. Trots att avsikten med arbetsmarknadsåtgärder är
att förhindra att individen marginaliseras eller slås ut från arbetsmarknaden
innehåller de oönskade effekter och även en marginaliseringsrisk. Olika stu-
dier (Edin & Holmlund 1991; Spies 1996) visar att arbetsmarknadsåtgärder i
sig kan marginalisera individerna. Detta gäller speciellt de som cirkulerar
från åtgärd till arbetslöshet och åtgärd igen. Korpi (1994) menar till exempel
att arbetsmarknadsåtgärder kan fungera som flyktväg för individer med svå-
righeter att få arbete. Denna rundgång behöver dock inte enbart vara negativ.
Det finns belägg för att avbrott i långa perioder av arbetslöshet har en positiv
effekt på individen. Arbetsmarknadsåtgärder ger individen tillfälle till sociala
kontakter och kan ge möjlighet till arbete i ett senare skede (Harkman 1994).
En intervjuperson säger, ”Det blir mer organiserat. Förut gjorde man ingen-
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ting och satt bara framför teven” (Kalle). De flesta av intervjupersonerna ger
liknande positiva bilder av avbrott i arbetslösheten.

Kunskaper i regelsystemet
Ytterligare barriärer på individnivå är bristande kunskaper i regelsystemet.
Att sakna kunskaper i regelsystemet innebär bristande kunskaper om ens
rättigheter. För många funktionshindrade kan kunskaper i regelsystem vara
en avgörande fråga för deras möjlighet att få arbete, till exempel kunskaper
om personlig assistent och lönebidrag som de kan förmedla vidare till arbets-
givarna. Den spontana reaktionen från intervjupersonerna gällande lagar och
regelsystemet är att samtliga säger sig inte ha kunskaper inom området. Detta
är i sig en barriär, att inte ha kunskaper om sina rättigheter och skyldigheter.

Jag kan faktiskt inte reglerna. Jag vet inte. Det är svårt då man inte är
insatt i regelsystemet (Maria).

Nej jag vet faktiskt inte. Jag vet så lite om lagarna och vad som gäller
(Henrik).

Jag vet inte. Jag kan inte så mycket om reglerna, men jag tror att de
underlättar för oss funktionshindrade genom olika bidrag. Företagen
får ju bidrag för att anställa och detta är bra (Kalle).

Här framgår tydligt att intervjupersonerna saknar eller har bristfälliga kun-
skaper i lagstiftningen. Dessa individer har ett stort behov av information om
sina rättigheter. Att de saknar dessa kunskaper kan bidra till olika svårigheter
i möjligheten att få arbete. Elisabeth säger till exempel:

Det behövs mer information för företagen. Många ställen som man
kommer och söker lönebidrag vet inte vad det är. Då försöker man
förklara reglerna för dem och ger dem telefonnummer till AMI och ar-
betsförmedlingen, men det är inte ofta som arbetsgivarna ringer och
frågar (Elisabeth).

Genom intervjupersonernas uttalanden kan man urskilja två saker. Dels kan
man se att bristande kunskaper i regelsystemet hindrar individerna från att
fullt ut vara medvetna om sina rättigheter. Dels kan man se att intervjuperso-
nerna inte kan förmedla sina rättigheter till arbetsgivarna. Man kan hos inter-
vjupersonerna se två relaterade förhållningssätt. Ett är att de allra flesta är
passiva och inte söker arbete på egen hand. Det andra är att så gott som
samtliga förlitar sig fullt på AMI:s insatser. Dessa insatser är i form av olika
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arbetsmarknadsåtgärder, anordnade av AMI och består i de flesta fall av da-
tautbildning.

Sammanfattning
Vissa aspekter har fått representera som barriärer på individnivå. Dessa
aspekter tolkar jag som betydelsefulla för de intervjuades möjlighet att få och
behålla arbete. Det rör sig till exempel om intervjupersonernas upplevelse av
funktionshindret, tankar om arbetets och lönens betydelse, deras motivation,
självförtroende och depression.

Samtliga är rörelsehindrade, vissa uppger själva funktionshindret som barri-
är, medan andra betonar funktionshindret i kombination med en otillgänglig
fysisk miljö och arbetsgivares attityd som barriär. Man kan dock konstatera
att funktionshindret begränsar - enligt intervjupersonerna själva - deras möj-
lighet att få arbete på den öppna arbetsmarknaden. Resultaten visar också att
intervjupersonerna vill ha arbete, men saknar motivationen att söka på egen
hand. Samtliga vänder sig till AMI och hoppas att med deras hjälp få arbete.

Andra aspekter som kan fungera som barriärer och som kan klassas som in-
dividrelaterade är intervjupersonernas utbildningsnivå, arbetslivserfaren-het
och tid utanför arbetsmarknaden. Dessa aspekters betydelse för att få arbete
är bekräftade genom tidigare studier. Samtliga intervjupersoner har en rela-
tivt låg utbildningsnivå. Tre saknar gymnasiekompetens. De övriga har gym-
nasiekompetens och av dessa är det endast en som har erfarenhet av högsko-
lestudier, men han avbröt sina studier på grund av funktionshindret.

När det gäller undersökningsgruppens arbetslivserfarenhet har de flesta haft
arbete innan uppkomsten av funktionshindret. Individerna har efter funk-
tionshindret av olika anledningar fått lämna sitt arbete. Det gemensamma för
samtliga är att de har mött otaliga barriärer i sitt sökande – de har främst sökt
via AMI - efter nytt arbete sedan de blivit arbetslösa.

Avseende tiden utanför arbetsmarknaden har de allra flesta haft långa ar-
betslöshetsperioder. En uppger sju års arbetslöshet. Vissa menar att de aldrig
kommit in på arbetsmarknaden, utan haft en rundgång i form av arbets-
marknadsåtgärd, arbetslöshet och arbetsmarknadsåtgärd, vilket i sig innebär
en marginaliseringsrisk.

Ytterligare barriärer som intervjupersonerna uppger är dåligt självförtroende
som hänger nära samman med bland annat det uppkomna funktionshindret,
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tiden utanför arbetsmarknaden samt personernas psykiska tillstånd såsom
självförtroende och depression.

Miljörelaterade barriärer

Som tidigare beskrivits skiljer jag mellan miljörelaterade barriärer på grund
av yttre fysisk miljö och barriärer på grund av social miljö. Med yttre menar
jag den fysiska miljön såsom byggnader, tillgängliga och nödvändiga redskap
på arbetsplatsen, transportmöjligheter och arbetstempo. Den sociala miljön
omfattar attityderna hos bland annat chefer och arbetskamrater. Intervjuper-
sonerna fick berätta om olika barriärer i miljön. I min genomgång av materi-
alet har jag framförallt kunnat identifiera fyra olika kategorier av miljörelate-
rade barriärer. Dessa är lokalernas anpassning på arbetsplatsen och arbets-
tempo, transportmöjligheter och arbetsgivares attityder.

Barriärer relaterade till arbetsplatsen
Trots stora förbättringar gällande anpassningen av den fysiska miljön möter
de funktionshindrade otaliga barriärer på grund av otillräckligt anpassade
byggnader och lokaler. Vi har idag till exempel en lag i byggnadsstadgan som
påbjuder att offentliga lokaler skall vara tillgängliga för människor med
funktionshinder. Ändå betonar intervjupersonerna starkt att den fysiska mil-
jön fortfarande fungerar som barriär i deras möte med olika aktiviteter. Barri-
ärer relaterade till arbetsplatsen som intervjupersonerna uppger och som för-
svårar deras inträde på den öppna arbetsmarknaden är bland annat olämpli-
ga arbetslokaler och stress i arbetet. Intervjupersonerna anger som exempel
på barriärer:

Det är tillgängligheten, till exempel trappor. Jag kom inte in överallt
och de var tvungna att flytta mina lektioner till andra områden så att
jag kunde komma in. De byggde på en sida av skolan, men ändå flyt-
tades lektionerna till andra ställen och då var det trappor och de fick
lyfta mig, så det var svårt. (Martin).

Hinder som rullstolsbunden är att man inte kan ta sig fram överallt. Är
man själv blir man sittande utanför på grund av att det är en trappa.
Det borde vara som det är i USA egentligen. I USA är det så att skulle
dom vägra att släppa in mig på ett ställe så kan jag stämma dem på
rejäla summor. Här är det ett annat system. De är inte skyldiga att
bygga om ... Jaa, ändra lagarna så att företagare inte kan sätta stopp för
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oss att komma fram. Kommer jag inte in i en affär, arbetsplats eller om
de vägrar släppa in mig på grund av att jag har handikapp, då borde
jag kunna stämma dem på rejäla summor. Då anpassar de hellre. Det
kostar dem mindre att anpassa än att bli stämda (Gustav).

Man kan se en tendens där de som är rullstolsburna framförallt upplever
trappor och dörrar i den fysiska miljön såsom barriärer. Ur Martins uttalan-
den kan man utläsa att ena sidan av skolan anpassades. Detta innebär att man
har tagit Martins behov på allvar, men ändå inte. Ena sidan anpassades och
ändå förlades vissa lektioner på den sida där det fanns trappor och där man
måste lyfta Martin, vilket innebär att Martins villkor fortfarande dikteras av
människor utan funktionshinder. Till skillnad från Martin och de övriga rull-
stolsburna, lyfter de som har ett fysiskt funktionshinder men inte är rullstols-
burna, fram andra aspekter som barriär.

Jag vet inte, alla platser har varit dåliga. Man skall vara snabb och det
skall gå fort, men jag är långsam av mig (Sara).

De har ibland glömt att jag är sjuk, så att de har ställt lite högre krav
på mig ... Jag kan väl tänka mig att det är på grund av att de är insatta
i organisationen eller i föreningen, men jag är inte så insatt och för mig
tar det lite längre tid, ändå tar de för givet att också jag skall kunna. De
förstår inte riktigt att jag har lönebidrag och det innebär ju att jag skall
jobba i min egen takt ... Nej, jag jobbar under otroligt stress. Jag mår
inte alls bra, det är dåligt ... Ja jag tror att jag blir sämre både fysiskt
och psykiskt ... Själv kan jag inte göra något åt det, eftersom det beror
på andra (Elisabeth).

Flera av de intervjuade uppger att det höga tempot påverkar dem negativt
såväl fysiskt som psykiskt. Dessa uttalanden stämmer väl med Hammar-
ströms (1996) stressteori. Enligt denna teori ökar arbetsplatser som känne-
tecknas av höga krav och lågt beslutsutrymme risken för ohälsa. Marklund
(1995) menar att riskfaktorer med ett arbete ibland kan leda till arbetssjuk-
domar, ångest och vantrivsel.

Upplevelsen av färdtjänsten
Det är naturligtvis av största vikt att en arbetstagare kan ta sig till och från
arbetsplatsen, dvs. att han eller hon har tillgång och möjlighet till en väl fun-
gerande färdtjänst, egen bil eller handikappanpassade bussar. I samtalen med
samtliga intervjuade framstår färdtjänstproblematiken som mycket central.
De betonar behovet av en egen bil för att såväl resorna till och från arbetet,
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som umgänget med vännerna skall fungera. Behovet av färdtjänst försvårar
för dem att kunna leva som andra, att kunna göra något spontant, eller att
kunna passa tider och knyta nya kontakter. Intervjupersonerna uttrycker ett
stort missnöje med färdtjänsten:

Ett stort hinder är hur jag skall ta mig fram. Färdtjänsten fungerar inte
alltid som den borde göra. (Johanna).

En sak till att fundera över är hur man skall ta sig till och från arbetet.
För jag tycker inte att man kan lita på färdtjänsten, om man inte har
egen bil. Jag litar inte på färdtjänsten, därför att jag har märkt att man
kan vänta i upp till tre timmar ibland (Roger).

Det fungerar så där. Det är väl okey ... Men visst blir det bekymmer
som till exempel idag. Man kan inte planera exakt, som nu blev jag ju
försenad. Jag tror att, ja de har nog inte tillräckligt med bussar (Johan).

Att sakna väl fungerande kommunikationsmedel kan innebära svårigheter
för många människor och speciellt för människor med funktionshinder som
hela tiden är beroende av en bra fungerande färdtjänst, eftersom andra kom-
munikationsmedlen ofta inte är anpassade för dem. Dessa individer måste
alltid planera. I de flesta fall kan de inte göra någonting spontant (Barron
1997). Den som inte är funktionshindrad kan antingen ta den egna bilen eller
också använda de allmänna kommunikationsmöjligheter som erbjuds - tåg,
buss och taxi. Denna möjlighet har inte de funktionshindrade som saknar
egen bil. De kan till exempel inte ta sig en tur, som Martin, säger till Stock-
holm när de själva vill. Utan planering kommer de ingenstans, vilket betonas
av både Martin och Henrik.

Man måste beställa i god tid, man måste planera i god tid. Jag kan inte
samma dag bestämma mig för att till exempel åka till Stockholm. Man
måste planera noga och det är inte lätt. Det är inte som du om du
skulle vilja åka någonstans, ta en taxi, tåg eller buss och åka runt. Tåg
kan jag inte åka och buss går heller inte. Färdtjänst är det lättaste ...
Man måste hela tiden tänka framåt. Man måste hela tiden planera och
tänka på det ena och det andra. Det vore helt underbart om man kun-
de säga, jag skall åka till Stockholm nu. Att bara ta en taxi eller vad
som helst och bara åka iväg. Det vore mycket bra, men nu måste man
planera hela tiden och det är inte lätt (Martin).

Jag hade min flickvän i Uppsala och det var inte bra. För då skulle jag
boka resorna till henne tre veckor i förväg. Det var inte bra. Men nu är
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det inte så, för nu har jag bil. Nej färdtjänsten är under all kritik (Hen-
rik).

Citaten visar att det kan uppstå svårigheter med att kunna kombinera bero-
endet av färdtjänst med ett inflytande över sitt liv. Det är en känsla av van-
makt som förmedlas, eftersom spontaniteten försvinner helt i planeringen
som krävs för att kunna bruka färdtjänst och därigenom leva ett aktivt liv.

Upplevelsen av arbetsgivares attityd
Grundläggande för att arbetsgivarna skall anställa människor med funk-
tionshinder är deras syn på ett funktionshinder. Därför hänger vissa barriärer
samman med arbetsgivarnas bristande acceptans. Det är långt ifrån att en
person med funktionshinder blir accepterad och får likvärdig status som en
icke funktionshindrad. Söder & Taskinens (1989) studie visar till exempel att
arbetsgivares attityd gentemot funktionshindrade är att funktionshindrade
människor är mindre effektiva och skapar problem på arbetsplatsen bland
annat på grund av arbetsplatsanpassning. Dessa resultat överensstämmer
med intervjupersonernas uppfattning om arbetsgivarna. De säger att:

Hindren, det är självklart fördomar från arbetsledningen. De vet inte
riktigt vad det kan vara för fel, det är så ... främst andras tankar, att
hon klarar nog inte av det här. Och det är väl klart att arbetsgivarna
väljer någon som inte har svårt för att gå (Hanna).

De liksom tror att man inte kan någonting … ja man får höra vilka
problem man kan få. De ger en inte ens chansen att prova arbetet och
visa vad man går för, inte ens praktik. Praktik kostar ju inte företaget
någonting. De skyller på att de inte har jobb, att de har för trångt och
för lite att göra (Elisabeth).

Ur citaten kan man se att intervjupersonerna hamnar i marginalen, dvs. att
arbetsgivarna väljer människor utan rörelsehinder framför individer med nå-
gon form av rörelsehinder. Undersökningsgruppen upplever att den har en
dålig situation i jämförelse med icke funktionshindrade, främst beroende på
arbetsgivarnas dåliga kunskaper om vad en människa med funktionshinder
klarar av. Intervjupersonernas upplevelser av att de betraktas att ha sämre
möjligheter att utföra arbetsuppgifter överensstämmer med resultaten från
tidigare studier (se till exempel Söder och Taskinen 1989; Abrahamsson &
Lindberg 1995). När det gäller attityder hos arbetsgivarna kan dessa ha sin
grund i en rädsla för det som är okänt eller i faktiska förhållanden.
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Sammanfattning av intervjupersonernas upplevelse kring miljörelaterade barriärer
Sammanfattningsvis kan man avseende miljörelaterade barriärer säga att
dessa yttrar sig bland annat i form av en otillgänglig fysisk miljö, till exempel
trappor och trånga utrymmen. Högt tempo på arbetsplatsen minskar också
de funktionshindrades möjlighet att klara av olika arbetsuppgifter. Även
färdtjänsten kritiseras av intervjupersonerna. De menar att färdtjänsten ge-
nom sina brister försvårar för funktionshindrade att göra något spontant eller
att kunna passa tider och att ha möjligheter att knyta nya kontakter.  Det kan
också konstateras att samtliga betonade arbetsgivarnas attityder gentemot
människor med funktionshinder. De intervjuade menar att arbetsgivarna har
fördomar och att dessa fördomar fungerar som barriärer i deras sökande efter
arbete.

Regelrelaterade barriärer

Det här stycket kommer att behandla intervjupersonernas upplevelse av re-
gelsystemet. Intervjupersonerna uppger dels förändringar som barriärer, men
de förmedlar också att generösa bidrag kan fungera som barriär i sökandet
efter arbete.

I Sverige har den sociala välfärden byggts upp framför allt under efterkrigs-
tiden med syftet att såväl sjukdom, funktionshinder som arbetslöshet inte
skall hota individens trygghet (Svenning 1993). Från slutet av 1970-talet bör-
jade den ekonomiska tillväxten att stagnera, vilket kom att påverka den soci-
ala välfärden. Denna situation har under senare år medfört förändringar i so-
cialförsäkringssystemet. Konsekvenserna av dessa förändringar kan innebära
barriärer för funktionshindrade i deras sökande efter arbete. Arbetsgivarna
kommer på grund av arbetsgivaransvaret att till exempel dra sig för att an-
ställa människor med funktionshinder på grund av en förväntad sjukfrånvaro
menar Svenning (1993) och Abrahamsson & Lindberg (1995).

Det var speciellt en av intervjupersonerna som påpekade konsekvensen av
förändringarna i socialförsäkringssystemet.

Jag kan inte reglerna så jättebra, men kan tänka mig en sak som är jät-
tesvårt, det är just det här nya med att företagen skall betala sjuker-
sättning. Det har blivit jättesvårt. För vet de om att man är sjuk och att
det finns risk att man kan vara borta så är det svårt att få jobb ... För-
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säkringskassan borde gå in och garantera om jag skulle bli sjuk, att de
går in och betalar. Då har arbetsgivarna en garanti (Roger).

