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Inledningl

utformade1981handikappåretinternationelladetsamband med enl
ihandikappolitiskt antogsberedningsgruppsärskild somprogramett

propositionstextertillhänvisningmedDärenighet.politisk anges,
handikappolitiken:förmålensjuttiotalet,från slutet av

möjlighethandikappmedmänniskorför alla,tillgängligtsamhället...att attgöra ge
möjligtlångt ärsåleva sättochsamhällsgemenskapen somdelta i ettatt somatt

med andras.likvärdigt
skall fåochgemenskaphandikapp samhälletsingå iskall sammamed...människor

andra.livsvillkor som
gemenskapÅtgärderna samhälletsingå iskalldesyftar tillhandikappadeför att

2-3.1981,sid.handikappolitik,Svenskandra.medlivsvillkorlikvärdigaoch ha

förverkligandetförvägledandeprinciper avDe somangessom
tillgänglighetintegrering,normalisering,mål an-genomdessa är

handikapporganisationernasfinansieringsprincipenpassning, samt
medinflytande.

jämlikhet;mycketsåledes atthandlarmålendecenniegamla,De om
ihandlarPrincipemaicke-handikappade.villkorleva somsamma

någraMenutformas.skallpolitikenhurmycketsin tur om
i dettavi intefinnerinflytandeenskildesden pro-resonemang om

gram.
viktenförbisettbetydaintebehöver avDet att mannu

medmänniskorförmöjligheternaInflytandeinflytandefrågorna. -
liggakanlivssituation sägaspåverka sinfunktionsnedsättningar att -

Åtminstonemålsättningarna.jämlikhetsbetonadeinbäddade i de mer
målen.allmännadehärledagårinflytandebetydelsertvå att urav

deltagakunnadetsammainflytande attinnebär ärförstaDen somatt
då detblirinflytandeAttvillkor.likvärdiga utövasamhällsliveti

kultumtbud,och ävenaktiviteterdelkunna mentaatt avsomsamma
de-ordinariei dendeltakunnaandravillkorlikapåatt som

direktfinnsbetydelsenandraDenbeslutsprocessen.mokratiska
principerna:vägledandedeiformulerad programmet avensom
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handikapporganisationemas alltsåmedinflytande. Det handlar om
möjligheten för människor funktionsnedsättningar via sinamed att
organisationer idelta utformandet handikappolitiken.av
Dessa två innebörder inflytande också de vanliga iärav som var

början åttiotalet; inflytande i samhällsgemen-deltagandeav som
skapen och indirekt, inflytande på handikappolitiken.representativt

infly-Under delen åttiotalet har dock diskussionensenare omav
tande för människor förskjutits tillmed funktionsnedsättningar att

gälla den enskilde individens möjligheter påverka hjälpdenattmer
och service hanhon från Möjligheterna själverhåller samhället. att

sin villkoren förvardag, själv kunna bestämma ochöverstyra att ut-
förandet samhällets insatser har alltmer kommit framståattav som en

handikappolitikens huvudfrågor.av
tyngdpunktsförskjutningDenna speglar förskjutning i den all-en

samhällsdebatten. Frihet har kommit betonasmänna änatt mer
jämlikhet. Från ha samhällets för delaktighet ochatt setts garantsom
solidaritet offentligahar den sektorn alltmer kommit att som enses
penningslukande koloss, med inbyggda systemfel försvårar densom
enskildes inflytande.

undersökningarI de Centrum för handikappforskning genomför
uppdrag handikapputredningen har vi inkluderat samtliga dessaav
olika infly-innebörder i begreppet inflytande. Vi uppfattar således
tande vitt begrepp. vi, handlar männi-Inflytande,ettsom menar om
skors möjligheter själva sin livssituation; på såväl kortpåverkaatt

lång sikt. I detta inflytandebegrepp inkluderar vi såväl handi-som
kapprogrammets inflytande deltagande och inflytande viasom
handikapporganisationer serviceden enskildes inflytande på densom
hanhon erhåller från samhället.

1.1 Uppdraget

Handikapputredningen uppgifterhar sina närmareattsom en av
kartlägga möjligheterna för människor med omfattande funktions-
hinder påverka frånsin situation service de erhålleroch denatt
samhället. Utredningen handi-har i sin sig till Centrum förvänttur
kappforskning vid få kart-Uppsala Universitet för sådanatt en
läggning genomförd.
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mindresammanhängandegenomförsKartläggningen tresom
ochforskningaktuellgenomgångförstaDetprojekt. utgörs avenav

funktionsned-medmänniskorförinflytandekringutredning temat
särskildi rapportdelprojekt harDetta utmynnatsättningar. en

enkätunder-består idelprojektetandra1990.red. DetSöder, en
ifunktionsnedsättningarmedmänniskormedsökning närmare tusen

och delvisinsamlatsMaterialet harlandets kommuner.sjuttiotalett av
slutligadenhandikappforskning. FörförCentrumbearbetats av
tredjeDethandikapputredningen.rapporteringenochanalysen svarar
isextiotalmedintervjuer treomfattardelprojektet ett personer

iintervjuundersökning avrapporterasDet dennakommuner. är som
denna rapport.

Syfte1.2

inflytandeintervjupersonemasfångasökaambition har varitVår att
omfattandeintervjuats harDå delivssituation.sinöver sompersoner
och servicehjälppåverka denmöjlighetfunktionshinder har deras att

generella in-derasviktig bitkommiterhåller utgörade att aven
kallasiblandstuderat vadvi inte baraharflytandesituation. Men som

sammanhangidettavelat störrebrukarinflytande,för ettutan se
möjlighetenochlivsprojektoch attambitioner, drömmardär

utgångspunkt.utgjort vårförverkliga dessa
situationenbelysavaritsåledesundersökning harvårSyftet med att

gällervadfunktionshinderomfattandemänniskor medför
i synnerhetochi allmänhetsituationpåverka sinsjälvamöjligheten att

samhället.frånerhållerserviceoch dendet stöd man
fråndirekt hämtatfunktionshinderomfattande ärBegreppet

i någrainintedirektiv. Vi harhandikapputredningens gett meross
nöjt medskall tolkas,hur dettadiskussioneromfattande utan ossom

nedan.redovisasdefinitionoperationellapraktiskaden som
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Tillvägagångssätt2

vårabestämdessekretariathandikapputredningens attmedsamrådl
olika kom-representerandei kommunerskulle utförasintervjuer tre

penetrerande slaginformellt,skulleIntervjuernamuntyper. vara av
opinionsmätningskaraktär.intervjuerstruktureradeän avsnarare

skulleintervjuertjugotalriktlinjeVidare ettattangavs som
i varje kommun.genomföras

2.1 Kommunerna

olika kommuntyperförkategoriernioSCB:sutgångspunkt iMed
i syd-landsortskommunvarderarepresenterandevaldes kommunen

service-medelstorrespektivelänshuvudstadmellansverige,och
dessa kate-inomValet kommunerundersökningen.ingå iort att av

gnmder.ekonomiskapå praktiskagorier gjordes
000 invånare,på 17befolkningharLandsortskommunen caen

inäringsgrenenviktigastei Denborungefär hälften tätort.varav
följsanställdaandeliförvaltning, tättoffentligkommunen är avsom

klarpartier harBorgerligatillverkningsindustri.jordbruk och en
kommunfullmäktige.dominans i

fleraomfattarmänniskor. Kommunen00030borserviceortenI ca
ibosattakommuninvânamahälften ärmindre nästantätorter, avmen

Även förvaltning föroffentligstårhär merpartensjälva staden. av
tidigareindustriskogsråvarubaseradedensysselsättningen, sommen
delförhållandevisfortfarande för stordominerat avensvarar

socialistiskstabilkommunenPolitiskt harsysselsättningen. en
majoritet.

Industrisektom170 000.invånarantaletlänshuvudstadenI är runt
34förservicesektom närmareförhållandevis liten; avär svarar

åttiotalet inrättati slutetharsysselsättningen. Kommunen av
majorite-instabil;Politiskt kommunenkommundelsnämnder. är

kommunfullmäktige jämn.mandatställningen i ärochväxlathartema
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På flera punkter relevans för situationen för människor medav
funktionsnedsättningar skiljer sig kommunerna åt. Det kan gälla
sådant primärkommunal- och landstingsorganisation, närhet tillsom
sjukvårdsspecialiteter, förregler sådant färdtjänst, hemtjänst ochsom
ledsagarservice. Dessa skillnader kommer redovisas och diskuterasatt

i den mån de kan betydelse för våraha resultat.antassenare,

2.2 Intervjupersonema

varjeInom kommun skulle tjugotal omfattandemedett personer
funktionshinder i åldern 16-65 år intervjuas. Våra inledande dis-
kussioner hur definiera omfattande funktionshinder skapadeattom

förvirring klarhet. Vi valde därför utgå från människorän att attmer
omfattandemed funktionshinder sådana använder bådeär som

kommunens hemtjänst och dess färdtjänst. operationellaDetta denvar
definition också användes i enkätstudien 2.delprojekt Viasom
kommunernas socialförvaltningar fick vi kontakt med antalett

uppfyllde dessa kriterier och på förfråganpersoner som som
förklarat sig villiga Ungefärdelta. hälften våra intervju-att av

utvaldes detta sätt.personer
Urvalet kompletterades sedan kontakter med rehabilitering,genom

distriktssjukvård och för psykiskt utvecklingsstörda. I deomsorger
kontakterna sökte vi balansera eventuella skevheter uppkommit isom
det första urvalet. I kommun det första urvalett.ex.en gav en
påfallande sned åldersfördelning, i övervikt fören annan personer
med rörelsehinder osv.
Urvalet gjordes således strategiskt; vi sökte successivt skaffa oss en

så spridd fördelning möjligt ålder, kön ochöver typsom av
funktionsnedsättning. Vi eftersträvade också såvälmed deatt som
fötts med funktionsnedsättning förvärvatde den ien som senaresom
livet. Urvalet inte syftegjort i skapa statistisk representativitetär att

för möjlighet analysera de olika infly-utan att att typerge oss av
tandesituationer våra intervjupersoner befinner sigsom
I länshuvudstaden har 21 intervjuer genomförts, i landsortskom-

Åldersmässigt18 påoch serviceorten 24. intervjuper-ärmunen
relativt jämnt fördelade mellan 21 65 år. Könsmässigtochsonerna

finns viss övervikt Giftaför kvinnor. eller sammanboende iären
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iomvändadetförhållandet ärlandsortskommunen,majoritet i men
de andraiandel änharlänshuvudstaden störrelänshuvudstaden. I en

utbildning.akademisktvå kommunerna
i varjetjugotalintervjuaambitionföljd vårEn ett personerattav
mellansigfunktionsnedsättning skiljergradenkommun är att av

kommunernaklartden störstalänshuvudstadenIkommunerna. av --
funktions-omfattandemedmänniskorockså flernaturligtvisfinns
flerhar ochmänniskormedfyllt kvotenVi har därhinder. som

kommunerna.i andradefunktionshinder ängravare
korrigera dettavi attharbearbetningen övervägtVid att genom

från serviceortennågraplocka bortefterhandenkelt ihelt personer
funktionshin-lindrigarerelativtmedlandsortskommunenoch sett

för vilkaabsolutnågon gränsfastslåsvårtsigDå det ställdeder. att
samtligalåta in-förvibestämdeuteslutas,fall skulle atti så osssom

möjlighetervåraökadevisPå så attbearbetningen.tervjuade ingå i
inflytande-påverkarfunktionsnedsättninggradenanalysera hur av
sambandsådantnågotefterhand konstateraisituationen. Vi kan att

relativtmedför deInflytandesituationen setti materialet.finnsinte
någotpåsig inteskiljerfunktionsnedsättningarlindrigare av-

materialet.övrigai detfunnitvifrån degörande mönstersätt
funktions-olikaraduppvisarVåra intervjupersoner typer aven

vanli-sådana. Denomfattandehar fleraMajoritetennedsättningar.
rörelsehinder,formnågonfunktionsnedsättningen är menavgaste

talsvårigheter,medkombinationoftast iuppträder annat, tdenna ex
utvecklingsstörning. Depsykiskochellerepilepsi,synskada, smärta

varitfunktionsnedsättning harendabara berättat om ensompersoner
utvecklingsstörda.psykisktellersynskadaderörelsehindrade, gravt

relativthandikappandra ärochrörelsehinderMänniskor med grava
I lands-andra kommunerna.deilänshuvudstadenifler änsett

utvecklingsstörningpsykiskmedmänniskorflerharortskommunen
rörelsehinderlättaremedi serviceortenintervjuats och är personer

överrepresenterade.
och hjälpassistansbehovetuttryckthandikappGraden avsomav --

de inter-Flerkommunerna.mellanpåpekatssig,skiljer avovan,som
behovharkommunernaandrai delänshuvudstadenvjuade i än av

omvårdnad.ochhjälpkontinuerlig praktisk
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2.3 Intervjuerna

Våra intervjupersoner kontaktades den myndighetspersonförst av
vi varit i kontakt med t handikappkonsulent, arbetsterapeut,ex
hemvårdsassistent, rehabiliteringsläkare tillfrågades deoch villeom
delta i undersökningen. Om detta sände vide accepterade brevett
med information efter någraundersökningen och dagartogom
kontakt för bestämma tid.att
Intervjuerna genomfördes ostrukturerade, informellasom

samtalsintervjuer. Intervjuaren frågeguide,utgick från där olikaen
frågeområden täcktes formensjälva intervjun hade ettav, men av
samtal.
Frågeguiden omfattade följande huvudområden:

Livshistoria. Här behandlas intervjupersonens skol-uppväxt,
gång, arbete, familjerelationer. tyngdpunkt ladesSpeciell på
förekomsten livsprojekt, på funktionsnedsätt-denav synen egna
ningen, tidigare kontakter politiskamed serviceorgan samt resurser.

Livssituation. Här inriktades nulägessituationensamtalet vad
gäller arbetesysselsättning, familjeförhållandenbostad, fritid, samt
ekonomi.

Behovssituation. fåGenom avsnitt sökte videtta grepp om
vilket behov service upplevde sigoch stöd intervjupersonen haav
idag, hur detta tillgodosågs.behovsamt

4: Brukarsituation. på service ochHär inriktade vi den detoss
stöd idag erhåller från omfattning, inriktningsamhället; samtman
hur nöjdmissnöjd med denna.ärman

5: Framtidsprojekt. syftade till fångaDetta avsnitt huratt upp
på sin framtid, förväntar sig tiovad de närmasteman ser avman

åren; vilka planer och ambitioner har; vad i sin situation villmanman
förändra.

intervjuernaI eftersträvade de olikavi områdena i denatt ta upp
ordning de här angivits. all-Vi ville få samtalet handla denatt om
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ochbehovssituationendiskuteradevilivssituationen innanmänna
fallbrukarsituationen. Ivi diskuteradeinnan annatbehovssituationen

brukar-diskussionsig ilåsalätt kunnatintervjuernahade omen
områdenpå andrainformationinte fått denvi haderollen och var

brukarsituationen i störreinför ettangelägna sättaattom
perspektiv.

inter-Någravarierat.avseende hariframgång dettaVår
iinsigdirekt kastavarit ovilligahar uppenbartvjupersoner att en

talapåinställdavaritharhistoria. Deför sitt livs attredogörelse om
vi då, isällan harInteidag.denbrukarsituation sådansin utser

faktumlivshistorien. Dettillkunnat återkomma attintervjun,slutet av
såochi regel,harordningomvändtagits idåfrågeområdena upp

befarat.vieffektnegativahaft denbedöma, intevi kanvitt
Iintervjuades hem.i denintervjunägdeundantagMed några rum

fallnärvarande. Ifamiljemedlemmarannanandra ettfallnågra var
personal påmedgruppintervjugenomfördes intervjun enensom

utvecklingsstördapsykisktfyraförbostadsgrupp personer.gravt
deintervju medockså medkompletteradesintervjuDenna en aven

föräldrar.utvecklingsstördas
inteintervjupersonenfalldebandspelare. Iflertalet fall användesI

intervjunefteromedelbartintervjuarengjordeville detta en
längd harIntervjuernaspå band.insammanfattning lästessom

timmar.mellan och fyravarierat en
fallnågotandra. Ilyckadeblivit mindreintervjuer har änNågra
medmänniskavadbraförstodintervjusituationenvi ivityckte enatt

skrivasskulleveckaefter någonbandettalsvårigheter sade. Närstora
också densades,vadhöraomöjligtvisade det sig att avsomut vara

intervjuarenhadetiddennaintervjun. Vid storautförtsom
sades.återkalla alltsvårigheter att som

medmed människorarbetaerfarenhetalla harviTrots atttreatt av
medintervjuerfleramåste vi medgeutvecklingsstörning,psykisk att
påberoendeframföralltlyckade,mindreblevutvecklingsstördajust

hellerinteVi hadefrågorna.ställaabstraktarelativtvårt sätt att
förvarjebakgrundsinformationtillräckligt medskaffat personomoss

omständigheter,konkretahänvisningar tillförstå denneskunnaatt
nödvändigtframhållsnågotplatser,och avsomsompersoner
1988.Atkinsonintervjuersådanaerfarenhetforskare med av
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2.4 Bearbetning

olikaVår undersökning kvalitativ. Vi velat kartläggaharär typer av
på sin situationintervjupersonerinflytandesituationer; hur våra ser
utkristalliseravi söktoch hur de kaninte påverka denna. Närkan

förut-varit heltsådana vårt material har vi intemönster ur
rationelltpå inflytandesättningslösa. Vi har utgått från ettsomen syn

nedan. Inomför förverkliga sina ambitioner semänniskorsätt att
materialetgranskaför denna referensram har vi dock söktgränserna

låsningar i teoretiskt definierade kategorier.utan
meningsfulltinte sigMot denna bakgrund har det heller atttett

räknatkvantitativt. Vi har inteanalysera eller redovisa våra data
syfte fånga vadVi jämfört dem isituationer eller har attutsagor. upp

inflytandesituationkarakteristiska i olikade dragsäger om personers
ikvantitativ komponentfinns dockpå olika områden. I mening enen

kommunOm i ochdessa jämförelser. många t sammapersoner ex en
service hari förhållande till vissuttryck för upplevelserger samma
området.och på detvi tolkat detta typiskt i den kommunensom

oberoendefleraGrunden för tolkning justdenna är att avpersoner
fällt liknandevarandra kommentarer.

från kvantitativaheltI andra avseenden har vi dock bortsett as-
antaletmeningsfullt räknapekter. Det inte särskiltär attt personerex

redovisarinflytandesituationer vii de olika kategorier över som
åt.skiljer sigkvalitativtnedan. Kategorierna uttrycker mönster som

mångakvalitativa skillnad kvarstår hurDenna oavsett personer som
kategori.råkat i respektivehamna

i inter-tilluppgifter vi vadDe analyserat är sagt osspersonerna
omtol-ifrågasatt,våra data; intevjun. Vi tagit dessahar utsagor som

kategorier.konstrueradei på förhandeller sökt inkat pressa svaren
dessahuruvidavarit särskilt intressanthar därför inte hellerDet

bekräftade andragår fåobjektivt deär tex attutsagor avsanna; om
inomfelbehandlingberättatNär flerat personer ompersoner. ex

undersöka hur detvår uppgiftsjukvården det inte varithar att
varitsynpunkt harverkligen förhåller sig. viktiga vårDet attur

intehanhon gjort elleroch vadsig felbehandladpersonen anser
gjort detta.

intervjuer skrivitsgått till så allaKonkret har bearbetningen ut.att
Varjemed.material vi arbetatUtskriftema således varit dethar
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bedri-sedanutskrift har lästs alla Själva analysarbetet hartre.av oss
vits i två steg.

inflytandesituationDet första vi klassiñcerat deninnebärsteget att
ändamål harkarakteriserar dettarespektive intervjuperson. Försom

intervjuutskrift harolika kategorier skapats nedan. Varjesesex
kategorier vidiskuterats ingående och jämförts andra. Demed använt

har i huvudsak fram diskussioner.vuxit dessaur
olika omgiv-andra syftar direkt belysa hurDet tillsteget att mer

iningsfaktorer vi arbetat medpåverkar inflytandesituationen. Här har
jämförelsehuvudsak två olika Denjämförelser. ärtyper ena enav

olika inflytandesituationen vad gällermellan områden. Vi har jämfört
hjälpmedel ocharbete, boendeservice, vård behandling,och

andra jäm-tillgänglighet. Denbostadsanpassning, färdtjänst och
förelsen olika kommunerna. Dessajämförelse mellan deär treen

intervjupersonersjämförelser olikahar konkret genomförts så att
bredvidbeskrivningar lagts varandraoch områdenolikautsagor

jämförts. inflytandesituationer på olikaoch På så vis har olika
utkristalliserats.områden olikaoch i kommuner

kartlagt och sammanfattat deVi anspråk på i vår haanalysgör att
hantera ochviktigaste variationema i våra intervjupersoners sätt att

påverka representativt varför vi isin situation. Vårt inteurval är
generaliserbara.statistisk mening inte kan resultaten Menhävda äratt

i tvåvi avhåller från stundtals, och i synnerhet deinte attoss
hadeavslutande kapitlen, behandla resultat de räck-våra ensom om

vidd möjligt, ochden vi Detundersökt.utöver är rentavgrupp
troligt, intervjupersoner upplever ochde på vilka vårasättatt

med funk-hanterar sin situation inte för alla människorgäller
tionsnedsättningar situationer. Men dettai alla tänkbara sociala vetom
vi inget idag. det inte våra resultatNär vi får det betyder ärattveta

precisera underfelaktiga, vi kan kvalificera dematt attmen genom
generellavilka omständigheter demde gäller eller göra genommer

sammanfattar situationerutforma teoretiska ocksåkategorieratt som
vi inte studerat jfr Glaser Strauss 1967.-
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handlinginitiativ,Situation,3

infly-vid definitionviantyddes inledningsvis använderSom aven
sin livssituation ipåverkaInflytande innebär människor kantande. att

Vi alltså inte in-önskningar.enlighet sina ambitioner ochmed ser
för för-instrumenti sig. Inflytandeflytande värde är attettettsom
inflytandeVi heller intelångsiktiga mål.verkliga kortsiktiga eller ser

Man kanformer påverkan.begränsat till vissa utövaavsom
beslutsprocessen,delta i den politiskainflytande attatt genomgenom
verksamhet ellerintresseorganisationersaktivt delta i olika attgenom

omgivning.sin omedelbarasjälv influera isöka personer
Westholmmakt Pettersonsin MedborgarnasI rapport om --

modell Med-MaktutredningenBlomberg 1989 redovisar överen
denna vårväl anknyter tillhandlingsvägarborgarskapets ut-som

sinför påverkaGrundtanken handlingargångspunkt. är tar ut-attatt
värderingsituation.värdering sin Dennagångspunkt i människans av

situationen eller inte.för påverkahuruvidabestämmer attman agerar
Är förändra den.ingen anledningmed sin situation finnsnöjd attman

syfteför handlingar idärför startpunktenMissnöje med situationen är
inflytande.utövaatt

identifierarmodelli enklaMed utgångspunkt denna
situation be-förhålla sig till denMaktutredningen olika sätt att man

handlingsvägar:talar fyrafinner sig Man om

missnöje ochMaktutövning. Situationen skapar strävanett en
i falltill initiativ dettaförändra den. Detta leder äratt som

makt.framgångsrika. Medborgaren utövar

Även tillsituationenmedMaktlöshet. här leder missnöje2:
misslyckasframgångsrika. Medborgareninitiativ. Dessa dock inteär

situationen. Hanhon maktlös.med påverka äratt

inte skapartiger still. Situationen sådan denHälsan är att
intedärföringa initiativ,missnöje. Medborgarennågot utövartar
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si-med denpå han nöjdnågon berorheller makt. Men detta äratt
råder.tuation som

situationen,medmissnöjd4: Tyst vanmakt. Man är tarmen av
vanmaktensden. Dettainga initiativ för förändraolika skäl äratt
inte orkarvågar ellerinte kan, intetystnad. Den kan bero att man

otillfredsställande situation.någotgöra en

finna deambition varitvåra intervjuer harvi analyseratNär atten
eller inteför inflytandevanligaste hur utövasutövasmönstren av

kortfattathaftVi då denmänniskor med funktionshinder. har ovan
medkompletteratsden harmodellen i bakhuvudet. Menbeskrivna

centralavår analys framståttdimensioner iytterligare några somsom
sammanhanget.i

funktionshinder. I denomfattandemänniskor medVår studie gäller
finnsinitiativtill missnöje ocheventuellt upphovsituation gersom

reaktion dennaomgivningensfunktionsnedsättningen och som
funktions-människor medHurframträdande komponenter.

depåi hög grad hursituation berornedsättningar hanterar denna
uppfattar handikappet.omgivningensjälva och

tolkarutsträckningi vilkeni denna upplevelseEn dimension är man
sigifunktionsnedsättningenföljdautomatisksvårigheterna avsom en

förstå ochförmågaomgivningens bristandeföljdeller attsom en av
sig till denna.anpassa

detillsig orsakfunktionsnedsätmingen ifalletI det förra somses
Är medmissnöjdhandikappet.konstituerarsvårigheter mansom

påverkaelimineraförmissnöjet i initiativkanaliserassituationen att
förhoppningarskefunktionsnedsätmingen. Detta kan t.ex. omgenom

bot.förhoppningardylikt;mediciner elleroperationer, omnya
tillhuvudorsakomgivningenandra fallet detI det är ses somsom

omgiv-funktionsnedsättningen i sigintesvårigheterna. Det är utan
förståelseanpassning,bristandemeningningen i vid genomsom

situationhandikapp. Dennaupphov tilleller lyhördhet svararger
situationi tankarna, därmaktutredningen harsituationbättre denmot

medMissnöjeomgivningsförhållanden.påverkbaraliktydigt medär
omgivningen.initiativ för förändrakanaliseras då isituationen att

på-inte lyckasresultatockså olikatvå situationemaDe manomger
kunnaintesituation följerverka. Det attär typ som aven annan av
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inte kunnaföljervadfunktionsnedsättningen attpåverka än avsom
omgivningen.påverka

beroendearmorlundaalltsåkommerInflytandesituationen utatt se
funktions-omgivningi hansmänniskorochindividen själv serom
till denorsakernafrämstaomgivningenellernedsättningen som

situationen.otillfredsställande
situationen hängerupplevelsendimension iEn sammanavannan

verkarsituationEnindividen har.aspirationsnivåvilkenmed som
ochambitionerspecielladennesmedförtillfredsställande person,en

sig heltambitionerandramedför tekansträvanden, personen
precisbedömer,funktionshindermedMänniskorotillfredsställande.

vill åstadkomma.deutifrån vadsituationsinmänniskor,andrasom
utifrånsituationerautomatisktintepåverkaInitiativ växer somuratt

in ideförst sättsotillfredsställande. Det närsig helt ärkan tesett
denne villprojektrelief till deiperspetiv, bedömsindividens eget

missnöjet uppkommer.initiativskapandedetförverkliga, som
förstå vilkasökaangelägnadärför varitviintervjuer har attl våra

önskningar småttiihar; vilkaintervjupersonerna stortprojekt som
denbedömningenpåinverkarhur dessapå ochbär egnaavman

ocksåinflytandesituationer harklassificeringvårsituationen. I av
roll.spelatdimensiondenna stor

inflytandesituation har viintervjupersonersfånga våravi söktNär
Vi har inte baralivssituationen.i den totalautgångspunkttagit vår

kanhurochhemtjänstentyckervadfrågat mant exommanom
med drömda,sammanhang;ideras livsöktVi harpåverka den. ettse

besvikelser och fram-livsprojekt,förverkligadedelvishelt eller
livssfärer. Dettaolika göroch inomolika tidpunktervidgångar na-

initiativmänniskaentydigt kanvi inte tarturligtvis säga att enatt
Allainte.påverka ellerförsökframgångsrik i sina tareller inte; attär

inte.iblandibland ochframgångsrikaområde,någotinitiativ är
möjlighteravseende derasmed attklassificeratviNär personer

fårinflytandesituation. Dettatotaladerasbedömavi söktpåverka har
triviala faktumför sigi ochdet attundanskymmanaturligtvis inte

olika delarmedvarierarnaturligtvissituationenmissnöjet med av
sammanhangi olikainitiativkraftigolikasituation, ärdenna att man

påverka.strävandeni sinaframgångväxlande attoch har
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inflytandesituationerolika4 Sex

vi således kom-modell harmaktutredningensiutgångspunktVår
till denrelationsvårigheter isinamed hurpletterat egnaman ser

projektambitioner ochvilkafunktionsnedsätmingen gersamt man
ikan vidimensionernahuvudsakligadeMed dettauttryck för. som

kategoriernainflytandesituationer. Deolikaurskiljamaterialet sexsex
intervjuat.människor viför deinflytandesituationensammanfattar

uppleverindividenvi hurinflytandesituationvi talarNär menarom
handlar förickeellerhandlarhanhonsituation och hur attsin egen

olikanaturligtvis på radberorhanhonpåverka denna. Hur enagerar
vilkaerfarenheter,tidigarepersonligheten,förhållanden; den egna

människor ochregelsystem,omgivningenmöjligheter
särskiltskäldet kanMenerbjuderorganisationer attvaraosv.

olikakategorier förskallintekategorierunderstryka våraatt somses
situationerDessasituationer.kategorierDepersonlighetstyper. är av
Situationenomgivningen.ochindividenmellaniutformas mötet

funktionsnedsättningmedmänniskanpå huralltså inte baraberor
ambitioner hanhoneller hurhandikappförhåller sig till sitt stora

omgiv-samspelet mellaniInflytandesituationen bestämshar.
individerna.enskildaningsförhällanden och de

funnitdrag vipå debyggerrenodling. DenVarje kategori är en
varjemeningendensituation. I äri flera personersgemensamma

intervjupersonbild. Ingentillspetsadlitestiliserad ochkategori en
överenstämmelsefullständiguppvisari situationbefinner sig somen
meningsfulltkategorierna fångar sättkategorier. Menvåramed ett

vårt da-finns iinflytandesituationervariationerde somavupp
tamaterial.

destatiska, avporträtterarkategoriernabilder utgör ärDe enmen
fixerats vidverklighetenbilder därverklighet. Deföränderlig utgör

situationen sådanfrystharintervjun. Vigenomförtdåtidpunktden
dagsläget.iden utser
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rebelliska infly-kategorier vi redovisa denDe kommer ärattsex
hälsan tiger still,tandesituationen, påverkanssituationen, maktlöshet,

vanmakt.den resignerade situationen samt

inflytandesituationen4.1 Den rebelliska

situationkategorin iDen första omfattar som samman-personer en
initiativrika.mycketfattande kan kallas rebellisk. Dessa ärpersoner

situation, och detta gällersjälva initiativ för påverka sinDe tar att
Initiativen detfrån samhället.också den service de erhåller växer ur

projektde vill förverkliga. Dessafaktum de projektharatt gott om
långsiktiga handlarEn delkan varierande karaktär. är omvara av

förverkliga och iblandyrkeskarriär, villvärden göraattomman
funktionsnedsättning, andratillnågot den sjukdomskada lettsom

förändra bostaden,vardagsnära byta eller göra semesterresor,mer
finnserhåller. Härförändrapåverka den dagliga hjälp enman

icke-handikappat livnonnalt,uttalad leva såsträvan ettatt som
sinresulterande initiativenmöjligt. Projekten de däravoch tar ut-

begränsade handikappet. Mangångspunkt i ambitioner inte är avsom
inte låtit sinreferenspunkt. De harhar det normala livet som

funktions-faktum de haranspråksnivå påverkas det att enav
nedsättning.

individualister. I inter-Personer uppvisar detta mönster ärsom
måstesjälv,ofta det upp tillvjuerna betonar de är attatt manen

sig självaifrån, på sina intressen. Deaktiv, säga ta servara vara egna
vidaresituation och oftapå sin vägrar att utanexpertersom egen

professionella byråkrater dem.godta vad och säger
rullstolsburen, grundlades denna in-Hos Bertil, CP-skadad och

skolintemat.ställning fick sin skolgång på Närrelativt tidigt. Han ett
för fåtill anstaltens hjälphan skulle sluta skolan gick han kurator att

skaffa bostad i Stockholmstrakten:med arbete ochatt

och fick fantas-Efter några här kuratom detveckor blev jag kallad till den enormt
jag tidigareålderdomshem i Blekinge därtiskaerbjudandet få detettatt nererum

alltså tillsammans medfarfar. Och skulle jag bobott med min farmor och där per-
Sedanskulle jag fåfrån patient till personal.sonalenså jag blev liksom upphöjdatt

medolika jobb...jobba i terapin hjälpa assistentemadäroch
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du kommerjagja,omedelbartkuratom blevmin reaktion till denhär attSå troratt
såharerbjudandefantastiskasjälv dettamig. kanålderdomshernrnetfore Dutill ta
ochbiträdandekuratorpåDin platshoppainålderdomtryggad. JagkanDinDu som

påskaffa mig bostad stan...ute
Sägerdato.till dagshållit ändajag haredUtanför dörren så jag enen somsvor

detmåste jagfel görajag harOchA skall jag alltid B.myndighet säga även om
råderdetlägeOch i dagensdag.efter ändatill dennavitt. harjag jobbatDetsvarta

jag intefan påmighareller. JagAntingen attslagsmålet. ellerAtt ätas.äta gettrena
jag skall äta.bli detska ärätenutan som

medkontakternaioftasituationenrebelliskaI den är envetenman
underarbetesitt tidigareslutaMariemyndigheter. entvungen attvar

periodlångEftersvårare.sjukdom blevhennes utanperiod när en
påsysselsättning tröttnade hon vänta.att

mig till 150stöddedebetygadeförsäkringskassanArbetsförmedlingen och att
hände.De kundeingetjag. Mentackjag kunde få jobb. Ja säger meraettprocentom

dom ingenting...visstevändamig ochjag skulletalainte vartomens
dom intemord på halsenfickdom och domslut ringde jagTill ett omattupp sa
på sjuk-gått hemmahadejagdådå jag desperat,någonting förgjorde snart, var

för arbeta,för dåligmedicinskt2 år. Läkarna sade jagi attbidrag över menatt var
jag då arbets-ringdeTill slutjag kan.det, jag ville visaville intejag attacceptera
någonting ochdominte görpå halsenfår mordförmedlingen och domatt ett omsa

nappadedom...då

sinoch bästsjälvainsikt i det deRebellemas mestär vet omatt som
myndighetervadtilldistanshar kritisksituation degör avatt enegen
passiv klient-tillsigslag företar sig. Deolika vägrar att enanpassa

besökfick honsjukskrivningsperiodMaries långaroll. Under t.ex. av
försäkringskassan:

släpptegångenmådde.Förstajagskulle kolla hurgångerochhär fleraDom sprang
vad idom ochelak påjagsedantredje gångenoch andraochjag in dom vart samen

datorn,detdom påDå skylldeviset för.ni det här attspringerjösse att varnamn
besökas. jag, ni måstelöjligtDetskulle ärvalde vilkaslumpmässigtden saut som

då det kröpDetgånger.varit hos fleraplocka dom ni redanharkunna bortväl var
någonstöd,psykisktbehöverlångtidssjukskrivnadom prataattfram dom äratt som

stödfamilj. Jagharoch jag harkarllöjligt. harfullständigt Jagmed så.Detoch är en
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omkring mig, vill jag så jag med dom. Kan jag inte meddomrunt prata pratar prata
såhör jag mig. Men ni ska inte komma och förutsätta behöver hjälp påav att man er
det viset.

Ofta använder genvägar för påverka myndigheter. Fleraattman
i denna situation har vid olika tillfällen ringt direktav personerna t ex

till Iandstings- och kommunalråd i samband med de blivitatt
upprörda någonting. De liteöver grand fixare, inteär utanav
kreativitet och uppfinningsrikedom.
Valdemar, svårt rörelsehindrad efter olycka för 10 år sedan,en

tycker idag både hemtjänsten och sjukvården fungerar bra:att

Men det ärju kommit in i och hur det fungerar. Manattgenom systemetman vet
åker inte devanliga kontakt ofta såvägarna, bakvägen.När lärtsägatar attman man
sig det går det smidigare...
Man måstelära sig För bara blir frustrerad och skriker på folksystemet. om man

eller blir ilsken och skriker då händer ingenting. Utan får så säga,attman man-
måstelära sig systemet.

Men innan Valdemar lärt sig gå nödvändigade bakvägamaatt
fungerade hjälpen En gång hade han konflikt med före-sämre. en
ståndaren för det servicehus där han bodde.

Det visade sig måste väldigt Då ficksmöra mycket. baddetatt man man man
om.Vi ska vi kanordna det det osäkert ungefär.Då kundedetär gällaseom men -
något akut behövdekissa eller så. fick alltidMan den där känslanattsom man att

ñck hjälp på nåder. Senblev det så hon så de andraocksåoch domman att motvar
varju väldigt räddaoch vågadeinte någonting. ringdeDå till någonpolitikersäga
och ringde jag till den högste politiskt ansvarigaoch ringde överallt. Det harsen
blivit mycket bättresen.

Sara plågas periodvis svåra efter olycka för flera ârsmärtorav en
sedan. I samband med dessa blir hon ofta deprimerad. Hennes skepsis

myndigheter hon inte vänder sig till dem i sådanagörmot gärnaatt
situationer. Hon har inför dem försöker honvänner,gott om men
hålla masken. Vad rebell i sådan situationgör en en



27Bilagerapport1990: 19SOU

barakändealls. Detjag intejag tillgångringdenågon.EnringerJag var avsomen
Jagsvarade.tjejtelefonkatalogen.Detnågon islogslump. Jag somvar enuppen

får inteMansågick detochi flera timmar över.och vi pratadesade det varavarsom
nblyg .

uppvisar detta mönster,våra intervjupersonerEn somannan av
i vårutvecklingsstördaflestamed deutvecklingsstörd. I likhetPer, är

olika insti-påvistelsererfarenhetundersökning har han tung aven
siginte låtitminoritettillhör densig. Men Perbakomtutioner som

har fostratinstitutionserfarenhetenjustdetta. Tvärtom,knäckas enav
fixa barasaker gårinställningupprorsanda,rebellisk attatt manen

trådarna.i dedrar rätta
ihyresvärdenfåsvårt dethurintervjun påpekar Per ärUnder att

På frå-i lägenheten.åt skavankernågotborhus där handet göraatt
intervjuarenmed sigoch drarhan sigflyttahan tänkt utresergan om

sidan:hus andrai köket, pekar mot ett

medlite tummisledig. Jag ägaren.blir ärPrecisden ingången.DenDär det lyser.
bostadsfönnedlingeninte viadirekt, gårdetmedvärdenFråga: PratarDu

något det bättreVill haidé. ärtill. ingennej sågårdet inte Det attNej, nej, är man
direkt.gå till ägaren

och omdömenbeslutandrasifrågasättahittaAtt genvägar, att
förhållningssättattityd ellerinte barakunskap. Detkräver är somen

regeliharexpertisen. Manhävdandet denbakomligger egnaav
funktions-denbådegedigna kunskapersigskaffat egnaom

såuttrycker detBertilfungerar.myndigheteroch hurnedsättningen
här:

vad jag sä-läge lyssnarFöri dagensväldigt priviligierad.jagOkey, är mannu
hurhela,gången dettillrutinerna, kännermycket. Jag kan vetförJag avvetger.

handlandesittförsvaraAlltså kan intebehandlar ärenden.myndigheterolika man
Jagpåendaför jagså.Sånt går inteochdet trappsteg trappan.med är vet vartatt

gångmeddånekamigsamtliga plan. Man kan attpåkontakterhar vet man enmen
ärendetärende.Ochdirekt itjänstemanringer högretimmar sammaett ensenarepar
grundpåprivilegier-ad, detdjävligt ärhelst.gå långt Jagäralltså hurkan mensom
domsig piskadekännersituationer. Domi tvingande attdom trotsjag har sattattav

säger.jagviljainte skulleegentligen görasom



SOU 1990: 19Bilagerapport28

iSara ombeds råd till någon nyligen hamnatNär ett sammage som
situation hon låter det så här:som

börja finns såinte skall allt vadalla skall läsa.DetAtt säger,tro utanatt manman
börjanhandikapp, fonder sådant.Om läser det från harmycket lagar, ochom man

så allt läkareochnågot ställa med.Men inget kannäratt tror manman somman upp
ska lära sig såmycketde från kommunen Man har inget Mansäger. sättaatt emot.

förinte läkare hanmöjligt, redapå.Och såska allt säger,ta tro somsom man en
begränsningarnågon högre har sinainte medicinman eller något Hanväsen.är

också.han
r

bråka ochrebellerna inte hålla på ochMen älskar att vara
måste denbesvärliga. flera dem beklagarTvärtom, att tamanav

nödvändigtobekväma rollen tjatmoster. De det ont,ettav ser som
sin integritet och skapanågot måste förgöra värnaattman egen

initiativ,möjligheter för förverkligande de projekt har. Att taav man
utifrån jobbigt. Ulla,själv definiera situationen och det äratt agera

för både dennarörelsehindrad efter olycka, uttryckgravt en ger
rebellanda och viss leda vid den:en

alltså jag ocksåjag folk och innebärVad kan rakt Detgöra är attatt ta upp ner.
för jag det inte såmåste initiativ. Det måste omedelbart,pang-bom, gör ärgörasta

då blir jagdet oftast så de fördomar människor faktiskt har överhandenochtaratt
alltid måstesedd handikappad,inte individ. innebärbara Det att varasom mansom

gäller duingen och handla. Detpå det spelar roll Du bara ska atttopp, utom
faktisktfolk dig den individ Durycker initiativet direkt för Du det såkangör somse

djävla individualism.folk någonslagsMen det kräver överväldigar medatt man
jobbigt. får såhimla påalerten.Ibland blir det Man vara

inflytandesituationen ofta,Människorna i den rebelliska är men
långt ifrån försök forma sinalltid, framgångsrika i sina att egen

fungerar på derassituation och påverka stöd så detsamhällets att
villkor. inte De kommerMen där de misslyckas deäven upp.ger

initiativ, och energi. Mycket dennaigen, med idéernya nya ny av
energi frånkommer det faktum de vägrat att accepteraatt
handikappet. De värjer sig handikapprollen de ettmot som ser som
passivt uppgivande projekt ambitioner driver dem.de ochav som
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principVägran på i två olikahandikappet kanatt utacceptera se
förstaDet innebär själva funktionsned-sätt. vägraratt accepteraman

sättningen på läkarnasnågot definitivt. inte dystraMan trorsom
profetior. Man domineradsin framtid svårvägrar att som avse en
funktionsnedsätming. använder del sinDessa energi åten avpersoner

ifrågasätta alternativaläkarnas påståenden och söka förvägaratt
bot. En dem tillhörde flera år THX-doktoms patienterunderav
och hävdar positivt.detta påverkade henne En betalaratt annan

för två gånger träffa utländsk läkareåretstora attsummor enom som
arbetar alternativ ickemed behandling accepterad som
vetenskaplig. åkaEn tredje för kunna tillattsparar pengar en
mirakeldoktor i USA.
Det andra, och vanligare, inte handikappet in-sättet att acceptera

nebär omgivningen ifrågasätts. funktionsnedsätt-Manatt accepterar
ningen, de hinder i omgivningenvägrar göraccepteramen som
funktionsnedsättningen till handikapp. tragglandetDet medett envetna
stundtals omedgörliga sin näringganska myndigheter insikttar ur en

det går nödvändigaorganisera tillvaron och den hjälpenatt attom
sådant funktionsnedsättningen inte blir alltförsättett att

handikappande.
Vägran funktionsnedsättningen ocheller dessatt acceptera

handikappande konsekvenser de projekt har stundtals kangör att man
framstå orealistiska i andras Men desto till-störreögon. ärsom
fredsställelsen genomföra sådant projekt.lyckatsnär ettman
Bertil ville vid 20 års ålder nej,körkort. Läkaren sade vägradeta
utfärda det nödvändiga intyget:att

Det blev blankt nej. CP-skadadskulle sitta bakomDet otänkbart attvar en
och köra. Jagmenade det inte funktionshindret kör med detärratten att utanman

kunskapen begränsningarna.Går Gud fader själv ochDu och Duär ärattut trorom
handlardäreftersåbarkardet helvete vackerdag.Då kanskeDu Du kantror atten
flyga och kastarDig kraschlandar.från högstahusetvid Sergels och Manut torg

sinamåste begränsningardet har inte med funktionshindret medgöraattveta utan
hjärnans kapacitet. Det borde väl neurolog kunna räkna sadejagDu är utsom
läkaren...
Jag i alla fall kontakt medbilinspektören, har aldrig kört ochDutog attsomsa

hållit i FårDu baraköra lite körskolansåskaväl inte problemetratt.en grann vara
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någotproblem i egentlig mening. Ja,på det. Jaghar haft körkort i drygtdenvägenär
20 år.
När jag fick körkortet lånade jag bil åkte till Karolinska.kompis och uppen

Läkaren hadesitt vid rundplan Jag ställde mig demonstra-utanför neurologen.rum
tivt utanför och signalerade,vinkade mig allmänt illa åt.henneoch bar

Trots de inte alltid framgångsrika tillhör dessa människor deäratt
befinner sig maktutövning, enligti situation maktutred-som en av

ningens terminologi. viktigtsammanhangetMen det i detär att
understryka det individualistiska Få aktivadem. demdraget hos ärav
i någon handikapporganisation. några det viktighosTvärtom, är en
drivkraft bli behandlad handikappad, iatt ettsom ensom
kollektiv. Men hos tillhörigheten tilldemäven accepterar ensom

med likartade intressen tveksamhetfinnsstörre mot attgrupp en
inom kollektiva accepterade former. Ullaoch i politisktagera ramar
medlem i handikapporganisation det blir förär attsom en menar

omständligt ineffektivtoch den:söka påverkaatt genom

De har inget krut i felsig. Jag så något blir väldigt så och skrikergör näratt ryar
jag. Då kandet hända får har ingen helsteffektnågonändring.Men detatt man som

Du kallar påorganisationen. för mig i alla fall.Det har inte hjälptom

individualistiskaJust detta främst skiljer rebellemadrag detär som
från i vår andra kategori: Påverkan.personerna

4.2 Påverkan

I denna situation rebelliskavi människor liknar dem i denmöter som
situationen i så måtto de har projekt; de har planerrelativtatt gott om
och ambitioner vill också initiativ förde förverkliga. De tar attsom
förverkliga handlingardessa. Dessa initiativ inkluderar ärsom
riktade assistansvad uppfattar brister i den service ochmot man som

frånfår samhället.man
I intervjuerna eftertryckligt rebel-betonar de dock inte lika som

lema sinvikten det upp till själv. Men de talarär närattav omen
situation de sig själva handlande subjekt. talar inteDenämner som om
hur fått ellerde hur man gett dem olika förmåner och stöd.
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skaffatn n harsig jag har ordnatSnarare uttrycker att jagman som ,
osv.

servicejämförelsevis nöjd med denpåverkanssituationenI är man
saknas.ofta driver rebellemafår. Den glöd och ilska somman

erhållerinslag i serviceVisserligen finns det den ärsom manman
huvud inteinte så skullemissnöjd med. Vore det över taget taman

partiellt, gällermissnöjetnågra initiativ för förändra den. Men äratt
service.klart avgränsade formervissa av

påverkanssituationenflesta ihänger med deDetta attsamman
gjort i den rebelliskasitt handikapp på änsättett annataccepterat man

någotoch handikappetsituationen. funktionsnedsättningenDe somser
inställning i dettabeklagligt de har leva med. Deras ärattsom

livetavdramatisemd. inte somavseende pragmatisk och Det ärmer
funktionsnedsättning derasinte hade någon utgörsommanom

ambitionen kunnareferenspunkt. Snarare skulle den övergripande
funk-låt så normalt det går med denformuleras mig leva nusom

därför sällan utmanandetionsnedsätming jag har. projekt blirDeras
orealistiska i andrasoch ögon.

bilolycka. harLisa blev förlamad i underkroppen efter Hon etten
sitt handikapp:typiskt förhållande tillför denna inflytandesituation

framåt eller också gåoch dratvå alternativ. enderaMan har bara Det är attatt se
då finnsleva så kan,sig.Och inte framåt och försökerlakanetöver gott manserman

iinre styrka träderglädje huvud hardet ingen Jagöver taget. tror man en som
utgårorkar ochkraft många undrar huri sådanahär sammanhang.Det är mansom

händerdet domdeprimerad. jag säkertfrån måste oerhört Men attatt trorvaraman
någotså de stabilare detror.vadänär

funktionsnedsätt-svårtMedan del rebellema har accepteraatten av
liv.påverkat derasningen, påverkama på vilket detdet sättaccepterar

projekt upphävarebelliska situationen har tilldel i denDär atten
projektpåverkanssituationenfunktionsnedsättningen, har del i somen

funktionsnedsättning.leva förstå sinmed ochatt egen
själva han-på gjortGunnar, MS-sjuk 10 år, har dettasedan sätt

huvudprojekt:svår funktionsnedsättning till sittterandet av en

försöka brottasdet intressantHandikappet såjädrans komplext nästanärär attatt
går längefaktum detfunka ändå.För rättfå levnad ärmedalla bitarna.Att attattens
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gå. Då går detskallpå detoch tänkaordentligtsaker attgöra satsaattatt genom
ofta.

flesta harpåverka. Deföraccepteradeoftaväljer vägarMan att
Svea,insändare.skrivitochellerbeslutöverklagatnågon gång ett en
fickhontimmarantaletnedskämingdrabbades somLex., avav

hemtjänst:

till timmarhemtjänstmindrog dehela tiden. Förstfått tjata treMan har omner
Jagtill länsrätten.fick gålångt jaggick såtvå. Detblev det barasedandagen, att
detvidare,skullejagkanske intetroddemig heller. Deville inte att menge

också.faktiskt jagjaggjordejag för blev arg
överk1agadehurinformationfick DulFråga:Hur manom

gå vidarekunde jagnöjdjag intestodpå DetstodDet att varompapperen.
bra klarardet såsjälv, ärdet härjag klarat attNu harinom veckor. annarsmentre

konstigt.ockå himmelensbeslutet.Detfattat ärhjälp defårdet inte somman avman
hjälpbehövertillhjälpasedan deoch nekarochsitter de ärFörst atttvungna om man
intebehöverskriva. Detochsitta hemmatidjag hargå vidare. Menmed attatt

vill,vad jagbegriper ävendehuvudsakenformulerat, ärsåmärkvärdigt omattvara
ni behöveri länsrättenjag skrev till demordalag.Detståri fina attdet inte var som

ocksåtänkatiden, ni kanparagraferhelaefterinte sunt

skullehonrimligtfann detLänsrättenhemtjänst. attSvea fick mer
SveaNumerai veckan. ärdagockså med kommafå hjälp utatt en
harhonMenfrånfår kommunen.hjälp honmed dennöjdmycket

överklagningsärendefaktisktpå och harliggafortsatt ett nyttatt
hemtjänst.gäller detmen änliggande i länsrätten annatnu

Ocksåhandikapporganisation.lokalföri styrelsenSune sitter en
Hanhjälptimmar.hemtjänstensnedskärningardrabbadeshan avav

lokaltidningen.iinsändaremedreagerade en arg

jaginte hurDe vissteharKommunenochpåverkadebådepå agerat.Det gott ont.
Såkarusell utåt.igångdet sattestarkt sättshadedet här. De när manenreagerar

skallMankommerpersonal, så dettill högskaffa framigång nog.att pengar en
Men3-4 hyresgäster.tillgårsmågrupperi Stockholm,också göragöra somsom
åt. Dejag villedomkände detpersonalennågranegativt så det att varsomavvar
Vad dejobbar någonstans.detalainteskall lova demsåhär, jagsäger att om varatt
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sågår de inte till mig direkt,meddet harjag inte fått klarhet för tyvärr utanmenar
får höradet omvägar.man

hemtjänstpersonal. Hon beklagarTora mycket beroendeär attav
vårdbiträdeninte får någon information och hur slutarhon närom

få det kommeroch det kommer Hon alla bordetycker närvetanya.
åt hon framförtnågon På frågan hon något detta,gjortny. omom

klagomålsina till någon, hon:svarar

föreståndarinnan.Det skabli på förtroenderådet. jag Nu fickDå tänker säga
månadersjag redapå på prövotid ochhenne anställerdom människor treattav nu

bra. ingen dedet Men dåskahon väl informera alla hyresgäster.När harär vet om
månademas klaga.prövotid, då det ingen bryr sigärtre attomsom

I påverkanssituationen ringer alltså inte föreståndaren ochman
iklagar frågan på förtroenderådet och detsak. Man görtaregen upp
fråga Individualismentill gäller alla i liknande situation.en som en

sådan den kommer påverkamatill uttryck hos rebellema hosersätts
kollektivt tänkande.ettav mer

därför också belysande flesta aktiva medlemmar iDet deär äratt
någonnågra demhandikapporganisationer. Flera harav
förtroendeuppdrag; lokala handi-sitter i styrelsen ocheller i det
kapprådet. En del deras missnöje kanaliseras i dessa banor.stor av

offensivaDen andan och förhoppningar framgång finns där:om

organisationenJag kan påverka. ska kunna gå. jag baraDet Dettror tror om man
sig den på det. visa politikerna. ska liksomMan ska sig skagå Manute,ger man
iväg och visa någonting.sig. Dom begriper ingenting dom inte har Domsettom
inne och ingenting.Då vi skullesitter får vi hadet hardet. Jagtrorser som man vara

bråkig för Vilite det skall hända något. ska iväg och uppvaktaatt ettmer
kommunalråd månad färdtjänsten.nästa om

Inflytande växlandede etablerade kanalerna rönergenom
tjatigtframgång. Det verkar ibland lika segdraget och närsom

situation.individen själv försöker få till stånd förändringar sinav
Speciella intressearbetetsvårigheter i det organiserade möter

psykisk utvecklingsstörning. Lillemor CP-skadad,människor med är
FUB Riksförbundet förutvecklingsstörd och aktiv i Utveck-
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lingsstörda Bam, ungdomar och vuxna. Hon berättar konferen-om
hon varit på:ser

Och så har förbundsstyrelsen varit där kinesiskanoch det för deär rena rama
snackar veriñkationer och inte vad det för någonting. Så fårårvetom man man

påreda det och såkommer vad betyderdet då Då sitter där och räckernästa man-
handenoch förstår ingenting. Till slut blir det salig blandning i huvudetupp utaven

allting inte förstår.man

LillemorMen ändå i påverkanssituation. lokalaDeär mötenaen
inom FUB fungerar Ochbra, där hänger hon med och aktiv. sinär
vardagliga situation tycker hon hon bemästrar:att

Jag tycker det svårt ibland liksom fortfarande jag fårfatta det liksom, be-är att att
själv. detMen skönkänsla det. Vill jag lyssna bandsåstämma är sätteratt vetaen

jag på band. Vill jag diska så diskar inte,jag. Vill jag inte så jag det dugörett
VCI.

Även påverkanssituationen kan i maktutredningens karak-termer
teriseras viljamaktutövning. Man får förvisso inte alltid sinsom
igenom. Men tillräckligt ofta för i nöjdhuvudsak skallatt man vara
med den service får.man

4.3 Maktlöshet

Både i den rebelliska situationen påverkanssituationen haroch man
projekt och aktivt framgånginitiativ för påverka. Gradentar att av
varierar, tillräckligt för vi skall karakterisera männi-är stor attmen
skorna i dessa situationer maktutövare.som

finnsDet också projekt, ambitioner, idéer ochhar tarpersoner som
rikligt med initiativ, framgång begränsad. Deär är,ytterstmen vars
för fortsätta med maktutredningens terminologi, i situationatt en av
maktlöshet.
Detta situation i vilken sällan befinner sig någon längreär en man

tid. Går på tillräckligt många gånger, i någonattutanman pumpen
fråga framgång,ha slutar initiativ. Då karakte-Man tager man upp.
riseras istället situationen nedan.vanmakt seav



35BilagerapportSOU 1990: 19

envishet,rebellemasmaktlösadevårt material harI ärsom
drabbasdemandra liksomkänsla förkombinerad med avsomen

påverkamas. Manpåminnerotillräcklighetsamhällets snarast omsom
besviken varjeoch blir likatill förändringarinitiativoförtrutettar

inte lyckas.gång man
de flestabeskriverolika institutioner. HonAgnes har växt upp

för fickhelvetetelaka, renastränga ochdem manramasomav
polismedtill och med hotaPå anstalt fick honinget bestämma. en
underutvecklingsstörd, harintefå åka därifrån. Honför äratt men
bit-har skapatdet. Dettaofta blivit försin uppväxt tagen att envara

myndigheterochinställning till läkareockså kritiskterhet, enmen
honupproriskhetbidragit till forma densannolikt att som gersom

för i intervjun.uttryck
på tal-omvärlden. T.ex.mycket ikritiskt påharAgnes reagerat

böckerna:

ska inteska läsajag väldigt bekymmer med. DomNågra dem har varasomav
inteoch tänkerskådespelaretrallar och sjunger.Domskådespelare.Men många är

någonroll.på de skaläsa,inte spelaatt
påklagatdet finns dombiblioteket. Domhar klagat hosdom på sägerJag att som
bliroch sedanblir barajaha, jahadet. Detinte vad dom skadet, dom göravetmen

jag får väl kämpavidare.det.Mendet ingetmer av

vill hanöjd med. Honinte hellerhemtjänst Agnes har honDen är
tillbakavisas medhennes begäranhjälp, attargument ommenmer

måstepå henne honsjälv. Man tjatarvissa sakerhon bör klara att
aktiveras.

skastark. Domjag inte såbegriper intefungerar inte bra. Dom ärHemtjänsten att
jag klagat,Visst harsåstark jagtill allting. Jag intetvinga mig ärnästan ut.sersom
igen. Domja, ja, det likadantdet baragjort, verkar ärdet har jag attsom senmen

kanDommitt handikapp.vad jag dombättredom gör,än att vetvettror att mer om
handikappad...för jag sålitejag måste tacksammig ärsäga attatt vara

åtväl inte tänkasjälva. dom skavi ska klara såmycket MenDom säger ossatt
oss.vill dom, tänkaheller. Det

dethandikapporganisation. Men ärmed i lokalAgnes är en
inflytande. Honnågotförmårdenhontveksamt utövagenomom
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tillalltför lite hänsynorganisationeninomsjälvtycker taratt man
handikapp.medmänniskor grava

sinslåssvilken Agnesinitiativkraft med motLite den spontanaav
episod:följandeframgåromgivning av

eftermiddag. Hontill migkomvänninnamin bästaför DigberättaskaJag enatt
vadgissaskrek. Kan Duochsigochoch grinadeoch grinade maninkom satte ner
affärs-låg. Ettefter hissenfrågathadevaruhus.Honpåtill hennehade varettsagt

väl användakanmänniska,tjockadu, din trappanochhennebiträde snäste attsaav
andra.allaprecis som

in det därskulle hanvaruhuset.Hanchefen för taringde attJag sa nugenastupp
henne.och läxabiträdet upp

situation. Honmaktlös ärockså i gravtsigbefinnerBritta en
sjukgym-behovoch harrörelsehindrad, lider smärtor stort avav

har honsjukgymnastikochsmärtlindring ettBåde behovetnastik. av
blirständigthonuppleverframförsökt föragångerotal att ne-men

på allvar.intekad, tagen

medmig.diskuterainteocksåvill deelleransvariga,på defår inte ärJag tag som
detinte hurförstår ärbestämmer attDein i varaköra väggen.Det är att somsom

jobbigt.väldigtdetpåstxidig, ärförsökermllstolist. Jag menvara

påberättar närvidare. DeBritta kämparoch manAgnes om
pådehurpå dem,huvudethjälpmedelscentralen talat över res-
därifrån.gåttii hörn ochvid bord inne protestplaceratstauranger
försjukvårdenochhemtjänstenmed attkampsegdragnasinOch om

påsynpunkterderasochlyssnarnågonfåhjälp och tarfå att sommer
energioförtröttligaderasframgång. Menregel fögaiharallvar. De

situationisjunkaellerresignerafråndem avhindrar enatt ner
vanmakt.

stilltiger4.4 Hälsan

förändringar.tillinitiativoftainte såkategorii dennaPersonerna tar
mednöjdabra. Dei ärdetde hartyckerinte,klagar stort settDe att

situation.sin
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Men deliknar situation påverkamas.mångt och mycket derasI
dessa.driver fram initiativ hos Dettainte det missnöjeupplever som

situation relation till olikadet på vilket de talar sin iimärks sätt om
jagi påverkanssituationen talar harNärstödinsatser. attomman

hälsanjag har ordnat finns hos den stillatigandeskaffat, enosv,
passiva vi kom om, detala itendens överensatt termer:mer

så, ordnat så att, de harjag ville ha det man harfrågade settom
att.till

imissnöje initiativ till förändringar kan principAvsaknaden ochav
anspråksnivån lägre.orsaker. första Mantvå olika Denha ärär att
därför upptäcker hellerprojekt vill förverkliga ochsaknar manman

faktisktockså påhinder finns. Men det kan berointe de att mansom
service kvalitativt ochsituation, fårhar bättre ärsomenen
personliga situationen denkvantitativt anpassad till denbättre än som

får.påverkama
giltiga.material för båda förklaringar DeVårt talar dessa äratt
projektoch omfattandestillatigande har i regel inte lika många som

handlar ofta bevaraFramtidsperspektivet kunnapåverkama. attom
förlänga situation.och in i framtiden dagens

familjen i mindre villa. Hon harElsa gift och borär etten
hemtjänsttrivs nöjd hondeltidsarbete hon med. Hon med denärsom

utnyttjar särskilt ofta och med sinafår, den färdtjänst hon intesom
vi frågar vad honregelbundna kontakter med sjukvården. När

förväntar sig de kommande tio åren, hon:av svarar

sådanajag har inga därsvår bit.- lång tystnad inte,Det Jag vetenvar --
skaklararevolutionerandetankar. Att jag får frisk. Det hoppas ju, att manmanvara

har.möjligt få några fel alla jag redan Detsig såbra och inte andra dom äränsom
Men i mitträdd för. Men ja, arbetetska finnas kvar.väl det är mest attannars,man

inte något problem.detfall störreär nog

genomsnittligt,människor åtminstonesamtidigt har dessaMen en,
frånservice och stödtillfredsställande situation vad gäller om-mer

såpåverkanssituationen. förhållandenvi finner i Degivningen än som
tillfredsställandemissnöje i verkarofta skapar den senare vara mer
kategori. Denstillatigande, nöjda människorna i dennadeför

okunnig personal,hemtjänst, med personalbyten ochoflexibla täta
fungerar smi-missnöje bland påverkama,skapar så mycketsom
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digare för de människor den stillatigande hälsan.representerarsom
Erik, sitter i rullstol, har svårt använda händerna och behö-t.ex., att

hjälp med på- och avklädning, vid toalettbesök och måltider. Hanver
har omfattande frånganska stöd hemtjänsten.