En annan del i regelsystemet som kan fungera som barriär enligt Roger och
Gunnel är lönebidragssystemet. Båda påpekar att arbetsgivarna kan utnyttja
lönebidragssystemet och därmed kan lönebidraget fungera som barriärer i
deras strävan att erhålla vanligt lönearbete.

… egentligen skall lönebidraget minska eller försvinna efter hand,
men det gör den aldrig utan det fortsätter år in och år ut. Vissa kan ha
haft det i kanske tio år. Så skall den inte fungera, det är inte bra (Gun-
nel).

Det är dåligt att arbetsgivarna kan utnyttja en år efter år genom löne-
bidraget. Det borde räcka med ett halvt år. På den tiden märker man
om man kan jobba eller inte och sen skall man få lön, riktigt lön alltså
(Roger).

Ett annat förhållande som Roger lyfter fram är olika former av studiestöd.
Roger menar att funktionshindrade som har sjukbidrag kommer att dra sig
för att studera, om de måste ta studielån. Om funktionshindrade däremot får
studiebidrag, så de slipper låna, kommer fler att vilja studera enligt Roger:

Det är också dåligt om man måste bekosta utbildningen själv. Har man
sjukbidrag då tror jag att man drar sig för att ta studielån för att stude-
ra. Man måste få hjälp av försäkringskassan. Det är klart ett hinder att
gå från sjukbidrag till att man måste låna. Om de betalar utbildningen
så kommer de att tjäna på det i längden, trots att vissa utbildningar
kan vara dyra (Roger).

I regeringens proposition om rehabilitering diskuteras bland annat nackdelen
med alltför generösa bidrag. Här menar man att alltför generösa bidrag kan
leda till en bidragsanpassning hos den enkilde (Prop 1990/91:141 s 32). Denna
aspekt har också Marklund (1995) diskuterat genom sin tes om att socialför-
säkringssystemet kan fungera såsom ”attraktion”, dvs. att sjukfrånvaro, öns-
kan om förtidspension eller att inte vilja arbeta kan bero på ett alltför generöst
socialförsäkringssystem. Författaren menar att generösa ersättningar ökar
människors ekonomiska möjlighet att vara borta från arbetet. Även intervju-
personerna betonar att bidragen fungerar som en slags barriär eftersom de
nästan motsvarar lönen. Så här uttryckte sig några:

Bidragen hindrar eftersom de är nästan lika stora som lönen. Det lönar
sig inte att jobba. Jag tycker att det viktiga är att man skall tjäna på att



103

jobba. Det skall inte vara lika mycket som när man inte jobbar ... Tidi-
gare hade jag mina 7 000 per månad, så tänkte jag, ah jag behöver inte
jobba och så, men nu när de sa att vi drar ner på bidraget, då var jag
tvungen att söka jobb (Martin).

Jag är inte insatt i alla bidrag, så jag vet inte riktigt vad som gäller.
Men det kan faktiskt vara så att vissa tycker att det är skönt med alla
bidrag och därför kan de fastna i dem (Gunnel)

Om intervjupersonerna, som de uppger, upplever att bidragens storlek gör
att det inte lönar sig att jobba, utgör bidragssystemet en barriär och har där-
med en marginaliserande effekt.  Här ser vi igen det komplexa förhållandet
mellan olika faktorer som motiverar människan. Det har tidigare framkom-
mit att intervjupersonerna inte tar egna initiativ, inte söker arbete på egen
hand, och nu att bidragssystemets storlek gör att det inte lönar sig att arbeta.
Martin illustrerar tydligt ersättningens betydelse för individens sökbeteende,
då han säger att ”så tänkte jag ah jag behöver inte jobba och så, men nu när
de sa att vi drar när på bidraget, då var jag tvungen att söka jobb”.

Sammanfattning
Det är framförallt under efterkrigstiden som välfärdssystemet har byggts
upp, med syftet att alla medborgare – även sjuka, funktionshindrade eller ar-
betslösa – skall kunna ha en skälig levnadsnivå. Men på grund av konjunk-
turnedgångar har det införts vissa nedskärningar i socialförsäkringssystemet.

Samhället har vidtagit vissa åtgärder för att även få in individer med funk-
tionshinder på arbetsmarknaden. Lönebidraget är till exempel ett sådant ar-
betsmarknadspolitiskt försök. Vissa intervjupersoner menar dock att lönebi-
dragssys-temet kan fungera som en barriär i funktionshindrade individers
strävan att få ett arbete.

Det råder således ett komplicerat förhållande mellan lagstiftningen och de
intervjuades attityder eller uppfattningar om bidragssystemet. Kommunerna
har till exempel socialbidragsnormer, vilket innebär att de som har en in-
komst, sjukpenning eller lön som understiger socialbidragsnormen har rätt
att få tillägg upp till normen. Detta för att upprätthålla en skälig levnadsnivå,
samtidigt som de flesta av intervjupersonerna upplever bidragsnormen så-
som en barriär. För att bidragssystemet inte skall fungera som barriär bör lö-
nen man får från ett arbete vara högre än bidragen, annars lönar det sig inte
att arbeta enligt intervjupersonerna.
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Sociala relationer och socialt stöd

Studiens andra delsyfte är att beskriva intervjupersonernas upplevelser av
sina sociala relationer och möjligheter till socialt stöd. Redovisningen kring
intervjupersonernas upplevelser av sin livssituation koncentreras kring deras
såväl informella som formella sociala relationer och sociala stöd. De infor-
mella definieras här såsom relationer med vänner, släkt och bekanta. De for-
mella är relationer med olika myndigheter, till exempel försäkringskassan,
arbetsförmedlingen och AMI.

Rörelsehindrades sociala relationer

Det finns stora skillnader mellan funktionshindrades och icke funktionshind-
rades möjligheter till sociala kontakter. Av olika skäl kan individer vara av-
skurna från sociala kontakter, beroende på till exempel den fysiska miljön,
brist på resurser och samhällets attityder. De som saknar ett arbete har inte
heller möjlighet att genom arbetet tillfredsställa behovet av gemenskap med
andra människor. En otillgänglig miljö begränsar speciellt de funktionshind-
rades möjligheter att knyta och upprätthålla kontakter med andra människor
utanför den egna familjen.

Sociala relationer och kontakter är väsentliga för individens livskvalitet i flera
avseenden. Relationer är en grund för trygghet i tillvaron och kan leda till
gemenskap med andra människor och meningsfullhet i livet (Cobb 1976;
Collins 1988; Glanz, Lewis & Rimer 1990). Människan är alltså beroende av
sociala relationer. Vi växer upp i olika sociala grupper - familjen, vänkretsen
och arbetsgruppen - vilka har betydelse för vår identitet, självkänsla och vårt
psykologiska och sociala välbefinnande samt ger vår tillvaro mening.

Eftersom sociala relationer är av stor betydelse för människans livssituation
kretsade vissa frågor kring intervjupersonernas sociala nätverk, vilka de um-
gås med, hur ofta och vilka som är initiativtagare till umgänget.

Flertalet av intervjupersonerna uppger att de har få eller inga sociala relatio-
ner med vänner och bekanta. De har kontakt nästan endast med sina föräld-
rar. Vissa uppger att de inte ens har bra kontakt med sina föräldrar och sys-
kon. När det gäller kontakt med vänner uttryckte de flesta en önskan om mer
kontakt. Fem uppger att de helt saknar vänner efter att de förvärvat sitt funk-
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tionshinder. Fem beskriver enstaka relationer. En uttryckte dålig relation till
såväl vänner som släkt. Det är endast två som beskriver omfattande sociala
relationer med olika vänner och bekanta. Dessa två ger också en generell po-
sitiv värdering av sina vänner och umgänget med dem.

Intervjupersonerna uppger att vänner som de hade innan skadans uppkomst
dragit sig tillbaka. Detta kan enligt intervjupersonerna bero på en osäkerhet
hos dessa vänner. Det kan också bero på att funktionsnedsättningen på grund
av en otillgänglig miljö skapar barriärer i kontakten med andra människor,
vilket leder till att tidigare vänner drar sig tillbaka och därigenom får de
funktionshindrade ett svagare socialt nätverk. Den gemensamma erfarenhe-
ten för de intervjuade är att deras sociala relationer har inskränkts efter att de
fått sina skador. Gustavssons (1998) tes om att sociala relationer baseras på
val och att man därför kan bli bortvald, stämmer ganska väl med intervjuper-
sonernas upplevelser. Roger och Johanna uttrycker detta ganska klart när de
säger:

Det är inte många som man umgås med nu jämfört med innan skadan.
För i och med att jag var väldigt mycket intresserad av fiske, så var
man i stort sett varje helg och fiskade. Då ringde kompisarna och frå-
gade om man skulle ut och följa med. Men efter att det här har hänt så
har de inte ringt och frågat utan det är jag som alltid får ringa och frå-
ga (Roger).

Dom, jag säger dom, inte alla, men många utav dem drog sig undan
och de tänkte oj, oj, oj, hur skall det bli och hur är det? Är hon helt ut-
slagen med MS? Men det är jag inte. Jag kan inte springa maraton,
men jag kan, ja huvudet är helt klart (Johanna).

Senare i samtalet säger Roger: ”Men vad det beror på vet jag faktiskt inte.”
Om de inte törs eller vill ringa, det vet jag inte. Om de är rädda att man skall
säga nej eller att man skulle bli ledsen att man inte kan följa med”. De flesta
som säger att deras vänner dragit sig tillbaka uppger liknande känslor som
Roger. De kan inte förstå varför vännerna inte hör av sig. Även Gustav säger
att hans vänner har dragit sig tillbaka. Skillnaden är att han förknippar orsa-
ken till att vännerna dragit sig tillbaka till barriärer i den fysiska miljön.

De vänner jag hade innan jag skadade mig, de ser jag inte så ofta nu.
Vi träffas inte så ofta nu för tiden. Det kanske är för att det är svårare
att ha mig med på olika aktiviteter (Gustav).
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Det är endast Martin och Henrik som uppger omfattande sociala relationer
med vänner. Men även dessa uppger den fysiska miljön som hindrande i
kontakten med vännerna.

Det är mycket tillgänglighet. Jag kan säga bio till exempel. Det kan
finnas några ställen, men det är trångt och det är dåliga stolar och det
är trappor. Det kan också vara restauranger. Om de vill gå till en spe-
ciell restaurang, så är inte alla anpassade, eller andra lokaler som man
inte kommer in i (Martin).

Det är att lokalerna inte passar, svårt att komma fram. Trappor upp
och ner överallt, då är det knepigt ... Jag bor ju mitt i stan och då man
skall gå ut och det kommer en massa snö, då blir det svårt. Dessa hin-
der är väldigt jobbiga ... och jag jagar, så det är inte lätt att åka rullstol i
skogen (Henrik).

Martin och Henrik uppger mycket kvalitativt goda och dessutom kvantitativt
många sociala kontakter såväl med vänner som med släkt. De kan dock upp-
leva den fysiska miljön som hindrande i vissa situationer. Av intervjuerna
framgår att det näst intill kan vara omöjligt att upprätthålla kontakten ibland.
Man kan säga, att även om vännerna skulle vilja umgås, kan den fysiska om-
givningen fungera som barriär. Intervjupersonernas uttalanden tyder på att
graden av sociala relationer främst beror på (I) att vänner drar sig tillbaka, (II)
en otillräcklig anpassad fysisk miljö och (III) att vänner drar sig tillbaka på
grund av en otillgänglig fysisk miljö.

När det gäller frågan om vem som huvudsakligen är initiativtagare till um-
gänget säger alla utom Martin och Henrik, att det är de som tar initiativet till
umgänget med vännerna.

Vid kontakt så är det alltid jag som tar initiativet. De har väl inte tid
(Sara).

Kan man se någon skillnad mellan dessa individer? Varför har vissa omfat-
tande sociala relationer medan vissa andra nästan helt saknar socialt um-
gänge med vänner och bekanta? Om vi tittar närmare på de som uppger om-
fattande sociala relationer med vänner och bekanta - Martin och Henrik - kan
vi konstatera att Henrik, men inte Martin har precis som de andra förvärvat
sitt funktionshinder i vuxen ålder. Ändå uppger han omfattande sociala
kontakter och socialt stöd. Detta kan enligt honom själv bero på att han inte
ger upp och hela tiden tar egna initiativ till sociala kontakter.  Martin där-
emot har till skillnad från de övriga förvärvat sitt funktionshinder under
barndomen (vid åtta månaders ålder). Han har sju syskon och känner stöd
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från hela familjen. Martin uppger att såväl hans föräldrar, syskon som vänner
har vant sig på grund av att funktionshindret framträdde redan vid åtta må-
naders ålder. Men han betonar att:

Det kanske hade varit svårare om jag hade varit frisk i tio år och att de
sen hade fått ställa om sig. De har varit med, sen när jag föddes. Det
kan vara svårt för hela familjen och vännerna om det sker en olycka
och man sedan blir handikappad (Martin).

Av uttalandet framgår att Martin upplever kvalitén på de sociala kontakterna
vara beroende av när funktionshindret inträffar. Han är den ende som för-
värvat funktionshindret under barndomen och en av de två som har omfat-
tande sociala kontakter. Samtliga hans vänner har inte själva något funk-
tionshinder.

Utifrån Henriks och Martins uttalanden kan ett möjligt svar eller snarare hy-
potes vara, att egna initiativ samt stöd från föräldrar och syskon har stor be-
tydelse för förvärvande och bevarande av sociala relationer.

Jag vill betona de sociala relationernas betydelse för individens hälsa och väl-
befinnande. Enligt Hanson och Östergren (1987) råder ett samband mellan ett
bristfälligt socialt nätverk och ett otillräckligt socialt stöd och en ökad sjuk-
lighet och dödlighet. Cobb skriver att individens sociala nätverk och sociala
stöd utgör principiellt en ökad resurs att hantera såväl större som mindre
stressfulla situationer och att undvika negativa hälsoeffekter (Cobb 1976; i
Hanson & Östergren 1987). Ett krympande socialt nätverk borde resultera i
sämre socialt stöd. Därför är det intressant att se hur intervjupersonerna själ-
va upplever situationen och inom vilka områden som de upplever att det
brister i stödet.

Informellt socialt stöd
Trots omfattande forskning kring begreppet socialt stöd (”social support”) är
det svårt att nå en entydig definition av begreppet. Socialt stöd beskrivs van-
ligen som en buffert som kan skydda individen mot stress, sjukdomar och
traumatiska livsförändringar (Cassel 1976; Cobb 1976; Stål 1997). I denna stu-
die definieras socialt stöd som mölighet till hjälp i olika former (se s. 64). Med
utgångspunkt från detta sätt att beskriva socialt stöd har intervjupersonerna
fått berätta om olika former av såväl informellt som formellt socialt stöd. De
fick berätta och värdera det sociala stödets omfattning och betydelse för deras
livsföring. Socialt stöd bygger delvis på omfattningen av sociala kontakter,
såväl kontakternas emotionella som praktiska betydelse. Intervjupersonernas
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behov av och stöd från omgivningen varierade. De flesta får emotionellt stöd,
dvs. förståelse och omtanke från familjen. Information fick de framför allt ge-
nom individer i liknande situation samt föräldrar, maka/make eller sambo.
Alla utom två uppger att de inte har något stöd från vänner och bekanta.
Dessa resultat kan relateras till att flertalet intervjupersoner tidigare uppgett
att de saknar sociala kontakter. Det är som Hansons och Östergrens (1987)
tes, att det råder ett samband mellan ett bristfälligt socialt nätverk och otill-
räckligt socialt stöd. Intervjupersonernas egna ord belyser denna situation
ganska klart:

Men som jag sa tidigare så har jag inte många vänner kvar. De tog ju
avstånd, men mina föräldrar har stöttat och hjälpt mig (Kalle).

De drog sig tillbaka, så att jag kan inte påstå att jag har fått nåt direkt
stöd. Det kan jag inte göra, så vad skall man säga (Roger).

De som uppger stöd från vänner och bekanta är Martin och Henrik. Det är
också dessa två som är nöjda med sina sociala kontakter. Martin säger till ex-
empel:

De hjälper till hela tiden och puschar på. Om de gör någonting, så frå-
gar de alltid om jag skall följa med och de säger att de skall hjälpa till
... Om man inte hade det stödet, då skulle man inte kunna, vad skall
man säga … Det stödet gör att man får, att man blir positiv (Martin).

Samtliga utom Sara uppger släktingar - föräldrar, syskon eller make/maka -
som de kan prata med om sina tankar samt få det stöd de vill och är i behov
av. Det var också Sara som tidigare uppgav dålig social kontakt med såväl
släkt som vänner och bekanta. De övriga talar mycket gott om stödet från
släktingarna:

De har hela tiden uppmuntrat mig att göra någonting, framför allt att
utbilda mig. Därför ville de egentligen att jag skulle fortsätta och stu-
dera, men när det här arbetet dök upp så tyckte de att det var en bra
arbetsplats. Deras stöd har haft mycket stor betydelse. Om jag inte
hade det, då skulle jag inte ha det som jag har det idag (Martin).

Kalle tycker att stödet från föräldrarna till och med varit för omfattande, att
han har blivit bortskämd.

Jag har fått allt stöd jag behöver av mina föräldrar. De har stöttat mig
så fort det har uppstått några problem ... Stödet tycker jag har varit bra
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och det har haft betydelse för mig, men man har även blivit lite bort-
skämd (Kalle).

De som är gifta eller samboende har till skillnad från de ensamstående en
partner som de alltid kan vända sig till. Dessa betonar starkt partnerns bety-
delse.

Det fungerar mycket bra, tack vare min sambo, för han gör väldigt
mycket (Maria).

Jag har fått prata ut när det har känts jobbigt. Jag har ju min man ... Jag
har fått stöd av min man, också mina föräldrar (Elisabeth).

De jag vänder mig till är min man, för det mesta stödet har jag fått av
honom (Gunnel).

De intervjuade anser att släkten – främst make/maka eller sambon samt för-
äldrar - har betydelse och medför socialt stöd. Det är också dessa sociala rela-
tioner som bryter isoleringen som de har råkat ut för i samband med skadan
och när vännerna dragit sig tillbaka.