Det fyra styckenolika kommer. vad domär Dom ska Sågöratre veten som nu.
har jag larm det något särskilt. inte hjälpJag behöver från dom.ärom nog mer
Jag jag skulle få jag ville ha. Men jag behöver ingen sitter och spelartror om som
kort håller migeller i handen.För jag finner mig i det här, och jag trivs också.
Men på semestertiderfår kommer några vikarier,detaccepteraattman ung-

domar. Men jag talar precis såvaddom ska och dom det.göra görom
OmFråga: Du skulle vilja stiga tidigare någongång,kan Du bedem kommaupp

tidigaredå
Det har jag aldrig tänkt på. Jo förresten, så här. kommer halv nio. jagDom När
på fotvårdskall halv nio då jag det dom timme tidigare.och såkommer Detsäger en
dom. Det ingaproblem.gör är

Anders synskadad, ensamstående och bor i ganska hus.är ett stort
Han får hjälp hemtjänsten inågra gånger veckan:av

Jag tänkte första tiden efter skilsmässan jag skulle försöka klara mig själv,att
lite fördet blev mycket, såjag fick hemtjänstdå.Det utomordentligt bra. Jagärmen

nöjdmycket meddet. Hemsamariten utomordentligt braär arbete.gör ett
Fråga: Har Du kunnat påverkaomfattningen själv vilka tideroch Du skahahem-

tjänst
knappastJag kommer ihåg hur vi lade eller arbetsinsatsen.programmetnu upp

jagMen, javisst, hadehembesökhär dam från socialkontoret.Hon och sågav en var
på hur jag hade det. Så fick hon bedömning vad hon trodde jag skullegöra en
behövaoch den bedömningen varit Sedanhar bra. harvi kört så i flera år ochjagnu
nöjd. Sedan detta gäller jag jagvad ska kunna påverka, det skulleatt tro att

Men,möjligheterna skall finnas vid behov. alltså, i och med jag inte haft någotatt
behov det såfungerardet det gör.av som

Möjligheten påverka finns. haftMen har aldrig behovatt attman av
utnyttja den. Detta också genomgående vi får vi frågardetär närsvar
de nöjda, stillatigande gångde någon överklagat myndig-ettom
hetsbeslut eller skrivit någon insändare:
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till det,anledning ärhaft någonfaktiskt intenej. harjag inte, Jag utanNej, det har
fungerat.detjag haft behov harnågotdet av

ibland.medkommunenväl talatMan harNej har jag väl inte.jag inte. detNej, vet
anledning.funnits någonöverklagat. har inteinte DetMen

någoninte funnitsliksomDet harskrivit någon insändare.aldrigNej, jag har
till det heller.anledning

Resignation4.5

inteprojekt. Desaknarivi människorfinnerHär settstort gersom
ambitioner. Dekortsiktigalångsiktiga ellersig någrauttryck för vare

deterhåller. Menstöd deservice och detklagomål på denfåhar som
bitterhet,föruttrycknöjda. Dedefel säga är enatt att engervore

inteuppgivenhet kommeruppgivenhet. Dennaresigneradslags
handi förstariktar sigomgivningen. Denmedmissnöjeprimärt av

funktionsnedsätmingen.mot
Funktionsnedsättningenoskyldigt offer.sig självMan ettsomser

Maninte riktigt kansituationihar försatt acceptera. sermanenen
olikaPå frågorsituation.dennaförändraheller inga vägar att om

Någrajämförelsevis passiva.sigfritidsaktiviteter visar de avvara
Dehuvudbostadenutanförinte så oftadem kommer över taget.

funktionsnedsättningen.hänvisa tillsin passivitetmotiverar attgenom
passiviteten.orsak tilldenDet är som ses som

vadPå vår frågaframtiden.resignerade dystertDe manomser
så här:åren låter dettiosig de närmasteväntar av

göra.kunnainte mycket jag kommerfinnsberoende hjälp. DetJag så attär av

varaskulle det kunnapå.Vadaldrig funderatNej, det harjag

detpå hurtidigare. Det berordet har varitannorlundablikommer inte änDet att
framtidenmycket påinte såben.Jagtänkeri mittkänns

kaosdetpsykiskt bättre.Nujag blir ärskulle önskaJag ettatt sorti
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dan deninte dugg. Jagnågot det. JagHur ska jag kunna tarettvet somveta om
tänktblir aldrignågonting i förväg för detjag. räknarkommer Jag inte ut somman

sig ändå.

börjafå våra intervjupersonerförEn fråga vi använt attattannan
devad de skulledrömmarsina önskningar och göratala är omom

situationen känne-resignerade100 000 l denplötsligt kronor.vann
påskulle deminte sättatecknas vet, attatt mansvaren av man

dem.eller skulle skänka bortbanken att man
Först demed sinsitt liv bottAlva har helanästan senastemamma.

inte kanblivit gammal ochmodemde, i samband medåren har att
ochhemtjänstfått hjälp från kommunenssig själv och Alva,sköta

i något materiellthemsjukvård. De lever knappast över-landstingets
någonsinbättre deidag har detflöd, förklarar båda de änattmen
talsvårig-epilepsi ochrörelsehindrad, harhaft. Alva är storagravt

heter.
100 000skulle honfråga vad honPå intervjuarens göra vannom
behöverhälften till någonskulle borthonkr. hon att somgesvarar

skulle honskratt,medhälften, Alvadem. Den andra säger ett generat
frågar vadintervjuarennågot åt sig själv. Närbehålla för köpaatt

hon:Efter någon minutblir förstdå skulle köpa honhon sägertyst.
skullemed. Jagoch kanallt jag behöverJag har göra nogav

hälften också...skänka bort den andra
honsituation;tiger stilli hälsanAlva skulle kunna sägas vara en

vi ändå betraktarservice hon får. Attnöjdi med denär stort sett
lågaresignation beror densituationvarande ihenne avsom en
lärtHon harpå omgivningen.Alva ställer inga kravanspråksnivån.

tacksamtfårservice honsig betrakta den taynnest attatt som en
missnöjeuttryck förnågon gångfrågar honNär vi gettemot. om

detförskräckthemsjukvården honhemtjänsten ellermed attsvarar
får.hjälptacksam för deninte Man fårkan göra. manvaraman

ingen.Bråkar får nogman man
olika saker.initiativ tilltagitNågra de resignerade har göraattav
tillbaka.sigdraförefaller devid motståndMen minsta att attge upp,

sitter i rullstol. Hansvår reumatism ochIvar har är menung,
började hannågot år sedanpå sin fritid. Förganska passiv stu-en

diecirkel.
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inte honbökigtvinter. Det närdär kursenMin tjej och jag gick på den varvaren
inte såsjälvdär jag komdetochdit hem,med. gick bra kommaDet att varatt men

jobbig.myckettycktejagjobbigt.populärt,det så De varvar

tvåsjälvförsökt kommahaefterslutade studiecirkelnIvar på att
på diskotek:självgånger. ocksåHan har prövat att

såställda. Ojandrakommer blir desvårt.NärJag vill så det ärgärna, manmen
då, vi då.vad gör nu

övertygadHangång.diskoteket ärIvar besökte bara numera omen
jag.för sådanaställen inte någotsådana äratt som

positivt medfinns någotdettyckerfrågar hanintervjuarenNär om
stint ihennetittar Ivarhansfunktionsnedsättninghaatt somen

DufanVadiskalloch med röst: trorögonen säger
situation. Deni dennaöverrepresenteradeklartTvå ärgrupper

funktionsnedsättning. De ärfåttrelativt nyligenförsta deär ensom
imöjligheternågralyckatssorgefas, har intefortfarande i ettseen

funktionsnedsättningen.liv med
progredierandeofta medmänniskor,äldreandraDen ärgruppen

funktionsnedsättningenoftaframstårsjukdomar. För dem yt-som
Resignationenpå ebbahållerpå livetterligare bekräftelse ut.attatten

påställa kravmeningslöstmindreellerde det attgör att merser som
funktioner. Denförsämradesinasörjerservice de erhåller. Deden

dedärförproblem och ärderasinte upphävaservice de erhåller kan
känslabestämdvi harointresserade den,och vis atttrotssätt enav

mödosammaalltförinteskulle,erhåller oftadet stöd de genomattav
utformas bättre.aktioner, kunna

Vanmakt4.6

uppgivenhetsinsituationen hängerresigneradedenI man upp
situa-i denmänniskorskiljerfunktionsnedsättningen. Dettasjälva

vanmakt. I dennasituationsig ibefinnerfrån demtionen avensom
detberorhärinitiativ. Menheller inga attsituation mantar man

ändraförsöktidigarevidframgångbristande atterfarenheterhar av
idé,någondet intemed ärmotiverasUppgivenhetensituationen. att
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har försökt och misslyckats. kan berättaDessa hurman personer om
de tagit initiativ fått Ambitionemainte sin vilja respekterad. harmen
krympt påverka.resultat dessa misslyckade försök Manett attsom av

givithar de gångprojekt hade.upp man en
några år i litenLena utvecklingsstörd. lägen-Hon bor sedanär en

het. låste migHon har tidigare vistats på De in jaginstitution när
liten baby. mig jag litenDom in ochoch låste närvartvar vararga
bott några år inte riktigtpå inackorderingshem. Lena nöjdäven ärett
sin villmed nuvarande lägenhet. Hon haHon vill ha matta. etten ny

kylskåp hon kan i vill haoch hongöra tapeter.som nya

Jag tjatat. får ingethar dom bestämmer. har tjatat och Jagmed Jagpratat som
kylskåp. Det kommunensär pengar.
Fråga: Kan Du inte talamednågonannan

Med också.Förut. Anders och Anna. har flyttat och Anders JagMen Anna vet
inte. tjatar.Jag

Lena har försökt. ocksåMen ingen lyssnat, eller harhar sagtman
nej, misslyckats med sina motiveringar för Lena.förklaraattmen
Därför har hon ibland flytta till lä-också funderat på att en annan
genhet.

Bo på nedre botten. Ha blommor jag får inte för Honoch sånt. Men mamma.
bestämmer mig.över

Lena har projekt. vilja bo. Meni takt medHon hur hon skullevet
omgivningen blockerar förverkliga projektenhennes möjlighetatt att

börjar hon sina ambitioner.ge upp
Ragnhilds sig förreumatism fövärras åren. Men hon drarmed att

begära läkaren påstöd och insatser. besöker inte längreHonmer
påvårdcentralen, för aldrig har tagit hennehon tycker denneatt

allvar. skulle hon vill inte ha medHon kunna tänka sig arbeta. Menatt
arbetsförmedlingen kontakterna medför hon upplevdegöraatt
försäkringskassan fick förtidspension förnedrande.honnär som
De negativa erfarenheter Ragnhild sina kontakter med olikahar av

myndigheter hon haroch vårdorganisationer gör att numera en
generellt passiv inställning till Hon vill inteoch undvikande dessa.
försätta .sig i situationer ifrågasätter och hondär andra prövar om
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klarasvårtharbegär. Hondet stöd honverkligen behöver atttex av
förmåga.begränsadetill hennesinteköksarbete. Köket är anpassat

förvidtasskulle kunnaåtgärderför sig vilkaklart attHon har som
sådanafå bidrag förkanocksåsituationen. Honunderlätta attvet man

fråga.förmig såMen jaganpassningar: attgruvar
kritiskgenerelltiresulteratvanmakt harRagnhilds situation enav
huvudtill friskamyndigheter överbara tillinställning inte utan

taget:

fast jagförsökte jag dricka,Vid kaffetbegravning för tid sedan.påJag envar en
och allajag spillde det,förståsmedslutadejag inte kan. Detegentligen utattattvet

förstå huraldrigmänniska.Dom kanfinns friskblev upprörda.Det värsta ärsom en
förstå.inte, vill intejag det. Man lyssnarhar

förlamad.kropputvecklingsstörd. Hennes ärBirgitta betraktas som
rörelse medmindreutförahuvudet ochkan baraHon röra enaen

nejutåt ochja armenvisar hondenna rörelseMen medarmen.
hon sedanBirgitta borvi träffarkroppen. Närtrycksannen mot
sitt liv bottdeleneftergruppbostadmånad i störrenågon att aven ny

institutioner.på stora
blir detkommunikationsförmågabegränsadehennesTrots en

medkombinationiarmrörelserintervju. Birgittasinformationsrik
ja-nej-på denyanserademycketfaktisktansiktsmimiken svarger

medkombineradrörelseförsiktigtveksam ochfrågor vi ställer. En
riktigtinteför hontalarfundersamt hoprynkad vetattosspanna om

medarmrörelsefladdrandeliteskall på frågan. Envad hon svara
frå-förståtthon inteförståfrågande låteruppspärrade ögon attoss

eftertryckligtvisar hon närbestämda rörelserGenom snabba ochgan.
denockså god hjälpVinejsvar. harja- ellerhon otvetydigt ett avger

närvarande underväl ochBirgittakänner ärvårdarinna somsom
onödan.ingripa iintervjun attutan

be-själv. harmöblerat HonhonBirgitta bor i haroch kökDet rum
varithar uppenbartgolvmatta. Detochgardinerfärg,stämt tapeter,

inredningenmedpersonalen, arbetaochbåde för hennelustfyllt, att
sådantpåBirgittasitt liv harförsta gången iFörlägenheten. ettav

miljö.för sinochkunna bestämma översätt ta egenansvar
kommunicera tillförmårhonvill vadBirgittaMen än perso-mer

tråkigtofta tycker dethonförstå ärlåter intervjuarennalen. Hon att
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viljaskullehontillbringar dagarna,dagcenter där honpå det attatt
oftarevill myckethonoftare,går medpersonalen henne attut

påtidigarehjälp stigaskulle vilja fåbio, hon att morgonenatt upp
fråganfår vi pådefinitiva ja-svaretochOch bestämdadet mestosv.

förstå vadsvårtpersonalen hardet jobbigthon tycker attär attom
vill.hon

förstå detlåtergruppbostaden ärvi ipersonalDen attmötet oss
uppfattar detBirgitta,medtillfredsställande arbetamycket att manatt
önskningar.förstå henneslyckasi sigbelönande niii mansom

hög.avseendeiverkar dettaAmbitionsnivån i personzitgruppen vara
påi intervjunförBirgitta uttryckmissnöjeberor detKanske attger

sådantfrågarförutsättningslöstutifrån ochvi kommer somom
genomföra sinasvårighetBirgittastänkt på.personalen inte att pro-
kommuniktionsför-begränsadehennesjekt medhänger attsamman

påverkaHon kanförändringar.svårt initieradetmåga gör omatt
dettagårinitiativvill. Men utöverpersonalen frågar vad hon somom

i sambandupplevelsergenomförda. Hennesfåinte Birgittaklarar att
möjligheter. Menhartill gruppbostadenflyttningen öppnatmed nya

omgivningenfåkanhon inteutnyttjasvåramöjligheterna närär att
förstå önskningar.sinaatt

del hennesinförförvåningpersonalen visarDet faktum att aven
påBirgitta bärtill dem.inte kännerantyderkritiska att mansvar

förståromgivningen inteförförverkligahon inte kanprojekt attsom
vanmakt.situationiinitiativ. Honhennes är aven

intehuvudsituationer därfall vanmakt, överExtrema tagetmanav
förekommersituation,definiera sinsjälvnågon möjlighethar att

Dessaandra.livet bestämsberör detalltockså. Nästan avegnasom
intevår intervjuperson,förbästsig vadandra är somtror veta som

upplevelser.fram sinaföranågon möjlighet att egnages
fåttvi intefall kännetecknatsiIntervjusituationen har dessa attav

närvarande. Dettavaritdenneintervjupersonen,kontakt med även om
kommunicera,svårigheterdennes fysiskaberott utanhar inte att

har skettsvaranderollen. Dettatagitheltandraden överatt personen
egentligenintervjusituationenvi förståttsådantpå sätt attattett

situation leveri dennaMänniskornalivssituation.generellspeglat en
med olikakontakterhållerAndravillkor.liv andras myn-ett

stödåtgärder.utformningdiskuterarställer krav ochdigheter, av
mycket begränsaddärvidlag ipå deintervjuer tyderVåra att
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med vårdiskussionernågrainte alls förutsträckning eller
ambitioner.önskemål ochintervjuperson dennesom

iintervjupersonenför ärpå dettaDe sätt agerarpersoner som
familjemedlemmar. Deochellersläktingarsamtliga fall närstående

funnits i detpå harvivanmaktssituationerformer stöttextrema av
informella sociala nätverket.

4.7 Frusna bilder

inflytandesituationensammanfattarkategorier redovisatsDe ovansom
med dessaambitionenhaftintervjuat. Vi harmänniskor viför de att

inflytandesituationerolikakategorier tydliggöra det mönster somav
under arbetet.mött oss

kategoriernakapitelframhölls inledningen dettaSom i är sta-av
vidsådan deninflytandesituationen mötttiska. Vi har fryst oss

våra inter-försituationengivetvis förändrasintervjutillfället. Men
för all-inflytandesituationvissbunden iintevjupersoner. Man är en
tidenexempel hur övervårt vi mångatid. material kanI manse

diskuteratredanVi harinflytandesituationer.mellansig olikarört
ambi-sinavanmaktförvandlas tillhur maktlöshet när uppman ger
vanligförändringar. Enförsöka åstadkommationer och slutar annan

rebelliskhet.elleri påverkangårförändring resignation överär som
nyligenrelativtför desituationResignation sålunda vanligär somen

idagdemFlerafunktionsnedsättning.svårförvärvat somaven
rebelliskhet ochmaktutövningsituationsig ibefinner aven

sigbefunnittidigareresignation dedenpåverkan kan berätta om
omgiv-förändringar iocksåinflytandesituationen påverkasMen av

hemtjänsttimmar och deantaletnedskäminggenerellningen. En av
påver-i slagmedför kansådan göraförändringar ett enen

vanmaktssituation. Föränd-ellerkanssituation till maktlöshets-en
möjligheternabåde ökakanfärdtjänsteni organisationen attringar av

minska dem.förverkliga olika projekt och
lockandedetkanvi redovisatfrusna bilderI de att sevaraovan
förhållningssätt.personligaför olikauttryckskillnaderna ettsom

totalahaftinte mindrelockelse blir säkertDenna att personemasav
från debortsettdärigenomutgångspunkt ochinflytandesituation som
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variationer finns för varje i förhållande till olikasom person
områden.
Detta skall vi råda bot på i avsnitt. Där kommer vi jämföranästa att

inflytandesituationen inom olika områden och i relation till olika
myndigheter. Vi kommer också fånga de variationeratt upp som
finns mellan de jämförtkommunerna. I detta avsnitt har vitre

för komma olika inflytandesituationerde kvalitativtattpersoner
befinner sig går vi vidare för jämföra omgivningarNu attman

myndigheter, kommuner för kartlägga hur dessa formar de olikaatt
inflytandesituationema.
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områdenpå olikaInflytande5

variationervifinnerområdenpå olikainflytandetvi undersökerNär
beskriv-sammanfattanderedovisarvi barasynligablirinte omsom

hakaninflytandesituation. Enindividers tför olikaningar experson
på vissapåverkanssituation, kanivarandekategoriserats menensom

resignation.vanmakt ochbådeupplevalikvälområden
jämföra infly-ochkartläggasöktspecielltdär viområdenolikaDe
behandling,vård ochboendeservice, arbete,tandesituationen är

tillgänglighet.bostadsanpassninghjälpmedel och samt

Boendeservice5.1

dagligen.hemtjänstharintervjuadehälften deUngefär personernaav
tiotalEttvarje vecka.hemtjänstenutnyttjarfjärdedeldrygEn
sig åtskiljerkommunernaalls. Dehemtjänstingenhar trepersoner

intervjuadeoch dehemtjänstmycketpå huravseendemed en avvar
harserviceortenochlandsortskommunenanvänder. Ipersonerna

hemtjänstenhjälpintervjuadehälften deungefär avpersonernaav
harlänshuvudstadeniintervjuadedemajoritetendagligen, medan av

med ifinnsdetserviceortenpåframför alltdet. Det är personersom
alls.hemtjänstenutnyttjarinteundersökningen som

Organisationl

dehemtjänsti hur denmellan kommunernaskillnaderfinnsDet som
deflestaorganiserad. Deutnyttjar ärintervjuade avpersonerna
de,innebärvilketi servicehus,länshuvudstaden bori attintervjuade

tillgångockså haroftaregelbundet har,timmar defastadeförutom
ärenden,brådskandevidlarmamöjlighetnattpersonaltill attsamt

Birger be-lika.inteservicehus fungerarallatoalettbesök. MenLex.
hangjordeförut ochboddedär han attdethur somrättar varom

servicehus:tillflyttasigkände ett annatatttvungen
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fannsdet inte dygnetruntservice. fruktansvärtmycket delsför fåDär Vi kämpade att
dygnetruntservice, pensionärsjouren, fåvi försökte få kontaktmeddendåvarande

inse behövdesflera tjänstersådom vi behövdehjälp och detsättatt att ett annat att
patrullerna fungera bättre. Sedan regelsystemet,jag tyckte domskulle det däratt

outbildade så inget stöd därifrånverkade helt hemvårdsassistentema, hademan
heller. Det liv, det inte särskilt roligt faktiskt...ett otryggtvar var

fått efter då. 100Nu har dom fyra år nattjänst vi ville ha Det kan metersom vara
servicehus, före, fanns sådanhäradministrativtill innandethär, detett annat men en

Och sedan förskiljelinje, så då fick inte hjälpas där. detöver gränsenatt man var
långt, hardom nattpersonalihop då.mennu en

inte i ingen de intervjuade i lands-Bor servicehus,man som av
eller serviceorten har i allmänhet,ortskommunen gör, manman om

tillgång nattpatrull. kommuner före-har behov det, till I dessaav
för medkommer inte servicehusboende överhuvudtaget personer

funktionshinder.
några år sedanlandsortskommunen genomfördes förI en

för medomorganisation hemtjänsten så hemtjänstenatt personerav
funktionshinder överfördes enhet. Uppfattningen bland detill en egen

jämföra, detta har lett tillintervjuade, har möjlighet äratt att ensom
Ansvarigatilldelning timmar.lägre personalomsättning bättresamt av

hosi kommunen detta beror servicebehovetatt att personermenar
planeramed funktionshinder konstant, vilket det lättareär gör attmer

också infört yttreservicen inom den enheten. På försök har enman
trädgårdsarbete,hemtjänst, dvs. hjälp med sysslor snöskottning,som

organiseras basis:utförs på ideellDenna kommunenav menm.m.
frånföreningar utför detta arbete ersättning kommunen.motortens

både hemvårdsbiträdende två mindre kommunerna förekommerI
ihemvårdare organiseradehemvårdare. På serviceorten dessaoch är

rollHemvårdare har traditionellt haftsärskild enhet. sett en annanen
tillså de haft till uppgift hemhemvårdsbiträden, sättän attatt

samband medbarnfamiljer träda in i husmors ställe, ioch t.ex.
oftast haft utbildning. Detta harsjukdom. har ocksåDe en annan
utfört fler och arbetsuppgifterinneburit dessa också andra änatt

fortfarandehemvårdsbiträdena, i familjer barn, någotäven utan som
och till nyligen i länshuvudstaden.i serviceortskommunenlever kvar

hemvårdsbiträden uppleverhaft både hemvårdare ochPersoner som
viss Anna:skillnad, somen
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ställerycka in ijag dom skakunnahemvårdarinnor har,Det här är mammassom
kanbakning,alltoch kunnasköta göra...ligger sjukhus,hon mammasomenom

derasjobb detinte jobb,inte behövakunnadet,det deras ärSamariterska är utan
jättetacksam jag fickSåjaghandlaoch laga litestäda gå och ärväl attmat.att av,

liksomju, dom kanDom fixarhar varit hemskt skönt.hemvårdarinnor, det
allt.

avskaffades ihemvårdare dettatidigare tillgång tillBirgit hade men
med omorganisation:samband en

skillnad för dåhemvårdare.Detfick mitt handikappdåhadejagjagNär storvar en
fick hemtjänstenOch jagñck hjälp såmyckettid, såjag med närfick jag mer.mera

skulle påupphöra för dethemvårdarverksamhetendå skulle den därhär utute
ja-där, då detsocialdistrikt, och då mistejag detkommundelar och genastettvart

på timmar...gande
det fick jagfått tidigare,jag kundeha hjälp medplötsligt så detdetSåhelt var som
här bordetdetifrågasättande,skavi torkadet ständigtinte hjälp med,utan ett avvar
tisdagdåsåkategorisktvi härgolvet...Här blev detidag eller ska det att varannanta

jagMenmedoch såhjälpte dom migtvå stycken,då städadedomkom dom mat.
få jag självville hadet.fick och ställaoch detaldrig styra som

hemtjänst5.1.2 Omfattning av

serviceorten,ochi landsortskommunenfall, framför alltI många
servicedendimensioneringensig haft inflytandeha avmananser
fram-fått gehör för de behovuppleverfått. Man att manmanman

Gunhild,vidare.inte alltid skett ärfört. det harMen gravtutan som
på dag-bådehemvårdaresmåbamsmamma, harrörelsehindrad och

sittförfå gehördet varitberättar hur svårtkvällstid. Honoch att
stödbehov:omfattande

det be-riktigttycker inteför få hjälpen.Domverkligen fått kämpahar attJag att
hövs...

tiden. Jagoch denvad denjättesvårt sitta och förklara precis görDet är att man
jag inte kanGenomtiden.helahar barn alltså, det attnär snurrarmanmenar nu

jag kanenda ärnågonting det görahushåll ellernågonting alls, bam, attgöra utan
itala om.sittaoch
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Gunhild belyser, på frågan vad i sitt dagliga liv hon behöverom
hjälp med, inte bara rörelsehindrad behöver hjälp medatt en person
saker handikapp klarar själva, också sakerutan utan attsom personer
och ting blir krångligare utföra och längre tid harnäratt tar ettman
funktionshinder:

Det smågrejer intekanske andratänker på, håret bakomär öronentex stoppasom
eller borsta tändernaeller vika byxbeneneller dra byxorna, dra till tröjan.upp upp
Sådanasmågrejer blir, det kliar här kliar där. såntoch det Det långär tarsom som
tid förklara. Du kanskekliar jag förklaraska det kliar, det kannäratt men tavar en
kvart innandet klart, och det har hemtjänstenär liksom lite svårt förstå.att

Några dem intervjuats, framför allt i länshuvudstaden,av som anser
sig inte haftha något inflytande alls beslutet hur mångaöver om
timmar de ska ha. Man sig tilldelad visst antal timmar,ettanser

det föreståndaren framkommit till det, ellerärtror att attman som
det bestämdes någon helt i Stockholm, på sjukhuset,armanstans, etc.

delEn känner maktlöshet inför det hemtjänsttimmamasätt som
fördelas på och blir frustrerade de märker inte påverkade kannär att

upprepade försök, vilket Agnes, rullstolsburen,ärtrots som ger
på:exempel -

Jag har två timmar, det tycker jag för lite... så få någonting.det svårtär är attmen
Dom orättvisa. Vissa kan få hur mycket helst fast dom inte behöver.är Det vetsom
jag.
Fråga: Har du mednågon detpratat om
Ja, jagdet har gjort. Men jag har slutat för bryr sig inte i det. Detdom ärprata

jävla orättvist här skajag tala vissa folk kan få, precis har ingenom, som, man an-
hörig då utnyttjar dom det.

Det finns också tredje helt mednöjd den mängdären grupp som
service får.den De blivit tilldeladehar visst antal timmarett som
de tycker alldeles lagom. Ibland har de för längeär sedan
förhandlat sig till dem bråkat då i början eller så minns man
inte riktigt hur det gick till omfattningen hjälpen bestämdes.när av
Det därför svårt vilket inflytandereellt de har idag, efter-är att veta

intede just har någon anledning ifrågasätta den hemtjänstattsom nu
får.de Deras situation såledesutmärks hälsan tiger still.av som



51Bilagerqpport191990:SOU

frånstöderbjudetavböjtharintervjuadedeNågra personernaav
ellergår,så länge detsig självförsöka klaraMan villhemtjänst. man
hem. Eni sittmänniskorandrablir bökigt meddettycker eget

tiderhemtjänstenstillsigbesvärligttyckte det att anpassavarperson
Dessatider.överenskomnapådåligadeoch tyckte attatt passavar

villintesynskadade,Någrabehov.varierandehar är sompersoner
katastrof de,eftersom detpersonal,få flera olikariskera omatt vore

vanligafrån deraspå sakerflyttareller tanklösheteffektivitetav
ändå,sig självvill klararörelsehindradeAndraplats. trots ettär men

beroende.bli förvill intefunktionshinder, för deomfattande
förhemtjänst,inte söktocksåfinnsDet att mansompersoner
personal ochså litefinnsfå hjälp: Detinte kanföreställer sig att man

bättre. Dessadenandra behöverså mångadet är personer, somsom
familjhar oftamindreåterfinns på deframför allt orterna, somen
svännödrar.mödrar ochbarn,fru ellerin i stället:träder vuxnaman,

från hemtjänstentryckupplevasig ocksåNågra attettmenar
Åsa, rullstolsburen,hand.i förstaskall hjälpa till ärnärstående som
nedskärningar:drabbatshon tidigareberättar hur avom

jagdet tycktedagenochtvå timmarjag baraskulle hadedraned såDå skulle att om
deoch hjälpa till,ställa ärfamiljen kundelite, demenadepåför menatt uppvar men
helaoch jobbarpå kvällenoch kommer heminte hemma,de går morgonen

dagen.

anhörigvår-antal timmar i veckanvisstfru harErik, ett somvars
hjälp:behovmisstror hansocksådare, tycker att avman

mig,för hjälpatimmar dagendisponerarinte min fruDom atttre mentror att om
gång.timmarmig då inte åttahjälperihop det honskulle räkna stoppar ensenman

hållergått. Hongjort i stället det hadeskulle hajagsåmycketDet är omsom
ens.timmar dagendåligt inte fåvarendadagoch då detfor fan på är att tre om

omfattningenmissnöjda medmångadet finns ärMen även somom
tillbeslutetfå överklagatde har, dethemtjänstden är ytterst somav

överklagatnågonsin harriktigt deinteMånga minnslänsrätten. om
egentligendetverkar osäkra på vaddelmyndighetsbeslut ochett en

fråga.särskilt viktiginte någondetandra verkarinnebär. För vara
överklagningsmöj-tycker deninteockså möjligtDet är attatt man
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aktiv i mångafinns räcker till. Birger,lighet är samman-somsom
här:uttrycker detför förbättra servicen där han bor,hang att

någon,jagkontrollapparat, kanskeskulle behövasnågonformJag det vettror att av
såjaginom sjukvåiden,patientombudsmanverkar inte fungerasärskilt brainte, vet

utomståendenågon formmöjligheterinte det skulle den rätta avmenom vara
få sinafallhemtjänstkan till ochrörelsehindradeoch hjälptagaretillauktoritetsom
liksom intepå. Så kurdefå eller stöd,det jagprövade liksom, och hjälp atttror man

sidansgodtycke.alltid utlämnadtill denandravara

5.1.3 Hemtjänstens innehåll

omfattandeintervjuats hargenerellt problem för demEtt ettsom som
toalettbesöksänggående ochstödbehov vid uppstigning,t är enex
beroende andraflexibilitet, i medupplevd brist på och äratt avman

måste skesänggåendeUppstigning ochmänniskor för dessa moment.
stårturlistor ochpå tider. servicehus harbestämda I manman

medsvårt hjälpviss hjälp. det blirschema för Detta gör attatt
livsnödvändiga.andra det Peter,saker ärän gravtmest sorn
han då kan begärarörelsehindrad, tycker inte att mer:

måstejag ha,stressade...dom visar sitt beteende domJa, äratt matmengenom
ordnaha hjälp medmåste och då tänka skajag hahjälp äta arnat, texatt attatt man

för denmänniskan hem Detdå går tiden och så tiden ärär ute att osv.papper,
såturlistor ch oftastavlösning stubinen.Det finns ärinte sålätt få någonatt

dröja stundvill hjälp och då kan detnågon hadet så det är turatt enmanny om
nästa.innandet kommer

bådebrådskande ärenden,dock larma vidMan kan morgonmen
fårsamtidigt, ochmånga behöver hjälpkväll detoch är mansom

såSusanne beskriver det här:på sinvänta tur.

Och dåkandågårdet till basstationen.snabbtelefon jag trycker på,Jag har nersom
ochsitter på kö...till 8-9 och då2-3-5 styckenpåkö eller ändadet st nanuppvara

alltför kissnödig.dågäller det inteatt vara
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finns detmedhjälpvill hauppgiftervilkadet gällerNär mansom
förhand vadpåbestämtdå detinflexibilitet, ärpåexempel både

möjlighetsig hauppleverinteochskallhemvårdsbiträdena göra man
direkt infly-därflexibilitet utövarpå ettochpåverka detta, manatt

Lisakommunerna.i allahemiskavad tretande görasöver enssom
främstförst ochhemtjänstenutnyttjabehöveri villabor och somsom

inflytande:flexibilitet ochbristandeexempelför städning ettger

städa...Ochdetfår dom inteoch2 timmar,kökochDom ska städa2 merrum
genomstädat.aldrig husetfår jagprincip såsåifå dagjag fjortondeska nu,var

arbetsuppgifterfå vissasvårtkandetdetta kommerTill attatt vara
Tora,på detta. ärexempel gravtFönsterputsningutförda. är somett

sakerexempel påflerservicehus,irörelsehindrad och bor somger
utförda:skulle vilja hahon

tillhjälper domgardinerSättagardinuppsättning.gardiner,Det är uppt.ex. att sy
med. detkan,någrakanskeDettillinte hjälpadomdom kan menmed, attmen sy

för.tillhemsamarittimmarinte minaräcker

harhemtjänst. Destöddagligtbehovfamilj harI ett avavmanen
självhonhurberättarAinadeltid.arbetarhemvårdare,olikatre som

flexibeltpåorganiserar detta sätt:ett

vad viefterforflytafår dagenhit såbarahonkommeringenting bestämt,Det är utan
vidå skabaka ochdå ska vinåntingbestämmainte i förvägDet gårbehöver. att

eftersom...omalltfår kommaandradetfrämst...först ochdet for vånstäda ärutan
såhemvårdsbiträdena,allapå attjag detsåfördelarlite bättre,jag vill ha städat tre

jobb.blidet inte ska ett

elementäraförutombehovandraharuppståProblem kan om man
Det kanstädning,matlagning, t.ex.hygien, toalett,dagliga osv.som

Somtidningar.ochläsafå någonsynskadadsvårt postattatt somvara
fyllahemvårdsbiträdena kanhurexempel pådet dockfinnskontrast

de kanvilkaförutvecklingsstördaförfunktioner,olika personert.ex.
utveck-Katrinroll.social ärochpedagogiskbådespela enen
tydligtformulerarHonseparation.efteroch borlingsstörd enensam



54 Bilagerapport SOU 1990: 19

sina behov och hur hon upplever sig haft möjlighet utformaha att
servicen efter sina önskemål:

Då jag till hemtjänstassistenten timmar, för jag behöverjag ville minahasa att sex
dem för sällskapsskull Stinaoch plus det har jag trevligt med och Berit de tvåså
hemsamaritema. Ibland snackarvi skit...

länshuvudstadenI flertal exempel på maktlöshet närettges man
försökt gå till högre för hemtjänst får.klaga den Manort att man

säger inte så får ingentinghyresgästen någontingattmenar man
gjort, å andra sidan frustreradman blir och skriker, ellermen om
blir ilsken och skriker då händer ingenting. Några berättar också-

svårigheten kommunicera ansvarig: detmed den är ärattom som
ungefär med jag tycker hon baravägg eller äratt pratasom en
mesig, hon aldrig där vill ha i henne. Exempelär när tagman ges
också på hur förmåste till extraordinära vägaratt taman anser man

få det vill.att man
Flera dem vi intervjuat hemtjänst, också hem-har, förutomav

sjukvård. Dess uppgift sår, träning,regelbundet sköta sköta vissär att
stå på tippbräda, liknande. föroch Ment.ex. attsom oss som

intervjuat har det ibland varit få riktigtsvårt klart föratt oss var
skiljelinjen mellan hemtjänst och hemsjukvård går. Ibland verkar det

hemsjukvården också utför omvårdnad, hjälpa tillattsom somren
med uppstigning, morgonhygien enskildeoch liknande. Men för den
individen verkar kombinationen hemtjänst och hemsjukvård ochav
arbetsfördelningen dem emellan fungera, och verkar inte fun-man
dera särskilt mycket olika myndigheterdetöver äratt som
organiserar servicen, i fall någradet inga redovisarärvart som
problem med avseende på detta.
Som framgått det ändå många i påhemär moment ett som man

vissa håll inte kan få hjälp med hemtjänsten, läsning, föns-t.ex.av
Storstädning, Andra kan trädgårdsskötsel,sakerterputs, etc. vara

gräsklippning och snöskottning. bär sig då hem-Hur närman
tjänsten inte räcker till Det förefaller främst problem iettvara
länshuvudstaden, så mångadär ensamstående. På de mindreär orterna
finns informellt nätverk, bestående familj, ochvännerett av grannar

i utsträckning ställer ocksåI landsortskommunen finnsstorsom upp.
på försök den yttre hemtjänsten, nämndes tidigare.som
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Personal5.1.4

verkarhemtjänstenpersonal till gemensamtfåSvårigheten ettvaraatt
konstantförefallerDetalla kommunerna.problem i ettvaratre

mindre kommunernadet i demedanlänshuvudstaden,iproblem
deFlerapåproblemallt attframför är anserett personersommaren.

utanförhjälpfåsvårtdettimmar,och färre ärfått färrehar attatt
alls. Manhjälpnågoninte fårveckoroch de vissakontorstid, att

begäraundvikagradtill vissockså i alla kommunernaverkar att mer
ordna, dvs.svårtdetförstårförtider äreller ändra attattatt man

tidigareAnnavanmakt.för mångakännetecknassituationen somav
blivitdetmärktharhöststädningen,medalltid fått hjälp attmen nu

sinamellanambivalenspersonal, kännerrekryterasvårare egnaatt
bristandedebehov och resurserna:

förNejet hellerdetdärsamtidigt inte höravillfråga,inteDet dumtär att menman
kört.då det ärattvet man

högofta tilllänshuvudstadeniframför alltPersonalbristen leder en
hemvårdsbiträdenolikablir mångadetpersonalomsättning och att

detta,införvanmaktkännernattetid. Mångaspecielltkommer,som
Vissairriterad.ochblir grinighopplöst, stämningendet känns

andrahjälp, medansig sätterklaraförsöker ibland utanattpersoner
borolycka ochefterrullstolsburenVivianne,hårt hårt. sommot en

kontinuitet. Honsina kravavkall påvill intepå servicehus, an-ge
servicen ingensåkontinuitetblir det ingen gör nytta:attser

detni tilldet fårså jagochblivit tjurig... säger attJag nekardå, jag har att sesen
ska dumångadagarhurfolk de kommer:jag frågarbara stycken, närblir ett par
bättre,mycketblivitdet harhit....menidé du kommerjobba Och då det ingenär att

hardet.det

ansåg honhjälp hondenfick intesynskadad, attLillemor, ärsom
så här:gjordehonhemtjänst,ibehövde hemmet utanav

fåttintejaghjälp såharjag vill hademfast jagDet har hänt ibland attatt sagt
jaggjorde såfolk, såjagsåde harhjälp på tack att annon-ontatt omvaremorgonen

8 timmar då.får hjälpoch jagpersonlig assistent...tidningen efterseradei
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kommermånga olikaproblem med ha ärEtt attattannat som
ting påaldrig saker ochdeordning på sina saker,kunna hålla sätter

synskadade dettalådorna.rör till det i Förställe och är ettsamma
klaragånger försökermångamycket problem gör attstort mansom

slående hur dettapåbeskriverhemtjänst. Lillemor sättsig ettutan
för henne:problemutgör ett

det kommervill jag eftersomstädningochdetsåfår jag hjälp medOm jag vill men
ting påaldrig sakerochmig, förkaoset för detvå personal så blir det sätterrena

hjälperför detjättejobbigt,och det tycker jag när ärställe... är enen somsamma
två så säga.inte vadden gör,då vad gör, attvett.ex. vet menmanman

haiblandverkarpå personal i hemOmsättningen snarareens
personalbrist. Anna,bero enbartorganisatoriska orsaker, än som

hurbeskrivergång i veckan,städningennormalt får hjälp med en
viktigaför personalbytekänslig situationen kan poster:vara

barnledig, så ihemtjänstassistentensedanblevSå hade jag det då... mennu
påvarför dom hållerbegriper intejaghjälp två månader...hadejag intesomras

vecka.från veckatilländrarihop så domoch det här görrör nu,som

tillorganisation lederbristandesin hurVivianne utvecklar syn
enskildefår för denkonsekvenser dettapersonalomsättning, och vilka

individen:

sköterdetdehit ochhjälpermig,kommerJag oftastnöjd meddemär sommensom
ochschemaläggningadministrationochdär och sköterhelaalltså, de sitter neresom
deochMycket krångelväldigt dåligt...jag fungeraranställerfolk, tycker attsensom

folk inteoch kanskevikarieranställa fasligdå ska och sommassaenspampengar
andradirektmänniskor näranställainteoch att nyagenompassar pengarspara

dåhejd på detfolk, det ingenväldigslutar, och i början det utanvarmassavar en
fickoch dåframför alltrullande schema, nätterna,skulle det något sånthärvara

mig då och dethjälpteochdet tvåjag hjälp från varje komP-jouren, natt personer
pågå medskajag inteja, det tyckeralltså 28 på månad... manenvar personer

varendamednödvändigtvis måstekommavarför deegentligen... frågadeJag nya
passadedem.så detbarahaderullande schemaoch det deras de attattnatt var svar

ochgår bradem,detdetadministration,Ochdet typexempel,taskig att passarettvar
får hjälp.slcit vad densompassar somsen samma
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sådantpåverkasvårtAgnes visar på hur det kan system,ettattvara
tilllyssnaservicehusföreståndarensvårt fåoch hur det är attatt ens

klagomål:

med...HoningentingMen såskyldrar hon jag tycker det nästanöver, är att prata
här, honSåfinns detmed.alltid något och försvaradomhar sättaemot en annanatt

såhär, hon brasida.Man kan ärvarit hemsamarit, bara personalens sägahar hon tar
intechef, honhand ärhemsamarit inte kapabelhon är att attta om, varasom men

kapabeltill inte.det. Nej, det honär

och utbild-personalens kunskapEtt återkommande rörtemaannat
dehem,inte kan skötaning. Många på flickorklagar ettsomunga

aldrig byttens eller harinte dammsugarekan ihopsätta enen
handi-kunskapbristandeblöja ens. Likaså del derastar omen upp

tillgängliga förså de blirkapp, de inte ställer sakert att personenex
rörelsehindradebor där. familj där båda föräldrarna ävenI ärsom en

såi och händer, beskrivs detta här:armar

då, medpådet handtag dem...vi själva såanvändervi ölglas,När ärär mest men
dem,inåt...Dåhandtaget99 säkerhet,såställer de in demmed sägerprocents man

ihåg gångdu honkommer detnästatror attmen

inställning till sitt arbete.också personalensNågra tar upppersoner
egenvårdsfilosoñ ba-uppfattar det finns någondetMan sortsattsom

dedel uppleverpåverka. Enservicen inte själv kankom attsom man
dom inte tänkadå skavi ska klara själva,säger att ossmenoss

uppleverallting. Demig tillde ska tvingaheller eller nästanatt
villkor.servicen derasalltså inte att ges egna

integri-gäller hemtjänstenproblemområde detsista rörEtt när
endastoch ipersonalomsättningtetsaspekten. En stort settstor

funktions-denpå såkvinnlig hotar integritetenpersonal sätt att
mentalt och fysiskt,bådesig,hindrade ständigt måste blottapersonen

personal kön.människor, och förför männen motsattavnya - -
mindresynligt påintegritetshot blirEn orter.mesttypannan av
iblandfunderarhemtjänstomfattande behov överAina har ett avsom

tystnadsplikten:det medhur är
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träffar någon, det har varit någraJag tycker mig ha förstått ibland näratt man
jag något,och får till ja, denochden berättadedetgångeroch skulle berätta attsvar

blir lite betänkstm.Har detvarit hemmaoch lagt er och det klartär att mansom
och lagt oss Det klan alla fårvid det de har de varit hemma är attstannat att sagtatt

inblick förhållanden, inte så litet heller, och då tyckerviss i våra attmanen
många har jobbatinpräntasdet, demintegriteten lite i kanten. Hur avnaggas pass

dettaför medvetna detjänalite Hurbara ärextra.att omsommar passen

5.1.5 Sammanfattning

handlar främstproblem redovisats i detta avsnittDe attom mansom
innehållet i servicen, dvs. vadfå för hemtjänst,sig lite attanser

höghemvårdsbiträdena i uppifrånskall hem, ärgöra saintstyrt enens
vanligare ipersonalomsättning. problem hör också till deDessa

1983, Bartonstudier brukarinflytande Jacobssontidigare se t.ex.om
ofta till maktlöshet;1990, Leffler-Gelotte 1989. De leder man

ellerföga framgång, tillframhärdar med sina krav, medmen
ändå inteenkelt initiativ, eftersom devanmakt; slutar helt taman

fålyckatsupplevs leda till någon förändring. De personer som en
litei regel fått tilländring till stånd rörande sin service verkar ta mer

hårt, kontakt medokonventionella metoder, sätta hårt mot ta
rebellens inställning,politiker och liknande. förefallerDet am-som

problem.bition och energi måste för rå på dessaär attett
storstadsfe-gradhar vidare framkommit detta i högDet är ettatt
problem iPå inte alls dessade mindre harorternanomen. man

ofta nöjd med denutsträckning länshuvudstaden. Mani ärsamma som
gångermångapå hemtjänsten har,omfattning även om mansom man

allt de harifrån Många, framförrädd för den skallär att tas somen.
hemvårdare, på hur själv läggerexempel programmetuppger man

personalomsätmingen verkarochför den personal kommer,som
individenenskildefrämst problem på Denettvara sommaren.

får gehör för sinasig oftast påverkanssituation, därbefinner i manen
överklaga.fått har kunnatoch i de fall inte detkrav, genast, manman

missnöjd och hellerför dagen inte anledningOfta har taratt varaman
situationen utrnärks således för dessadärför inga initiativ, personer av

tiger still.hälsan som
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bero påkommunernaskillnader mellanviss del kan dessaTill
natur-harmindre kommunernastrukturella olikheter. I de man en

oftavård ochpersonalomsättning, på grundligt lägre att omsorgav
få påfinns för kvinnorjobbde enda orten.är attsom

utsträckningiockså hindrendet förefaller ärMen stor avsom om
beslutsfattare,avstånd mellanadministrativ Det kortareärart.

Socialtjänstmindrepåpersonal och brukareadministratörer, ort.en
nivåer. Demånga olikauppdelad i såoftast inteoch hemtjänst är som

sighemvårdsbiträdenstället förtill hemvårdare ihar tillgång anser
innehållet i servicen.inflytandeha överstörreett

admi-lösa dessaförsökthar dessutomlandsortskommunenI man
hemtjänsten förorganiseranistrativa problem att personergenom

personalomsätt-så harenhet. Påfunktionshinder imed sätten egen
blivit kortare. Däradministrationenavståndet tillningen minskat och
uppgifter, vilkethemvårdarehemvårdsbiträden ochhar också samma

hemvårdare.arbetarinnebär bådaatt somgrupperna
finns olika bud-administrativaolikaDolt i dessa systemtyper av

i servi-boddeNågra demtill brukaren.förmedlasskap av somsom
målsättningpedagogisk ba-fanns någonupplevde detcehus sortsatt

visadetill självhjälp. Vadinriktning på hjälpservicen, medkom man
inhämtamålsättning lagtsmissnöje med denna attutanatt uppvar
utnyttjarfrån de enskildaeller samtyckesynpunkter personer som

landsortskommunenhemtjänsten iuppläggningenDolt iservicen. av
personalallbudskap. Målsättningensidanfinns å andra attannatett
får be-klienten självtillhemvårdare inbjuderskall arbeta attsom

med.skall ha hjälpvadstämma man

behandlingVård och5.2

sjukvår-tilli förhållandeavsnitt behandlar inflytandevi i dettaNär
hälso- ochförmedlassjukvård de insatservi medden, avsommenar

reha-akutsjukvård,såledesHäri inkluderassjukvårdsorganisationen.
sjukgymnas-hemsjukvård,Specialistvård,olika formerbilitering, av

arbetsterapitik, osv.
iolikamellansjukvård varierar mycketKonsumtionen personerav

någon läkareträffatmänniskor inteundersökning. Här finnsvår som
på årligagårmånga år. Andrasjukvårdspersonal påeller annan
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medkontaktdäremellan ingenharkontrollundersökningar, men
hemsjuk-fråninsatserberoendedagligenNågrasjukvården. är av

vården.
förtidocksånaturligtvisvarierarsjukvård överKontakter med en

följdfunktionsnedsättningar ärDeoch avenvarsperson.samma
omhän-från det akutavårdkedjahelgenomgåttoftaolyckor har en
lands-regions- ochrehabilitering påspecialistinsatser,dertagandet,

hemsjuk-ochdistriktsläkaremedkontakttingsnivå regelbundentill
kontak-ofta haftfunktionsnedsätmingar harmedföddavård. De med

intensitet.varierandelivet,helasjukvården undermed men avter
barn,habiliteringsinstitutionerpå olikavistatssällan deInte har som

Stund-kontakter.medicinskaregelbundnaklarar sig idag utanmen
sambandsjukhus iperioder påtillbringattals har de under uppväxten

finnsintervjupersonervåraHosoperationer.ochellerkontrollermed
och inivåerpå olikasjukvårdupplevelserolikasåledes rad aven

koncentrerade.olika sammanhang
missnöje iskaparsituationerdebeskrivaVi skall först mestsom

infly-de olikavi påDärefter skallsjukvården.medkontakterna se
situationer.dessaframtandemönster växer ursom

professionellaRelation till5.2.1

sjuk-medkontakternahandlarområdenågotgradI högre än annat
hjälpsökandeihamnarkunskapsunderlägevården det sommanom

medspecialiseradeoftasjukvården experterklient. Inom möter man
uttrycksituation. Depåverkaavgörandemakt på sätt avett ensatt

därförformulerassjukvårdenmedi kontakternafinnsmissnöje som
trodd ochinte bliinformation,bristfälligofta i att tagentermer av

tillupplevelserförmedla sinainte kunnainförfrustrationallvar, att
felbehandling.igrundlagtsmisstroochexperterna som

återkommerintervjuntrafikolycka. IefterförlamadblevBritta en
tillinformationenhanteradeläkarnadåligttill hurpå gånghon gång

förlamadbliskullehoninformationen restenfickHonhenne. attom
tvålivet på sätt:av

läkare snabbt:ochinmig. En kommer sägervit rockmedlåg iJag sängen en
igen. JagSengick hanfrågor.någradudu inte, harsåhär blir ut grepsavbättre än
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på hjälp.kallaförlarmknappennåhelleroch kunde intefruktansvärd ångest atten
olidlig.heltkändejagPaniken var

medtalathardotter. Honfrån sinbrevfår BrittadagSamma enett
Nuinte bättre.blir dunudottern skrevochläkare att mamma, nu

livet.helalamblir du
lika till-intemotsvarande, änkan berättaFlera omompersoner

informeratmed läkaresambandiupplevelserdramatiska, attspetsat
dethandlarIblandfunktionsnedsättningar.bestående mera omom

påframförtsdenhuvudtaget ettinformation änpåbristen över att
Åsa, efternrllstolsbundenhosokänsligtochklumpigt sätt, ensom

hjämblödning:

fåttinteharjag intedålig. Det kan säga,varitInformationen har inte manmen
skullehur detfrågadedet.Jagigenomfåttpånågon detmed sättet prataattmanprata

i denlevdeåterställd.Dåjag skulle bli helt tronsadedetDåbli. manattsomvar en
inte bättreblir detsadehonundersökningpåjagSedan nästaår. attnågot när nuvar

kanske förförklarathakundedebittert,direkt nertryckt.Det ärdå blevoch man
självaintedet, kanskehur dehar dejag intemig. Men vetvet

tillstånd,sittkunnigMS och mycket togsvårmed egetGunnar, om
information:skaffa sigföraktiv rolltidigtredan atten

information ochomkringgårpatienterMångapå.jag fickbradet något sättInte var
vadintedevad läkarnanervsjukdom,det säger, vetorganisk ärde har menvet att en

ringdesedanmånader,jobbigasig tillinskränkte detfalli mittbetyder. Mendet tre
nej,ellerväl du barasåkanvad detjag gissar ärochjag till läkaren svaraatt omsa

tror.ocksåvaddetdå sadehaninte. Och ärfel ellerjag harsåjag attvet om

inte barablirsjukvårdenstillförhållandeunderläget i experterMen
funktionsnedsätt-självainformationenmedsambandisynligt om

behand-ochkontakteråterkommandemedi sambandOcksåningen.
oftadetDå handlarupplevelser. attvi likartadefinner omlingar

kunskaperderespekteratde inteokunniga;varit somattexperterna
genomgåttblför Ulla,Som tarrnopera-själv har.patienten enasom

tron:
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När gjort denhär operationenså faktiskt delrätttar stor tunntarmen.man man en av
fattas bitNär det denhar svårare vissa det här friaärrmen,att taen av man upp som

järnet, det finns två olika järn i blodet.Det gårpåHb-et,detandra fritt...ärena
Sengårjag på återbesök gång i och måsteveckan det något felsägeratten vara

för jag mår jättedåligt jättetröttoch och då han jamen, ditt Hb bra.är säger äratt
Sengår det två månadertill och då jag håret grund jag har bristvär-tappar attav
den. Och det jag förbannat inkompetent. Man måstefaktiskt tillär folkanser attse
mår braefteråt också...
Omjag inte det här jag får brist järnbrist de grejernasåoch här hadedevetat att av

återigeninte kollat det Och inte gångendet baradenhär dethänt...är
folkJag misstagkan och det ingen hargöra detäratt ärattanser sagtsom

omänskligt fela. Men då ska inte omkring ochspelagud. Ochjust denhäratt man
Ärkårandan, håller varandra det så någongjort fel kanatt attman om ryggen. man

väl detdå.säga

tillhörUlla också fördradem har svårt den attityd honattsom
sjukgymnaster:hosmöter

Det finns bra sjukgymnasterockså, jag tycker många demhar knäppmen av en
attityd till sitt yrke. De jag har träffat hardet. Det förbannathurtande.Jagär ettsom

inteklarar folk står ett tvåoch och och två, då blir jag baratjurig.när Manettav
upplever det på något det bara jaggäller har lärt mig någonting,ja, jagsätt att om
uppleverdem cirkusdomptörer och då ska sitta dendär sälen fårsom man som som
sill.