En annan aspekt som intervjupersonerna lyfter fram som betydelsefull för de-
ras sociala relationer är sysselsättning. Så här uttrycker sig Elisabeth:

Jag tror att jag blir lite gladare om jag har ett jobb, för att min man sa
förra gången jag gick på kurs; det märks att du har något att göra och
att du tycker om det du gör, för du är mycket gladare (Elisabeth).

Funktionshindrades upplevelse av omgivningens attityder
Det kan sägas att 1800-talet och första halvan av 1900-talet karaktäriserades
av institutionsbyggande. Under andra hälften av 1900-talet ökade kraven på
integrering, bort från institutionerna. Människor med olika funktionshinder
skulle leva bland andra. Behandling och utbildning skulle ske i samband med
ordinarie service till övriga medborgare och tillsammans med dessa samt att
trygghetslagarna även skulle omfatta de funktionshindrade. I samband med
inriktning mot integrering och mer samhällsservice, framstod det tydligare än
tidigare, att det var samhällets fysiska miljö som handikappade människor
med någon form av funktionshinder. Ett resultat av detta blev diskussionen
kring begreppet handikapp. På 1970-talet övergick man i den offentliga dis-
kussionen från en individrelaterad definition till en miljörelaterad definition
och teknikens möjligheter började användas för att anpassa miljön. Defini-
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tionsförskjutningen från individrelaterad till miljörelaterad innebar ett per-
spektivskifte i lagstiftningen. Konsekvensen blev att det offentliga perspekti-
vet nu utgår från samhället, det är samhället som handikappar och det är inte
den enskilde som fokuseras.

Men vad det gäller undersökningsgruppen berättar flera att de upplever sig
misstrodda av sin omgivning. När jag frågar på vilket sätt, säger Johanna:

Jag har mött på otrevliga attityder ... De undrar eh, vad hon är lång-
sam, varför går hon så långsamt? Har hon en rullator? Och ibland sit-
ter jag ju i rullstol, ibland är jag sämre och då verkar det som om de
tror att jag spelar nåt spel på något vis, men det är ju tyvärr så att
ibland fungerar det inte. Jag kan inte och då verkar det som om de här
människorna tycker att jag använder mig av rullstol för att få andra att
tycka synd om mig, och det är det värsta jag vet. Då blir jag arg (Jo-
hanna).

Chahill & Eggleston (1995) skriver att rullstolsanvändare är medvetna om att
de blir uppmärksammade av andra utan att bekräftas som självständiga indi-
vider av någon, då de befinner sig på offentliga platser. Att fysiskt funktions-
hindrade inte bekräftas som självständiga individer förklarar författarna på
följande vis:

You go to a restaurant, and you´re with your able-bodied friends, and
the waitress says ”What will she have?” ... they don´t know where to
put you. They make such a big deal out of it. They even talk ... about
me as if I´m not there. ”Well, where are we gonna put her?”(a.a. s.
684).

Samma upplevelse som Chahill & Eggleston fann hos rörelsehindrade har
också denna studies intervjupersoner uppgett. Intervjupersonerna talar om
att själva funktionshindret blir den dominerande egenskapen som omgiv-
ningen lägger märke till. De menar att funktionshindret förknippas oftast
med andra negativa egenskaper. När jag frågade om de råkat ut för några
märkliga situationer kan de ge exempel som:

Nej, om jag till exempel skulle gå in i en affär och jag skulle köpa en
jacka. Istället för att vända sig till mig, så kollar de på den bredvid
mig. Säger jag att jag skall ha en jacka, då kan de fråga min assistent:
Vad vill han ha för jacka? Men jag kan ju också prata. Jag menar, sånt
kan vara jobbigt. Det är som om man inte vore normal. Det har jag
märkt av (Martin).
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Väldigt många funderar och tittar när man kommer och går. Ibland så
märks det att de tror att man har fel på hjärnan också (Hanna).

Det är bara jobbigt när man går på kryckor, folk tittar mycket. Innan
det märktes så mycket, så var det bra. Men ju sämre jag blir, att jag inte
kan använda mina ben, så tittar folk mer (Gunnel).

Utifrån dessa negativa erfarenheter är vissa undersökningsgruppen angeläg-
na om att betona att de inte har något fel på hjärnan, utan att de är rörelse-
hindrade på grund av fysisk skada. Detta uppgav både de som satt i rullstol
och de som kunde gå med hjälp av kryckor.

Ibland är det faktiskt så att om man har någon med sig och går, då
pratar folk med den som går med mig och inte med mig. Det känns
inte alls så trevligt, för det är bara min kropp som inte fungerar, mitt
huvud fungerar ju helt perfekt (Gustav).

Intervjupersonernas upplevelse av människors attityder tyder på att männi-
skor ofta har förutfattade meningar om funktionshindrade, vilket kan bero på
en osäkerhet då man konfronteras med det ovanliga och okända. Liknande
resultat har även tidigare studier påvisat som slår fast att det förekommer en
tydlig misstro gentemot funktionshindrade människor (se till exempel Söder
1994; Barron 1997; SOU 1998:121).

Fritidsaktiviteter
Det ställdes frågor om intervjupersonernas fritidsaktiviteter och vilka barriä-
rer som de kan möta i sina försök att ägna sig åt olika fritidsaktiviteter. Frå-
gor om fritidsaktiviteter ställdes med tanke på att fritidsaktiviteter kan ge
möjlighet till kontakter med andra människor. Alla intervjuade betonar mil-
jöns betydelse för olika aktiviteter. Av intervjuerna kan man tydligt se att fri-
tidsaktiviteterna har förändrats med det uppkomna funktionshindret. Flera
uppger att de fysiskt inte kan anstränga sig längre och uppger därför att de
tillbringar en stor del av sin fritid i bostaden. Det är endast Henrik som säger
att han är mer aktiv, tack vare den förbättrade ekonomin genom  att han fått
ut försäkringspengar på grund av sin skada.

Det har varit stora förändringar. Nu är det mest data och musik. Men
tidigare var jag mycket ute i skogen och sånt och det kan jag inte nu
(Kalle).
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Det har ju blivit mindre. Jag kan som sagt inte fysiskt anstränga mig
som jag gjorde då (Johanna).

Det är sportevenemang. Men det är trappor. Det är ganska ofta trapp-
steg och jag klarar inte av att ta mig fram där det finns trappor, då
måste jag ha hjälp att komma in i ishockeyhall eller fotbollshall. Så det
är inte precis perfekt. Jag kommer in, men jag behöver hjälp (Martin).

Ovanstående citat visar klart miljöns betydelse. Martin betonar starkt pro-
blemet med trappstegen. Trapporna begränsar individens möjligheter att ut-
öva sina fritidsintressen i önskad utsträckning.

Henrik som har fått ut försäkringspengar uppger däremot att fritidsaktivite-
terna har förändrats till det bättre och att han är mer aktiv nu efter skadan.

Det har förändrats till det bättre kan jag säga. Man fick ju en massa
pengar, så jag håller på med jakt och skytte och hundar. Det höll jag på
med innan också, men inte i samma utsträckning som nu (Henrik).

Andra aspekter som har påverkan på intervjupersonernas fritidsaktiviteter är
sysselsättning. När det gäller upplevelsen av arbetets påverkan på fritiden,
tycker de flesta att sysselsättning påverkar fritiden på ett positivt sätt. Indivi-
derna både planerar och tillvaratar sin fritid på ett bättre sätt än när de är ar-
betslösa.

Ja det har blivit mycket bättre. Man blir mer aktiv, både på fritiden och
det blir ibland personalfester och sådant ... Nu försöker jag göra allt.
Man måste planera och ta vara på sin fritid. Nu till exempel bakar jag
mycket tillsammans med barnen, konstigt va? När man var arbetslös
gjorde man ingenting, men nu gör man allt. Det är liksom att man får
mer energi (Gunnel).

Av intervjupersonernas resonemang framgår att de blir mer inspirerade att
tillvarata sin fritid vid sysselsättning. Vi kommer ihåg arbetslöshetens nega-
tiva påverkan på individen; att den arbetslöse känner sig isolerad från andra
människor och att den arbetslöse förlorar den meningsskapande dimensio-
nen, (se t.ex. Ovesen 1978; Hagström 1988; Hammarström 1996). Detta under-
stryker Johan:

Vid arbetslöshet, då är det fritid hela tiden i stort ... Nu har man den
fritid som är fast och man måste ta tillvara den. Jag brukar gå ut och
käka, gå ut på stan (Johan).
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Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan detta sägas om intervjupersonernas upplevelse
kring deras informella sociala relationer och socialt stöd att de flesta gav ut-
tryck för att sakna vänner och bekanta att umgås med på fritiden. Samtliga
säger att de har haft vänner innan skadan. Vissa menar att dessa vänner drog
sig tillbaka på grund av rädsla att möta en vän som förvärvat ett funktions-
hinder; andra menar att tidigare vänner inte hör av sig på grund av att den
fysiska miljön utgör hinder. Av tolv intervjupersoner säger endast två styck-
en att de har omfattande sociala relationer. När det gäller socialt stöd från
vänner och bekanta saknar alla utom samma två sådant. Den främsta orsaken
är att de saknar sociala relationer som kan leda till socialt stöd. Martin och
Henrik som uppger omfattande sociala relationer uppger även gott socialt
stöd. De menar att det sociala stödet är av stor betydelse för deras livsföring.
Det bör dock betonas att de flesta uppgett såväl sociala kontakter som socialt
stöd från familjen. Så gott som samtliga menar att de kan vända sig till sin
make/maka, sambo eller andra släktingar vid behov, till exempel för att få
hjälp med praktiska saker eller för att bara vilja tala om sina funderingar.

Samtliga intervjupersoner säger att olika aspekter i den fysiska miljön påver-
kar deras fritidsaktiviteter efter skadan. De flesta uppger även att fritidsakti-
viteterna påverkas av att vänner drar sig tillbaka. Det är endast en av inter-
vjupersonerna som uppger att han är mer aktiv nu jämfört med tiden innan
rörelsehindret. Orsaken är försäkringspengar.

Formella relationer

Förutom informellt socialt stöd och relationer har de formella relationerna
stor betydelse för funktionshindrades livsföring varför en del frågor kretsade
kring just rörelsehindrades upplevelse av de formella relationerna. Jag ville
fånga intervjupersonernas upplevelse kring deras relationer med olika myn-
dighetspersoner. Om de behöver kämpa för att få sina behov tillgodosedda
eller inte. Om intervjupersonerna känner att man tror på dem eller inte.

Eftersom denna grupp har antingen förvärvat sitt funktionshinder under
barndomen eller haft det sedan flera år, har de också haft långvariga kontak-
ter med främst försäkringskassan, AMI och arbetsförmedlingen. Kontakten
med försäkringskassan är vanligtvis i samband med ärenden angående eko-
nomin såsom sjukbidrag, handikappersättning och förtidspension. Alla utom
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Sara nämner AMI som det största stödet bland myndigheterna. Den myndig-
het som kritiseras mest är försäkringskassan.

AMI tycker jag har varit väldigt bra. De har ställt upp och hjälpt mig
med den här datautbildningen. Men försäkringskassan har varit si och
så för där fick jag en känsla av att jag borde vara nöjd med att jag har
sjukbidrag. Det var ungefär som om de tyckte att jag borde vara nöjd
med det och att inga andra åtgärder behövdes (Roger).

Kontakten med försäkringskassan var jobbig i början. Jag fick lite
grann den känslan att jag var inbillningssjuk (Johanna).

Det är endast Sara som riktar kritik mot AMI. Kritiken handlar främst om att
AMI vare sig följer upp eller bryr sig om henne. Sara som slutade sin data-
kurs hos AMI för cirka sju månader sen säger så här:

Inte ett dugg. Jag tror inte det i alla fall, för det verkar inte som om de
bryr sig. Det känns inte så, för de hör aldrig av sig eller någonting ...
Det är AMI. Jag vet inte, de kanske har många att bry sig om då. Efter
att jag slutat den 5 oktober förra året och sen har det inte hänt nåt sen
dess. Då börjar man undra ... De tar ingen kontakt. De bryr sig inte
(Sara).

Kritiken från intervjupersonerna riktar sig således främst mot försäkrings-
kassan. Samtliga har varit i kontakt med försäkringskassan på grund av
funktionshindret och alla ser negativt på dessa kontakter. Den kritik som
framför allt framförs är att den funktionshindrade själv nästan alltid måste ta
initiativ i olika frågor, att tiden mellan ansökan och beslut är för lång och att
kassan uppträder kontrollerande. Man riktar också stor kritik mot att försäk-
ringskassan sällan tar egna initiativ i bidrags- och andra ekonomiska frågor.

Försäkringskassan har inte hjälpt till mycket. De bara skyller på andra
… De kunde till exempel hjälpt till att undersöka vem som skall hjälpa,
istället för att bara skylla ifrån sig och säga att detta inte är vårt bord
(Kalle).

Jag har sökt körkortsutbildning i två år och jag har ännu inte fått nå-
gon hjälp … Det är försäkringskassan som har krånglat för mig (Mar-
tin).

De är inte positiva på försäkringskassan … Man drar sig för att ringa
dit, eftersom man tycker att de inte är trevliga som de borde vara i ett
sånt yrke … Jag har till exempel ännu inte sökt parkeringstillstånd för
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handikappade, därför att det är så krångligt och man måste fylla i
blanketter och ha läkarintyg, trots att de vet om min skada (Hanna).

Intervjupersonernas formella stödbehov
Stödbehoven som förmedlas av intervjupersonerna är att få hjälp med att
hitta ett arbete samt informativt stöd. De flesta uppger även material och
hjälpmedel som skall underlätta deras livsföring.

När det gäller stöd och hjälp för att få arbete, anser många att myndigheterna
inte har kunnat tillgodose detta behov. Det materiella däremot är intervjuper-
sonerna olika nöjda med. Martin uppger att han fått allt han begärt och att
det är lätt att få hjälpmedel, medan de flesta säger att de har fått kämpa för att
få något. Martin säger så här:

Hjälpmedel är lätt att få. Om jag säger att jag behöver något så vänder
jag mig till vuxenhabilitering och där finns en person som tar hand om
såna hjälpmedel. Det är bara att vända sig till honom och tala om att
jag behöver det och det hjälpmedlet och då fixar de det (Martin).

Det dominerande missnöjet som intervjupersonerna uppger gäller dock in-
formativt stöd.

Informativt stöd
En förutsättning för att samhällets insatser och stöd skall kunna utnyttjas av
människor med funktionshinder är informationsspridning om förekomman-
de insatser och tillgänglig samhällsservice. Om man inte vet vad det finns för
bidrag, kan man inte heller ansöka om något utifrån sina behov. Därför kret-
sade vissa frågor kring hur den enskilde individen upplever information från
olika myndigheter. Av intervjuerna framkommer att informationen varit
mycket bristfällig, att det oftast har överlåtits åt den funktionshindrade själv
att hitta i ett virrvarr av lagar och bestämmelser samt finna olika samhälls-
tjänster som direkt berör de funktionshindrades liv. Information om samhäl-
lets bidrag och stöd får funktionshindrade vanligtvis genom vänner och be-
kanta. För den enskilde kan detta innebära att de inte får sina behov tillfreds-
ställda.

Man har inte fått hjälp i början, utan allt som man har velat ha, det har
man fått söka själv och tjata till sig... Det är väldigt jobbigt. Man blir
tvungen att själv ringa runt. Det blir jobbigt och man ledsnar, man or-
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kar helt enkelt inte ... Jo jag har till exempel sjukbidrag, men det fick
jag ta reda på själv, det visste jag inte att det fanns ens ... Försäkrings-
kassan sa ingenting, men jag fick reda på det genom en kompis och li-
kadant med bostadstillägg. I och med att man har sjukbidrag, det fick
jag också reda på genom en kompis (Roger).

Det är hörsägen, det är ingen som upplyser mig om. Det är ingen som
gör, typ försäkringskassan om bilstöd och såna saker. Det har man fått
höra utav andra, andra som man känner och är i samma situation
(Henrik).

Hanna och Gunnel deklarerar klart att de inte har ansökt om många bidrag
på grund av att de inte har vetat om vad som finns att ansöka om.

Jag har inte sökt, jag blir nästan fundersam, för jag vet inte vilka bi-
drag som man kan söka (Hanna).

Innan man kom på att det fanns mycket att söka, då fick man bara
sjukbidrag och det är inte mycket att ha. Nu har man handikapper-
sättning också, men det visste man inte. Försäkringskassan informerar
inte om att man kan söka handikappersättning eller bostadstillägg, det
går de inte ut och skyltar om heller (Gunnel).

Här framgår tydligt att upplevelsen av dålig information utgör en svår barri-
är för god levnadsföring. Personerna kan ej tillgodose sina behov eller ta till-
vara sina rättigheter, eftersom de inte vet vad de kan söka för hjälp.

Kämpa för sina behov
De flesta av intervjupersonerna i denna studie har erfarenhet av att få kämpa
för att få hjälp. Flera beskriver hur de har fått kämpa hårt för att få den hjälp
som enligt dem motsvarar deras behov. Det verkar som om det är av stor
betydelse om man kan överklaga eller inte. Gör man väsen av sig och orkar
man klaga, ja då får man bättre hjälp menar flertalet av intervjupersonerna.

Ja, jag vet inte. Jag har haft otur i allting, så jag har fått stridit för all-
ting jag har fått. Jag har till exempel fått strida för min assistent, för att
få mer tid, för att få den tid jag behöver ... Ja, de har väl krånglat
mycket. Man har stridit mycket för att man skall få det man vill ... Det
är mest försäkringskassan man får strida med, för att få det man vill.
De andra har väl varit bra ... Det är som sagt, de vill inte göra av med
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så mycket pengar ... Det har också varit krångel med bilstödet och då
när jag skulle ta körkort (Kalle).

Då gick jag och tog kontakt med AMS ... men nu har det hänt saker då
... Det blev lärare utifrån. Det blev en lärare som tog hand om ekono-
midelen, en som tog hand om ritningarna och en för varje grej som jag
skall göra, så att det är många lärare inblandade då och alla kommer
hem till mig ... Det är bara jag och en till som sa ifrån. De andra går
nog kvar de. De sa inte ifrån då. Jag vet inte varför, men de sa inte
ifrån, men jag har bråkat hela tiden om de här utbildningarna (Roger).