En dimension missnöjet i relation till sjukvården handlarannan av
mindre inte får för singehör kunskap,att attom man egen mer om

inte får gehör för sina upplevelser. vanmaktDenna form ärman av
speciellt vanlig hos lider svår smärta.personer som av

harMona, omfattande ledbesvär svåra efteroch smärtorLex., en
olycka lett till flera operationer. har många gångerHon upplevtsom

hennes inte på allvar. tolkas psykiska besvärDesmärtoratt tas som
och hon har haft svårt få hjälp med smärtlindrande mediciner:att

Jag i veckor på rehabiliteringen. Och läkarendär talade för mig detattvar sex om
psykiskt. Genom hon inte korn tillrätta medmig så det psykiskt, medanattvar var

jag förtalade henne det inte psykiskt, jag låstehar såhär Det sigäratt utan ont.om
totalt mellan Vi gick bara inte ihop. Och jag träffar sådanamänniskornäross.
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blirsig. Jagmig. Det knytersig förlåserdetjag har, dåriktigtintejag vet varsom
undan...jag gårslutenochoch gärnatyst

sådåligt skickjag i sådåsjälv. Förfå åka hemjagslut såbadoch tillJa, varatt
hadeochevighet. Jagmig för tidknäckerdomhär, dåskajag kvartänktejag att vara

dit...närjag komdärifrånnärjag kom änondare
deskull. Jag sägersäkerhetsförremiss till kirurgenskickade atthonMen sa

på kvällen,kom hanmig därdedig.så jag Men öppnatdär ska närlikadant upptro
haftmåstehaDuhadeaxel handjävligastedet denoch sade sett.där,läkaren att var

ju.hadejagOchdethan.fruktansvärtont, sa

dåsmärtattacker. Att mötasvårafortfarandedrabbasMona av
för henne:varit lättinteläkare harfrämmande

hadeskrek,vråladeochJagalltingvaknadejagPå lördag när nattsvart.varmorgon
Jagsjukhuset.dethuvudet ochtanke ihadebaraångest.Jagoch sånså varont en
medpå sjukhusetmåstehjälpa mig, dumåsteoch dutill kompisringde uppsaen
jagvikom ochOch hanjag i knipanågonting.Förjag mig ärmig innan upp,gör nu

inte andas...och kundeskrekjag vråladeochdörrama,innanförhann
år.under allamigkäntsköterskadåmig dethonMen somemot var entogsom

Nej, menademcntalsjukhuset.mig påivägdå skulle hanhakomläkarenSedannär
med såntingenting göraharför detdär attingenting göradå,Mona harflickorna att

slutadeoch detläkarenjagfan skavad görainte dit. Jamensåhon hördet här, sa
mig...kännerläkareväntademed vi somatt en annan

kunskapersinainte fåinformation,otillräckligfåAtt res-att egna
olikapå allvarupplevelser ärfå sinainteochellerpekterade tagnaatt
Tillsjukvården.tilli relationuppleverunderlägedetaspekter manav
medindirekt haraspekt endastytterligarekan läggasdetta somen
våraNågratillförhållande göra.iunderläget experter att av

på sjukhusfårbehandling debeskriver denintervjupersoner som
tillhänsyninteuppleverrutinbunden. De taropersonlig och att man

situation.personligaderas
rehabilite-påolyckatid efter sinlångganskatillbringadeLisa en

jobbig:ganskaupplevdetid honringsavdelning, somsomen

skulleveckoroch såmångaefterde idit lästekom manNär attpapperenman
detJag ärnågontingfel,och det.Detdet är enormt.kunna ston menar,göra ett
och såigångfåvisserligen måste dommänniskor, ochpå olikaolika ossså
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jag kommigjag i alla fall lärtdetjag lärt mig det har närvidare, jag attmen menar
nå-inteblåsan,och detproblemhem. jag hade väldiga medFör tömmaatt var

och slå såfram urinendå,sig bankaupplevelse. då skulle lärarolig För attmangon
plågademig. Domfor domurinblåsan.Och det fungeradeinte mighär på var-men

inte skulle lärasig dethär.vade utanner man

Efter dennaoperation.genomgåttValdemar berättar hannär enom
timme:fick han 4:esprutor var

skulle deefter sistagått och halv timme göraDå det hade nyttettsprutantre en
inte migde kundeganska väldigt Meningrepp skulle ellergöra ont.ont ge ensom

måstedeförst. Läkaren görahalvtimmeför det. Det skulle attspruta saenny
jag för-så,såblevsåförbannatOch gjorde hon. gjordeingreppet ändå. det Det ont
så fårhelsicke,dethur och hanbannadoch sadetill doktor det ärattsaen var

personalen.ingenmaktdet inte gå till, hanhade överattmen

förefalleropersonligt behandladupplevelser bliDessa attatt merav
egentligtarbetsorganisationregelstyrdhandla stel och än omom en
själv denkopplartill Valdemarunderläge i förhållande experter.

organisationen:till brister iopersonliga behandling han mött

Närfel pågjort väldigt mycket. Men detläkarna har faktiskt ärJa, systemet.nog
Då detavdelningar.jag förflyttad mellanolikajag sjukhusetsistsåblev varvar

ifolk inska alltidhjälp medallting såi med jag behöver sättaalltid så och attatt man
fattassjukvårdskrisen och detSen där och hörhandikapp. är attommanens

flesta avdelningarkommerfungerar. Pådeoch fast hur detpersonal mor-serman
två och dåkvällsskiftet klockanSåbörjarjobba klockan sju. kommergonskiftet och

sågårnågorlundai praktiken detförmiddagsskiftet slutaklockan fyra. Menska om
kommit. Och så slutarkvällskifteti och med då harslutar dom klockan atttre

arbetstid.på sinAlla kapar timmenattskiftet kommit.kvällskiftet igen harnär av en
under viss tid.få hjälpAnnars skulle kunna enman mer

vårdnivåer5.2.2 Relationen mellan

rela-frustration hörskapar mycketi sjukvårdenTill de inslag som
harintervjupersonervåravårdnivåer. flestationen mellan olika De av

få påfinnsbaraspecialistbehandlinghaft eller har behov attsomav
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för desynnerhetmånga, iregionnivå. Förochellerläns- som
fungeratolika nivåermellanövergångamadrabbats olyckor, harav
problemvarit ochdetandra harför flera ärtillfredsställande. Men ett

får bästadensignivå därtill denkomma veta atttror manatt man
behandlingen.

till felbe-själva lettenligt vad de säger,För del har detta, renen
handling.

ganska tidigtföljd dettaförloradeOlle har diabetes och en avsom
problem medfåbörjade hansmåningomSådet ögat.synen ena

också på det andra ögat:synen

så småningomgrejer då,sådanadärsmåblödningarochfick väl någraJag men
i X-stad. Minspecialistremisstillsöktedåfåjäklas markant.Jagbörjadedet enmer

måsteför detdet gick inteoch tyvärrmig direkt han,diabetesläkareskickadeiväg
sig hurOch då frågaderemissen.Ögonläkare skickar manmanuppen somvara
måsteÖgonläkare,tillfå digsig åt. vi måsteskulle bära Ja, han, ta enensa

Y-stad då...fick åka tillnågonstans,såjagremiss
åka till X-du intehär behöverfixar detnej det härjag kom dit hanMen när sa

gjordelallade,höll på ochjag. Domdå jag, tacksamför. Nej vad brastad varsa
dom inteDå kundetill X-stad. görasnabbremissdetoperationer, och såtvå vart

och du harinte bradet härkom så domdet där och jag utnågot när att sersamer
själv.fick bestämmajagchansen,Ochjagchans bådahållen.50 togprocents

minussidandå.hamnadejagOch såtyvärr

länslasarettet:Sara liggandeolycka blevEfter sin

Dettill regionsjukhuset. ärjag skulle få kommamig till såJag tjatade nervernaatt
finns pådetneurolog här,riktigdå ingenblivit skadadeoch har utanharsom

jagbrevskrivitför de hademigDå min dotter med attregionsjukhuset. ettvar
.blir duvarför kommersåhärdå hanmig dit ochså kördelite dålig, honkanske sa

fåtjatatjag hadeDå jaghände.olyckanvarför kom du inte attidag, när attsa
medicinareförbesvärligaliteskadorkanoch då sadehankomma somenatt vara

så.Denför, det baradet stårjag ärfall själv ochallaprincipfast, skulle klaraär som
till allt.får tjatamigJaghär sig intejag har hanbryrläkare om.

få remissenvårdnivå,tillproblemet med komma rättMen attatt
till tidenbegränsatspecialistbehandling, intetillleder vidare ärsom

olyckshändelse.insjuknande ellerför
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Stinas reumatism har smygande förlopp. Hon blirnärmastett suc-
cessivt och besökt specielltHon har flera gångersämre sämre. ett
reumatikersjukhus. får hjälpmedel,Där hon behandling, kan utprova
får kontakt fick kännedommed andra i liknande situation. Hon om
specialsjukhuset ditför komma måstebekant. Mennära attgenom en
hon ha remiss:en

Jag måsteha remissfrån inte gå till helst,läkarehärifrån Du kanförst.en vem som
Gårdå blir du du på aldrig dit, Fördomlasarettetså kommer du vägrarutan. att

skriva remiss.Men distiiktsläkaren han det...görut
går till min distriktsläkare jag skulle ha remissJag häri fjol du såI närstan. vet en

frågade då jag såhan vad skulle där. jag axeln. Ja,det härDå skulle ärgöra operera
jag får inte dig.sadehan, skriva du skall Men,remiss till digut operera saen om

jag, det väl inte dit och vila jag.du vadjag skall jag kanskeskaåka Jadär,göravet
hanskrev den mig ochdet jag gör.hanut vet att

Stina tycker själv till sådanhon haft kan vända sigatt tur ensom
distriktsläkare, läkare medger de på specialsjukhuset kanatten som

han hennes speciella åkomma. Hon kan berättaän vännermer om om
med sjukdom betydligt svårare med sinahaft detsamma som
primärkontakter Stina råd vil-med läkare. ofta dessa vänner omger

sigken läkare de skall vända till och när:

Är det i slutet på året landstingetsfår du väldigt länge, för då det slutvänta är
detMen i början pååretsåkandet ganskasnabbt...ärpengar.

Också Sara har svårigheter remitterad dit önskar. Honbli honatt
plågas periodvis någonstans såsvår värk tänk dig du har värkattav

små inte,du moln, sådet värkergröna ögonen,att attser man ser
intehar bara jätteöga. Det hela ansiktet... Duärett vetstortman som

du människa. du värkande böld.Du baraär äratt vet atten en
Denna sigtycker inte läkare på lasarettet bryrhon hennessmärta att

särskildalls. får tillHon det blir bättre hon kommatror attom enom
skrivarehabiliteringsinstitution, läkarehennes vägrar utmen

remissen:

Min sjukgymnast, till mig igårjag hostvå gångeri veckan,honär attsenastsom sa
jag det så måstejag hamåste ha läkare. För läkare inte klarardennaatt aven
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detvi får välrehabiliteringen,migförsökt få inSåhon har se,mennågonannan.
får hur länge...år till,dröjerkanske tre se

läkareförsökt bytadu[FrågarHar
jagsyndDethandet bara ärändå attsåmångagånger, ärfrågatharJag men

honom. Hantill ärmina brevfå allasåskulle du nogkopieringsapparatharinte en
deMen de äräridrottsmän.sådanadärsåmånga,Han har unga,jättebra. opererat

intressanta.såmycket mer

specia-koncentreradegeografisktolikatvekaningenDet är attom
intervjuper-våramångabehov hosviktigatillfredsställerliteter av

sjukgymnastik,rehabilitering ochgällamå sedanDet reuma-soner.
i åt-kommaSvårighetemasmärtlindring eller atttikervård, annat.

oförståendeigrundatkanspecialistbehandlingnjutande varasomav -
betalaoviljalandstingetsremiss,ovilja skriva attdistriktsläkares att

driverhurokunskapochellerspecialistbehandling enför manom
fmstrerande.mycketdärförupplevsfrågasådan som-

finnslänshuvudstaden ettserviceorten. Iipåtagligast dettaAllra är
vi hörtDärifrån harspecialiteter.olikamångamedregionsjukhus

Problemetvidareremitterad.blimedproblemenliteväldigt attom
iintelandsortskommunen,intervjuer inågrauttryckt ifinns men

meddettaMöjligen hängeri serviceorten.grad sammansomsamma
olikaochregionsjukhuslänslasarett,tillavståndetgeografiskadetatt

där.rehabiliteringsinstitutioner störreär

upphörbamhabiliteringen5.2.3 När

specialistbehandling ärvälfungerandeupplevelse hurliknandeEn av
medföttsdemflerafinns hosåtnjutandeikommasvår somavatt av
oftabamhabiliteringenviafår deUnderhandikapp. uppväxtenett --

utfomming.flexibelochkontinuitetgodstöd, medsådantomfattande
ålder.nårdedrastisktförändrasdetta närMen vuxen

be-Generelltfödseln.frånrörelsehindrad settGunhild är gravt
mycketganskapåverkapåverkanssituation; kanhon sig i avfinner en

honområden därtillhör de ut-sjukvårdenfår. Menservice honden
missnöje.trycker

årallaföljt migharbarnmottagningenbarnläkarehaft genomJag har somen
det18 år,blir är atti skolan,går närNär intemed somoch manpratat manoss.
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får liksom inte gådär ochrehabiliteringenmig i ställetdå.Men jaghugga Nu harav.
har varit olika läkare helabara dit gång år och kollar Detträna ärutan av.en per

tiden.

sjukgymnastik. Hon harGunhild får för litetycker också honatt
inte:minst det får honblivit lovad halvtimme i veckan, menen

Alltså, ibland kan dom ochinte jag skall sjukgymnastiken.Jag hur medsägavet
isjukgymnastik gångdom inte. egentligensåskall jag alltså fåibland kan Men en

på lasarettet...veckan
sååkahemifrånochfram och tillbaka liksomDet väldigt svårtför mig migär att ta

inte alla minagrejor, tippbrädeoch såntdär. De hardär. Och såhardom inte alla
varje gång.fram och tillbakaträningsgrejor,då skall släpameddomman

Gunhildeftersomspeciellt besvärandeDenna situation framstår som
slutade skolan:jämför med hur det innan honvar

allsde intebästa dom kundekommahemi stället.DetDet gör mansenvore om
varför jag får inga Detskolan. kom dom hem. har frågatslutat Förut Jag svar.men

så.Jagmig. frågar hur dom kan diskuteraingen kan Jagär menar, mansom svara
sitter. NärDet blirbehöversjukgymnastik ärnästan när attmer manmer man vuxen.

ringt ochfrågat denoch den, harbarn då sig. Man harär rör runtmanman man
vet.ingen Så jag inte dom självadet kanär vetsom svara. nu om

också hunnitGunhild. Hon harDiana i ungefär ålderär somsamma
jämföraoch kunnatservice bamhabiliteringenuppleva den gersom

blirden med vad händer när vuxen.som man
genomgick underskador. HonDiana föddes med komplicerade

rad operationer.uppväxten en

allting,ochoperationer. RyggenJag har varit mycket sjukhus. Jättemycket
höfter och allting. Och Gommen,tumör. tummarna...
Det harhållt påändafram tills kan säga.mannu

operationernaFråga: Vem skrevremissentill
först ingenmed där. Jagfickdet sjukgymnasten började detJa, väl re-var som

med bamläkaren.tryckte ochpratademissoch då det sjukgymnastenminvar som
där dom inte in mig, skickadedenvidare...Men tog utanens

sjukgymnastenkontaktmedFråga: I-lardu haft regelbunden
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jag.dom intel8 kommerjag efter det fyllthade det.Men trorJa,då mer,att man
vid 18,slutarSådom6 år här.bottdom inte varit endagångoch vi harHit har en

ungefärsamtidigt skolan.jag,mor sotn

Bristen sjukgymnastik5.2.4 på

oftastsjukgymnastik nämnsdetDet ganska typiskt ärär somatt som
vuxenåldem. Justochuppväxtårenpå underexempel skillnaden

vilja haskulleintervjupersonervåraflerasjukgymnastik någotär av
upplevssjukvårdssektomPå område inominget re-annatmer av.
restriktionerresursmässigaNaturligtvis finnssursbristen så påtagligt.
diskuterarsituationer,andrainslag också i närtett manexsom

sjuk-specialistvård. Meni åtnjutandesvårigheter kommaatt av
direkt beklagarintervjupersonernagymnastik område därdetär mest

bristen.
veckainlagdintervju varitvårförehade några veckorGunnar en

då skulle hanochfru veckaslasarettet. Hans semester passatog en
intensiv sjukgymnastik.fåatt

blev det nå-Intesjukgymnastik därskulle fåmeningen jagDet uppe.attvar
skulle jag fåsamtidigtrullstol ochskulle ordnaVarför jag inte. Domgonting. vet en

gjort.sjukgymnastik. Ingentingblev

maktlössig ibefinnerallmäntdemBritta är sett ensomen av
tydligastmaktlöshetupplevt sinområden där honsituation. Ett deav

sjukgymnastik.gäller just

ställenoch for-olikahar sökttill. Jaginte allsDen sjukgymnastikjag får räcker
jag behöverskrivit remissenläkarengår inte. Han,sökt få Men det attomsommer.

en deti veckanhalvtimmefå harsjukgymnastik jag inte Jagkan mennu,tag
ingentingpå.hinner man

med bristenmissnöjdocksårebeller,våraWaldemar, ären av
utnyttjalyckatshan hantyckerområdensjukgymnastik. På andra att
inte vadlivssituation. Menanständigtillfixa sigochbakvägar en

sjukgymnastik:gäller
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Sjukvården fungerar bra. När län sig bakvägarnasågår det smidigare.man
Men det mycket fallerar ändå inom sjukvården.är Då jag blev skadad försom
ungefär tio år sedanfanns tiddet med sjukgymnastik och Numera mer resurser.
finns det inte det. Det harvarit tal jag skulle få sjukgymnastik, jagattom mer men
får ingen.

Kanske illustreras den upplevda bristsituationen på detta område
tydligast Erik. Efter olycka fick han hjärnskada blav en en som a
gjort han helt iförlamad sidan. Han själv han skulleäratt tror attena
förbättra sin rörelseförmåga han fick sjuk-avsevärt om mer
gymnastisk träning. sjukgymnastik han får idagDen tycker han delvis

felaktig, framförallt alldeles för knapp. På fråganär vad hanmen om
skulle han 100 000 kommergöra kr. direkt ochsvaretom vann
bestämt:

Jag skulle skaffamig sjukgymnast kunde från till kväll,tränaenegen som morgon
hårt.köra riktigt

5.2.5 Inflytandemönster i relation till sjukvården

Vi beskrivithar de situationer upphov till missnöje i relationsom ger
till sjukvården. Men vilka initiativ resulterar detta missnöje i ochnu
hur framgångsrik i sina försök inflytandeär utövaattman

kanskeDen typiska missnöjessituationen handlar, framgåttmest som
det underläge upplever i förhållande till sjukvårdensovan, om man
Den professionella makten svår påverka. Detär ärexperter. att

därför typiskt initiativde ofta rebelliska till sinäratt tassom
karaktär. De två i den rebelliska situationen oftavapen som personer

bruk i sina försök påverka omgivningen kunskap dengör attav om-
situationen och ñxande via informella kommer väl tillvägaregna -
i påverka sjukvården. flestaDe exempel lyckosamtsträvan attpass

inflytande inom denna sektor gjort bruk just dessa.har Det ärav
kraftfullt ifrågasätta deras kompetens Ulla lyckats fåattgenom som

läkare och sjukvårdspersonal lyssna på henne och hennesatt taannan
kunskaper på allvar. Det lära sig bakvägama iär attgenom

Valdemar lyckats få läkarekontakt med han tyckersystemet som som
fungerar bra.
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punktenpå denOch detläkare.träffa ärhandlar rättMycket attom
framgångsrikt.relativtvisar sigfixandetrebelliskadet

de nöd-vårdnivå,hamnaproblemet med rätt attOckså att
individuellthanteralättastverkarremissema,vändiga att genomvara
tidpunktervid olikaolika läkaremedlaborerandefixande. Stinas

specialenhetenreumatiskatill denremitteradskall blihonför att
exempel detta.utgör gottett

alternativsigskaffaoftahandlarindividuella fixandetDet attom
viSommed.missnöjderbjuds ochsjukvård ärtill den som mansom

medkontaktikommaförsökenlyckosammagår de attutsett mer
drastisktpåocksådockfinnsläkare. Detandra ett mersompersoner

Även situation.rebelliskidessabehandling.alternativ ärsökersätt en
funktionsnedsättning ochderasinget kan görasDe vägrar attatt tro

ordinarieutanför denbehandlingsformeralternativadärförsöker
grundadeerfarenhetbeprövadochvetenskappåsjukvårdens

behandling.
relativtdenpå detta. Honexempel vägrarBritt accepteraär ett

till hennesintarläkarede flestahållningpessimistiskaochpassiva
medkontaktfåtthonVeckotidning harfunktionsnedsättning. Via enen

HonSverige.ibesökregelbundnapåutlandetiläkare, bosatt men
alter-denåtnjutandeiför kommaavsevärdabetalar att avsummor

också ringakanerbjuder. Honläkaredennebehandlingsfonnnativa
vill.hontill läkaredenne när

sjukvård honmed denmissnöjdhelthonintedet betyderMen äratt
sjukvårdsorganisationen:ordinariedenfår genom

ochde kanochVid skovmåstefinnas.Dom sprutorbehöverdom.Nej, jag att ge
andrahärskaffat denjag harAtti sig bra.sjukvårdenskov. Så ärlugna attettner

lä-denpåkommakommerOchjag demig sjäv. atttilldet attvården, är trorupp
inteskasjukdomMinidag.såmycket bättrejagvarförFörhar ärkaren rätt. annars

hållet.det

flerasjukgymnastik,vad gällerresursknapphetenOckså avsom
hanteratexempel påfinns detpå,pekatintervjupersoner attvåra man

fixande:individuelltvia

ärdet tackharsjukgymnastiken.Jagbristvara attverkligen mandetJo, vareär en
imycket folksåkännerbråkarsig till. Jag rättpå själv ochligger nästanochaktiv
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för detjag fått det,personligakontakter ärkan detledningen.Man säga äratt genom
för lite annars.

förkanaleretableradePåverkanssituationer, använda utövaattatt
sjukvården. Trotsrelation tillpåfallande ovanliga iinflytande, attär

ingenfelbehandlade harsigvåra intervjupersonerflera anserav
Ingensjukvårdspersonal för detta.någon läkare elleranmält annan

in-Och depatientombudsman.sig till någontalat dehar väntattom
handikapporganisatio-förmedlatvåra intervjupersonerblickar av

i desällansjukvårdsfrågor ganskatyder påarbete tasatt uppnemas
sammanhangen.

i sjuk-kraftfulltharvåra intervjupersonerEndast agerataven
på-politiskhandikapporganisation ochvia insändare,vårdsfrågor

smänupple-svårafå sinaproblemtryckning. Det Mona,är attvars
insändaremedHon harpå allvar beskrivitsvelser agerattagna ovan.

situationen förförbättrapolitiker föri direkt kontakt medoch att
sjukvården.inomsvåra smärtupplevelserpatienter med

sjuk-initiativ isåledes oftasituationi rebelliskPersoner taren
sigbefinnergenerelltvårdssammanhang. Men även settpersoner som

individualistiskastill väljerhälsan tigerpåverkanssituationer elleri
förefallerpåverka sjukvården. Detförsökerrebelliska denärvägar

medprofessionellai förhållande tillunderläget paratgrupperomsom
skaparför inflytandeformella,till andra,små möjligheter vägarmer

inflytandesituation.eller framtvingar denna typ av
kunnigaframgångsrika.alltid NärlångtifråninitiativMen dessa är
situationsinpåverkamisslyckas medindividualistiskaoch attpersoner

karakteriseraskanallmäntmaktlöshet. Deskapas settpersoner som
medmisslyckasmaktlöshet deupplever därförrebeller attnärsom

fortsätterintesjukvården. Deinflytande på attutanutöva ger upp,
tillfällighetingenDetskaffa sig kunskap och är attargumentera.mer

så ofta betonarrebellisk situationsig ibefinnerde ensom
funk-sinmedicinska kunskaperskaffa signödvändigheten att omav

ovan.tionsnedsättning se
allvar harinteellerupplevelser,De smärta annat, tasavvars

slutarvanmakt,blir oftaResultatetsvårare argumentera.att man
allvar.strida för bliatt tagen

honochpå detta. TrotsexempelRagnhild smärtor atttrotsär ett
på 4inte varit hos läkarenlindra har honkanvilka medicinervet som
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distriktslä-Anledningen hon inte kommer medår. är överensatt
blir inte så förnedrande ställaskaren. Hon trodd. För henne detär att

inte hon hellre kämpar medinför henne allvarexperter tar attsom
i tysthet.sina smärtor

vår diskussion på deI sjukvården har vi hittills koncentrerat ossom
initiativ och inflytande dettasituationer skapar missnöje och desom

faktum också denupphov till. Detta kan lätt undanskyrmna det attger
inflytandesituation vi kallat hälsan tiger still finns representerad i
förhållande till i vår undersökning, bådesjukvården. Många personer

och blandbland dem har mycket sporadiska sjukvårdskontaktersom
nöjda fårmycket beroende sjukvård, med den. Mandem är ärsom av

god kontakt medden hjälp vill ha, upplever haratt manman
anledningsjukvårdspersonalen sig inte ha någonoch tycker att

ifrågasätta hjälpen.
Låt avsnitt någradärför, för skapa balans, avsluta detta medattoss

reflexioner kring inflytandesituation i dettahur denna utser
sartunanhang.

område hemsjukvården. ochEtt där hälsan oftast tiger still Iär
urskilja vilka insatserför sig har vi haft svårigheter riktigtattstora

hemsjukvård.kommunens hemtjänst och landstingetsgörssom av
intervjupersoner alltidDetta speglar det faktum inte heller våra äratt

riktigt mellanklara detta. betyder också samarbetetMen dettaöver att
två perspektiv,de huvudmännen, våra intervjupersonerssett ur

myckna taletverkar fungera smidigt och flexibelt. Det om
gränsdragningsproblem samordningssvårigheter i dessa huvud-och
mannaskapsrefonnemas möjligen problem bästdagar är ett som syns
uppifrån, administrativt och ekonomiskt problemdvs. än ettett mer
problem för klientenpatienten.

glida med hem-Trots hemsjukvården tenderaratt att samman
i utsträckning klagomåltjänsten drabbas den förra inte alls samma av

från våra intervjupersoner.
Åsa, hemtjänsten fått henne överklaga beslutmissnöje med attvars

hemsjukvården:tilldelning hjälptimmar, mycket nöjd medärom av

hemtjänsten,Det har väl varit lite kontroversermed däremot aldrig med hem-men
sjukvården. fungerarDen bra här...
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jagIgår ringdedem.jag bervarieragårtid, detvisskommerDe att ommenen
jagvisstesåjagåttaprick halvhärskulle attville de var uppefaktiskt och att vara

då...
deförsenade,minutertjugoellerkvartdröja, de kan menIbland kan det varaen
jagsådå, detmiggardera ärvill jagvill. Så attjagkommaför det närförsöker mesta

de.till såkommerjagnågonting,på sägerskall bort om

hemtjäns-hemsjukvårdsåvälfrånhjälpdagligOckså harLars som
ten:

Distriktsmottagningenproblem.någrahafthar intetycker jag. JagbrafungerarDet
Ochsåntmig ochjag vaknar, tvättarmighjälpervarje dag och närhitkommer
domtider,inga fastasådär. Detoch ärhon lagardå, Samariten,hemtjänstenså mat

behövs.vadgör som

maktlöshetsituationersig ibefinnerbland demhellerInte avsom
någrafinnersjukvårdendelarandratilli relationvanmaktoch av

Ochhemsjukvården. äventillrelationiupplevelsermotsvarande
ellermaktutövnings-sig ibefinnergenerellt van-settpersoner som

hälsanin ihemsjukvårdengällerfaller vad sommaktssituationer,
still.tiger

åtnjutandeikommasvårigheternaockså avLåt attattnoteraoss
rehabi-imotsvarighetnågonharvårdnivå intebehandling på annan

ochakutvård-specialist-behandlingrehabilitering-vårdliteringskedjan
ikedja,genomgått denna t.ex.Deservice i hemmet. sompersoner

missnöjeartikuleratundantagsvishar baraolycksfall,medsamband
refereratsden typ ovan.somav

underlägedetoftamissnöjethandlar manframgåttSom omovan
lyckatsDeläkareallt möter.framförrelation tilliupplever somman

sigskaffadetgjorti regelsituation har attdennabemästra genom
detikanDetläkare.synpunkt bättrederaskontakt med arman ur --

relationimissnöjessituationersammanhanget värt attatt noteravara
hängerutsträckninglitenförvånandeossi försjukvårdentill

handlarDetläkarbyten.ochkontinuitetbristande mermedsamman
medKontaktvill ha.vårdfå denochallvarpåbli mantagenattom

läkarenbradenMenför detta.förutsättningläkarebra är enen
falli vissanaturligtvisdetävenochintebehöver omsammaenvara

medmissnöjd ärläkare ärHarunderlättar. manenman
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fårproblem;kontinuiteten som framgått ovan ettsnarast man
läkare.i kontakt medsvårt kommaatt annanen

oftadekontakternöjda sinaockså medFlera trots attärpersoner
något värde iinteLäkarkontinuiteten upplevsläkare.möter somnya

sig.
beroendemycketsin sjukvård hani relation till denTore, är av, en
detta:illustrerakanför hälsan tiger still,representant som

skriverförut och här. DomboddeBådedär viväldigt bra med läkarna. utDet är
hafthar vi detgånger.Detfleraboddeförut dehemoch sådär. Där vimediciner var

bramed.väldigt
numedVad för läkareni harkontaktFråga: detär

härifrån,flyttathär,därhan slutat dendet så olika så.Nu harJa är som var
jag...vikarierandetänkerväldär. Domknappt själva dom hardom ärvet vem

5.2.6 Sammanfattning

tillrelationenhar medvårdenmissnöje inomproblem skaparDe som
bristandevårdnivåer,mellanrelationenprofessionella grupper,

rehabiliteringochbamhabiliteringmellanoch glappet vuxenresurser
ñxanderebellisktioftakanaliseras påfallandeMissnöjetgöra.att

utnyttjandePåverkanssituationersituationen.för ordna denatt egna -
jämförelsevisinflytandekollektivtformella kanaler och ärav -

framgångsrikt lyckats utövapå område. Deovanliga detta som
ochkunnighetmedoftasjukvårdssituation harinflytande på sin stor

detta inteprofessionella. Närutmanat läkare och andraenvishet
vanmakt;maktlöshet ellerlyckats skapas

ochnöjdocksåfinns ärrelation till sjukvårdenI grupp somen
tigerhälsananpassad vårdpersonligtde får god ochtycker att en -

tilli relation hem-situationdennaPåfallande oftastill. möter oss
sjukvården.

på dettaframträderbilddenLite tillspetsat kan säga att somman
primärvård,välfungerandeflexibel ochområde är men enen

vård-högrespecialistvård. Påsvårpåverkbarsvåråtkomlig och
ditlyckas kommamån dei denvåra intervjupersonernivåer möter -

i skär-organisation. Det äroförståelse och stelbentprofessionell-
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ningspunkten mellan beroendet specialistinsatser svårighetenochav
påverka dessa maktlöshet och vanmakt skapas.att som

5.3 Arbete

Som på så många andra områden finns också gällervad arbete radi-
kalt olika situationer representerade i vårt material. ñnm deHär med
medfödda funktionsnedsättningar aldrig någothaft arbete, desom

förvärvat funktionsnedsättningar i kvarålder och har sittsom vuxen
tidigare arbete, de framgångsrik habiliteringgenomgåttsom
rehabilitering och har arbete de trivs Några våramed.ettnu av
intervjupersoner arbetar deltid, heltid; några löncbidrags-andra har
anställningar och några finns på Samhalls verkstäder.
Vi skall i detta avsnitt olika på arbetsmarknadensituationerta som

utgångspunkt för undersöka vilka inflytandemönster dessa äratt som
förknippade med.

5.3.1 Arbete utopisom

förstaDen situationen innebär vill inte någotarbeta, haratt man men
Önskanarbete. arbete har på falluttryckts olika I några harsätt.om

direkt framhållit detta skaffa arbete medveten strävan,attman som en
de projekt söker förverkliga. önskanI andra fall dykerett av man om

arbete först på direkt fråga, ofta med uppgiven suck hurupp en om
omöjlig sådan tanke är.en
Hans exempel på dem verkligen sökt förverkligaär ett som

drömmen arbete. Han rullstolsburen initiativrik påoch deärettom
flesta områden. Han beskriver livdet tragik i sitt hanstor attsom en
aldrig kunnat få arbete. Drömjobbet, han, skullesägerett ettvara
arbete inom någon idrottsklubb. l-lan regelbundna kontakter medtar
länsarbetsnämnden, inget händer. Han uttrycker också för attmen oro
arbetslösheten skall leda till blir passivhan och lat.att
Hans inflytandesituation kan karakteriseras maktlös;närmast som

han har projekt skaffa arbete initiativ, har ingenatt tar men- -
framgång. Hans farhågor bristen arbete skall göraattegna om
honom passiv och lat konkret föruttryck risken hanär ett att ut--
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vanmäk-maktlös tillförvandlas frånskallvåramedtryckt termer -
tig.

initiativkraftigalikaintearbeteskulle vilja haalla ärMen somsom
genomgåttålder, harsynskadad iblivitGunilla,Hans. envuxensom

detklarar honsynskadade. I hemmetför mestaanpassningskurs av
skullebra. Honfungerarhemtjänstenmedsamarbetehennessjälv och

så. Hondetskulle klaraarbete, omvilja ha attvet avett manman
det kännssjälvtyckersådant ochnågotblivit erbjuden attintehar

arbetsförmedlingen.medkontaktförmätetsvårt och att ta
förlamad iHan vänstersig Lars.befinner ärsituationliknandeI en

hafthar hanblev sjukhansedanhjämblödning. Inteeftersida en
något arbete:

ställerdetFörarbetsplatser. ärdelen, medpraktiskaden trappor...det somär
väl inneomöjligt. Domdetplaneradså ärArbetsplatsenhindret. är varattstörsta

längre.kom intedetskulle byggapå dom menatt en,ett tag om

ellerarbetsplatssin gamlamedkontaktingenhar hanNumera ar-
på-kanhanLarsområden tyckerandrabetsförmedlingen. Inom att

framställer hanskaffa arbetesituation. Mensinverka som enatt
detskulle jag,detvilja; ja,skulle hanvisstomöjlig tanke. Men om

så.gickbara
förblevreumatismhennesarbetesitt tidigareslutade närAnna

arbetenågotsökavarit talaldrighar detbesvärlig. Sedan dess attom
hondockångrar honsjukpension. Idag atthar honNumeraför henne.

accepterade det.

jagliksomkänneridag. Nuångrar att,ingenting, detDå gjorde manmanman
kommainte,definitivt trehel dag, ettmedarbete utskulle aldrig orka att parmenen

blirförtimmar,just,träffa folk. Ja,för fådag, bara mantimmar treett parattper
mer.ochmedunderfundkommitjagsjuk,detharväldigt isolerad ärnär merman

detinteHonskaffa arbete.aktivt attförsökinget trorAnna gör att
framgångsrikt.skulle kunna vara

vimänniskordenågrapåexempeloch AnnaGunilla, Lars är av
initiativvilja någotsjälvainteskulle ha arbete, tarmött sommensom

Manresignation.kännetecknassituation närmasttill detta. Deras av
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inte sig själv potentiell arbetskraft. känner sig värdelösManser som
på den arbetsmarknad så vill in på.gärnaman

finnerMen vi också vanmakt i denna situation; människor intesom
söker arbete, inte klandrar sig själva omgivningen. Ida ärutanmen

exempel på detta. plågas periodvis svåra ochHon smärtorett av
dessa omöjliggör för henne ha heltidsarbete.att att ettmenar

Sedan har jag sådanvärk såjag kan inte stilla. sitter jag stilla fak-Nuvara
tiskt, ganskalänge, ibland jag någonkan inte det, då får det inte finnas i när-men
hetenför dåmåstejag bådegråtaoch illvråla ibland...

Men hon skulle ändå vilja arbeta:gärna

Jag hadetänkt mina klaraoch sådär, kanskekundehjälpa tillatt om pappervar man
någotpå ändå. Det många har förståndshandikappade barn ochsätt är som

handikappadebam.Jagkanskekundehjälpatill timmartimmar härochett ettpar par
där. Jag inte slut.är

Tora tycker inte heller hon slut. Men hon mycketär äratt trots att
framåt och initiativrik på andra områden har bara käften iman
behåll kan allt har hon eller mindre sitt ak-göra gettman mer upp
tiva sökande efter arbete. medHon efter sin kontaktsenastegav upp
arbetsförmedlingen. Någon därifrån kontakt med henne för atttog

aktivt ville hjälpa just rörelsehindrade arbetsmarknaden:påutman

Så åktejag väl dit då och träffade vad jagden där människan.Då frågade hon
ville harjagNu glömt det kurs jag ville gå. Mengöra. vad det välvar, men var en
det alldelesomöjligt. Det gick inte, hon, för skulle hämta själv ochvar matensa man
jag måstekläs och och det inte alls handikappvänligt där. åt henneJagav savar

klä och på mig det behöver inte för det färdtjänstenochgöra göratt taav man en
matbricka med mig och kunnaskära det tyckte jag någon skullematen att annan

fick i alla fallJag inte dendär kursen...göra.

Bland dem upplever arbete utopisk önskannärmastsom som en
finner således fleravi olika inflytandesituationer. finns deHär som

inteförsöker lyckas, de maktlösa; inte initiativ förde atttarmen som
de sin funktionsnedsättning oöverstigligt hinder; deettser som re-
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omgivning inteoförståendeförförsökerintesignerade; de att ensom
vanmäktiga.inte slut; dedeinsett äratt

arbetavilja5.3.2 Att mera

riktigtinteändåarbetehar ärintervjupersonervåraFlera somav
skulledeltidsarbetehararbetssituation. Några tmed sinnöjda exsom

heltid.kunna arbetasig intedevilja arbeta gör,än ansermenmer
påsvårighetenoftadockförhindras ettattSådana avarrangemang

arbetsinkomst.medsjukpensionkombineraflexibelt sätt
kontorist:halvtidarbetarPer som

halvtid,vilja arbetaskulle jag änEgentligenlönebidragsanställning.Det merär en
inteskulleoch jagförsäkringskassanockså frånhalv sjukpensionjag harmen

tredjedelar.arbetatvåsjukpensionochtredjedelskunna få en
inteVarförFråga:

jagdäremotinte går,detdeförsäkringskassanoch vetfrågat sägerJaghar att men
går inte.tredjedel.Men tvärtomoch arbetatredjedelspensiontvåkan ha enatt man
jaghalvtid, arbetarskulle vilja arbeta änkonstigt. JagjagDet tycker merär menmer
det blirarbeta,jag inte orkaskulleHeltid, detsjukpension.får jag ingenhalvtidän

pension kanhalvräknajag dumt. Kanmig. tyckerför för Det ärmycket ut enman
tredjedelar...tvåfjärdedelarellerräknaväl ut treman

timmartvåarbetarHanregler.på dessaOckså Gunnar har stött om
in.MShansockså innanhadehandet yrke sattelärare,dagen som

för honom.mycketoerhörttvå timmar betyderDessa

vanligt för detintedefinitivtriktigt. Detinte det ärför övrigt ärMen jag vet om
inte.jagalls.Menheltid eller inteantingenskaarbetadu vetattpratasom

svårtdettyckerHanfirma. ärmedkonsult,arbetarBertil egensom
respektbristtolkarvilket hanuppdrag,tillräckligt medfå somatt

yrkeskunnande:sittför

handi-ifrånerfarenhetinte vill köpauppbyggtsamhället såTyvärr enär att man
jagkonsult då kanmigfråntjänsterköperAlltså, det innebärkappad. somatt man

Och detköpa.dom inte ärskullemig. Annarstjänsternaköperdomän avsommer
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detsamma erkänna dom mindrekan mig. Och sådåligaän de kanatt attsom att
mindre handikappadän får inte tjänstemänsamhällets vara...en

Vare sig det stelt regelsystem eller fördomarär människorett mot
med funktionsnedsättningar orsakar undersysselsättning, detärsom
svårt något åt. Pers, Gunnarsgöra och Bertils situation iatt detta av-
seende karakteriseras bäst vanmakt.som

5.3.3 Hälsan tiger still

Men också på arbetsområdet finner vi exempel på människor ärsom
nöjda med sin situation och därför inte har anledning någraatt ta
initiativ för förändra den.att

finnerHär vi flera de med psykisk utvecklings-t.ex. av personer
störning vi intervjuat. De har sysselsättning påsom omsorgemas
dagcenter, och i regel nöjda med sin sysselsättningssituation.är Lin-
da, berättar entusiastiskt:t.ex.,

...så jag håller och och stickarväver och håller på sticka filtar till U-ländema.att
Sådet jättekulär och det det roligaste jag kunnaär Det det roligasteväva. ärvet att
jag Men sticka, det väl sådär ñfty-ñfty, för detvet. är inte lika roligt.är Men som

vävning det jätteroligt.är För förr, jag 12-13 år,sagt, tyckte jag intenäratt var om
vävning, tycker jag det jättekul.ärmennu

Flera har förvärvade funktionsnedsättningar,personer som som
genomgått rehabilitering och därefter fått arbete antingen det
gamla arbetet eller något nytt också uttalat nöjda med sinär
situation.
Emma har haft diabetes sedan födseln och har efterhand förlorat

Hon trivs med sitt nuvarande arbete beskriveroch den reha-synen.
bilitering ledde fram till detta:som

AMI-S det förär och, vad ska det anpassningskurs. fårsäga, är Mansyn man en
liksom lära sig överhuvudtaget sköta det det gjort förut.att mesta av man
Käppträning det väldigtär mycket, ochpunkt får lära sig klara Manattman av.
kan inte det inte lärt signär det någongång.Och sedan det naturligtvisärman
inriktat påarbetsutbildningså kan kommauti arbetslivet igen.att man
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små-Såarbetsuppgifter.flerapåprövade EmmaAMI-kursenEfter
arbete hondetarbetsförmedlingen,hjälpmedfann hon,ningom av

idag.medså bratrivs
Efter vissalivet.irelativtsynskadaförvärvadeOckså Kalle senten

familjeföretaget:ledafortsättahan kunnatanpassningar har

tid allting,dettidigarejag sade attdet tarutmärkt. Men är attgåralldelesDet som
dåställd,och bli heltstådärfårochmister sinoch medin i det. Ikomma att synman

med tiden,kommersådantdetbörjan. Men ärohjälplig tillväldigt somär enman
sig.vänjerman

skola förpågåttoch harolyckasynskadadKalle blev enengenom
sigmeddelatocksåhar hanEfter detår.isynskadade avnästan ett

till andra.erfarenhetersina
meddeochutvecklingsstörningpsykiskmedMänniskor grava

sinmednöjdaoftastmaterial ärvårtde isynskador ar-är som
den.ordnaförsjälvakämpabehövtinte har attochbetssituation som
fåttolikapåde sätthurkan berättanöjdaidagAndra är omsom

idag.arbete de harstrida för det
sjukskriven hemma:längegickHonsvårMarie har astma.

någonting.måstefåjag görahemma,kanjag intejagochdesperatJag attsavar
sjukskriven.Detgårinte har närmänniskovärdevilketmåstefå somJag manmanett

jagruntomkring ochjobbarAlla andranågonting.iinte medinte. Manhar ärman
Även hit...intedet hörliksom,dåligjagdå ärbarahemmagick om

arbetsförmedlingenhennelovadeMaries sidafrånmycket tjatEfter
förverkligades:löftettid innanlångMen detarbete.ordna togettatt

förjagmåstedet säga,dåliga, faktiskt,ganskahar varitArbetsförmedlingen, dom
ringerföretagetblirah,detUtandugg.på företaget snart,inte jäktatdom har nogett

det.inteoch kan göraVi vågar intepådem.vågar inteoch vi stressasnartnog

hondatorarbeteharsig. HonlönadeMaries envishet somnumera
intensivatvå årMen detföretag.privatåtutför i hemmet tog avett

långt.såkommaförpåtryckningar att
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Ja, det väldigt ja,mycket hit och dit skulle betalaochochvar vem som,vem som
det hemsktmycket fruktansvärtjobbigt.ochturervar

alltsåDet inte företaget arbetsförmedlingen Marieutanvar som
upplevde hinder. försäkringskassan:Ett hinderannatsom var

Ja, för dom bara stöderdig till 150 får jobb. Jatack,dusäger att procent ettom
jag. Men inget inte jag skulle vändamig.säger Dom kunde tala vartmera. ens om

Dom visste ingenting och ingenting jag hemsktkunde det här. Det tyckteom var
dåligt, jag inte fick någotstödfrån såhemskt ville jobba. Jagdom jagnär gärnaatt

jag klarar inte hemma det viset, for det psykiskt hemsktjobbigthär äratt attsa,
viljahemmaoch jobba...

En idag nöjd sin arbetssituation Hon harmed Vera.är ärannan som
arbete på Samhall Tidigare ha-företag hon stortrivs med.ett ett som

de hon olika arbetsuppgifter i ville komma ochhemmet. Hon ut ar-
beta, tillfállet dök slump:men upp mer av en

Då, jag ramlade tjejrullstolen, hamnadejag på lasarettet.Det låg därnär ur en som
frågadevadjobbar du med;då, blir sånt snack.Hon arbetadepåSamhall ochdet där

det någontingför dig, någonting vändasig till. migdet Honär äratt attsa num-gav
jag ju, jagoch tänkte jag kom hem varför skullejag inte ringa. Jo,det gicknärret att

fick kommaoch gånger tyckte det trevligt.Jag två ochprya varvar prya

Både Marie och Vera aktiva initiativrika.allmänt mycket ochär sett
Kanske det därför skaffa via sinade klarat arbeteär närmastattav
rebelliska initiativ. kraft förDet krävs uppenbarligen hel del atten
sig den påtvingad arbetslöshet.vanmaktssituation skapasta ur som av
Men vi har ytterligare människor befinner sig isom enen grupp

hälsan tiger still-situation. situation,de nöjda med sinDet är ärsom
de inte något vi människor intehar arbete. Här finnertrots att som

önskar något arbete, de har sysselsättning ändå.
Mia MShar inte haft något debuterade. Honarbete sedan hennes

har inga egentliga fritidsintressen, Hennestycker attmen om sy.
dagar uppfyllda service får från hem-den omvårdnad och honär av
tjänst och hemsjukvård. inte alltför rikhaltiga tid blirDen översom
tillbringar sig i honhon med något hon tränat attatt trotsuppsy, som
bara kan använda handen.ena
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sig fram tillCP-skadad rullstolsburen, har kämpatSusanne, och att
överbeskydd ikvinna hon idag. Hon har kämpatbli den aktiva är mot
aktivt livvistelse på långvården. lever hon därfamiljen och Idag ett

förtroendeuppdrag hon har itid dehon bl mycketägnar ena
tid med något arbete.handikapporganisation. Hon sig inte hamenar

tidaktiviteter och väl lika myckethennesAlla gott etttar som
heltidsarbete.

5.3.4 Sammanfattning

presenterade infly-fleraPå arbetsområdet finns således de ovanav
tiger still,rebelliskhet, hälsantandesituationema representerade: re-

jämförelsesituation i medsignation och vanmakt. Men den som,
resignationen;typisk denområden, står framandra ärmestsom

brist på initiativ frånförstärktuppgivna drömmen arbeteom som av
ouppnåelig utopi.fåromgivningen arbete framståatt som en

ambitionerouppfyllda ochdet område där vi finnerArbetet är
föruttryckdrömmar tydligast artikulerade. Flera personer ger en

detönskan ofta konstaterandenstark arbete, med ärattom enom men
Å sidan inteomöjlig dröm. Uppgivenheten har sidor.två ena ser man

Funktionsnedsättningen blir tillsig själv värdefull arbetskraft. ettsom
Åmindervärdighetskänsla. andraabsolut hinder skapar dennasom

erfarenhet negativasidan finns bland ackumuleraddessa gott avom
försäkringskassa. Dessakontakter med såväl arbetsförmedling som
det just frånvarontvå sidor förstärker varandra. sällanInte är av
arbetsgivareinitiativ från myndigheter tidigareocheller som ger
själv omöjligtill resignerade sigupphov den somsynen

arbetskraft.

bostadsanpassning5.4 Hjälpmedel och

fullt med folk i hansvi kommer intervjua detNär för Tore äratt
distriktsarbetstera-liksomnybyggda hus. Hemvårdsbiträdet där,är
från hjälpmedels-teknikerarbetsterapeut ochpeuten, en annan en

fårrullstol. Hancentralen på länslasarettet. skallTore pröva ut nyen
mindre hinder ochprovsitta den stolen, köra sig överrunt, tanya

bra,det kännsolika arbetsmoment. Själv tycker hanpröva mestaatt



84 Bilagerapport 1990: 19SOU

inte minst teknikem fåenvisas med honom olikaatt attmen upprepa
rörelser och ställningar för stolen kan justeras ochatt se om anpassas
för bli bättre.att
Under tiden har distriktsarbetsterapeuten upptäckt uppfarts-att

till dörren slutar någon centimeter under själva dörrsockeln.rampen
Hon i området fortfarande fullt byggnadsarbe-som ärutrusar av

fårtare, på arbetsledare diskuterar med honomochtag enveteten
hur han enklast eliminerar dettaskall liten ribba onödigagöra somen
hinder för rullstolen. Arbetsledaren försöker först skämta detom
hela, inför den sakliga utläggningen arbetsterapeuten hantarmen av
sig och går för åtgärda det hela.omedelbartattsamman

intervjunInnan börjar dricker alla kaffe. Tonen vänligvi ochär
skojfrisk. Experterna påfrån hjälpmedelscentralen berättaattpassar

omlite för Tore någothjälpmedel kanske kunde förnya som vara
honom. Man antyder också fått krav på sigatt att spara pengar.man
Under den efterföljande vi hjälpmedelintervjun kommer in och

bostadsanpassning:

Jag får allt vill ha.
ÄrFråga: hjälpmedelscentralenbra haoch medgöraatt

Det sågdu väl. Dom haralltid varit glada mig. Distriktsarbetsterapeutenringermot
ibland fast det inte något speciellt.Och ibland hon förbi. Hon mycket hemär är var
till där vi boddeförut också...oss
Fråga: Jaghörde hon från hjälpmedelscentralen dom hadeatt ontatt om pen-sa
Har du märkt deharblivit snålagar. om

Nej, inte i alla fall. jag villDet bara ringa till distriktsarbetsterapeutenän är att om
hanågot.Men rullstolen väl det jag begärt.endaär

De allra flesta våra intervjupersoner använder hjälpmedelav av
olika slag. Med hjälpmedel olika fysiskavi i detta sammanhangmenar
ting kompenserar för eller påfunktionsnedsättningenar annatsom

avsedda situation. kan sigunderlätta Detsätt är röraatt ompersonens
rullstolar, griptänger, specialkonstruerade knivar. Men också om
speciella dammsugare för astmatiker, minibandspelare för
synskadade, varierar.datorer och fått hjälpmedlen IHurannat. man
länshuvudstaden hjälpme-har ofta själv direktkontakt med enman
delscentral, vilket också i landsorts-det dominerandeär mönstret
kommunen. På finnsserviceorten ovanligare. Därdettaär ett
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påliggerlänshjälpmedelscentralenhjälpmedelsförråd, en an-men
servi-många isåtillförklaringenKanske dettai länet. attäronnan
främsthemsjukvården,förmedlingviahjälpmedelfår sina avceorten

rullstolarhjälpmedlen tbasalaDedistriktsarbetsterapeuter. mest ex
rehabili-sjukvårdenmedvia kontakterregel fåttdock ihar man

teringsenheter.
bostad. Detsinanpassningockså någon formflesta harDe avav
servicehusihandikapplägenheterspecialgjordasig heltkan röra om

skåp,sänkbarahöj- ochäldre lägenheteranpassningareller genomav
utfartför in- ochomgjorda toaletter, osv.ramper

bostadsanpassning ochbehandlaavsnitti dettavi valtAtt att
regelidetförstadetorsaker. För ärtvåhjälpmedel tillsammans har
i bådamedkontakthararbetsterapeutoftast manenpersonsamma
dessapå bådainflytandemönstretuppvisarandrafrågor. För detdessa

likheter.områden stora
situationtypiskillustrerarmed TorebeskrivnaDet mötet enovan

slående huroftabostadsanpassning. Dethjälpmedel och ärgällervad
anpassningsåtgärderfått och dehjälpmedeldemednöjd är manman

till.återkommervitydliga undantagVisst finnsgenomförts. somsom
hjälpmedel ochpågenerella intrycketMen det är reageratatt man

flestadeungefärbostaden på sättanpassningar ossavsomsammaav
skaffatvidiskmaskin: Innanellertvättmaskinskaffatvinärreagerat
svårtvifått dem harvi vällite onödiga, attförefaller dedem närmen

dem.klaravi kunnatförstå hur utanoss
still-si-tigerhälsaninslag i denocksåillustrerarTore ett annat
initia-sällanområden. Mandessautbreddtuation tarär egnasom

bedömtnågonfåttharhjälp hartiv. Den att annangenommanman
åtgärdernahjälpmedel. Oftaanpassning ochbehovet provasav
smidigtbehov sätt.individuellatillochhjälpmedlen ettut anpassas

anpassning.motom i dennadetMen ärär experterna som
sigbefinnerallmäntdemissnöjevisar är settDe somsompersoner

påverkan. Dessaellerrebelliskhetmaktutövningsituationi aven
sinkunnasjälvainställning, vill överaktivhar styraenpersoner

hjälpmedel ochgällerockså vadaktivDärförsituation. är an-man
delhelfunderar överochinitiativpassningsåtgärder; entar egna

si-underlätta sinanvända förskulle kunnamedelvilka att egenman
ochinte baratackartuation. Man emot.tar
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framföralltDet missnöje visar handlarde aktiva personernamer
två saker påverka sin situation:det svårt för demgör attom som

tillgång på information byråkratiskt regelsystem.och stelbent,ett

5.4.1 Information

måsteFör själv kunna aktivt påverka sin hjälpmedelssituationatt man
känna till vilka själv funderaolika hjälpmedel finns. Men utattsom

hjälpmedeloch komma på detta svårt. Väl fungerandeär
uppfmnings-kännetecknas ofta det genialt enkla kräverav som en

förmåga våra inter-det vanliga. situationen förDessutomutöver är
lösningar påvjupersoner så olika stundtals svårt någradet äratt att se

hjälpmedelsbehov hjälpmedel krävergenerella. Fungerandeärsom
individuell inteanpassning, behövervad passasom passar en person

Till dettamed ytligt funktionsnedsättning.setten annan samma
kommer utvecklingen på område går ganska snabbt. Detdetta äratt

ständigt tillkom-svårt hålla sig informerad allt detatt somom nya
mer.

svårig-För de aktiva undersökning framstårmaktutövama i vår
finnsheten hålla sig informerad vilka hjälpmedel ettatt somom som

problem. rebellisk situation,Ulla, dem befinner sig ien av som en
uttrycker det så här:

träffatDet svårt information varit i Göteborgochvad finns. Jagharär att om som
kontakt medandra, så får jag reda på finns och då kan jagdet och det taatt

hjälpmedelscentralen på det självoch jag vill ha. jag inte tagit redavad Fastsäga om
skullejag aldrig hafått ingen hjälp.det.Men hjälpmedelscentralenär stor

andraPåfallande ofta medanvänder informella vägar, pratarman
vilkamed liknande funktionsnedsättningar, få kunskapför att om

hjälpmedel kunskapfinns. Ofta stimuleras sökande efterdetta avsom
den misstro rebellemasmyndigheter inte minst kännetecknarmot som
situation. Sara berättar:

Jag tänkte det ingen någonting. i alla fall inte vadidé be Deäratt vetatt manom
tänkSedan jag Då sadejagmed kompis har ledvärk.pratar att omom. var somen

jag hadenågra till mig och titta ochsådanadäreller någontingsåntdär. Såkorn hon



SOU 1990: 19 Bilagerapport 87

gått i två år ochmåste till. Då hadejagsade det du ha,det det du har läkareäratt
plötsligtSåmin och kompisarhadefått blev för bedrövligt.dotter hjälpamig detnär

Ochoch knivar.fick alltihopa: kranar till osthyveljag badet,handtagtill badkaret,
alltihop jättebraär

nyligensvår intervju hade honMarie har Vid tiden för vårastma.
förändratfått drastisktCentraldammsugare på sättnärmastetten som

situation tillhennes det bättre:

installerad.Centraldammsugare,Ja, vi har precis fått dammsugare, sådandären en
vilket jag inte kundeDet innebär jag inne dammsuger,kan kvar denäratt stanna

förut. i vanlig dammsugaredetFör allt det där dammsugerdammet ensom man
fick byta planñnfördelat filtret. väldigt dålig Jagkommer Det jagvart av.upp genom

hade lagtväldigt dåligt tills dammeti huset de dammsög,och ändåmåddejagnär
sig.

finnscentraldammsugarenFråga: Hur kom du på sådansakatt en som
hanringt, dendärhar stått i tidning. dendär. SedanharDet Deen annonserarom

medlemsregisterellerastmaföreningensförsäljaren, jag inte gåtthanvet om genom
hur gjort.han

skulle haMarie förstått vilken betydelse CentraldammsugareNär en
fåför hjälpte hennekontaktadehenne hon arbetsterapeut atten som

påfrån gick medintyg specialist gjorde kommunen attett atten som
och denbetala för anläggningen. initiativet hennesMen eget,var

nödvändiga slump.informationen nådde henne närmast av en
möjligheter tillslumpartat nås informationLika kan omman av

anpassning den lägenhetbostadsanpassning. fick hjälp medMona av
vilkahon bestämmanyligen flyttat in fick med ochHon själv vara

besvärades honanpassningsåtgärder Efternödvändiga. ett tagsom var
köksskåpen. Hon ringdeintehon kunde komma de övreattav

kunde stå på:för få pall honhjälpmedelscentralen att en som

ramla och slåheller. Då kan duMen herregud, dom, inte får du någon pallsa
istället...ihjäl dig. Vi och sänkerköksskåpenkommer

räknafrån Det baraJag fick bestämma början vad skulle göras. attvar uppsom
felväldigt bra.Det baravadjag och inte behöver.Den biten fungeradebehöver är ett

verksamhet vadaldrig någon upplysandeoch det dom går medär utatt somom
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finns. de kunde sänkaHade jag inte frågat jag aldrig fåttefter pallen hade veta att
köksskåpen.

5.4.2 Byråkrati

vill påverkaDet andra inslaget irritation för de aktivtskaparsom som
sin situation, vi medbyråkrati. I detta sammanhangär menar

ochbyråkrati försvårasstelbenta regler, initiativgör attsom egna
eller fördröjs.
Gunhild födelsen.svårt rörelsehindrad från Under uppväxtenär

hjälpmedelarbetade hennes aktivt anpas-.sningsåtgärder ochmedpappa
rullstol höj-olika slag. speciellHan har bl konstruerat ärsomav a en

fåGunhild försöker denoch sänkbar. Nu den trasigstolen ochär
reparerad.

ha, domDet lite kinkigt därför deendastolarjag kandom här stolarnaär äratt men
alltså gjort dom.alltså inte godkända handikappinstitutet. Detär är pappasomav

haft jag tioEnligt dom såskall det finnas någon jag har domklämrisk. Men sen var
år har aldrig varit något problem tidigare. Dom haroch klämt mig. Det har aldrig

plötsligthjälpmedelscentralen, heltalltid lagat dendär stolenåt mig på mennuupp
godkänd, sådeharhissmotom gått de den intesönderoch i och meddet ärsäger att
alltså.Jagharfår egentligeninte för helt plötsligtbyta det deras Nu,ärmotor ansvar.

haft i år precis stol...den ll ochdom harbytt och dom har grejat samma
finnsfinns specialgjord efter mig. DetDet ingen ersättning till den. Den är

ingen såbra.annansompassar

föreslagit henneGunhild stolhar andra stolar. Denprovat man
kon-fungerar Gunhild tycker självhyggligt,senast att pappansmen

ingredienser förstruktion bättre för föreligger allahenne. Härär en
tänkervanmaktssituation. Gunhild, och hennesMen hennes pappaman
hur dedå handikappinstitutet beskedstol ochgöra omen ny pressa

skäl för inte godkännaskall undvika den klämrisk har attman som
den gamla stolen.

situation för-reparation hjälpmedel därlust nödvändiga är enav
dröjning, frustrer-regelstelhet inkompetens upplevsoch mestsom

Mia, talproblem, träffar vi till-ande. rörelsehindrad medochgravt
i nöjda med sin si-med hennes bådaDe är stort settsammans man.
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invi kommersamhället. Menfrånservice de får näroch dentuation
ochbortblåstfömöjsamhetenhjälpmedelsfrågan är mannensom

över:tar

dennainterullstolVi har ärdet problemet.Hjälpmedel, det är avsomstora en
man tilljag påstårsåhär, ochsjälv,kan regleravilja haVi skullevärlden. somen

kanrullstol så honordnamånen,åka tillkanherrarnadär attenatt menmanuppe
får gåoch ändraSamariteninte.det kan domoch ändrahär,trycka knapp varen

grejOch så detställning.sitta i ärför jobbigtminut, för det blirtionde enatt samma
pååkerkälkbacke så honblir detmycket såden förhär bak. Rör ut, nerenman

kälkbackeåkthonflera dagarSenasti förrgår, det harhäntgolvet. att ner...nu
detjag vadgudherre ärreservdelar.Ja sägerdet inte finnsSå domsäger att men

månader Jagi fleratjatatreservdelar. Jagharkan fixaför verkstad inte nu.somen
ber domlappar ochskickarinte Jaggångeroch domvarit där ärhar treuppe

ringa...
distriktsarbetsterapeutenmedFråga: Har ni talat

Och dettimmeharfår inte dom. DomFörsökt, morgonen.tag enmanmen
till dem...skriva brevjag skalljag korn på idagMenär attupptaget.

byrå-fördröjasocksåkanmed reparationerService i samband av
Ingridinvolveras.instanserflera olikaregler kräverkratiska attsom

erfarenheter detta:har av

kan hämtabra. Mandet fungerarpåjag väl hjälpmedel härDet kan säga ortenatt
tilldet kommerdetväldigt bra. Men näroch det fungerar är värreoch få demhärut

jätte-X-stad så detimåsteordnasdåligt Såfort någotX-stad. Det fungerar tar
deeller vadgår varandra gör...lång tid. förstår inte deJag om om

liteDå skall detkrånglar.rullstolarskall anmälas någraSom detnär mer,varaom
ochkommerdirekt till denfår inte anmäladå blir det virrigare. Man servar,som
på någotsamordnaförsökerDe kanskeförst ochdebort till X-stad.till kontoretutan

bliinte jag behövaskaför den skullingetOK, det sägersätt. om, menman
mig.det häntfrån torsdagtill tisdag,sittande en somen

detförekommerbostadsanpassningfrågorOckså vad gäller attom
regelverk.byråkratiskatrasslar in sig iman

haråren. HonmedförvärrasStina lider bl.a. reumatism ensomav
fåttbor,villa där honbyggde deni samband medgång, att numan

hjälpmedochgick smidigtDet arbetethuset stor enavanpassat.