Här anger både Kalle och Roger att de har fått kämpa för allting. Men hur är
det med de som inte vågar. Det verkar som om de som inte vågar klaga eller
inte är medvetna om vad de kan kräva, också går miste om vissa rättigheter.
Johanna förmedlar att man måste våga klaga för att få det man har rätt till
och för att få hjälp motsvarande sina behov.

Ja från början tyckte jag att det var svårt. Jag ville inte klaga, jag ville
inte stöta på. Jag var en fegis. Men senare så blev jag lite tuffare och jag
märkte vad jag har för rättigheter (Johanna).

Men även om man vågar klaga och begär det man har rätt till, kan man möta
på svårigheter. Dessa svårigheter blir lättare att övervinna om man har någon
som hjälper till enligt Johan.

Jag har haft tur, jag har haft andra som har hjälpt till så det har gått lite
fortare, till exempel det här med personlig assistent. Det har varit pro-
blem med tiden, hur mycket jag är i behov av. Vi var inte överens.
Men till sist fick jag som jag ville (Johan).

Ur intervjupersonernas utsagor kan man finna ett samband mellan indivi-
dens eget initiativtagande och viljan att kämpa och den service som myndig-
heterna ställer till förfogande.

Barriärer i form av otillräckliga resurser
Det som intervjupersonerna uppger ovan, att man får kämpa för sina behov
och bristen på information, utgör barriärer för en tillfredsställande levnadsfö-
ring och för att kunna erhålla ett arbete. Ytterligare en barriär som vissa av
intervjupersonerna mött/möter beskrivs så här:
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De var väl lite dåliga. Det var jämt strul. Jag fick aldrig börja när alla
andra började ... En annan svårighet är avståndet. Det var tolv mil
fram och tillbaks till gymnasieskolan. En timmes resa och sen en hel
dag. Det var alldeles för jobbigt. Men nu när jag är här, har de inte
kunnat erbjuda mig de kurser jag vill ha. De har inte kurserna klara
och därför kan man inte börja med det man vill ha alltid. Skulle de ha
kunnat erbjuda mig kurserna i tid, då skulle jag ha varit klar nu (Kal-
le).

En annan som skulle ha datautbildning genom AMI, beskriver svårigheter
han mött på det här sättet:

Nej, han kunde ingenting om ekonomi, han kunde ingenting om rit-
ningar. Han kunde ingenting om autocad. Och så kunde han ingenting
av de andra dataprogrammen som jag var inblandad i ... Att få kom-
petenta lärare, det är väl de problem man mött där då. Det verkar som
om de struntar i att följa upp och kolla vad det är egentligen vi får ...
och det satte jag mig emot men då frågade de: Varför bråkar han nu
när han ändå har fått en utbildning? Nu har du fått det och varför är
du inte nöjd då? Det är då jag har sagt att de har inte kompetensen för
att utbilda och då kan man inte begära att man skall gå en utbildning
där inte lärarna kan någonting, så att de hindren har jag mött (Roger).

Citaten ovan tyder på att intervjupersonerna möter på olika svårigheter i form av
otillräckliga eller bristfälliga resurser. Citaten tyder dessutojm dels på att vissa in-
satser kan saknas på deras bostadsort, vilket kan dagligen innebär långa resor, dels
att de inte kan börja till exempel på en önskad kurs eftersom resurserna eller kom-
petensen saknas.

Intervjupersonernas upplevelse av myndighetspersoners attityder
Genom lagstiftningen - socialtjänstlagen, omsorgslagen och LSS - förmedlar
staten sitt ansvar att förbättra funktionshindrades levnadsvillkor. Nedan ger
jag en beskrivning av de intervjuades upplevelse av myndighetspersoners at-
tityd och syn på människor med funktionsnedsättning. Det är viktigt att vara
medveten om de rådande värderingarna och attityderna, därför att myndig-
hetspersoners sett att betrakta problem, sätta upp mål och lösningar kan sty-
ras av egna attityder och värderingar.

Hos flera intervjupersoner framkommer önskemål om mer förståelse och ly-
hördhet för funktionshindrades behov och situation. Intervjupersonernas
kritik gäller till exempel att handläggarna skyller på varandra, att handläg-
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garna bytts ut, att handläggarna är misstänksamma och inte visar förtroende
för funktionshindrade. Här ser man att kritiken gäller såväl omfattningen
som innehållet i den service som erbjuds. Intervjupersonerna uppger att det
är de själva som nästan alltid måste ta initiativ i olika frågor och att besluten
tar lång tid. SOU 1994:72 pekar också på behovet av samordning av olika
myndigheters insatser, speciellt mellan försäkringskassan och arbetsmark-
nadsmyndigheter.

I början var det svårt. De kunde inte förstå mig. En gång när jag skulle
ansöka om färdtjänst, då vägrade de att komma ut till mig för att jag
var ung och bodde på landet, såna bemötande kan man få också. Det
var kommunen, men till sist kom de fast jag fick tjata ordentligt, men
det gick nästan ett halvt år och det var jobbigt ... när man har en
handläggare man inte är nöjd med, så är det svårt att veta hur man
skall byta bort den personen. Om man byter bort den personen, som
jag vet nu hur man gör, då får man en ur samma gäng och då kan man
få ett hårt bemötande för att man bytte bort en tidigare (Gunnel).

Myndigheterna kan vara lite nonchalanta. De skyller på varandra, att
det här inte är vårt, det är deras. Det är ingen som tar på sig ansvaret.
Detta gäller framförallt försäkringskassan. När man skall ha hjälp med
bidrag, då skyller de på alla andra. Det här är inte vårt bord, det måste
vara nån annans (Kalle).

Intervjupersonerna talar om en uppgivenhet hos framför allt försäkringskas-
san:

I början märkte jag av en uppgivenhet hos försäkringskassan i deras
samtal med mig ... det var nån slags uppgivenhet, nej men ... du har ju
MS och det går ju inte. Och då tycker jag vad då går inte, det går visst
det. Jag tror att man måste ha lite grann av den inställningen för att
man skall orka ta sig igenom allt det där som var i början. För jag fick
den uppfattningen utav människorna som jag pratade med på försäk-
ringskassan och arbetsförmedlingen. Ja, ja, ja lilla vän ge upp. Du kla-
rar inte av det ändå (Johanna).

De intervjuade uppger även att de har bemötts med misstro av myndighets-
personer, att ingen trodde dem samt att de upplever att ett synligt funktions-
hinder kan underlätta för att få hjälp.

... Ja ju mer funktionshindrad man är, ju mer synligt funktionshinder
man har ju bättre hjälp får man tycker jag ... Så i början kändes det som
om ingen trodde mig och det var väldigt svårt att komma ut på ar-
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betsmarknaden. De sa åt mig att söka jobb, men det var omöjligt att
söka själv. Man behövde hjälp (Gunnel).

Då det inte syntes lika mycket på mig. Då fick jag den attityden, de
trodde bara att jag var lat och inte ville göra nånting (Gunnel).

Elisabeth efterfrågar bättre lyhördhet från myndighetspersoner. Hon betonar
att individen själv är expert på sina problem. Därför skall myndighetsperso-
nerna lyssna på det hon säger:

Myndighetspersonerna borde vara mer lyhörda, liksom tro på vad jag
säger, för jag vet i alla fall bäst om mina problem och vad jag känner
(Elisabeth).

Citaten ovan tyder klart på att rörelsehindrade även nu under 1990-talet
upplever sig misstrodda, trots att de funktionshindrade under de senaste 40
åren har fått möjligheter till ett ökat självständigt liv. Som forskningsgenom-
gången visade har funktionshindrade genom tiderna betraktats med misstro
av samhället. Bjurling (1956) skriver till exempel att man skulle ha hemorts-
rätt i staden och vara urståndsatt att försörja sig för att tillhöra gruppen ”de
värdiga fattiga”. Oliver och Barnes (1998) menar att det rådde en generell
misstänksamhet gentemot människor som var i behov av hjälp. Kroppens
betydelse för att erhålla hjälp betonas till exempel av Geremek (1991). Dessa
slutsatser stämmer väl med flera intervjupersoners upplevelse att ju mer
funktionshindrad man är och ju mer funktionshindret är synligt, desto lättare
att erhålla hjälp från olika myndigheter.

Myndighetspersonernas attityd och uppgivenhet kan återspegla sig i deras
agerande gentemot funktionshindrade. Om man till exempel inte anser att
funktionshindrade behöver arbeta, då är det lätt att föreslå förtidspension.
Med tanke på detta ställdes under intervjun frågan om någon myndighet har
föreslagit förtidspension. De flesta svarade att det framför allt var försäk-
ringskassan som hade kommit med förslaget. Observera dock att detta kan
bero på att det är försäkringskassans ansvarsområde.

Ja, på försäkringskassan. Det var på grund av att jag hade varit ar-
betslös under så lång tid. Jag tyckte inte om det och ville inte (Elisa-
beth).

Ja på försäkringskassan. De har inte sagt det direkt, men de sa prova
på det här jobbet och sen får vi se hur vi skall göra med förtidspension.
Jag sa till dem att om ni inte har ett jobb på halvtid, ett jobb som passar
mig. Vad skall jag göra då? Ni måste hjälpa mig. Jag vill i första hand
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ha ett jobb, så länge jag orkar. Då sa de, men om vi inte hittar, vad
skall vi göra då? Ni måste försöka och ni måste hjälpa till innan ni för-
tidspensionerar oss. Men jag såg det nästan som ett hot, om vi inte
hittar ett jobb och sånt (Martin).

På arbetsförmedlingen har de nämnt det en gång. Det var när jag
skulle utbilda mig som de tyckte att jag skulle tänka på det (Kalle).

Sammanfattning och några kommentarer
Sammanfattningsvis kan man konstatera att intervjupersonerna möter olika
barriärer. Det har också framkommit att barriärerna kan vara individuella,
men också situationella, vilket till viss del kan förklara intervjupersonernas
dåliga erfarenhet av sociala kontakter och socialt stöd både från vänner, be-
kanta och myndighetspersoner. Vi kan också konstatera att intervjupersoner-
nas uttalanden ger en bild av att det är de yttre betingelserna som ger möjlig-
het och sätter gränser för funktionshindrades livssituation och möjlighet att
lyckas. Detta samtidigt som den enskilde individens handlande påverkar si-
tuationen, dvs. samhällsservicen är möjlig att påverka i olika grad genom
egna initiativ. Man ser också att kritik framförs av undersökningsgruppen om
bemötandet från olika myndighetspersoner, framför allt på försäkringskas-
san. Dock säger de flesta att efter påtryckningar från dem själva eller någon
som stöttat dem, har de fått hjälp med sina behov.

Varför framförs så mycket kritik av intervjupersonerna? Har de börjat kräva
mer i och med utökade rättigheter? Eller är det så att det bara ser bra ut på
papperet med rättighetslagar? Funktionshindrade stöter till exempel på otali-
ga barriärer i sin miljö, trots det miljörelaterade begreppet. Det råder alltså en
skillnad mellan teori och praktik. Teoretiskt har de funktionshindrade samma
rättigheter som icke funktionshindrade, men i praktiken fungerar inte dessa
rättighetslagar tillfredsställande. Olsson & Qvarsell (1996) skriver till exempel
att:

Av än större betydelse för många grupper av handikappade är dock
de påtagliga svårigheterna för kommunerna att upprätthålla den nivå
på handikappomsorgen som förutsatts när man formulerat rättighets-
lagstiftningen på området. Tillgången på personliga assistenter, färd-
tjänstservice och gruppbostäder motsvarar vid mitten av 1990-talet
inte behoven (a.a. s. 30).
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Intervjupersonernas ekonomiska resurser

SCB:s levnadsnivåundersökning (1992:74) visar att funktionshindrade i ge-
nomsnitt har det ekonomiskt sämre ställt än övriga befolkningen. Funktions-
hindrade själva har små chanser att erhålla ett arbete och ifall de får en an-
ställning har de oftast låg lön på grund av lönebidrag eller andra former av
bidrag. Funktionshindrade och deras familjer erfar också generellt ökade ut-
gifter jämfört med icke funktionshindrade. Kombinationen lägre lön och hög-
re kostnader innebär att människor med funktionshinder har det ekonomiskt
sämre ställt än andra samhällsmedborgare. Hammarström (1996, s. 18) menar
att ”även om arbetslöshet inte direkt innebär svält och umbäranden kan den
ändå betyda att handlingsutrymmet blir begränsat jämfört med vänners och
bekantas”. Jönsson & Starrin (1998: 5) har även kommit fram till att indivi-
dens ekonomiska förhållanden har betydelse för den enskildes sociala rela-
tioner och hur han/hon blir bemött. Även i denna studie har det ställts frågor
om intervjupersonernas ekonomiska förhållanden. Frågorna handlar främst
om hur mycket de tjänar och vilka extra kostnader som är förknippade med
deras funktionsnedsättning, detta i förhållande till tiden innan funktions-
hindret.

Syftet med denna studie var inte att ingående studera eller sammanfatta de
intervjuades ekonomiska situation, utan att visa på viktiga ekonomiska
aspekter förknippade med ett funktionshinder. I det följande redogörs för in-
dividens upplevelse av ökade kostnader i samband med funktionshindret,
vad som individen får dra in på och hur fritidsaktiviteterna påverkas dels av
funktionshindret, dels av ekonomin.

En konsekvens av att många funktionshindrade får lägre inkomst är lägre so-
cial status, sämre självförtroende och självrespekt. Möjligheten att knyta soci-
ala kontakter riskerar också att reduceras. Det kan även vara så att funktions-
hindrade människor måste spendera pengar på speciella behov på grund av
deras funktionsnedsättning. Detta innebär att hänsyn måste tas till åtminsto-
ne två faktorer när funktionshindrades ekonomiska situation ska beskrivas.
Ett är löneförlusten, ett annat är extra kostnader förknippade med att leva
som funktionshindrad. Vissa av de extra kostnaderna är orsakade av funk-
tionshindret såsom medicin och resor till och från sjukhus. Funktionshindra-
de som har svårigheter med att gå, cykla eller använda sig av färdtjänst och
därför måste använda sig av egen bil, kan också förväntas spendera mer på
bensin och andra bil kostnader (Jönsson 1996; Tideman 1996; Clasen, Gould &
Vincent 1998).
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Jönssons (1996) tes är att det finns ett samband mellan funktionshinder och
fattigdom. Enligt författaren innebär fattigdom också att vara maktlös, sakna
inflytande, och möjlighet att påverka den egna situationen. Har man dessut-
om ett funktionshinder ställs man mestadels helt utanför möjligheten att för-
sörja sig själv. Tideman (1996) beskriver funktionshindrade människors livs-
situation på följande sätt:

Möjligheterna att försörja sig genom vanligt arbete är betydligt lägre
än för befolkningen i övrigt och funktionshindrade tillhör lågin-
komsttagarna i samhället. Många är undersysselsatta eller står helt
utanför arbetsmarknaden. De är mindre aktiva på sin fritid, har färre
sociala relationer, sämre transportmöjligheter och lägre utbildningsni-
vå (a.a. s. 47).

Vad som synes gemensamt för den undersökta gruppen är att deras  ekono-
miska villkor har försämrats i och med funktionshindret. De uppger även att
deras ekonomi inte påverkas vare sig de är arbetslösa eller deltar i någon
form av arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Alla uppger också att kostnaderna i
samband med den dagliga livsföringen är högre än vad som kan anses nor-
malt. De ökade levnadskostnaderna gäller utgifter för kläder, resor, boende,
mat m.m. Gustav och Roger uttrycker den försämrade ekonomiska situatio-
nen så här:

Jag har mycket sämre med pengar nu om man säger så. När jag jobba-
de på sågen så hade jag en lön på minst 10 000 kronor efter skatt och
ehh, nu så har jag kanske 6-7 000. Jag tjänade faktiskt bättre när jag
gick arbetslös, därför att då gick jag och stämplade, så det är för jäk-
ligt. Man borde åtminstone tjäna lika mycket som när man stämplar
(Gustav).

Det är klart sämre ekonomiskt nu jämfört med då jag arbetade. Nu får
jag ut 7 000 kronor. Förut fick jag ut, ja, 15 000 kronor rent i månaden
(Roger).

Som framkom tidigare är kunskaper i regelsystemet av betydelse för funk-
tionshindrades levnadsstandard. Kan man till exempel inte bidragssystemet,
så kan det innebära en stor påfrestning. Gunnel, som i början av funktions-
hindret inte var insatt i bidragssystemet, berättar så här:

Först vart det väldigt väldigt dåligt, sen när man lärde sig bidragssy-
stemet så vart det mycket bättre (Gunnel).
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Ökade kostnader

När jag ställde frågan om funktionshindret har inneburit extra kostnader
uppgav samtliga ökade kostnader. Det är kostnader som i vanliga fall inte
drabbar icke funktionshindrade människor, då de är en direkt orsak av själva
funktionshindret. Henrik och Roger säger till exempel att:

Allting är ju dyrare. Jag bor i större lägenhet än vad jag skulle ha gjort
annars. Det är bara en sak. Annars skulle man kanske bo i en etta. Och
bilen är ju definitivt en dyrare bil och då betalar jag en försäkring som
inte är av denna värld och skatt, bensin. Jag åker mera bil än vad jag
skulle göra annars. Nu åker jag bil bara om jag skall ut och handla, för
jag får inte med mig grejerna annars (Henrik).

I och med att man går med kryckor, så sliter man på kläder. Jag har
dessutom specialskydd för benen och det sliter också på kläderna,
men det har jag fått till viss del ersättning för genom handikappersätt-
ningen, men det täcker inte allt. Så har man fått köpt en specialsäng för
att kunna ligga. Det är också mycket mediciner. Att komma upp i
högkostnadsskyddet det är inga problem och det blir dyrare och dyra-
re. Det är likadant med läkarvården samt resor som blir dyrare i och
med att man åker ganska ofta till läkare (Roger).

Vid närmare analys av intervjupersonernas utsagor avseende deras ekono-
miska utgifter kan konstateras att de kan delas in i allmänna och särskilda
kostnader. De allmänna är de som gäller för såväl individer med som utan
funktionshinder. De särskilda är däremot kostnader som uppstår på grund av
själva funktionshindret. Det är de särskilda kostnaderna som intervjuperso-
nerna betonar som betungande och som belastar ekonomin. Intervjuperso-
nerna har extra kostnader för bland annat kläder, bil och boende. Stora utgif-
ter läggs på kläder främst på grund av onormal förslitning.