SOU 1990: 1990 Bilagerapport

tillvill Stina byggaarbetsterapeuts sakkunskap. Men ett rumnu
denövervåningen för skapa för änstörre tvättstugaatt utrymme en

för Arbetsterapeutenhon har idag och svårarbetad henne.ärsom
skullekom och tittade rimligt kommunenhem och tyckte det attvar

också förhandsbeskedbidrag för fickdessa ombyggnader. Honge
30 000 kr.denne kommunen skulle ställa medattav upp

Men så idag ringer då, har hand det här, ochden här sägerattsom ommannen
hade ifrån.jag inte få någonting huvudtaget.Länsbostadsnämndenska över sagt
fårJaha, först då förra veckanoch jag pratademed honom och veta attatt mansa

sågår rullgardinen Men,ska få hjälp och såringer du veckanefter och ner. saman
denjag, jag titta i alla fall. Jaghartycker du skakommahit och tvättstuga, ären men

sig ibannemig inte knapptkanvända den...störreän att man
frågadejag. det kundeKan inte överklaga det där beslutet Jo, göra,menmanman

förränpå först. Det skulle inte kommadå beslutetväntatvungen attnu var man
vecka 50...

vuxenhabiliteringDen skillnad mellan bamhabilitering och som
motsvarighetsjukvård hatidigare beskrivits i avsnittet verkar enom
erfarenhetharockså det gäller hjälpmedel. Några demnär avav som

hjälpmedelsituation försämrats sedanbamhabilitering tycker derasatt
tillräckligt medblivit gammal, hon harde Lotta inte såär menvuxna.

erfarenheter för jämförelse:dennagöraatt

Dåhjälpmedel.till bamhabiliteringen det gälldeTidigare kundejag vändamig när
sjukvården. Fast barn-hade liksom hjälp och stöd. Nu detärman mer

hjälpmedel sedaninte fått såmångahabiliteringen, där det lättare. Jaghar nyavar
dess.

upplevssituation på vadEn där stöter somsomannan man
villunderlätta hushållsarbetebyråkratiska regler förär när attman

går tydligenhjälpmedel. Därha hushållsapparater gräns.ensom
på:blDenna har Monagräns stötta

skärmaskin,förfrågade hjälpmedelville jag ha elektriskSist jag ringde och enom
ingagång. hon. du, hon,så jag inte skära limpa Nej, Detibland kan vet saen saen

vanligajag, ocksådom därjag dig förut. Jaha, tillhör detdet har sagtapparater, sa
diskmaskiner och hus-människor har, för det dombehoven alla säger omsom



SOU 1990: 19 Bilagerapport 91

hållsmaskiner.Allting, det standarddet,ocksåfor domär kan skäralimpor försom
hand.

erfarenheterDessa stelbenthet och svårförståeliga regler skaparav
inte bara allmän irritation. Några våra intervjupersoner kan inteav
låta bli fundera hur rationellt samhälletsöveratt ärsystemet ur syn-

Sompunkt. Valdemar:t.ex.

Det det här samhälletär det konstruerat inte själv får bestämma.är attsom nu man
skadetNu instanser Sånaskall läggasig saker rullstolar.vara enmassa som som

Jagoch kompis byggde rullstol. Det kostade hundra Och dåspänn.en treen en par
skulle jag bara få hjulen till min rullstol från hjälpmedelscentralen.Det mycketvar

och Skulle verkligen kunna mig bara hjulen detom men. man emotge var-
reglementet. Man skall ha hel rullstol. fick det på nåderJag hjuletten par som-
kostadetvå Såbyggdejag till och skulle hjul igenspänn. rullstol ha dåtusen en men

det Såjag fick helt jagrullstol från vilken plockade hjulen. Denstopp.var en ny
rullstolen kostadetolv kronor och plockadejagfrån den två hjul kostadetusen som
två Och det visstedom. Det tio brännaupp.tusen. tusen attvar som-

5.4.3 Sammanfattning

Ur våra intervjuer bilden relativt smidigt fungerandeväxer ettav
för hjälpmedelsförsörjning och anpassning bostäder fram.system av

Hälsan tiger still dominerande inflytandemönster. Menär ett sys-
punkter inflytandesynpunkt träder fram våratemets närsvaga ur- -

rebeller och påverkare söker initiativ. Svårigheten skaffata attegna
information och byråkratiskt regelrytteri blottas.
Systemet verkar fungera väl dvs. våra intervjupersoner nöjdaär

så länge det fungerar på sina och villkor. Men detexperternasegna
förefaller mindre väl skickat kraven från individuella ak-mötaatt

med idéer och ambitioner. Trots detta måste betecknatörer egna man
initiativde intervjupersoner i rebelliska påverkansituationerochsom

tagit relativt framgångsrika. Sämre går det i de få fall därsom
människor med mindre påverka myndigheter initiativ.att tarvana
Mia, hade flera veckor efter vår intervju inte fått sinännut.ex.,
rullstol reparerad och anpassad.
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Tillgänglighet5.5

och önsk-vilka ambitionervåra intervjuer har vi sökt kartläggaI
samhälletsvelat insat-intervjupersonerna har. Vi har bedömaningar

till dessarelationoch möjligheterna påverka dessa iattser --
önskningar och ambitioner.

materialetiOuppfyllda önskningar, och ambitionerdrömmar är
redanolika dessakoncentrerade till några områden. Ett är somav -
delta ikunnasådana handlar oftabeskrivits arbetet. Andra attom-

harDefritidsaktiviteter, kulturevenemang ochdel görata resor.av
bristandefrämstförverkligande blockerasdet derasgemensamt att av

fysiskt sig utanför bostaden.möjligheter att rent ta
problem.framstår därmedBristande tillgänglighet ettsom

frågamening; inteTillgänglighet uppfattar vi då i vid bara ensom
frågafysisk anpassning olika miljöer, också attutan cmenav somom

Idettamöjligt.deltagandetfå den assistans krävs för göraattsom
betydelse förbehandla direktavsnitt skall vi några områden harsom

ledsagarservice.tillgänglighet: fysisk anpassning, färdtjänst ochdenna

5.5.1 Fysisk anpassning

starkt be-ifysiska tillgängligheten omgivningenDen hos ärstort
i inter-påpekar dettaflesta våragränsad. De intervjupersonerav

inteförPåfallande ofta skervjuerna. dock detta avspänt, at:ett
intefaktum,Det ärsäga sätt. noteraroengagerat, menmansom om

situationen.personligadet eller relaterar tilldet denupprörs av
iengageradeTill och med de intensivtmest enpersonernaaven
till-fråganuppgivetrebellisk situation, Bertil, suckar lite när om

gänglighet kommer tal:

klassiskadudetområdet fungerar Men detI det här det väl i vet,stort sett.
infart, intetrottoarkantema. nerslipadehärvid vårmed De är annars...men

Det väldärTrottoarkanter förbannelse.till ärdet väl i andrastäder.I ärstan som
går.gränsen

bio,aktiviteter teater,frågar i olikavi deltagandetNär res-om
bristandedenfaktiskt inte mångaosv. det nämnerärtauranger som

ofta. kan möj-deltar så Dettill de intetillgängligheten orsak attsom
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absoluttillgängligheteninteförhålla sig såligen ettatt somserman
medtrottoarkanterför ochgår sighinder. Det trappor as-att ta upp

blirdetin påfrån andra. kan sig ävensistans Man restauranger,ta om
måstedåMenåka varuhissen.nödvändigt gå bakvägen och manatt

innebäradetta kanförnedringoch denvilja så mycket det besväratt
Är film ellerintresseradså där lagommödan värd. baraär av enman

fysiskadärskäl,flerateaterföreställning avstår menavman;
tillgänglighetsproblem är ett.

uppleverintervjuatvinågravisst finns detMen sompersoner
förverkligahinder fördirektanpassningbristande fysisk attettsom

för honomproblemet ärtycker detsina ambitioner. Tore störstaatt
toalettema.Problemetpå sig.och kan ärinte kommerhan rörautatt
redanhotell. Menboflygavill kommaHan attsemester,ut;

omöjligt:finner hani traktenbesök på varuhusgöra ett

lyftafruganorkar intevanlig toalettFör tillinte åkanågonstans.Man kan att en
någon-inte kan åkadet det,förhöjd här.Dethar toalett är värstamig. Jag att man

toalettendet finnasplatsminst, och såskatvå lyfter,måsteDetstans. vara som
också...

dendärdom hadetoaletten.Fastinte kommaPåköpcentretgick det sym-att
bedrövligt.fördet skulle gå. Det ärskulle fått hadörrenbolen. Man öppenom
jag domhandikappadeså ärhärräknarmed sådanadom kanskeMen somatt som

något...inte kommaska ut
Då domrehabiliteringen.gick toalettennärJag när varvet manvarman
Dåmåstefrån rullstolen.och flyttadei varderatjejer lyfte,två enenarmenensom

Såskaomöjligt.detjumig såoch dra byxorna ärsläppamed annarsneren arm
hur dom bärbegriperjag inteflygplan, detockså.Att detdet gå snabbt göra ett

sig åt...

bristandefrustrationpersonligomedelbarupplevtEn avsomannan
universitetsinstitutionstuderade vidtillgänglighet Ulla. Honär somen

hus:rullstolsanpassathamnade i ickeOchlokaler.fick lov byta ettatt
intenårrullstolen,med den härjag in i hissenkommerSom det såär mennu

då komhär ochdeninnan 2 längrejag hade änrullstolDenknapparna. var cmsom
pålyfte in denhanågon tvären...jagjag inte in då atttvungenutan somvar
hisskorgoch detinte kan inde störrekommit fram till sätta tarVad de är att ennu

till dörreni alla fallMen deskulleschaktet.for dyrt vidgafor lång tid och attär seatt
någorlunda...försöka detpå gång,de ska görabreddades.Och det är
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situation all-och ifunktionsnedsättningfödd med sinPeter, somen
fysisk tillgäng-bristandevanmakt,karakteriseraskanmänt sersom

vill leva:för det sociala liv hanlighet hinderettsom

ihusen.finns hissdet inteställendärsåopraktiskt. Alla dessaDet mycket ärär sorti
Ettbärasberoendejag ganskajobbigt. Att skatyckerDet är att ipp.avman vara

det hcla.Jagkomplicerarhiss.Detsläktingar bor i hus saknarflertal mina somav
tillgängligt.detåkaoch hälsapådomoftareskulle om var mer

tillgänglighetenfysiskaroll denvisa vilkenEtt sätt att storannat
möjlig-väl hartala hur det kanspelar närär att varmt vara manom

pågå konsert.het att en
sålikhet medIeller konserter.går inte ofta på film,Gunnar teater
påberorhan detvåra intervjupersonermånga andra säger attav

staden harikonsertlokalemaintresse. ibristande Men manen av
uttryck fårglädje Gunnar näroch denspeciella handikapplatser, ger

på:misteintebeskriver dessa konserterhan är att ta

fårullstolsbxrenkonserternaförmånen vid de härdenMan har att somstora
påflera gånger.haft nöjet få kommajag faktisktvissaplatser.Det harförtur till attav

Detsåattraktvt.kvinnapånågotbjudadenfina saken kanharDär att enmanman
innan.helaför dåmåstede köainte får plats,väldigt mångaär nattensom

ndivi-isvårttillgänglighetenpå den fysiska utövaInflytande är att
sågällertillgänglighetformer. Frågandualistiska rebelliska om

kollektivoftatacklas därförmänniskor ochuppenbart flera ensom
på-förintervjupersonerinflytandefråga. De våra agerat ettsomav

sigocksåfysiska tillgängligheten har vägarden använtverka somav
infly-företablerade kanalerdvspåverkanssituationen,vanliga iär

räkning.kollektivsförbygger påtande ettatt man agerarsom
handikapporganisationerständigt iTillgänglighetsfrågor diskuteras

rådi dessade aktivahandikappråd. Någraoch lokala rent avserav
bevakanybyggnationermeduppgift i sambandsin främsta attsom

frågor.dessa
Även inflytandesituation väljerrebelliskbefinner sig ide ensom

frågor..i desakanaler de vill påverkasådana när
skrivit flera insändare:Marie har, t ex,
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inte gå in isjälv, jag kanför migsåmycketmatvaruaftärerna.InteOm blommor i
domallergiska blommor,astmatiker barafall. Men andra äraffär i alla motsomen
jagtyckervia ombud.Det äroch sin påskmat,handla sinjulmatkanalltså inte utom

väl inteoch det skablomsteraffärerbedrövligt. finnsDetganska varaseparata
måsteintevi allamåstematvaruaffärema.Alla äta,ihablommornödvändigt menatt

Även jag har varitfaktiskt ochastmatikersåmåste ätafasthablommor. är manman
Och jagmatvaruaffärema.ipådom där blommornamångagångerirriteradväldigt

ja, dom andraoch dom närchefernahär i sägermångamedhar attstanutavpratat
ocksåha...viharmåste

riktigtinteFolkreaktion.ingenskrivit insändare det. MenSå jaghar vet nogom
det bra.Menpipig och sålite ärjag. dom ärJagvad är att tror atttror trorastma man

rejält dåliga.blirväldigt mångadethandlardet inte detär utanom

deallmänttillhörskrivit insändare. HanharOckså Hans sett vars
docksigstill. Hanhälsan tiger rörvi karakteriseratsituation som

ständigadehonomdåoch det ärofta utanför bostaden retat uppsom
eller brevinsändarevarkentrottoarkanter. Menför högamedmötena

från gatukontoretresultattill gatukontoret har än attgett annat man
trottoarkanter.dessasynskadade behöverdeartigt attsvarat

medproblemtillfällendetsällsynta finns närMen de äräven om
initiativ.rebelliskaindividualistiska,tillgänglighet löses medfysisk

ibodde högtfest hos väninnaSom Lisanär enupp,somenvar
saknade hiss:takvåning och huset

rull-rullaväldigt jobbigtvi tyckte detmånga såDet så att upptrappor varvar
ochbrandmanmedboddejobbettjej påstolen.Och då det väl engrannesomvar en
gångEnfyradå, förliten övning därvi gjordedet fixade dom så annanman.att en

tjejer hemmahosbaraViför mig förharjag efter polisenringt trappor.att ta ut var
kvinnliga,baraoch detbilarhadenågon. ringde jag taxi ochdomDå enont varaom

och dumsvängdOch detkvinnliga körde.manlig och så det bara var ensomvar
till.och hjälptekompolisen sådomjag och ringdeSådå togtrappa.

5.5.2 Färdtjänst

flesta deför deviktig rollspelarkommunala färdtjänstenDen aven
smidigt kanrelativtdedennavi intervjuat. Det är genompersoner

fun-färdtjänstenmed hurockså nöjdaFlertaletfritt.förflytta sig är
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klumpiga ochpåDe få klagomål finns i materialet ovän-gerar. som
vänligaliga chaufförer flera gånger berättelseruppvägs omom av

ochaffärersådana utanförhjälp och in i bilen, väntarutsom ger
sådanatyckshjälper till påklädning. Speciellt vanligamed ochav-

idärsituationer landsortskommunen och på serviceorten,i manvara
regel välbekant taxichaufförer finns.med deär som

lämpligtvissa färdtjänst inte alltidFör emellertid transport-är ett
slag.någotMaries svåra inte tål parfymerhongörastma att avorgan.

för henne åka kollektivtrafik.Detta det omöjligtgör att

också.fått dragit JagkanNej, jag har färdtjänst då, färdtjänstenharjag nermen
någonting.Annarsåka bil här,där inte använder eller hårvattenellerhan rakvattenen

meddom.inte kan åka Jagdom såntchaufförema,så innebär jaganvänder det attatt
kanbaraåka taxi fem ledig.ärom

helt beroendeeftersom honMarie använder alltså inte färdtjänst är
chaufför:av en

dåjagNej, det jag inte. jag fått bil försäkringskassanUtan hargör somavegen
den stårstill,använderför går sönder,det allra Det denbilenär sommesta. omom

jag dåmåste, färdtjänsten.jag måste mig, användaröraom

Om taxi då kan hon inte åka:fem är upptagennummer

då ledig.min hanNej, då sitter jag där. Då får jag försöka äromraggaupp man,
Annars ambulans.fall åkaså,måstejag till lasarettetsåfår jag i värsta

synlig uppleverfunktionsnedsättning inteAtt ha ärsomen grav
färdtjänstresor:Hilda problematiskt i samband medsom

efter taxiringasvårt, sånsakJag tycker varje gång det lika baraär attatt somen
mig själv och kännerskämsinomhämtarmig kör mig till sjukhuset.Jagoch attsom

lilla biten. Det härfärdtjänst denhärvad dom tycka. jag och åkerska Här kommer
boddehär. Förutflyttade sistatidenjobbar jag fortfarande. lättare jagmed Det är sen
taxidet såkort bithärjag på X-gatanoch då det i alla fall lite längre, är attmenvar

kundedet med mansjutton.Domkör inte En del sägergärna. är surasom
tuffat till migharjagnågot kvarter. Mentänkasig roligare körabaraänatt ett nupar
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roligaremig något äntänka att tajag ocksåsåjag kan att tvungenvarasägeratt
biten.lilladenhärfärdtjänstför kommaatt

förreglernagällerdetmellan kommunerna närskillnaderfinnsDet
för hurbegränsningaringafinnslandsortskommunenIfärdtjänst.

ochlänshuvudstadeniantaletmedanfårmånga göra,resor man
landsortskommunenår. I200tillbegränsatserviceorten är perresor

färdtjänstresor.för kommunensmilfyragäller vidare gränsen
två andraderiksfårdtjänst. Isig tillvändafårFör längre resor man
skiljelinjefungerardet kommungränsenkommunerna är somsom

riksfardtjänst måstebeställaFörriksfärdtjänsten. manattgentemot
i förväg.minst 14 dagarutevara ,riksfardtjänst,förgällerreglernasynnerhetoch iregler,Dessa som

hjärtsjukdom,svårharHilda,missnöje.hel delskapar ensomen
det så här:uttrycker

handpåsjukhusetmig tillintekanfärdtjänst. JaganvänderjagHäri egentastan
gångerde endaförsåriksfärdtjänst säga,ansökt någonjag inteoch har attomsen
mår. Jagdåligt hursåkötid. Mansålångdetvaritaktuellt såhardet varit vet manhar

detOch deti görmårhur jagbestämmajag sitterkan inte här morgon.nusom
jag liggerDå kanskeframåt.månadförfärdtjänstbeställasvårt sittaochväldigt enatt

aldrig.jagdethemsktbra.Menkanskepå jagsjukhus.Eller är vet

länshu-Ikommunerna.mellanvarieraravgiftförOckså reglerna
avgiftssystemmedhandikappbussarsärskildafinnsvudstaden samma

bussarmellan dessapåtagligblirPriskillnadenvanliga bussar.som
färdtjänst.och annan

nackdelarfärdtjänsten DeinflytandedåHur över manutövar man
medlikhetindividuellt. Ipåverkasvårafärdtjänstenmed är attser

iofta diskuterasfrågadettaanpassningfysisk ärfrågor somenom
vårasamtligahandikappråd. Ilokala treochhandikapporganisationer

förändringardiskussionerpågårundersökningskommuner avom
idiskussionengällerI taxan, annanfärdtjänstsystemet. enen

iochsamåkningmöjliggördatoriseratinförandet systemett somav
dentaxi. Menochfärdtjänstbussarmellanförhållandettredjeden
påkravetmissnöjemycketsåskaparriksfardtjänst genomsom

fårnivå. Härkommunalpåverkainteförbeställning kan manman
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handikapporganisationernassin förhoppning till de centralasätta
fönnåga förbättringar.skapaatt

stårflexiblaDen individuella lösning behovet transporter somavav
erhålla bidragbil. detta kantill förfogande skaffa Förär att manegen

byterdet bara50 000 kr.. ibland innebärhögst Men ettatt man
bilstöd. Enhar ansöktGöstabyråkratiskt system mot ett annat. om

användasvårigheterharutredning har gjorts visar han attattsom
väsentlig grad. Menikommunikationsmedel, dock inteallmänna
på han i längdenbeviljas bilstöd Gösta osäkerhan äräven omom

handikappersättning handentjänar på det. Det kommer reduceraatt
har idagför den bil hanskattebefrielse han harerhåller, bort denta

bensinbidraget försvinner.och

5.5.3 Ledsagarservice

i länshu-ledsagarservice endasti finnsAv de kommuner vi varittre
införa ledsagarser-skall dockvudstaden. landsortskommunenI man

inte mångafinns detledsagarservicevice 1990. Men där äräven som
fåsvårtkaneller detbrist på ledsagareutnyttjar den. Det är attvara

aktiv inommycketdet. Agnespå någon har behov ärnärtag avman
behovpå grund dethandikappförbund, och harsitt attstortett avav

såsig Hon här:kunna röra sägerute.

Det tyckerinte dom har lust.vi har lust ochmed det, det dom,Det närärvärsta att
såOchkan inte dom.utnyttja, vadå, vi kan,mångavilljag meningslöst, närär men

såskadet interinger och dom har lust,dom sägeratt vara...
mycket.jag skulle viljafått dragit in mångagånger göraJaghar när

går påverka:inte heller detuppleverHon attatt

skulle bli bättre,det, hon detharhandhar med henneJag att menpratat saomsom
bli såmycket bättre.det verkar inte

problemet så här:beskriverTora
på lager,styckenjättedåligt. Jagharfungerar det uppsattaJust namnsexsexnu

badamig ochfölja meddom inte kantill. styckenharjag ringa Trekan attsagtsom
därkvinnan sitterringdefrågat såjagtvå jag inte hardetpå lördag, är somsomsen
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på ledsagarservicen jag ringt till och frågadeoch talade för hennevilka hadeom
henne med i går kväll honhon hadenågra fler... tjej jag pratadeT.ex.om somen

då vill jagsadedet jag ledig lördagJag arbetar lördagoch ärnäratt ennu varannan
for mig fåledig ochdet fullt Så jättetoldg dagförståeligt. lördagarär är attvara en

ledsagning.

fleraringa till och beHon tycker också känns svårtdet att runtatt
hjälp:om

människanJa, jobbigt ibland det beror pådet dom liksom ingetär säger,menom -
sånt.Dåblir glad hörringer dom hör dig igen och då närsäger man manman av-

kanringa veckaigen.nästavet attman man

alltså spontaniteten, ochledsagarservice finns såTrots begränsasatt
få ledsagareinflytandet svårtliv på grund detöver är attattens av

vid de tidpunkter behöver.man
Även svårt få detändåledsagare tillgängliga, kan detär attvaraom

ledsagarenfungera. vadI viss mån beror detta på attatt man anser
Vivianne,sällskapsdam. Förskall till för: praktisk hjälp ellervara

hjälprörelsehindrad efter ledsagarhjälpen enbartolycka, inteär enen
miljöer:praktiskt olika ochordna tillgängligheten tillatt evenemang

någonstansDet knepigt skaåkakännslite på något I ochmedsätt. t.ex.att om man
det den haroch gå någonutställning eller någontingdå, såkrävs att personen
på heltungefär intressen jag själv trivsoch sätt änett annatatt ensamma som man

bådeoch, du behöverkanskemänniska kommer timme Det ärsom en morgonen.
den också där ochhär för komma in och iväg, denska göraatt varapersonen men

människa påharsocial och mental grej och det krävs då äratten en somman
medveten det stårvåglängd då för inte hela tiden ska attattsamma omvaraman

någondär och har tråkigt.

Agnes, rörelsehindrad, tycker tvärtom:ärsom

skajagnågonting Ja, fan, vadHar dom i då kan dom inte göra snart.ont varyggen
jag skaffa ändå.till, jag inte ha.Det kanmed sällskapsdam det behöveren

ledsagarservicen fungerar. OftafinnsDet de nöjda med hurärsom
trivs med,det bero på själv funnitverkar att person som manman en

till.ersättningoch ordnar kommunalmansom
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Gunnar exempel detta:ger

Det kortär och jag själv har fått hjälp bekantflicka,gott tillärsom av en systersom
simmade, och jag själv tävlade lite i simningen i handikappsam-ung man som

manhangtill för fyra, fem år sedan...Det där jag upptäcktehenne...Hon haren var
kommunal lön och hon har väl haft lite glädje kunna följa med mig påatt t.ex.av

och någon såroligteater rätt också.resa

Andra nöjdaär ändå. Det har fungerat både vad gäller omfattning,
förläggning i tid relationen till ledsagama. Gunilla,samt ärsom syn-
skadad, beskriver hur bra hon fungerar:tycker detatt

Jag ñck det hemtjänstendå det skulle skrivas på. Sen fick jaggenom att
kontakt medhenne harhand ledsagarservicenpåkommunen.Då harjag 20som om
timmar med ledsagartjänsten det heter. 20 timmar i månaden.Det har varitsom nog

jag överskridit ocksåatt det ingen någonting.är Men det fungerarsagtmen som
väldigt bra...Det kan stycken jag kontaktardå själv följerett trevara par, som som
medmig då.Jag med iär handikappidrottoch simmar, då harjag ledsagareFören
det.

Hur klarar sig då inte har tillgång tillnär ledsagarserviceman man
Begränsat sitt liv, på så avstår från vistassätt utanförman att attman
bostaden, eller ordnar det på något sätt Det naturligtvisärannatman
svårt hitta exempel på huratt begränsar sitt liv på grund attman av

inte har tillgång till ledsagarservice. Många sig tillman anpassar en
lägre ambitionsnivå och inte anspråk på delta i samhällslivetgör att

sätt andra människor. En del kan berätta sakersamma som om man
inte kan så ofta,göra inte varit bio flera år dett.ex. att man av
skälet. Andra saknar möjligheten komma i Många,att ut naturen.
framför allt på de mindre har anhöriga hjälper dem.orterna, som
Andra löser det med hjälp goda Valdemar brukar ivänner.av
allmänhet ha goda följer med,vänner samtidigtsom attmen menar
detta blir dyrt i längden:

Sen blir det så jag ska något, jaggöra skaåkatill eller jag skaatt om stanom om
någotgöra speciellt, då ska ha någon sigmed och dåpröjsar såklartman man

och bjuder något.
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på led-bristbegränsasmångaområdefinnsDet avett ansersom
alltframförinteProblemet attäroch det kunnasagning är att resa.

förkostardetställafå ledsagaresvårt attdet utanattär att upp,
ochsinbetalabåde kunnaFå rådmycket. har annan per-enatt egen

eventuell lön.uppehälle ochplus dennessons resa

Sammanfattning5.5.4

begreppet,användervimeningvidatillgänglighet, i denBristande
möjligheterintervjupersonersvåra attdirektpåverkar på sättett
inledningsviskonstateradeviSomprojekt.sinaförverkliga många av
handlarambitionerochouppfyllda projektmångafinner vi omsom

förverkliga dessa ärförhindrenEttfritidsaktiviteter och attavresor.
tillgänglighet.just bristande

paradoxaltliteförefallabakgrund attdendetKanske kan mot
till-bristandedendirektintervjupersoner nämnerfå vårarelativt av
Manförverkligas.projekt intedessatillorsakgängligheten attsom
tid,inteav, jag harblir intedetskäldiffusaallmäntoftareanger
deresigneratliteeller knyterdetgjort någothar intejag

funk-harfaktumtill detönskningamaotillfredsställda att enman
jagsånasjukdom,minmedomöjligtdettionsnedsättning somär

inte.gårsånt, detintekan göra
medantagligen atthängerrelativaDetta sammanoengagemang

Sådantindividuellt.påverkasvåratillgänglighetsfrågoma somär att
färd-utformningenochoffentliga platsertillgänglighetfysisk av

direktpå sättledsagarserviceför äroch etttjänstsystemet mersystem
helagällerfrågor. Depolitiskaområdenandrapå avgrupperän

denDärförsituationer. ärlikartadeavseendei i dettamänniskor
inflytandeformer.kollektivaviadempåverkanaturliga vägen att

dendärförpåverkankallatvi ärinflytandesituation somDen
uppgiven-resigneradeden litealternativ tillframstårtydligast som

handi-lokalai derollspelarTillgänglighetsfrågomaheten. stor
på någotMerhandikapprådens arbete. änochkapporganisationemas

dominerar.maktutövningformdennaområde det härär avannat som
tröghetermed deförknippadedärförinflytandeförHindren är som

Kanskepolitiska beslutsprocessen.i deninbyggdaeller mindreär mer
handikappråd,lokalt näriOlle,bästde representant ettavsummeras
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fårhan frågan det lätt få från politikerna förgehörär attom
organisationens krav:

Ja det relativt kan finns detär I alla fall påden tiden jag varit med.Visstsäga.man
väl frågor ganskasvåra tjat grejor såblirfå genomförda, med lite ochär attsom men
dom genomförda till sist i alla fall. bråkat i mångaår trafikljus i vissaVi har om
korsningar sånt vioch där. Nu finns del ställen, inte påalladom väl hel somen
begärde dom väsentliga fall. Såinte jag det sådelarnai alla tycker ärmest attmen
svårt. Det finns väl lite det härgranddär vi inte lyckas, precis alltöversom annars,
medriksfärdtjänst, färdtjänstoch kostnader.