Vad är det som individen drar in på?

Undersökningsgruppens uttalanden hitintills tyder på att individen får lägre
inkomster efter skadans uppkomst samtidigt som kostnaderna ökar kraftigt.
En intressant fråga i detta sammanhang är hur de får ekonomin att hålla? De
flesta säger att de på grund av den dåliga ekonomiska situationen måste tän-
ka på vad det är de köper. De måste dra in på det mesta. Flera gånger förkla-
rar de hur frustrerande situationen är:
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Jag kan inte gå ut och dansa, äta ute och sånt. Det går inte för det har
jag inte ekonomiska möjligheter till (Johanna).

Det är främst nöjen. Semester det var länge sen usch. Ekonomin tillåter
inte. Senast jag åkte någonstans var 1992. Allt har blivit sämre och
sämre (Elisabeth).

Man kan inte köpa det man vill, utan det räcker precis till det nödvän-
diga ... Tidningen kan man inte ha längre, man kan inte åka på semes-
ter, det går inte. Det är i stort sett allt (Roger).

Flertalet av de intervjuade poängterar här genom sina uttalanden att deras
ekonomi tillåter endast det nödvändiga. Allt annat som de flesta av oss kan-
ske betraktar som något självklart måste läggas åt sidan; till exempel dagstid-
ning, nöjen, restaurangbesök och att åka på semester. Liknande resultat visar
också Clasens, Goulds & Vincents (1998) studie, nämligen att långtidsarbets-
löshet påverkar levnadsstandarden. För många innebär långtidsarbetslöshet
att tvingas leta efter specialpriser och rabatter. Samtliga i denna studie beto-
nade att de måste planera och kontrollera sina utgifter.

Genom sjukbidrag eller lönebidrag och handikappersättning har de intervju-
ade mycket små ekonomiska förutsättningar. Ur intervjupersonernas utta-
landen framkommer att personer som förvärvar sina funktionshinder genom
en skada har andra förutsättningar än de övriga. Exempelvis har de som ge-
nom dykolycka eller bilolycka fått ut relativt höga ersättningar genom försäk-
ringsbolagen, bättre ekonomiska villkor än de som blivit funktionshindrade
genom MS (multiple scleros) (se även Kohlström 1996). Av intervjuerna
framgår att det är två stycken som fått ut försäkringspengar. Dessa har det
betydligt bättre än de övriga och säger så här:

Utan försäkringspengarna får jag inga pengar alls i princip. Nu har jag
ju KAS och det är värdelöst. Det är 3250 och jag har en hyra på 4800.
Det är tack vare försäkringspengarna som jag klarar mig ... Det är lö-
neersättning. De betalar min lön. De fyller på 90 procent av lönen. ... så
om jag inte hade en försäkring som jag fick ut pengar på när jag ska-
dade mig, då hade jag nog inte klarat mig så bra som jag gör nu (Hen-
rik).

Jag får det aldrig att gå runt, utan jag får alltid ta av mina pengar som
jag har fått från försäkringsbolaget (Kalle).
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Dessa citat visar att försäkringspengarna hjälper dessa två personer att eko-
nomisk höja sin levnadsnivå. De kan använda sina försäkringspengar dels för
sin dagliga livsföring, men också för olika aktiviteter. De övriga måste på
grund av dåliga ekonomiska möjligheter hela tiden tänka på sin ekonomi.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan konstateras att utsagorna från de flesta intervjuper-
soner tyder på att individens ekonomiska förhållanden försämras med ett
funktionshinder. Den ekonomiska försämringen beror främst på förlust av
anställning och ökade kostnader som uppkommer i samband med ett funk-
tionshinder. Skillnaden mellan intervjupersonernas ekonomi innan funk-
tionshindret och nu är stor. Intervjusvaren tyder dessutom på att individens
ekonomiska förhållanden, graden av anpassad miljö och någon form av sys-
selsättning har betydelse för dennes möjlighet till såväl sociala kontakter som
fritidsintressen. De som har tillräckligt gott socialt stöd kan få hjälp med svå-
righeter orsakade av den fysiska miljön. De knappa ekonomiska resurserna är
däremot svårare att övervinna.

Den ekonomiska försämringen gäller dock inte alla. Vissa har till exempel fått
ut försäkringspengar på grund av olycka. Dessa har det också ekonomiskt
bättre än de övriga. Försäkringspengarna har till exempel enligt Henrik med-
fört bättre ekonomiska villkor, vilket har resulterat i en ökad fritidsaktivitet.
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På vilket sätt påverkar ett arbete funktionshindrades
sociala relationer på fritiden?

I det följande kommer det tredje delsyftet att belysas, nämligen hur intervju-
personerna upplever att deras sociala relationer påverkas med ett arbete. Jag
börjar med en presentation av intervjupersonernas faktiska förhållanden på
arbetsmarknaden vid uppföljningsintervjun som genomfördes våren 1999
jämfört med första intervjutillfället som skedde våren 1998.

Kalle läste in gymnasiekompetens vid det första intervjutillfället. Detta fort-
satte han med även vid det andra intervjutillfället. Sara gick en datautbild-
ning via AMI vid intervju 1 och vid intervju 2 hade hon en praktikplats som
hon hade ordnat på egen hand. Johan gick en datakurs anordnad av AMI vid
första intervjutillfället. Detta fortsatta han med även vid det andra intervju-
tillfället. Martin hade en provanställning vid intervjutillfälle 1 och vid intervju
2 hade han fått tillsvidareanställning med lönebidrag. Hanna hade från prak-
tik vid intervju 1 gått till tillsvidareanställning med lönebidrag vid intervju 2.
Gustav gick en datautbildning vid intervjutillfälle 1. Denna utbildning höll
Gustav på att avsluta vid det andra intervjutillfället. Henrik hade vid det för-
sta intervjutillfället en visstidsanställning och vid det andra intervjutillfället
var han arbetslös. Maria har gått från arbetslöshet till anställning med lönebi-
drag vid det andra intervjutillfället. Elisabeth genomgick en datautbildning
vid det första intervjutillfället och vid det andra intervjutillfället hade hon an-
ställning med lönebidrag. Roger höll på med datautbildning vid båda inter-
vjutillfällena. Johanna var arbetslös vid intervju 1 och hade vid intervju 2 en
visstidsanställning. Gunnel hade vid intervju 1 ett vikariat som skulle vara i
ett år och vid intervju 2 hade hennes vikariat gått ut och hon hade fått en
praktikplats via AMI.

Förändringarna när det gäller hela gruppen är ganska stora. En något ökad
andel kan betraktas som i viss mån förankrade på arbetsmarknaden, i den
betydelsen att de har fått anställning med lönebidrag. Det framkommer även
att någon är arbetslös och några är fortfarande under arbetsmarknadsåtgär-
der. Det är några som har gått från praktik och utbildning till anställning,
andra har efter genomförd praktik/utbildning erhållit en annan prak-
tik/utbildningsplats. Trots dynamiken kan vi observera att flera – fem styck-
en - fortfarande saknar anställning. Samtliga av de som inte är yrkesverk-
samma vid intervju 2 önskar och hoppas på anställning.

En viktig teoretisk fråga med anledning av arbetets centrala roll i vårt sam-
hälle samt dess betydelse för olika aspekter av vårt liv är om man utifrån in-
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tervjupersonernas utsagor kan finna någon relation mellan anställning och
deltagande i andra aktiviteter i samhället, till exempel mellan förankring på
arbetsmarknaden och intervjupersonernas sociala relationer på fritiden? Vi
har tidigare konstaterat arbetets betydelse för den enskilde individen. Av oli-
ka studier framgick att arbete ger möjlighet till sociala relationer (se sid. 7).
Syftet med det här avsnittet är att klargöra de intervjuades upplevda relatio-
ner till andra och sätta det i relation till deras positioner på arbetsmarknaden.

Intervjupersonerna har fått berätta om sina sociala relationer, vilka de umgås
med, hur ofta, initiativtagare till umgänget och upplevelse av umgängets be-
tydelse och ensamhet. Eftersom det finns många olika typer av ensamhets-
känslor, är det viktigt att skilja på dem. Weis (1973) skiljer mellan ”emotionell
ensamhet” (att sakna en nära vän) och ”social ensamhet” (brist på social till-
hörighetsgrupp). Mitt fokus kommer att ligga på emotionell ensamhet, dvs.
att sakna en nära vän. Detta med utgångspunkt i intervjupersonernas utsagor
om att deras vänner tog avstånd ifrån dem vid uppkomsten av skadan (se
sid. 101ff). Därför kan det vara av intresse att se om ett arbete medför nya so-
ciala relationer för människor med funktionshinder.

Chaib (1988:2) går emot olika studiers resultat om att arbete eller skola auto-
matiskt medför sociala relationer. Författaren skriver att ett arbete inte behö-
ver innebära sociala relationer för individer med funktionshinder. Chaib
hänvisar till den s.k. Jönköpingundersökningen, där man utvärderade indi-
vidualintegreringen av hörselskadade/döva och gravt rörelsehindrade ung-
domar. Resultaten tyder på att integrering i fysisk och pedagogisk mening
lyckats mycket bra. De funktionshindrade visar en god skolprestation, ac-
cepteras och får hjälp i sina fysiska och sociala begränsningar. Men resultaten
visar även att ungdomarna har en begränsad social och kulturell delaktighet
utanför skolan. Begränsningen tilltar ju äldre ungdomarna blir, vilket visas
tydligt i fritidsaktiviteterna. De funktionshindrade har väldigt små chanser
att påverka sin sociala tillvaro med jämnåriga kompisar. Dessa resultat över-
ensstämmer med Gustavssons (1996) tes om att den fysiska närheten till van-
liga människor genom integreringen i skolan, boendet eller arbetsplatsen inte
nödvändigtvis leder till sociala relationer. Gustavsson citerar Daun (1980)
som menar:

Att bo nära andra människor, att möta dem i trapphus, affärer och
bussköer, men ej känna dem, snarare känna distans, ointresse eller an-
svarlös nyfikenhet, kanske förakt - detta har som förutsättning det
geografiskt spridda livsmönstret. Distans till omvärlden har efter hand
integrerats i svensk kultur, inte bara storstadskultur. Distans till män-
niskor från främmande länder, distans även till andra socknar och
landsdelar, finner vi visserligen genomgående i människosläktets hi-
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storia. Det nya är att distansen bibehålls när man kommer varandra
fysiskt nära, att det är möjligt att bo vägg i vägg år efter år utan att
bryta främlingskapet (a.a. s. 245).

Intervjupersonernas sociala relationer vid andra intervjun

För gruppen som helhet visar en jämförelse mellan intervju ett och intervju
två på relativt små skillnader när det gäller sociala relationer, både vad avser
antalet relationer och den värdering som görs av dem. Man kan notera att det
är lika många vid andra intervjun som säger sig sakna sociala relationer utan-
för arbetet/utbildningen som det var vid första intervjun. Även de som har
fått arbete uppger att deras sociala relationer utanför arbetet inte påverkats.
Det är också samma två personer som uppger omfattande och positiva sociala
relationer. Noterbart är också att det är samma person som vid både inter-
vjutillfälle ett och två uppger så gott som inga sociala relationer, varken med
vänner, släkt eller bekanta. Resultaten av denna studie tyder alltså inte på
något samband mellan erhållandet av arbete och sociala relationer på fritiden.

Det är endast Martin och Henrik som beskriver ett omfattande socialt nätverk
och socialt stöd. De har goda och täta kontakter med föräldrar, syskon och
vänner. Båda är idrottsintresserade och är aktiva på sin fritid. Martin är fram-
för allt intresserad av fotboll och hockey. Han brukar följa med sina syskon
och vänner, då de tränar fotboll, men betonar att det bästa är att titta på mat-
cherna. Samtliga vänner är vana vid hans funktionshinder. De har umgåtts
sedan grundskolan.

Henrik är intresserad av jakt. Han beskriver sitt umgänge med vänner så här:

Jag håller på skjuter och jagar mycket, så jag har mina jaktkompisar
och skyttekompisar och så har jag andra kompisar också, jobbarkom-
pisar. Jaa såna man går ut med på krogen och så (Henrik).

Båda har en positiv framtidstro och deklarerar tydligt att de kommer att ar-
beta så länge de orkar. Så här säger Martin:

Framtidsplaner, ja det är faktiskt att försöka ha det här jobbet så länge
jag orkar och må bra (Martin).

Det karaktäristiska för de övriga är att de kan ha goda kontakter och stöd från
föräldrar, men kontakten är sämre med syskon och vänner.
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Sara är 22 år och ensamstående. Hon uppger kontakten med föräldrarna som
jobbig och har heller inte mycket kontakt med sin bror. Umgänget med vän-
nerna beskrivs så här:

Nästan aldrig. De bara flyttar ifrån mig ... Jag träffar dem inte så ofta
(Sara).

Det intressanta med intervjupersonernas utsagor är som sagts ovan att deras
sociala relationer på fritiden inte har förändrats sen första intervjun, varken
för de som erhållit anställning eller för dem som ännu inte har fått något ar-
bete. De känner ingen gemenskap efter arbetet med arbetskamraterna. Detta
innebär att en sysselsättning inte automatiskt för med sig sociala kontakter
utanför arbetet. De flesta känner sig lika socialt exkluderade (social exklude-
ring definieras här som förlust och eller avsaknad av sociala relationer, eko-
nomiska resurser och svårigheter att aktivt delta i samhällsgemenskapen på
grund av en otillgänglig miljö) vare sig de har sysselsättning eller inte. Dock
uppger vissa att arbetet har stimulerat dem att röra sig ute i samhället mer än
vad de gjorde innan de erhåll ett arbete. De intervjuade kommenterar svårig-
heterna i att upprätthålla sociala kontakter så här:

Det har inte hänt nånting nu sen sist vi var i kontakt. Det har det inte
gjort. Jag har inte kontakt med några vänner, det kan jag inte påstå, det
har jag inte. Nej det har jag inte alls. Det är inte många man träffar nu,
det är det inte (Roger).

Ja man sitter ju liksom själv. Man har liksom inget umgänge. Man häl-
sar men det är inget mer, så vi träffas bara på arbetet (Elisabeth).

Att intervjupersonernas sociala relationer på fritiden inte har påverkats av ett
arbete kan bero på arbetskamraters attityder gentemot människor med funk-
tionshinder. Så här uttrycker sig intervjupersonerna:

Negativt är de som är fullt friska. Ja du orkar väl inte, du kan väl inte.
Jag förstår inte varför. Bara för att jag inte kan springa, vad är det som
säger att huvet fungerar sämre (Johanna).

Det känner man jämnt nu, nu när man har blivit krympling (skrattar)
eller vad man skall säga. Ja till exempel om man tar det här. Han (ar-
betskamraten) menar nog inget illa. Han frågade: är det inte jobbigt att
åka hemifrån ända hit och jobba för fyra timmars skull? Är det inte
bättre att du är hemma? ... Han menar nog inget illa, men det lät inget
bra ... attityden är att du kan lika gärna vara hemma. Man har den här
känslan hela tiden att folk ser, först i början på en arbetsplats, de ser på
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en på ett annat vis. Därför är det jobbigt att komma till en ny arbets-
plats ... Många är så rädda om sina jobb i dagens läge. Vad gör du här?
Skall du ta vårt jobb? Det är mycket av den attityden (Gunnel).

Både Johanna och Gunnel bekräftar här rådande negativa och nedvärderande
attityder ute i samhället gentemot människor med funktionshinder. Gunnel
upplever en negativ attityd från sin arbetskamrat, att det vore bättre om hon
vore hemma. Denna negativa attityd beror enligt henne, främst på att folk fo-
kuserar på själva funktionshindret och inte på individen. Det kan också bero
på en rädsla, dvs. en rädsla att förlora sin egen anställning. Vi kan konstatera
att det för gruppen verkar som om den sociala isoleringen är stark och svår
att påverka. Resultaten tyder på att de som har fått arbete fortfarande beskri-
ver ett exkluderat socialt liv, dvs. dåligt socialt umgänge med vänner efter
arbetet och dåliga ekonomiska förhållanden. Enligt intervjupersonernas utsa-
gor har de flesta fått en försvagad ställning gällande arbete, ekonomi och fri-
tidsaktiviteter efter erhållandet av funktionshindret i förhållande till icke
funktionshindrade människor.

Trots att ett arbete inte medför sociala relationer utanför arbetet, betonar
samtliga värdet av att ha ett arbete. Som tidigare påpekats är arbetets bety-
delse för människan bekräftat genom många studier (se s. 7). En person som
förvärvar ett funktionshinder och som innan hade ett arbete, förlorar sin yr-
kesidentitet, status, pengar och sociala kontakter. Många funktionshindrade
kan uppleva att deras kompetens ifrågasätts och att de inte duger till någon-
ting.

På en direkt fråga till de intervjuade om vilken betydelse de upplever att sys-
selsättningen (arbete eller utbildning) har för dem, svarar samtliga utan att
tveka, att sysselsättning har stor betydelse:

Det är viktigt med ett arbete, då får man någonting gjort, man känner
att man duger till någonting (Kalle).

Man är mer ute. Man träffar mer folk, man blir gladare och får bättre
själförtroende. Man träffar folk och pratar. Det är bra. Om jag skulle
varit arbetslös, kanske jag hade legat i sängen nu (Martin).

Nu har jag i alla fall någonting att göra om dagarna. Innan fick man
sitta hemma och titta på TV hela dagarna ... Innan satt man hemma
hela dagarna utan att gå ut. Nu försöker jag ändra på det. Jag är mer
aktiv utåt och jag har även fått vänner här. De träffar jag ju (Johan).
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Det är skönt att ha nånting. Och veta vad man skall göra på dagarna,
att man känner att man har en mening, lite mer än att bara vara hem-
ma (Hanna).

Det framgår tydligt att ett arbete är betydelsefullt för och värderas högt av
intervjupersonerna. Genom arbetet känner de tillfredsställelse och en mening
med tillvaron. Eftersom intervjupersonerna har få sociala relationer med
vänner och bekanta på fritiden betonar samtliga värdet av kontakten med ar-
betskamrater på arbetsplatsen.

Sammanfattning
Intervjupersonernas situation avseende arbete hade vid intervjutillfälle två
genomgått förändringar. Några hade fått anställning, några andra hade fort-
farande praktik/utbildning och en hade blivit arbetslös. Det bör dock påpe-
kas att samtliga hoppas på anställning.

Vad gäller arbetets påverkan på intervjupersonernas sociala relationer, upp-
ger de flesta att ett arbete inte medför sociala relationer på fritiden, vilket
stämmer väl med Chaibs (1988:2) studie. Däremot säger flera att ett arbete le-
der till sociala kontakter på arbetsplatsen. Denna kontakt värderas högt av
intervjupersonerna och samtliga betonar värdet av ett arbete.

Man kan säga att undersökningsgruppen uppger en känsla av social isole-
ring. Denna känsla kan användas för att ange den sociala och ekonomiska
nackdel som den funktionshindrade gruppen har. Som framkom tidigare sker
isolering av funktionshindrade genom en otillgänglig fysisk miljö, genom ett
inskränkt socialt nätverk och socialt stöd och genom dåliga ekonomiska re-
surser.

Att vara socialt isolerad är ingen absolut händelse, utan en process. De som är
socialt isolerade kan till exempel med hjälp av ett arbete eller nya vänner
bryta isoleringen och bygga upp nya relationer. Det bör dock påpekas att
denna studie inte kan presentera en uttömmande analys av problemet. Det är
endast genom en longitudinell uppföljning som processen av social isolering,
de faktorer som orsakar den och vilka som kan bryta den, kan studeras. Ut-
ifrån tidigare studier kan man dra slutsatsen att funktionshindrade genom ti-
derna har blivit isolerade från samhället och många har isolerats till sin egen
grupp. De funktionshindrade har alltid varit i en avvikande position i sam-
hället gällande utbildning, arbete och inkomst. Isolering bör därför definieras
genom att undersöka den i relation till faktorer eller förhållanden som kan
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isolera, till exempel ekonomi eller relationer. Noga övervägd på detta sätt,
kan isolering betraktas som multidimensionell.

Min egen studie visar att de rörelsehindrades levnadsförhållanden avseende
arbete och social position är ganska avvikande jämfört med tiden innan ska-
dan. Till exempel att de har sämre ekonomiska förhållande och att de har
förlorat vänner på grund av funktionshindret. Det är dock inte bara färre so-
ciala relationer eller färre kontakt med tidigare vänner nu jämför med innan
funktionshindret, utan en form av isolering. Vid kontakt är det alltid de
funktionshindrade själva som är initiativtagare.
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Kapitel 5-

Avslutande diskussion

Inledningsvis vill jag påminna läsaren om studiens syfte. Syftet var att be-
skriva barriärer som individer med rörelsehinder upplever sig möta i sin
strävan att erhålla arbete, att beskriva de rörelsehindrades upplevelser av de-
ras sociala relationer och möjlighet till socialt stöd, att beskriva de rörelse-
hindrades upplevelse av om deras sociala relationer förändras med ett arbete
och att beskriva de rörelsehindrades ekonomiska förhållanden. I detta avslu-
tande kapitel vill jag lyfta fram några frågor som i studien framstått som spe-
ciellt intressanta och som även kan vara lämpliga för fortsatt forskning. Jag
kommer också att sammanfatta resultat av samtal med AMI personal. Inter-
vjupersonernas position på arbetsmarknaden kommer även att relateras till
marginalitetsbegreppet. Denna diskussion har inte tidigare förekommit i stu-
dien men görs här för att försöka förstå dynamiken i de funktionshindrades
utsatta situation på arbetsmarknaden. Kapitlet avslutas med en sammanfat-
tande modell och en närmare beskrivning av två av intervjupersonerna.

Undersökningen visar på negativa drag när det gäller de funktionshindrades
möjlighet att få arbete på den öppna arbetsmarknaden. Intervjupersonerna
målar en mörk bild av sin livssituation efter uppkomsten av funktionshind-
ret. Ett vanligt förekommande förhållande för undersökningsgruppen är att
efter förvärvandet av funktionshindret har de flesta hamnat i arbetslöshet och
de uppger barriärer av skiftande slag i sina försök att komma in på arbets-
marknaden. Arbetslösheten har för vissa av personerna i undersöknings-
gruppen så småningom övergått till långtidsarbetslöshet. Situationen har
även medfört en uppgivenhet och att fler barriärer skall övervinnas. Det har
också framgått att deras sociala relationer påverkas av uppkomsten av ett
funktionshinder.

Samtal med personal på AMI

Barriärer förmedlade av intervjupersonerna återkom även i samtalen med två
AMI-personal, en från Örebro och en från Västerås. Samtaleten med AMI
personel genomfördes och redovisas här främst på grund av att det är de som
dagligen träffar individer med funktionshinder. De har kunskaper om barriä-
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rer som rörelsehindrade möter i sina strävanden att komma in på arbets-
marknaden. Jag ville kunna jämföra deras åsikter med intervjupersonernas.

Handläggarna menar att funktionshindrade får dålig information om olika
lagar och om sina rättigheter. En av de intervjuade betonar konsekvensen av
dålig information genom ett exempel: Det var en person som hade förvärvat
hjärnskada i vuxen ålder. Denna person levde på ett par tusen i månaden på
grund av att han inte visste om sjukbidraget. Konsekvensen av den dåliga in-
formationen som funktionshindrade får om olika resurser blir att AMI-
personalen måste fungera som kontaktpersoner, vilket upptar mycket av de-
ras tid som egentligen borde läggas på förmedling av arbete.

Enligt AMI-personalen är arbetsgivarna rädda för att anställa folk med funk-
tionshinder. De känner en osäkerhet inför hur arbetsgruppen skall fungera.
Dock har AMI-personalen noterat bättre attityder hos mindre företag och
även upptäckt att positiva arbetsgivare oftast har någon funktionshindrad i
familjen. Det AMI-personalen upplevt, att mindre företag anställer i större ut-
sträckning än större företag, går stick i stäv med Lowes (1997) resultat som
visar att arbetsgivare inom större företag är mer benägna att rekrytera och
behålla funktionshindrade arbetare.

I samtalen konstateras att funktionshindrade har mycket dålig arbetslivserfa-
renhet och stora svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Redan under
skolåren börjar funktionshindrade människor att känna av dessa svårigheter.
Skolan har till exempel väldiga svårigheter att hitta praoplatser åt individer
med funktionshinder, speciellt åt de med rörelsehinder. Detta innebär att
många funktionshindrade saknar erfarenhet av prao, sommarjobb eller annan
arbetslivserfarenhet.

Enligt vissa studier kan regelsystemet fungera som barriär för vissa individer
(Abrahamsson & Lindberg 1995; Marklund 1995; Zanderin & Günzel 1997).
Med anledning av dessa resultat kretsade vissa frågor med AMI-personalen
kring regelsystemet. Båda intervjupersonerna konstaterar att många myndig-
hetspersoner saknar kunskaper om funktionshinder. De menar vidare att det
råder olika regelverk hos olika myndigheter, vilket kan innebära att vissa va-
rit mer styrda av sitt regelverk än andra. Här kan regelverket fungera som en
barriär då risken finns att funktionshindrade kan hamna mellan myndighe-
ternas regelverk. En av intervjupersonerna menar att det inte är ovanligt att
funktionshindrade kan höra: ”det är inte vårt bord” av vissa myndighetsperso-
ner. AMI-personalen betonar starkt att det framförallt är försäkringskassan
som är styrt av sitt regelverk. Detta kan enligt dem bero på okunskap, dels
om vad ett funktionshinder innebär, dels om förhållandena på arbetsmark-
naden. De olika regelsystemen kan även hindra samarbete mellan olika myn-
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digheter. Dessa uttalanden går i linje med intervjupersonernas kritik mot för-
säkringskassan.

Till sist fick intervjupersonerna sammanfatta barriärer som enligt dem kan
ligga hos individen.  Båda menar att funktionshindrade har kort eller ingen
arbetslivserfarenhet, sämre möjlighet både till samspel med andra människor
och att komma i tid till arbetsplatsen. Här betonas färdtjänstens brister som
påverkar individens möjlighet att närvara och passa tider. Man kan tydligt se
att undersökningsgruppens upplevelse av barriärer de möter stämmer med
AMI-personalens erfarenheter.

Med tanke på det som tidigare har redovisats, nämligen att människor med
funktionshinder har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden vill jag
nedan föra en kort diskussion kring begreppet marginalitet för att bättre
kunna förstå funktionshindrades utsatta situation.

Marginalitetsbegreppet

Svedberg har i arbetena ”Marginalitet”(1995) och ”Marginella positioner.
Kritisk diskussion om begrepp, teori och empiri” (1997:5) gjort en omfattande
kartläggning av begreppet marginalisering. Han har genom att diskutera be-
greppets innebörd visat att begreppet har använts för att beskriva problem
relaterade till olika fenomen. Till exempel individens tillhörighet i flera etnis-
ka kulturer, individens psykologiska och socialpsykologiska position och in-
dividens ställning i förhållande till arbetsmarknaden.

Svedberg (1995) konstaterar att begreppet marginalisering avser position i en
social struktur, t. ex. individens ställning i förhållande till arbetsmarknaden.
Författaren utgår ifrån att strukturella betingelser bestämmer marginalitetens
utformning samt att begreppet har två olikartade begreppsliga huvudinrikt-
ningar. En avser en utsatt position i förhållande till ett centrum. Den andra
beskriver en kluven ställning mellan två poler och kan användas på individ-,
grupp- och samhällsnivå. Författaren menar vidare att de marginaliserade
individerna befinner sig i ständig risk att hamna i utkanten av till exempel
arbetsmarknaden eller att ställas helt utanför. Marginaliseringspositionen är
ingen permanent ställning, utan ett led i en process (Svedberg 1995; Svedberg
1997:5). De som blir arbetslösa befinner sig den första tiden i den förankrade
gruppen, efter hand hamnar de i den marginaliserade gruppen och med tiden
riskerar de att bli utslagna. Svedberg (1997:5) betonar att utvecklingsförloppet
och orsakssambanden till marginalitet kan ha olika mönster för olika indivi-
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der eller grupper och beskriver marginaliseringsprocessen genom ett konti-
nuum:

Förankrad               Marginell              Utslagen

Enligt figur 4 kan det ske en rörelse antingen bort från eller mot förankring.
Rörelsen bort från en förankrad ställning innebär en osäker ställning på ar-
betsmarknaden. Eftersom marginaliseringsprossen inte är statisk utan dyma-
nisk kan individen med hjälp av olika resurser bryta den marginella positinen
och istället röra sig mot förankring.

I sin diskussion om begreppet marginalitet betonar Svedberg vikten av att
betrakta marginalitet som en process istället för ett tillstånd (Svedberg 1995).
Den marginella positionen leder på lång sikt antingen till utslagning eller för-
ankring (Svedberg 1997:5). Med tanke på att marginalitet är ett relativt be-
grepp snarare än ett absolut, anser jag liksom Svedberg att det blir svårt att
ha klara gränser mellan positionerna. Detta innebär att individer och grupper
kan vara mer eller mindre marginaliserade och att vissa kan ha en mer mar-
ginell position än andra. Här använder sig Gonäs (1991) av begreppen ”push”
och ”pull” för att illustrera individernas dynamiska position på kontinuuet.
Push är det som stöter bort individerna från arbetsmarknaden, medan pull är
det som drar individerna in i arbetsmarknaden. Dessa begrepp beskriver
marginalitet såsom dynamisk, nämligen att det finns krafter på arbetsmark-
naden som antingen drar individerna mot förankring eller stöter bort mot ut-
slagning.

En annan forskare som diskuterat marginaliseringsbegreppet är Moller
(1995). Författaren baserar sin definition på tanken att individer i arbetsför
ålder skall kunna försörja sig själva och lyfter fram Germanis (1980) resone-
mang kring begreppet marginalitet. Författaren menar att en individ är mar-
ginaliserad då vederbörande lever i en position, där normer påbjuder deras
deltagande och där de också själva vill delta, men där nödvändiga resurser
för deltagande eller personens kapacitet för rollen är otillräcklig. Dessa tre
komponenter; normer, personens vilja, och kapacitet eller resurser för delta-
gande har en stark påvekan på varandra:

Often the three elements are intimately related to one another in a cir-
cular manner. Normative exclusion from full civil status is thus liable
to entail lack of resources (poor access to education, employment and
money). This in turn may inhibit those personal conditions of
´will´and ´capacity´ that conventions require for normal role confor-
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mity. That in its turn will then be taken to justify the initial negation of
civil status; and the circle is closed (a.a. sid 116).

Utifrån framför allt Germanis, Mollers och Svedbergs resonemang kring be-
greppet marginalisering, använder jag här begreppet marginalisering för in-
divider med funktionshinder i normal arbetsför ålder, vilka för lång tid mot
sin vilja hållits utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Svedberg (1995,
1997:5) gör ingen skillnad mellan de som av fri vilja har marginaliserats från
arbetsmarknaden och de som vill ha ett arbete. Jag anser liksom Svedberg att
det praktisk är svårt att hålla isär dessa grupper, men att det teoretiskt är
möjligt.

Texten som hittills behandlat marginalitetsbegreppet visar att författarna be-
tonar att ett dynamiskt perspektiv måste in i tänkandet kring marginalisering.
Både Svedberg (1995, 1997:5), Germani (1980), Moller (1995) och Gonäs (1991)
hävdar att marginalisering skall ses som en process och inte som ett perma-
nent tillstånd.

Marginaliseringsbegreppet kan på detta sätt ses som en process som fortgår
och förändras över tid. Detta perspektiv tenderar att tolka marginalisering
som något som börjar med en händelse, till exempel arbetslöshet och därefter
påbörjas kanske en gradvis marginalisering från arbetsmarknaden. Det är
olika faktorer hos individen, i miljön och regelsystemet (se kap. 4 om barriä-
rer) som samvarierar och tillsammans leder till marginalisering av funktions-
hindrade från arbetsmarknaden och så småningom kanske utslagning.

Abrahamsson & Lindberg (1995) betonar att funktionshindrade som grupp är
särskilt utsatta. De har lägre sysselsättningsgrad och högre arbetslöshet än
övriga medborgare. De riskerar också att i högre grad hamna i långtidsar-
betslöshet eller förtidspensionering.

Människor med arbetshandikapp - speciellt de med svåra sådana - har
alltid haft svårt att hitta jobb. Nu har situationen förvärrats ytterligare
(a.a s. 13).

Andra forskare som menar att funktionshindrade har blivit utstötta och mar-
ginaliserade från arbetsmarknaden är Young (1990) och Imrie (1996). Förfat-
tarna menar vidare att de funktionshindrade har få formella arbetserfaren-
heter, ingen riktig teknisk skicklighet och få möjligheter att utöva inflytande
och besluta över sin dagliga livsföring.
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Intervjupersonernas ställning på arbetsmarknaden

Vid jämförelse med det första intervjutillfället kan man tydligt se den dyna-
miska aspekten som bl a Svedberg (1995, 1997:5) talar om gällande individers
position på arbetsmarknaden. Ungefär halva intervjugruppen (sex av tolv
personer) har ändrat sin situation på arbetsmarknaden. Två personers situa-
tion har förändrats till det sämre (Henrik och Sara), medan fyra personers
situation på arbetsmarknaden har förändrats till bättre position (Hanna, Jo-
hanna, Maria och Elisabeth. Det kännetecknande för de som har fått arbete är
relativt sett hög utbildning och hög grad av formellt socialt stöd. Även det in-
formella sociala stödet har stor betydelse. Dock kan man konstatera att situa-
tionen för sju av tolv inte har förändrats. Utifrån dessa resultat och intervju-
personernas utsagor om barriärer de möter på arbetsmarknaden, kan kon-
stateras att rörelsehindrade har en utsatt situation på arbetsmarknaden. Ned-
an kommer jag att kort beskriva en av intervjupersonerna.

HENRIK
Henrik är 24 år och ensamstående. Hoppade av gymnasiestudierna. Började
sedan på Komvux, men fick avslutade dessa studier på grund av en olycka.
Olyckan resulterade i att Henrik blev rullstolsburen. Vid intervjutillfälle två
har han fortfarande inget arbete. Det är främst förhållandena på arbetsmark-
naden tillsammans med en låg utbildningnivå och kort arbetslivserfarenhet
som har slagit ut Henrik. Hans försämrade rörelseförmåga minskar hans
möjligheter att få eller kunna behålla ett arbete.

En kort illustration av Henriks arbetslivshistoria: Han gick först ut grund-
skolan, fortsatte sedan på gymnasiet, men hoppade av utbildningen. Började
sedan på Komvux och avbröt studierna på grund av en olycka. Sedan var
Henrik arbetslös i ett par år innan han började på en datautbildning genom
AMI.  Vid intervjutillfälle ett hade Henrik arbete på ett dataföretag, men blev
uppsagd på grund av arbetsbrist och var arbetslös vid intervjutillfälle två.
Henrik berättar om att vissa lokaler försvårar hans möjlighet att få arbete:

Ja vissa lokaler ligger så pass fel, så det blir lite knepigt att klara av ar-
betet.

Vid det andra intervjutillfället har Henrik varit arbetslös i sex månader. Hen-
rik säger så här om sitt funktionshinder:
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När man skall ner på golvet och dra ner en kabel, då är det knepigt el-
ler om man skall högt upp då måste man be någon om hjälp. Dessa
svårigheter finns.

Med tanke på olyckan som drabbat Henrik, är det en stor omställning i hans
liv. Detta tillsammans med hans korta arbetslivserfarenhet och låga utbild-
ningsnivå är anledningen till att jag betraktar hans ställning som på väg att
marginaliseras på arbetsmarknaden.

Det karaktäristiska för undersökningsgruppen är att de flesta kan betraktas
vara på väg mot marginalisering. Detta på grund av deras ganska långa ar-
betslöshetsperioder och låga utbildning. De flesta saknar eller har kort ar-
betslivserfarenhet. Dessa individfaktorer tillsammans med förhållandena på
arbetsmarknaden trycker individerna mot marginalisering. De flesta uppger
få eller inga sociala kontakter och saknar stöd från omgivningen. Så gott som
samtliga uppger dock stöd från familj och släkt. En saknar helt gymnasie-
kompetens. En är under arbetsmarknadsåtgärd, en har haft kontakt med AMI
och hoppas att kursen skall underlätta sökningen efter arbete, en läser in
gymnasiekompetensen och en väntar på utredning genom AMI. Två är ar-
betslösa, fyra har visstidsanställning i form av lönbidrag och en har vikariat.

Intervjupersonerna kan även betraktas såsom segregerade på arbetsmarkna-
den. De begränsas till arbeten med lönebidrag, vilket innebär lägre lön. Orsa-
ken till att funktionshindrade måste acceptera lägre betalda arbeten är:
- en dålig utbildning och arbetslivserfarenhet
- det är de jobb som erbjuds och de arbetsgivare som accepterar en person
med funktionshinder

Att individerna inte betraktas vara på väg mot utslagning beror på deras nu-
varande situation och deras arbetsmotivation. Arbetsmotivationen tar sig ut-
tryck i att de genomgår någon form av arbetsmarknadsåtgärd, trots de avse-
värda svårigheter de mött på arbetsmarknaden. Deras deltagande i arbets-
marknadsåtgärder ökar möjligheten att vända utvecklingen mot förankring.

En individ som är marginaliserad behöver hjälp att förankras på arbetsmark-
naden. Det behövs både strukturella och individuella förändringar. De
strukturella bör fokuseras på miljön, de individuella skall inriktas mot indi-
videns självkänsla, fortbildningsbehov samt medicinska behov. Funktions-
hindrades svårigheter att erhålla arbete sammanhänger dels med förhållan-
dena på arbetsmarknaden, dels med individernas resurser i form av utbild-
ning, arbetslivserfarenhet och arbetslöshetsperiod. Intervjupersonernas - för-
utom Martin och Hanna - marginaliseringsprocess från arbetsmarknaden kan
beskrivas på följande sätt. En inledande arbetslöshetsperiod orsakad av sjuk-
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dom eller uppsägning har lett till återkommande arbetslöshetsperioder. Där-
efter har individerna drivits allt längre bort från arbetsmarknaden. Utifrån
ovanstående kan funktionshindrade betraktas som drivna till sina marginella
positioner, därför att tillståndet inte är självvalt. De vill ha ett arbete och kan i
princip under vissa förutsättningar klara ett arbete, men tvingas av olika bar-
riärer till en marginaliserad position.

Det man kan konstatera är att intervjupersonernas situation stämmer i stort
med resultat från tidigare studier (t.ex. Harkman 1999:11; Hammarström
1996; Huggare 1998). Till exempel att ett funktionshinder kan leda till ett för-
svagat socialt nätverk och att funktionshindrade kan möta många olika barri-
ärer i sin strävan att erhålla ett arbete.

Trots otaliga barriärer som samtliga mött på arbetsmarknaden och i kontak-
ten med olika institutioner och arbetsgivare, verkar de flesta ändå ha en god
arbetsmotivation. Arbetsmotivationen tar sig uttryck i att de genomgår någon
form av arbetsmarknadsåtgärd. Deras deltagande i arbetsmarknadsåtgärder
ökar också möjligheten att få arbete. Samtliga uppger bland annat sociala re-
lationer som orsak till att de vill ha arbete. Att så många av intervjupersoner-
na uttrycker ett behov av sociala relationer talar för tidigare studiers resultat
om sociala relationers betydelse för människan (Collins 1988; Blomdahl 1988;
Isaksson 1990).

Sociala relationer

Berättelserna från flertalet av de intervjuade präglas av ett påtagligt utanför-
skap med social isolering och depression. Alla som hade arbete, men hamnat
i arbetslöshet uppger att kontakten med arbetskamraterna har avtagit. Fler-
talet intervjupersoner uppger att isolering eller social exkludering har varit
ett resultat av funktionshindret, men att isoleringen har tilltagit i samband
med förlust av sysselsättning.

När funktionshindrade blir av med sina arbeten mister de också sina forna
arbetskamrater. Genom de informella kontakterna på arbetsplatsen utvecklas
en känsla av gemenskap. När funktionshindrade förlorar sin anställning tap-
par de även det sociala livet kring arbetet. Resultaten i den här studien visar
dessutom att funktionshindrades sociala relationerna på fritiden inte påver-
kas av ett arbete. Vissa kan ha arbete – Martin – och vara socialt inkluderade
på fritiden, medan andra kan sakna arbete – Henrik - och ändå vara socialt
inkluderade på fritiden. Enligt intervjumaterialet behöver inte ett arbete re-
sultera i sociala kontakter på fritiden för individer med funktionshinder. Det
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finns en hel del olika barriärer i kontakten med vänner, framför allt i den fy-
siska miljön, som försvårar för funktionshindrade att ta del av olika aktivite-
ter. Man kommer dessutom inte ifrån att ett funktionshinder i sig kan ha ne-
gativa förtecken, en skada eller en sjukdom, vilket i sig kan framkalla en viss
rädsla eller osäkerhet hos icke funktionshindrade. Det kan vara denna rädsla
som ligger till grund för negativa och ambivalenta attityder gentemot indivi-
der med funktionshinder. Bland annat framgår detta av tillfälliga möten med
folk, där de flesta ibland fått märkliga bemötanden. Till exempel expediten
som talar över huvudet på dem till deras assistenter, vilket kan bottna i en
slags osäkerhet.

Intervjumaterialet tyder på att funktionshindrade upplever en dålig kontakt
även med vissa myndighetspersoner. Ur intervjumaterialet framkommer att
intervjupersonerna främst upplever svårigheter i kontakten med försäkrings-
kassan. Den vanligaste svårigheten var att de intervjuade upplevde det som
om handläggaren på försäkringskassan inte förstod deras situation, lade för
stor vikt vid funktionshindret, att handläggarna var dåliga på att informera
och att de funktionshindrade kände sig misstrodda.

För samtliga har stödet från familj, släkt och bekanta haft en avgörande bety-
delse för livsföringen. Det har i flera fall underlättat kontakten med olika
myndigheter. Någon har till och med framhållit att han blivit ”bortskämd”.
Stödet från och kontakten med närstående betonas eftersom kontakten med
vänner för många så gott som helt försvinner med funktionshindret. När det
gäller stödet från myndighetspersoner har AMI haft betydelse för de flesta av
intervjupersonerna. Det framgår bland annat att självförtroendet blivit bättre
med olika arbetsmarknadsåtgärder anordnade av AMI.

Orsaken till funktionshindrades position såsom socialt isolerade kan sam-
manfattas enligt följande: (a) att vännerna drar sig tillbaka, (b) försämrad
ekonomi på grund av funktionshindret, (c) dåligt anpassad fysisk miljö, (d)
att själva funktionshindret medför komplikationer såsom bristande ork och
(e) en otillfredsställande kontakt med myndighetspersoner. På grund av des-
sa faktorer riskerar människor med funktionshinder att stängas ute från delar
av det sociala livet, dvs. man riskerar att socialt isoleras.

Betydelsen av den fysiska miljön bör betonas. Till exempel utgör närvaron av
trappor en barriär för människor med rörelsehinder, vilket skapar behov av
hjälp. Här spelar tillgången till ett socialt nätverk stor roll. Den som har ett
rikt socialt nätverk har också större möjlighet att erhålla hjälp jämfört med
den som har mindre eller saknar sociala relationer.
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Sammanfattande modell
Nedan följer en modell som sammanfattar några utmärkande drag för inter-
vjupersonernas livssituation. Modellen åskådliggör de barriärer som kan
marginalisera rörelsehindrade från arbetsmarknaden och/eller socialt isolera
dem från samhällslivet. Modellen har arbetats fram främst utifrån de empi-
riska resultaten men också litteraturgenomgången.

Figur 2: Faktorer som kan fungera som barriärer för rörelsehindrade

Figur 2 åskådliggör det komplexa sambandet mellan fysisk miljön, regelsy-
stem och individ. Som tidigare påpekats påverkas individen av olika faktorer
i miljön och regelsystemet. Individen påverkas också av mängden och kvali-
tén på de sociala relationerna. Individens sociala relationer påverkas också av
miljön. Sociala relationer har en direkt påverkan på tillgången av socialt stöd,
vilket i sin tur påverkar individen. Med hänvisning till resultaten från inter-
vjuerna handlar rörelsehindrades svårigheter att få arbete om en samverkan
mellan olika faktorer inom de nämnda områdena. Dessa faktorer eller barriä-
rer kan alla var för sig eller tillsammans hindra eller underlätta för individer
med rörelsehinder att få arbete.

Som framgår av figur 2 är de faktorer som ingår hämtade både från samhäl-
lets mikro- och makronivå. Ett försök att överbrygga gapet mellan analyser
på makro- och mikronivå görs av Layder (1993) i det han kallar för forsk-
ningskarta. Layder betonar vikten av att studera kopplingar mellan de båda
nivåerna. Makrofenomen har ingen betydelse om de inte sätts i relation till
sociala aktiviteter av individer vilka reproducerar dem över tid. Mikrofeno-
men skall enligt Layder förstås i relation till att de påverkas av och påverkar
fenomen på makronivå. Författaren betonar att man inte kan förstå vare sig
mikro- eller makrofenomen utan kunskap om deras historiska bakgrund. La-
yder argumenterar för att forskaren bör sträva efter att sammanlänka kun-
skaper från strukturell nivå (makro) till individnivå (mikro). För att ge en
förklaring till hur studier av individer från olika grupper som till exempel
funktionshindrade skall kunna förstås i detta sammanhang inför Layders en
distinktion mellan den subjektiva och den objektiva sidan av individens lev-
nadsförhållanden. Layder använder karriärbegreppet för att klargöra inne-
börden av och sambandet mellan dessa båda aspekter. Karriärbegreppet in-

      Fysisk
      miljö

 regelsystem

   Individ

Sociala rela-
tioner

Socialt stöd
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nefattar dels en subjektiv sida, vilken inrymmer individens egna tolkningar
och förståelse av händelsen och eget handlingsutrymme, dels en objektiv, vil-
ken inrymmer de faktiska förflyttningar mellan positioner och händelser som
individen gör under sin levnad. Som figur 2 visar är de faktorer som presen-
teras till övervägande del sådana som är hämtade från såväl mikro- som
makronivå. I enlighet med studiens övergripande syfte är de faktorer som
presenteras dessutom av mer subjektiv karaktär.

Att händelser och strukturer på makronivån påverkar individen är en själv-
klarhet, men det är inte lika självklart att individen kan påverka makronivån.
Här ges tre exempel på det senare: 1. Intervjumaterialet tyder på att indivi-
dens egna initiativförmåga och att de orkar kämpa mot myndigheternas re-
gelsystem har betydelse för vilken hjälp eller insatser de får. 2. Intervjumate-
rialet visar att ju mer synligt funktionshinder man har desto lättare att få
hjälp från olika myndigheter och organisationer; och 3. genomgången av
materialet visar att de funktionshindrade ur ett historiskt perspektiv har på-
verkat synen på individer med funktionshinder. Genom att sluta sig samman
i olika handikapporganisationer har de kämpat för sina rättigheter och på-
verkat lagstiftningen; LSS, LASS och diskrimineringslagen är några exempel.
Både makro- och mikrofenomen är alltså bundna med varandra genom olika
sociala aktiviteter. Exemplen ovan tyder på att individens påverkan på mak-
ronivån är av två slag: a) att de kan få ut mer av det existerande regelsyste-
met genom sitt handlande och b) att de kan påverka innehållet i regelsyste-
met genom de olika handikapporganisationerna. Figur 2 får fungera som en
första tolkning av den studerade gruppens livssituation. Det krävs dock yt-
terligare studier på området för att kunna dra generella slutsatser.

Figur 2 visar att flera barriärer kan skönjas. Dessa barriärer kan driva indivi-
den mot eller hålla kvar honom eller henne i en marginell position. Intervju-
personernas upplevelse av barriärer inom ovan nämnda områden kan sam-
manfattas enligt följande:

Fysiska miljön
I intervjun med samtliga intervjupersoner framstår en otillgänglig fysisk
miljö som ett centralt problem. Flera upplever till exempel att färdtjänsten
fungerar dåligt och därför har svårt att passa tider, att rörligheten begränsas
på grund av trånga utrymmen, olämpligt utformade arbetslokaler och stress i
arbetet. Intervjupersonerna menar att dessa aspekter ofta innebär direkta
hinder för anställning. På grund av en otillräckligt anpassad miljö begränsas
individer med funktionshinder till vissa arbetsplatser.

Vad gäller den sociala miljön, är rådande attityder om rörelsehindrade i sam-
hället avgörande för deras möjligheter för såväl anställning som sociala rela-
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tioner (se till exempel Söder 1994; Barron 1997). Intervjupersonerna menar till
exempel att arbetsgivarna är fördomsfulla. De flesta säger också att arbetsgi-
varna väljer individer utan funktionshinder framför en med funktionshinder.

Regelsystemet
Ovan konstaterade vi att miljön kan fungera som barriär för individer med
funktionshinder. Även regelsystemet kan fungera som barriär. Vi kan till ex-
empel konstatera att undersökningsgruppen uppgav bristfälliga kunskaper i
regelsystemet, vilket innebär att de kan gå miste om vissa bidrag. Det kan
också konstateras att undersökningen tyder på att vissa inte anser det lön-
samt att arbeta om inte lönen skulle vara lika stor eller större än vad social-
försäkringssystemet är. Men att endast utgå från lönen innebär att utelämna
andra positiva faktorer. Som tidigare påpekats innebär ett arbete förutom ren
ekonomisk vinning även sysselsättning, struktur åt vardagen och sociala re-
lationer speciellt på arbetsplatsen. De intervjupersoner som lyfter fram och
betonar lönens betydelse bortser inte från dessa betydelsefulla aspekter som
ett arbete ger.

Andra aspekter i regelsystemet som kan fungera som barriärer och som såväl
tidigare studier (Abrahamsson & Lindberg 1995; Stenberg 1997; Günzel 1997)
som denna undersökning visar, är bland annat: (I) olika myndigheters regel-
system. De olika regelsystemen kan bland annat som AMI-handläggaren ut-
trycker det ”hindra” samarbetet mellan olika myndighetspersoner och (II) ar-
betsgivares ansvar de första 14 sjukdagarna samt arbetsgivares ansvar för re-
habilitering och förändring av arbetsmiljön. Dessa faktorer kan påverka ar-
betsgivares attityd gentemot individer med funktionshinder och ligga till
grund för den negativa attityd som intervjupersonerna upplever att arbetsgi-
vare har.

En annan aspekt som både tidigare studier (se Marklund 1995) och intervju-
personerna i denna studie lyft fram är socialförsäkringssystemet. Trots att av-
sikten med socialförsäkringssystemet är att skydda den enskilde individen,
kan den ha en passiviserande effekt. Individerna får helt enkelt råd och möj-
lighet att vara borta från arbete.

Individ
Förutom att miljön och regelsystemet kan fungera som barriärer tyder inter-
vjumaterialet på att vissa aspekter hos individen kan fungera som barriär.
Några av de intervjuade nämner själva funktionshindret såsom barriär i sö-
kandet efter arbete. Intervjumaterialet visar dessutom att de flesta har låg ut-
bildning, de saknar kvalificerade yrkeserfarenheter och har en lång period av
arbetslöshet. Dessa individrelaterade barriärer fungerar som hinder i sökan-
det efter arbete, vilket även tidigare studier pekat på (se Svenning 1993;
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Harkman 1999:11). Andra barriärer som intervjupersonerna har uppgett är
låg motivation att söka arbete på grund av att socialförsäkringssystemet ger
samma ekonomiska trygghet som ett arbete. Här råder ett samspel mellan in-
dividen och regelsystemet.

Sociala relationer och socialt stöd
Modellen tyder på ett komplext samband mellan den funktionshindrade in-
dividens möjligheter till sociala relationer och socialt stöd och den fysiska
miljön, regelsystemet samt individens funktionsnedsättning. Tidigare har
hävdats att olika aspekter i miljön och regelsystemet påverkar individen. De
individrelaterade barriärerna – t.ex. funktionsnedsättning, motivation och
depression - har i sin tur en negativ påverkan på den funktionshindrades
möjligheter att knyta sociala kontakter. Olika barriärer i miljön har dessutom
en direkt påverkan på icke funktionshindrades sociala relationer med funk-
tionshindrade. Många kan som intervjupersonerna uttrycker det ”dra sig till-
baka” på grund av de funktionshindrades problem med barriärer i miljön så-
som höga trösklar, trottoarer och trånga utrymmen.

Sammanfattande tabell

Funktionshindrades historia präglas utav en ständig kamp för arbete, utbild-
ning och acceptans utav övriga samhället. Vi har diskuterat olika barriärer
funktionshindrade möter i sin livsföring, speciellt i strävan att få arbete. Slut-
satser man kan dra utav denna undersökning är att rörelsehindrade upplever
sig möta olika barriärer i strävan att erhålla arbete. Jag skall nu nedan i punk-
form sammanfatta slutsatserna från studiens resultatet och ställa det gent-
emot en sammanfattande bild utav resultat från tidigare studier.

Tabell 5: Upplevda barriärer och tidigare forskning

Studiens resultat Tidigare forskning
Individrelaterade • Funktionshindret

• Låg motivation
• Låg utbildningsnivå
• Uppsagd på grund av funtionshin-
    dret
• Lång arbetslöshet eller aldrig

kommit in på arbetsmarknaden =
marginaliseringsrisk

• Låg arbetsmotivation
• Låg utbildningsnivå
• Långtidsarbetslöshet
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Miljörelaterade • Otillgänglig fysisk miljö
• Högt tempo på arbetsplatsen
• Brister avseende färdtjänst
• Arbetsgivares attityder
• Dålig information

• Fysisk miljö (trottoarkanter, trappor,
    trånga passage)
• Ej bra fungerande färdtjänst
• Arbetsgivares attityder och fördo-
    mar
• Miljörelaterade barriärer förknippa-

de med makt och socialt status
• Otillgänglig information
• Kommuner har olika resurser och
    förutsättningar

Regelrelaterade • Bidragsnormen som en barriär
    koppladtill marginalisering och
    motivation = det lönar sig inte att
    arbeta på grund av bidragets stor
    lek

• Lagstiftningens generositet = lång-
    variga arbetslöshetsperioder möjlig-
    görs genom en lång     ersättnings-
    period = sökbeteendet påverkas ne-
    gativt
• Arbetsgivaransvaret
• Olika nedskärningar

 
 
 Tabell 6: upplevelser av sociala relationer och möjlighet till socialt stöd
samt beskrivning av ekonomiska förhållanden:
 
 Studiens resultat Tidigare forskning
 Informella relationer
och socialt stöd

• Vänner och bekanta saknades på friti-
    den
• Man hade haft vänner innan skadan,
    men förlorat dessa
• Två intervjupersoner har omfattande
     sociala relationer och socialt stöd
• De flesta upplever inte något socialt
     stöd från vänner och bekanta
• De flesta har såväl sociala kontakter
    som socialt stöd från familjen

• Resultat tyder på litet socialt
    nätverk och svagt socialt stöd

 Formella
kontakter

• Försäkringskassan kritiseras
• Störst stöd från AMI
• Stöd även från Arbetsförmedlingen
• Majoriteten vet inte vad de har för stöd-
    behov
• Många anser att de inte fått stöd och
    hjälp att erhålla arbete
• En intervjuperson har haft lätt att få
    hjälpmedel och fått allt han begärt
• Intervjupersonerna har erfarenhet av
    att få kämpa för att få hjälp
• Det egna initiativet har betydelse

• Myndighetspersoners attityder
     och fördomar

 Ekonomiska
förhållanden

• Individens ekonomiska förhållanden
    försämras med ett rörelsehinder sam-
    tidigt som de får ökade kostnader
• Ekonomiska förhållanden har betydel-

• Funktionshindrade har det
      igenomsnitt ekonomiskt säm-
      re än övriga
• Löneförlust och ökade kostna-
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    se för möjlighet till såväl sociala
    kontakter som fritidsaktiviteter

     der är förknippade med funk
     tionshinder = samband mellan
     funktionshinder och fattigdom

 
 
Av tabellerna framgår att intervjupersonernas upplevelse av barriärer de
möter stämmer väl överens med tidigare studiers resultat. Intervjupersonerna
uppger sitt funktionshinder i större utsträckning än vad dagens studier anty-
der. Här kan man se en skillnad mellan studier gjorda innan 70-talet. Då hade
man en individrelaterad syn på begreppet handikapp. Som det tidigare fram-
kommit har en norsk studie genomförd av Gogstad (1968) lyft fram barriärer
på individnivå – psykiska besvär, över 45 år, kvinna, långtidsarbetslöshet och
låg utbildning. Lowe (1997) däremot lyfter fram barriärer som kan klassas
som miljörelaterade – bidragssystemet, kommunikationsmöjligheter, brist på
information, arbetsgivares attityder, möjlighet till stöd på arbetsplatsen och
intervjuprocess. En del studier lyfter fram den fysiska miljöns betydelse,
andra betonar även attitydernas betydelse. Det bör dock betonas att tidigare
studier – främst på senare tid – förringat de individrelaterade barriärerna.
Eftersom denna studie utgår ifrån intervjupersonernas egna upplevelse kan
konstateras att rörelsehindrade upplever – förutom låg arbetsmotivation, låg
utbildningsnivå och långtids-arbetslöshet även själva funktionshindret, funk-
tionshindret i kombination med en otillgänglig fysisk miljö och funktions-
hindret i kombination med arbetsgivares attityd, som barriär i strävan att få
arbete.

Avslutningsvis vill jag nu ge en kort beskrivning utav två intervjupersoner
för att visa på hur olika situationen kan se ut för individer med rörelsehinder.

Martin och Sara
Martin är 22 år vid intervjutillfället. Martin blev rullstolsburen på grund av
sjukdom vid åtta månaders ålder. Trots den svåra skadan har Martin avslutat
sina grund- och gymnasiestudier. Efter gymnasiet fortsatta Martin att studera
på högskolan i två år. Sedan fick han via arbetsförmedlingen en praktikplats.
Vid intervjutillfälle två hade Martin fått tillsvidareanställning med lönebi-
drag. Martin har också omfattande sociala kontakter såväl med familj som
med vänner och bekanta. Med hjälp av sina sociala relationer upprättar Mar-
tin en hög fritidsaktivitet. Martin uppger även att han är nöjd med kontakten
med AMI. Han säger dessutom att det är lätt att beviljas hjälpmedel.

Sara är också 22 år vid intervjutillfället. Hennes funktionshinder är i form av
värk i axlarna. Hon uppger att hon är långsam, har svårt för att röra sig och
är stressad. Sara saknar gymnasieutbildning och har endast arbetslivserfa-
renhet i form av praktikarbete. Sara uppger få sociala kontakter både med
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familj och vänner. Med andra är det alltid hon som är initiativtagare. Sara
skyller svårigheterna att få arbete på sitt funktionshinder. Sara är även miss-
nöjd med AMI:s insatser och menar att handläggarna inte bryr sig.

Beskrivningarna ovan tyder på ett komplext förhållande mellan individen
och faktorerna i omgivningen, vilket medför svårigheter i att kunna göra någ-
ra generaliseringar utifrån graden av ett rörelsehinder. Martin har till exem-
pel trots ett svårt rörelsehinder, avslutat grund- och gymnasiestudier. Martin
har en tillsvidareanställning och även omfattande sociala relationer. Sara där-
emot som har ett lindrigare rörelsehinder än Martin saknar gymnasieutbild-
ning, arbete och sociala relationer.

Detta innebär att arbetslösheten och den sociala isoleringen bland rörelse-
hindrade människor har en i högsta grad multifaktorell bakgrund. Förutom
själva rörelsehindret, låg utbildning och en låg självkänsla hos den rörelse-
hindrade individen, påverkas individens möjlighet till arbete och sociala re-
lationer av rådande attityder i samhället – speciellt arbetsgivares - anpass-
ningsgraden, regelsystemet samt individens ekonomiska resurser. Denna
studie pekar alltså i riktning mot ett komplext samband mellan individen,
miljön, regelsystemet samt tillgång till sociala relationer och socialt stöd, vil-
ket innebär att individrelaterade, miljörelaterade, regelrelaterade, men också
tillgång till sociala relationer och socialt stöd har betydelse för att förstå var-
för vissa får ett arbete, men inte andra. Genomgången av tidigare studier ty-
der på att rörelsehindrades svårigheter att få arbete och knyta sociala kon-
takter är på intet sätt ett svenskt fenomen, utan gäller även i många andra
länder.

Avslutningsvis vill jag betona att jag kan ha missat faktorer som fungerar
som barriärer för individer med rörelsehinder att erhålla ett arbete. Studien
kan också sakna väsentlig information om hur individens liv påverkas och
förändras av ett arbete. Därför är fortsatt forskning inom detta område av
stort värde och det råder ett stort behov av sådan. Det bör även påpekas att
diskussionen om att funktionshindrade kan betraktas som marginaliserade är
på intet sätt uttömmande. Häri ser jag också ett stort behov av fortsatt forsk-
ning.
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Bil. 1

INTERVJUGUIDE
(FÖRSTA INTERVJUN)

1. BAKGRUND
(Allmänna bakgrundsfrågor om personen)

Kön, ålder, civilstånd

Barn, antal och ålder

Utbildning:  Grundskola, Gymnasium, Eftergymnasial- 
utbildning, Högskola/universitet, anan utb.

Funktionshinder

Berätta lite grann om dig själv. Skada, olika svårigheter du mött efter skadan osv.

2. SOCIALA RELATIONER
(Frågorna avser att få en bild av nätverket, dvs. olika kontaktytor och hur IP upplever
att relationen fungerar)

FAMILJ, SLÄKT OCH VÄNNER

Föräldrar
Kontakt/umgänge med föräldrarna - skillnad mellan tidigare och nu.
Föräldrars syn på ditt funktionshinder, förändringar under åren.
Din och syskonens utrymme i familjens liv.

Syskon
Antal syskon
Syskonens ålder
Umgänge med vilka, hur ofta, några förändringar över tid.
Initiativtagare till umgänget.
Syskons syn på ditt funktionshinder, förändringar under åren.

Vänner
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Berätta om Ditt umgänge
Funktionshindrade/icke funktionshindrade vänner.
Initiativtagare till umgänget.
Upplevelse av vänners syn och attityd till ditt funktionshinder (skam, 
otillräcklighet, stolthet)
Förändringar under åren.
Nöjd/missnöjd med umgänget med vänner?
Nöjd/Missnöjd med antalet vänner?

OMGIVNING
(Andra individer förutom släkt och vänner t.ex. människor som man möter, men som
man inte betraktar som sina vänner)

Berätta om svårigheter du upplever att du möt/möter i din kontakt. 
med människor i din omgivning (praktiska och känslomässiga).
Accepterad?
Någon att prata med om bekymmer?

MYNDIGHETSPERSONER
Myndigheter och organisationer du haft kontakt med?
Insatser som har vidtagits för arbete, praktik, utbildning?
Din upplevelse av deras bemötande, syn och attityd på ditt 
funktionshinder.
Attitydförändringar över tid.
Handläggarnas lyhördhet.

3. SOCIALT STÖD
(Frågorna avser att få en bild av IP stödbehov, hur detta stöd tillgodosetts samt vilka
som IP upplever som stödjande)

DINA STÖDBEHOV
Berätta om Dina stödbehov och hur de har blivit tillgodosedda
Materiellt stöd
Socialt stöd
Socialpsykologiskt stöd
Informativt stöd
Emotionellt stöd

STÖD FRÅN OMGIVNINGEN
Någon att tala med om;
Praktiskt hjälp
Råd och förslag
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Vem? Hur ofta träffas ni?
Uppskattning,

STÖD FRÅN FÖRÄLDRAR, SLÄKT OCH VÄNNER

Stöd (i vilka former och hur ofta)
Praktiskt hälp
Uppskattning
Råd och förslag
Stödets betydelse
Skamkänslor pga ditt funk.
Stolta över dig
Dina förväntningar
Upplevda förväntningar på dig själv

STÖD FRÅN MYNDIGHETER/ORGANISATIONER
Berätta om stödet du har fått av myndigheter/organisationer? (Vilka)
Praktiskt hjälp
Uppskattning
Information (Råd och förslag)
Stödets betydelse från de olika myndigheterna/organisationerna

4. UTBILDNING
(Få en bild av personens utbildningsmeriter samt IP åsikter om skolan)

Berätta om Din utbildningsgång
Berätta allmänt om dina åsikter om skolan, utbildningarna och 
skolsystemet.
Har du själv påverkat utbildningsgången eller har du fått tydliga 
anvisningar?.

5. ARBETSLÖSHET
(Att få en bild av ekonomiska, sociala och psykologiska konsekvenser av arbetslös-
het)

Arbetslöshetsperioder
Berätta om konsekvenser som har orsakats av arbetslöshetstiden
Inställning (till arbetslöshet, arbete, myndigheter, andra människor etc)
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Möjlighet att påverka arbetslösheten
Egna initiativ för att bryta arbetslösheten
Hur söker du arbete? (Platsannonser, arbetsförmedling, 
arbetsförmedlingens platsjournal, kontaktar själv arbetsgivare, genom 
vänner/bekanta).

EKONOMI
Försörjning under arbetslöshetsperioden
Hur mycket
Hur länge
Under vilka villkor
Ekonomiska problem, konsekvenser (barn, aktiviteter, semester, 
välmående)

ARBETSLÖSHETSSITUATIONEN
Berätta allmänt om ditt hälsotillstånd under arbetslösheten
Sömnbesvär, dygnsryts
Aktiviteter
Matvanor, aptit
Depression
Sociala relationer (umgänge med släkt, vänner och bekanta)
Relationen till man, hustru, barn
TV/video tittande

5. ARBETE
(Få inblick i IP:nens anställningar och olika arbetsmarknadsåtgärder, anledning till
att IP vill arbeta samt IP upplevelse av arbetets betydelse, chefens och arbetskamra-
ternas bemötande)

Avlönat arbete
Tidigare arbeten
Orsaken till att du vill arbeta
Det viktiga med ett arbete
Olika arbetsmarknadsåtgärder (Medfört arbete eller ej)
Cirkelgång (arbetsmarknadsåtgärd - arbetslöshet)
På vilket sätt har ditt liv förändrats av ett arbete?

CHEFER OCH ARBETSKAMRATER
Berätta om kontakten
Bemötandet
Attityden, synen
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Stödet
Stödets betydelse

UMGÄNGE MED ARBETSKAMRATER
Umgänge med arbetskamraterna
Hur ofta?
I vilka sammanhang?
Trivsel med arbetskamraterna
Vilka umgås du mest med? arbetskamrater, vänner, familj, släkt

FRITID
Fritid under arbetslöshet
Fritid vid arbete

REGELSYSTEMET
Regelsystemet som underlättande/hindrande, på vilket sätt?
Hur skulle regelsystemet kunna underlätta för dig?
Bidragssystemet (som hindrande/underlättande för dig att få ett arb)
Hur skulle bidragssystemet kunna underlätta för dig?

MILJÖ
Berätta om olika hinder i miljön/omgivningen
Tillgängligheten i den fysiska miljön
Vad har förbättrats under åren
Olika hinder på olika arbetsplatser du har varit på
Svårigheter som du mött i din relation med arbetsmarknaden?

AVSLUTNING

Något mer som du vill ta upp
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BIL. 2

INTERVJUGUIDE
(INTERVJU 2)

(Frågorna skall kretsa kring socialt nät, olika hinder för att få ett arbete, och ekonomi)

Den intervjuades situation fram till idag. Sysselsättning, svårigheter på vägen och
eventuellt stöd.

SOCIALA RELATIONER (samtliga uppgav vid första intervjun att deras sociala rela-
tioner hade förändrats efter funktionshindret. Frågorna skall kretsa kring hur föränd-
ringen har skett fram till idag)

- Berätta om hur umgänget med andra förändrats? En jämförelse mellan tiden innan
funktionshindret och tiden efter.
- Besök av vänner, familj och bekanta jämfört med tiden innan funktionshindret.
- Initiativtagare till kontakten.
- Nya vänner sen uppkomsten av funktionshindret.
- Berätta om stödet du har fått från vänner, familj och bekanta.
- Skadans betydelse för fritidsaktiviteter.
- Biobesök tillsammans med vänner, familj eller bekanta jämfört med tiden innan funk-
tionshindret.
- Restaurangbesöken tillsammans med vänner, familj, och bekanta jämfört med tiden
innan funktionshindret.

STÖD FRÅN MYNDIGHETER I SAMBAND MED FUNKTIONSHINDRET (för att
få information om stöd individen upplever sig ha fått i samband med funktionshind-
ret bland annat från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, AMI och Socialtjänsten.

- Berätta om stödet du upplever att du har fått från olika myndigheter.
- Bra.
- Dåligt.
- Relevant för det uppkomna behovet.
- Saknade

DEN SOM ARBETAR
- Hur har du fått ditt arbete?
- Deltid eller heltid?

Arbetsgruppen
- Berätta om arbetsgruppen.
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- Upplevelse av kamratkretsen på arbetsplatsen.
- Stöd från arbetskamrater.
- Upplever du att det finns eller har funnits de som är negativt inställda till funktions-
hindret?
- Umgänge med arbetskamrater på fritiden.
- Upplevt problem på arbetet pga. funktionshindret?
- Problemens art.
- Arbetstakt.

Självförtroende
- Hur har ditt självförtroende påverkats av att du börjat arbeta?

Socialt nät för den som arbetar
- Kan du berätta om hur din livssituation har påverkats av att du har börjat arbeta?
- Berätta om de sociala kontakterna nu när du jobbar jämfört med tiden som arbetslös?
- Hur har ditt umgänge med kamrater påverkats av att du börjat arbeta?
- Vem är initiativtagare till umgänget?

Attityder
- Har du märkt av någon attitydförändring hos omgivningen (familj, vänner, bekanta
etc.) sedan du börjat arbeta?

DEN SOM ÄR ARBETSLÖS (för att få inf. om hur personen söker arbete, kontakten
med AF, AMI osv.)
- Berätta om de arbeten du söker.
- Hjälp du är i behov av.
- Berätta om kontakten med AF och AMI? Vad kan förbättras?
- Har du framfört egna önskemål om arbeten till AF och AMI? Vilka?
- På vilket sätt har hänsyn tagits till dina önskemål?

EKONOMI
- Berätta allmänt om din ekonomiska situation nu jämfört med tiden innan skadan.
- Om försämring, hur? Vad har du fått dra in på?
(Mat, kläder, semester, krogbesök, restaurangbesök, biobesök)

HINDER FÖR ATT ERHÅLLA ETT ARBETE (för att få kunskap om olika hinder per-
sonen upplever sig ha mött)
- Sysselsättningssituation vid uppkomsten av funktionshindret?
-  Berätta om hur du upplever att dina möjligheter att få ett arbete påverkats av det
uppkomna funktionshindret
- Berätta om olika hinder du mötte eller möter i din strävan att erhålla ett arbete efter
funktionshindret! (Personliga, miljömässiga, regelmässiga, barntillsyn, bostad, allmänna
kommunikationer).
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- Arbetsmarknadsåtgärder som har vidtagits.
- Fullföljt eller avbrutit åtgärderna.

ATTITYD (för att se om attityder utgör ett hinder för personen att erhålla ett arbete?
- Vilken attityd har du mött i din omgivning gällande ditt funktionshinder?

Arbetsförmedlingen och AMI
- Berätta om din upplevelse av handläggarnas attityd
- Förtidspension/i vilket sammanhang?
- Handläggarnas aktiva hjälp med jobb ansökan.

Chefer och anställningspersonal
- Hur många anställningsintervjuer har du varit på?
- Upplevelse av chefers eller anställningspersonalens attityd då du har ansökt arbete.
- Frågor under intervjun om funktionshindret.
- Upplever du att du blivit nekad anställning på grund av ditt funktionshinder?
Om ja, motivering.

INFORMATION
- Hur har du fått information om dina rättigheter. (Om olika stadgar, bidrag, arbeten)
-Vilken information har du saknat? Hur har du fått denna information?
- Nöjd/missnöjd med informationen från AF, AMI, socialtjänst, försäkringskassan.

ARBETSLÖSHETSERFARENHET (för att få inblick i individens marginella förhål-
lande till arbetsmarknaden)
- Hur länge har du varit arbetslös?
- Hur många gånger har du varit arbetslös mer än två månader under de senaste 3 åren?
- Hur länge har du sammanlagt varit arbetslös de senaste 3 åren?
- Försörjningsformer under arbetslöshetsperioderna.
- Blev du arbetslös i samband med funktionshindret?
- Lämnade du jobbet frivilligt eller blev du uppsagd?
- Om personen blev uppsagd, vilka var orsakerna till att du blev uppsagd?

REGELSYSTEMET
Berätta om olika bidrag du får.
Bra.
Dåligt.
Betydelse för livsföring.
Betydelse för att få arbete.

AVSLUTNING
- Något mer som du vill ta upp
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