5.6 Formella och informella stödsystem

våraI intervjuer inflytande ihar vi i första hand varit intresserade av
relation till ochformella faktorer organisation vårdsomyttre, av
service, tillgänglighet, intervjupersoner leverhjälpmedel. Men våra
naturligtvis sina liv också i informella sociala nätverk. Dessa utgörs

den familjen, kompisar, föräldrar, arbetskamraterav egna osv.
Givetvis har förhållandena våra intervjuer.i dessa också diskuterats i
Däremot inflytandeförhål-har vi inte lika systematiskt penetrerat
landena i sådana ingåendeinformella relationer. inte ställt likaVi har
frågor tillhur i förhållandemycket inflytande själv harom man
makenmakan, de kompisarna, hurföräldrarna elleregna som om
mycket inflytande relation formella myndigheter.har i till olikaman
Med tanke på det informellaservice, hjälp ocheller vårdatt genom

sociala formelltnätverket stundtals framställs alternativ tillettsom
bedriven sådan i offentlig vill vi ändå i dettaeller privat regi,
avsnitt något belysa bild informella sociala relationemasden deav
roll framträder i vårt material.som

5.6.1 I skärningspunkten informelltmellan formellt och

formellt aldrigDe organiserade hjälp- och servicesystemen ersätter
helt de uppstårinformella. typiska detTvärtom; det är att en
friktionsyta de in-vadmellan dessa. dras mellanEn gräns som av
volverade formella respektivetill detskallparterna anses vara upp

nå-idet informella gränsdragningStundtals bestäms dennasystemet.
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pådetfall etablerasandraförhandlingar, iregelrättaliknargot som
grunder.andra

innebärakan dettaboendeserviceSom såg i avsnittet attvi redan om
tillhänvisamedserviceimotiverar begränsningar attmyndigheter att

till denbidraochställabörmaken eller föräldrarnaden uppegna
få från hemtjänsten.skulleservice armarsman

från för-flyttadehonför Närsituationen Inez.Sådan är t.ex.
honhemtjänsten. Menfrån närhjälprelativt mycketäldrarna ñck hon

denna:gifte sig reduceradessenare

gjorde detDomhemhjälp.mycketfick jag hjälp medbodde själv i börjanNär jag
HanställaDå skahandå blev detvi gifteoch det och när upp.genastannat.osssen

100% gäller...till detställerdet. Hangör omupp
då. Men detalltlagaskall allt; städa,dom han tvätta,Men göra mat,attmenar

Sådetpå alerten. ärmåstehankrävandejobb därinte. Han harorkar han ett vara
fel det

hem-hjälp bådebehöverSvea. Honliknande situationI är aven
Påmorgonsyssloma.vardagligadehemsjukvården medtjänsten och

henne:hjälpafårdäremot det henneskvällar och helger är somman

får inteledig. Det ärSverkeringen hjälp är attfel, jagJag tycker det närär men
mig ochhjälpadå ska hanheller,självpå. Så får ingentänka han semester
går inte.vill, dethanochinte kommaför övrigt. kansköta det Han somom
veckabortvill åkahaninteanhörigaställer JagDet de omär envettur att omupp.

blivit erbjudenaldrigharJagoch bo här.kommadet finns någonavlösare kansom
det i alla fall.

derasinteförhemhjälpvilja haSvea skulleBåde Inez och attmer
också dedet finnsMenbelastade.och hårtbli så bundnaskallmän

formella hjälp dedenframförinformella hjälpenföredrar densom
boendeserviceavsnittetipåpekadesSomfå från kommunen.kan om
individuelladeupplevermediblanddetta atthänger att mansamman

detIblandhemtjänsten. ärtillgodoseddaför dåligtblirbehoven av
förkunskaperdåligaförhemtjänstpersonalen har attsåhelt enkelt att

dessa behov.möta
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Erik blind och utvecklingsstörd. bor tillsammans med sinHanär
fru i lägenhet. två gånger i veckanHan får hjälp hem-en egen av
tjänsten. Men fru, sig:sin han, skulle han aldrig klarautan menar

De på det vi har sådåligt personalsåvi kan inte få hjälp.med Menattmenar mer
det boendethär på tok för svårt mig. min fru skulle jag aldrigför Utan klaraär
mig...
De jag alla andra. Olika personalvarjeDe alla kam.är övertror att tarsom en

dag.För jag frågade skorna, varbörjadehärde förstadagarnaså de var harnär är
kaffekopparna.du jagJag inte och inte hittade jag till toaletten, hittadevet

ingenstans,så min fru...den hjälptemig hitta, detsom var
Jag överhuvudtaget inte blind där-nere.Jag harde hur det ärtror attatt vet vara

Jagfår alltså.Ungefär duprotesögon. ändahärifrånoch ändahit tänkeront somupp
dig migrän hjälpte ialltså. jättejobbigt. Personalen mig inteDet göraär att rent
ögonhålan, min Elsa gjorde alltså. De vågade inte ochdet detutan varvar som
rädda...

finnsDet de väljer inte erbjuden hemtjänst just medatt ta emotsom
tanke på de får individualiserad hjälpbättre och när-att avmer
stående. Den offentliga opersonlig. Det kan ocksåhjälpen upplevs som

människor i detständigt främmandetröttsamt att ta emotvara egna
hemmet.
Ingrid behöver också omfattandemycket hjälp. harHennes man

funktionshinder hjälpvilket beroende utifrån.de bådagör äratt av
de försöker det svårt:Men klara sig själva kvällarna, även ärom

Vi sadetill själva vi inte kvällarna. Vi tycker ha kväl-behövdehjälp attatt om
larna för ibland, det kommer isjälva, vi blir väldigt självaävenoss menom
bilden vi så ha något med barnenhär. Det ocksåroligtnär är umgänge närär att
inte någon villhär. har vissa grejer vill de ska haMan göra,är att sommanman
inom familjen...

hemsjukvård.Tore har hjälp varje från såväl hemtjänstdag som
Men på helgerna avböjt den hjälpen. Visserligenhar han och hans fru

sårskötsel,behöver han ochockså då hjälp med tvätt menmassage,
helgerna försöker fruhans sköta detta.
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fri på lör-mig liteoch kännaligga litejag villockså.MensmörjasdåJag behöver
bestämdtid.pådekommerligga lite längreDå kanjagdagoch söndag. enannars

dåochfredagkvällen ärnågontingellerfrämmandehaft litehändaDet kan att man
veckan.morgnaritvåfå ligga lite längredet braatt

ochformelltmellangränsdragningentillförhållningssättolikaTvå
of-de behövertyckerdesåledes:infonnellt framträder att mersom

arbetsbördaskall besparasanhörigaderashjälp för tungfentlig enatt
deförhjälpsådanerbjudentillnej atttackarsidan och deå somena

tidpunkter.vissavidhjälpeninformellaföredrar den
och in-formelltmellanvilketpåockså gränsendet finnsMen sätt

olikaoch dediffusblir systemenformellt luckras gränsen merupp;
förersättningerhålleranhörigasådantin i varandra. Ett närglider är

i detsiginsåköper sägaformellahjälp de utför. Det attden systemet
erhålleranhörigaharintervjupersonervårainformella. Flera somav

lösadettaintedocktycksallmänhetIanhörigvårdare.ersättning som
användsbetaltfårnärståendegränsdragningsproblemet. Att av
hemtjänst,fåskallinteförkommunen att merargument mansom

searbetsinsatsentillförhållandeminimal iersättningen äräven om
boendeservice.avsnittet om

infor-detochformelladetmellanpå vilketEtt gränsensättannat
myndigheterformellaanställdpersonalmella luckras är när avupp
närståendeuppfattasdeklienttill sinfår relationerså nära att som

ocksåetablerasolikapå sättmedför dettaOfta umgängetvänner. att
i vårtdettavanligtSpeciellt mate-arbetstiden. ärbetaldautanför den

utvecklingsstörning.psykiskmedmänniskorgällerrial detnär
kompisar.närståendeupplevsboendepersonalenHemtjänst- eller som

hinnasig förverkligen anstränger atthurMan har berättatt.ex. man
åkerpå arbetet,tidigareslutarhemhjälpen kommerhem i tid tills

disciplineringinteberorosv. Dettabrukartaxi fast de annars
föruttryckdetsida, attmyndighetens ärfrån formella ettden snarare

kompisträff medharManpersonlig.upplevsrelationen enensom
vill missa.intesom man

formellamellan detfriktionsytanhanteraolikaVad dessa sätt att
helt lättinteinflytandesynpunkt är attinformella betyderoch det ur

de harfrån närahemtjänstpåkravetbedöma. Man kan ensommerse
frihet, rättpå störrekrav attdemanhörig hjälper ett mersomsom

betyderMen detvardag.anhörigassin denochbestämma näraöver
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väljer bort frihet. Dehjälpeninte de väljer bort den formellaatt som
opersonlighetochbundenhetupplever de väljer bort denattsnarare

för personlig ochtill förmånformella hjälpen erbjuder,den mersom
flexibel sådan.

mellanuppluckringdenInte heller det självklart gränsenär att av
utökatvissa fall innebärinformellt kan skönjas iformellt och ettsom
baraså mycketinflytande. Informella relationer innebär änmer

innebärpåverka denna. Dethjälp möjlighetinstrumentell och att
behovoberoende, haberoende ochkänslomässiga bindningar där att

komplexitetsgradsådanioch behövd, vävs mönsteratt ett avvara
inflytandesituationer vifånga idet svårt deär typeratt att avupp

områden.på andraanvänt
några in-ocksåsvårt förstå detDärför det heller inteär attatt ur
demarka-hållafinnas behovtervjupersoners synpunkt kan ett attav

Ulla harinformell hjälp klar.tionslinjen mellan formell och stort
får och harformella hjälp honhjälpbehov, missnöjd med den ettär

kompisarinte dra in sinavill ändåinformellt kontaktnät. Honstort
medvänskapsrelationerintimahjälpredor eller byggasom upp

hemtjänstpersonalen:

svårt.Jagharpå hemtjänsten.Detkompis medde jobbarJag vill inte ärvara som
kanske så denfått hjälp. detnågon jag träffat jag Men ärdå,vän attattsom genom
liksom inteinställning till det jag har. Man närinte har vetsompersonen samma -

vid sidan Manviss relation,den jobbar såhar om.annanen senenpersonen man
blir det baraskilja på förgår inte. Man måste detkan inte ha bådeoch, det annars
jag.tyckerdålig hjälp. blir skevt,konflikter då blir detproblem.Eller Detoch

5.6.2 relationerFöräldrar-barn

Övergången för-frigörelse fråntill vuxenlivet förenad medär en
imedfödd ellerharäldrama. våra intervjupersonerDe ensomav

ellergenomgåttocksåfunktionsnedsättning harbamaåren förvärvad
specielltkanfrigörelse. Dennahåller på genomgå sådanatt varaen

funktionsnedsättning,derassvår för då föräldrama, grunddem av
problemsvårigheter ochfrån deupplever skydda dembehovett attav

Vuxenblivandetlivsina självständigade i barns vuxna.somsom ser
medungdomarförkan därför svårare processvara en
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situation låterfunktionsnedsättningar för andra. Detta ärän en som
självbli innebärsig beskrivas i inflytande. Att att tatermer vuxenav

beroenden levt iför sin livssituation, sig debrytaatt manansvar ur
bam.som

i på-i medelåldern. befinner sigSusanne dag i Honär snarast en
påverka aktivinitiativ för ochverkanssituation där hon ofta äratttar

minns sin bam- och ungdomi handikapporganisation. När honen
förföräldrarnas rädsla låtabeskriver hon den kamp attmotsom en

levahenne hand:egen

den hjälpte migVid 20 årsålder fick jag folkhögskolekurs. Detgå attvar somen
folkhögskolekursen korn jagvåga lite Jagfick mitt självförtroende.Eftermera. upp
då skrekmin ochpå långvårdsklinik. erbjuden lägenhet,Jagblev rrien mammaen en
långvården...rakt jag fick inte den. ville hamigDe nära,ut att tapappa

skulle jag få åka medHuvali vad jag gångblev överbeskyddad. En engen,
mig såmyckethandikappförening ipå julfest. Den dagenproppade grötmammaen

vi fick vi kom framsåjag skulle Och förstakunnaklara mig heladagen. det när var
fullt lotterierfast detñck jag mig heller,Julgröt. Inga ha medgröt. var avpengar

Och fick jagskulle ha. intedär. fick inte bestämmavilka kläderjagJag en-varaens
brinna...hemma.Tänk, det skulle börjasam samammaom

tillbaks påOckså kanAgnes i dag i medelåldern. Honär se en upp-
föräld-anstaltspersonalfylld från såvälväxttid överbeskydd somav

rar:

som ingeninga kompisar,Jag hadedet väldigt jobbigt tonåring. hadeJag att vara
garnmelmodiga.Domtillsammansmed. föräldrar förstod ingenting.DomMina var

trodde idiot tiden...jag i huvudethelavar

gjort medProblemet dyker också i de intervjuer personerupp
självständigfundera påidag 20 år. börjatDe harär runt ensom

andra arbeten.skaffatillvaro; flytta hemifrån, byta bostadsort,att
sådan flyttningföräldrarnas ovilja utgöraOfta dock stöttaatt ensynes

hinder.stortett
hemsjukvården,får hjälpbor hos sina föräldrar. HonLotta menav

hjälpen. Honvardagligasköter deni övrigt det hennesär mamma som
på flytta hemifrån:har funderat att
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Men det kan svårt.Man kanskeinte heller vill bo på såntdär servicehusettvara
för pensionärer.Det kan problem behöversåmycket hjälp. Jagnärettvara man
skulle behövahjälp jag vaknarochåkeri till mitt hjälpnär arbeteochjag behöverväg

jag kommer hem...när
harJag jämt. Någonmåste hemma mig, det går intemedmamma vara an-
Om jag boddesjälv skulledet inte räckameddenhärhemsjukvården...nars.

detMen alltför enkelt bindning tilldennaatt tro attvore
föräldrarna skulle upphöra istället låter det omedelbaraom man
hjälpbehovet det fonnella Frigörelseprocessenövertas ärsystemet.av

komplicerad så. material fleraDessutom finner vi i vårtänmer
exempel på uppenbart självständiga olika sättunga personer som
vidmakthåller hjälpande till sina föräldrar. Denrelationen
rebelliske Valdemar detta. Hans kommerexempelär ett mamma
periodvis och bor med honom. Hon hjälper honom med
hushållssysslor medan hemtjänsten till personligakoncentreras den
hygienen med villden Valdemar mamman. Underinte ha hjälp av
vissa perioder, efter sjukhusvistelse, detärt.ex. en som,mamman
enligt Valdemar, räddat honom från hamna långvården.att
Ylva utvecklingsstörd. Hon på dagcenter och bor själv-är arbetar

ständigt något stöd från landstingets omsorgsorganisa-sigutan vare
tion eller kommunens hemtjänst. Hon upplever honatt som vuxen
lyckats distansera sig från det liv handikappad hon levde somsom
liten hon fick sin skolgångnär på skolintemat. Den uppenbaraett
kompetenskänsla det henne självständig dock betingadärattger vara

den hjälp hon får sinav av pappa:

Jag får från dagcentret fredag. Alla får jagLapp hem. mina hem.pengar pengar
själv.Sköter Löser dom såntFast betalarhyran.Räkningarochut posten. pappa

såjag slipper tänka. Får inte ha så Sättain påmycket hemma. dom banken.pengar
Utlandsresa...
Pappahjälper mig han.Behöver Sedaningen blir borta, jag harnärpappaannan.

mina två bröder. Brödernahjälpamig borta.Kuratom behöverjag inte,när ärpappa
det behöverjag inte tänkapå...

Även vi, med istöd våra data, kan hävda omyndigför-att ettom
klarande överbeskydd från föräldrar stundtals förekommer viser
också på självständiga funktions-människor medprov vuxna
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ilångtföräldrarsinastöd frånerhållernedsättningar uppegnasom
föräldrarhjälpvaletpåminnersituationendenålder. I avsenarevuxen

tidigareinformellt viochformelltmellangränsdragningdenom
flexibelt ochpraktiskt stöd ärväljerberört; ett mersomman

hjälpsystemet.formellafrån detkan fådetpersonligt än man

relationerinformellaVanmakt i5.6.3

förinflytandeforrnervåraanvändasvårt attDet är, sagt, att sexsom
nätverk. Detsocialainformellaiinflytandesituationenbeskriva

frågat iinteintervjuervåravi imedbaraintesammanhänger att
uttryck förocksårelationer. Detpå dessa ärkaraktären ettdetalj om

någraiMenoftarelationer är.svårtolkade dessaochkomplexahur
relationitydligtrelativtframståttändå situationenpå harfall vi stött

kategorier.till våra
hjälpavi ber demhemsjukvårdenfår vi närInga-Majs ossavnamn

funktionshindermedmänniskanågonmedfå kontakt somgravaatt
ochmedelålderniHonhemtjänst. ärutnyttjar kommunensinte yngre
förocksåsläktingkvinnligmed äldrebor tillsammans svararsomen

med dennaIntervjunbehöver. ägerservice honden hjälp och rum
på sittinneInga-Majträffa ärlåtainte villsläkting, rum.somosssom

hjärn-någon formInga-Maj harförberättarSläktingen att avoss
entydig diagnosNågonskolåldem.diagnosticerats underskada som

tillsam-botthar honbarndomtidigSedanaldrig fått.dockhar hon
inte harogift ochsjälvsläktingen,kvinnliga ärmed den sommans

några bam.egna
be-släktingensvi förstårMenträffa.får vi inteInga-Maj själv av
påhonvistasPå dagarnaliv.isoleratmycketleverrättelse hon ettatt

låserlägenhetenlämnabehöversläktingensitt den vårdandeOmrum.
förvirrad ochtotaltbeskrivsInga-MajInga-Maj.inhon an-som

förstår vihenneberättasepisoderi några desvarslös. Men omsomav
myndig-olikamedKontakterutvecklingsstörd.hon knappast äratt

släktingen.skötsförsäkringskassasjukvård,hemtjänst,heter av
Intepåverka dessa.kunnanågotpåverkar inte sättInga-Maj själv

liv inrättashennesverkar detsammanhangandraheller i omsom
viNärbehov.ellerönskningarhennesbedömningarutifrån egnaav

denintrycketvifårutformas närmast attdaghur hennesfrågar om
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tillmed uppgiftbevakarekvinnliga släktingen sig att attseser som en
råkar illaså honInga-Maj inte något handgör ut.attegen

Inga-Maj för släktingen intemedVi får, ingen kontakt attsagt,som
fårinformation viträffa denvill låta henne. Men genomoss

självmöjligheterfåpå Inga-Maj harsläktingen tyder attytterstatt
initiativ ochnågrasituation och sina behov,definiera sin ta egna

vii dekännetecknas,påverka sin situation. Dendärigenom tenner
tidigare vanmakt.använt, extremav

Till följdträffar vi tillsammans med hennesKatrin enavman.
epilepsi och harrörelsehindrad, besvärasbilolycka honär gravt av

hongår förstå vadtalsvårigheter. Det dock bra sägeratt om man
tillfällevi sällansig. Menförsök formulerahennesväntar attut ges

för hurständigt och talaravbryter hennetill detta. Mannen ossom
dåligt för henne ochochsin situation, vad braKatrin upplever ärsom

sig.myndigheter skötermissköterhur olika
hemtjänst.hemsjukvård ochhjälp frånKatrin har ganska mycket

be-med dessa,dagliga kontakterDet nästanär mannen som genom
från myndigheterna.hjälpenför och utformningentiderstämmer av

påverka detta.lite förKatrin själv ganskaVårt intryck görär attatt
korrigerasmärker vi hur hennesPå flera punkter avsvaregna
erfarenheter,vi frågar gäller hennesdetnäräven egnaommannen,

lehonsvårtbedömningar. Vi harupplevelser och än attatt annatse
möjlighetvanmakt. Hon saknari situation att taextrem egnaavver en

situation ochsinsjälv bedömainitiativ, får inget för attutrymme
påverka den.

infly-situationerKatrinsbild vi får Inga-Majs ochDen är urav -
naturligtvisvinegativ. Samtidigtsåledes klarttandesynpunkt är-
dimensionerfinns andraockså i situationermedvetna dessaattom

andrainågraintervjuer. Merförmått fånga i våravi inte änuppsom
sökaomöjligthär käntsintervjusituationer har det närmareatt

framstårförinformella förhållandende sompenetrera osssom
vanmakt.

5.6.4 Sammanfattning

vardagligaistöd denhemtjänstboendeserviceSpeciellt vad gäller
hjälpsystemet infor-och detformellalivsföringen kan vi hur detse
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ständigadetta tillfall lederI någramed varandra.mella konfronteras
balanstilli andraskall vad,förhandlingar göra att ensomom vem

bedöma vadutvecklas. Attarbetsfördelningdär slagsupprättas en
inter-för vårabetyderavseendei dettagränsdragningarolika

på vi inteberoendebådedock svårt,inflytandevjupersoners attär
familjära rela-informella,på deingående detta ochsåfrågat attom
inflytandesitua-kategorier förvåraså komplexationerna är attpass

svåra applicera.tioner är att
Åtminstone formellnej tilltackavaltfall självi de där attman

hjälpdeninflytandesig ha bättrevi överhjälp kan att menarse man
formella hjälp-från detnärstående denfår frånserviceoch änman

Å hjälp detflexibelochsidan kan utökadandra avsystemet. meren
människan medsåvälföröka valfrihetenslaget sätt attettvarasenare

för anhöriga.funktionsnedsättning desom
skapasinflytandebristandefall vinågraI mönsterett somavser

överbeskyddgäller detinformella sfáren. Detupprätthålls i denoch
självständighet förochvuxenblivandeföräldrar försvårarfrån som

kanvanmaktoch denfunktionsnedsättningarmedungdomar som
definierar si-ochi informella relationer där andra överuppstå tar

funktionsnedsättningar.för medtuationen personer
in-dra detta ärtorde kunnagenerella slutsatsDen attmest avman
Vivariation.uppvisarinformella nätverkflytandesituationen i stor

omyndiggörande,ochrelationervälfungerande, flexiblafinner både
avinslagbådeskönjavisällan kanförtryckande sådana. Inte

bundenhet ochochsidanflexibilitet åömsesidighet och ena
relation.sidan i ochomyndiggörande å andra sammaen
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inflytandeHinder för6

funktionsnedsättningarmedmänniskorInflytandesituationen för ser,
Utifrånområden.på olikaolikaframgått lite ut enovan,som
likväl någrasigutkristalliserarolika områdenamellan dejämförelse

kraft påolikamedverkarinflytande. Degenerella hinder förmer
olika formertill liteupphovOch de tenderarområden.olika att avge

fyradiskuteraskall viavsnitt närmareinflytandesituationer. I detta
ochområdenolikasigdeför inflytande, hurhindersådana yttrar

människor medförinflytandesituationengällereffekter detderas när
diskuteravi skallhinder ärfyrafunktionsnedsättningar. De pro-

socialaserviceorganisationfessionalism, regelsystem, samtav
handikapp.föreställningar om

Professionalism6.1

Vadprofessioner.benämnasiblandbrukarOlika somexpertgrupper
meningarolikadet dockråderprofessionellkännetecknar gruppen

Berglind Pettersson1989;Claessonöversikt,för t.ex.seom en -
professionellaföranvänderkriterier avgränsa1980. Vilka attman
nivå och medvilkenmedandra hängerfrån sammangrupper

utförs.analysensyftevilket
tillrelationenstudera hursyfte i dennaVårt är att pro-rapport

människorfallklienten i dettaförmöjlighetenpåverkarfessionella
sininflytandesjälv överfunktionshinder utövaomfattandemed att

egenskapernågra depåsyftet vill vi fastasituation. I det somta av
vård- ochinomprofessionellaförknippas medvanligen om-grupper

sorgsområdet.
kunskaperexklusivaharprofessionensådant känneteckenEtt är att

högreförvärvasKunskapernaspecialområde.sittpå genom
förutominnebärakademisk ochofta attutbildning. Denna är man

visstsigtillgodogörocksåfärdigheter ettsig vissatillägnar att man
teorivetenskapligstundtalsinkluderarDetta synsätt somsynsätt. en

ideologiocksåtillämpas,teknikerför debasen somutgör enmensom
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se Gustafsonmotiverarlegitimerar den verksamheten t.ex.egna
1981

betoning serviceinrikt-Ett inslag i denna ideologi starkär aven
detningen. Professionen upprätthåller moralisk ärattnorm omen

ledmotivet för den profes-klientens bästa drivkraften ochutgörsom
aracti-sionelles these dictate only that theverksamhet: notnonns

tioner high-quality work, but hedo technically thatcompetent,
interest thanadheres service-ideal devotion the clientsto to morea -

1964, sid 140. Det finnspersonal commercial profit Wilensky ett
kallorientering i denna servicein-inslag altruism slagsettav - -

sig arbeta främst förriktning. Den professionella gruppen menar
egenintressen.klienten, inte för sig själv materiellaoch snäva

sanktionerad.Den professionen bedriver socialtverksamhet är
riktigt profes-Andra människor upplever rimligt och dedet attsom

försionella får på gäller. Grunden dettaverka de villkor är attsom
efterfrågade i samhället.de tjänster professionen tillhandahåller är

ocksåNågra författare harDet finns behov professionens tjänster.av
framhållit föreställningar på dettamytiska inslaget i dedet sättsom

Läkare ine barasanktion professionella verksamheten.åt den sesger
mellan liv och dödkontrollerande hälsaandras utan passagensom

gudomlig viljalllich 1978, Wiienskyexekutorerpräster avses som
utifrånOlika omsorgsprofessioner bedömsa.a.. vård- och

kärlek. Kärlek univcrsellt,associationsbanan service är ettomsorg --
legitimitetopolitiskt detoch positivt värde sättet ger pro-som

fessionen Mc Knight 1981.
professionenkraftI sin sanktionerade kunskap kan utöva auto-av

förupprätthålla regler verksam-nomi; den möjligheter självattges
autonomi- ochheten och själv yrkesutövningen. Dennakontrollera

någraden utgörandemaktposition följer detta ses av somsom av -
Friedson 1970.själva kärnan i professionella verksamheten.den
påOlika avseende hur väl dcyrkesgrupper skiljer sig med upp-

fyller hårt professionaliseraddessa kriterier. Som exempel på en
vård-inomofta läkarkåren. Andra ochnämns om-grupp grupper

eller semi-sorgsområdet halvprofessionella ellerbenämns ofta
varierandeparaprofessionella. uppvisar i utsräck-Dessa grupper

ning sammanhållen utbildning, teorier,egenskaper högre egnasom
serviceideal. hartekniker, speciella etiska och Däremotegna normer



Bilagerapport 115SOU 1990: 19

yrkes-kontrollera sinochsjälva regleraden maktde sällan att
läkarna.tillkommerutövning t.ex.som

följderspeciellafåryrkesutövningeninslag iprofessionellaDessa
kun-deñnitionsmässigt, detill klienten. Denne saknar,relationenför

Därför harhar.professionelladenskaper expertenexpertensom
problem åtklientensdefinieraockså,förväntasochmöjlighet att,

förväntaspassiv klient,skaparDettahonomhenne. accepterasomen
McKnightlösningar.definition ochrespektera uttryc-och expertens

tillprofessionellas budskapdetillspetsat hanker det när summerar
know whatproblem. WesolutionWe theklienten: to pro-yourare

solution.theproblemthecant understandhave. Youblem oryou
dealt withhassolutionwhether thedecideOnly your pro-canwe

32.McKnight sidblem. a.a.
dominansenprofessionelladenhandikappområdet harOckså inom

beskrivitFinkelstein hargranskning.för kritiskföremålvarit
bärandededominansprofessionellutvecklingen ettsom avav

funktions-människor medservice föri utvecklingenmomenten av
börjantill sättefterkrigstiden. Vadnedsättningar under ettvarensom

segregationochdominansfrån medicinskmänniskorfrigöra dessaatt
människor medrelation därojämliktillutvecklatshar ensenare

roll ihjälpmottagandepassiv,förväntas intafunktionsnedsättningar en
Oliver1980.Finkelsteinprofessionella hjälparetill sinaförhållande

proffessionella tilldeekonomiska strukturenpå hur denhar pekat gör
ochekonomiskatilltillgångengate-keepers det gällernär resurser

service-olikakontrollanterdem tilllagstiftningenhur gör av
1988.Oliveranordningar.

klienten medprofessionella ochmellanpotentiella konfliktenDen
ochkunskapockså myckethandlarfunktionsnedsättningar vemsom

för dennefattagällerräknas deterfarenheter när attvems som
professionellesmellan denkonflikteruppstårbeslut. När detviktiga

kunskapenprofessionelladå denvarför detoch klientenstolkning är-
1988;Croxen-Johnsannverklig ochsanktioneras somsom

1989.Sätterlund Larsson-
människor medochprofessionellamellanrelationenVilken bild av

materialvårtframträder idådetfunktionshinderomfattande är som
professio-vanlig isåmaktlöshetochunderordning ärDen som

kanskesjukvården. Dettatydligast inom ärnalismkritiken vimöter
mångai såläkarnapå justförvånande med tankeheltinte att sam-
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manhang hårt professionaliserad med de flestaanses gruppvara en
de framgåttegenskaper kännetecknar sådana. Som avsnit-av som av

sjukvård skapar dessa kontakter ansenlig mängd maktlöshettet om en
och vanmakt. Denna orsakas svårigheten få läkarenbåde att attav
lyssna till och de på allvar och svårigheterupplevelsernata attegna

sakligtmedicinskt för sin sak.argumentera
Patientens underordning förstärks läkaren kontrollerarattav re-

viktiga för Tydligast framträderpatienten. dettaärsurser som
i de incidenter där vidareremiss tillfömekats olikamönster man

former specialistbehandling.av
De lyckats förhållande till sjukvårdenpåverka sin situation isom

har gjort det skaffat sig medicinskarebelliska medel. Man harmed
kunskaper sin funktionsnedsättning och konfronterat lä-om egen
karnas tolkning situationen. gått bakvägar, lärt sigMan har vilkaav
läkare restriktiva utnyttjat olika tider på åretandra,är änsom mer

landstingens ekonomiska Man har utnyttjatnär är större.resurser
informella kontakter för den komma de restriktionervägenatt runt

gällersom annars.
Sjukvården framstår i maktutredningende undersökningar gjort

det område där den vanmakten utbredd Petterssonärtysta mestsom
Westholm Blomberg del missnöjet påa.a.. En någotstörre änav- -

område leder för förändring. Vi hartill initiativ ingetannat
underlag för kvantitativ bedömning.motsvarande Mengöraatt typ av
kanske kan indikatormaktutredningens resultat på attman se som en
missnöjet situation underordning under starkagror ur en av
professionella förmåganKunskapsunderläget, den bristandegrupper.
och möjligheten själv situationen på bryterdefiniera sättettatt som
igenom det professionella situationen svårspråket gör är attatt
påverka. Det också formella så. Hälso-möjligheter ochgöraattges
sjukvårdslagen föreskriver till vård godpatienten har rättatt av
kvalitet, förlättillgänglig, bygger på respekt patientensärsom
självbestämmande och integritet och främjar goda relationer mellan
patienten och personalen. medel patienten har påverkaMen de att
brister i dessa inte många. situation där ingenavseenden I lyss-är en

där upplevelserna där saknar infor-inte på allvar ochtasnar, man
mation till professionellaoch kunskap det svårt i relationär att

hävda sin makt.grupper
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råder. Enalternativbrist stordenförstärksUnderlaget somav
ikommamöjligheternagällerfixandetindividuella attdel detav

på ochlyssnarbättreläkareläkare,någonmedkontakt somenannan
dettaförinstitutionaliserade vägarNågrasituationen.förstår den egna

huvudsak inte idag.finns i
underunderordningsjukvårdenbeskrivabaraMen enatt som

våra inter-Mångadata.på våravåldprofessionella göra avattvore
kontakterlyckadeellergodaockså berättakanvjupersoner om

resultatnått debehandlingeniMan harläkare.sjukvård och manmed
professionellharManfungerat. möttharKontaktemapå.hoppats en

påsituationenpåverkaförmåttför ochrespektharkunskap somman
tigerhälsanpåpekat finnsviSomlyckat.bedömtsättett somman

sjukvården.också inomrepresenteradstill
oftabildkritiskadennågotföranlederDetta somatt nyanseraoss

kritikDennaprofessioner.tillförhållandeiunderlägeklientensges av
tilltankarnaföriprofessionernabeskriver ofta termer som

serviceidealethävdandeprofessionellaskonspirationsteorier. De av -
skenframställsklientens bästaförarbetarhandi förstade somatt -

intressetdetdetEgentligen, ärideologi.och avegnaman,menar
såmedMenstyrande.förmånermateriella ärmakt och ensomstatus,

sammanhanget.idialektikenden intressantamissarbildenkel man
medveteningenserviceidealetpåpekarMcKnightSom är
klientensförverkarProfessionella25.sid.a.a.upprätthållen myt

skulleManuppoffringar.avsevärdamedoch oftaövertygadebästa;
det.påtroddesjälvinteidealupprätthålla dettainte kunna om man

tjänarDenlegitimerandeinte enbart myt.Idealet fungerar som en
självuppoffrandeochenergimobiliseraockså till att avmassor

professionella.från dehandlingar
ofta lyckas;konstigtså attintebakgrunden det attMot den är man

behöva.sigdehjälpservicefår dennöjda, deklienter anserär att
hälsadennasidanviddetkonstigtsåheller intedet somMen är att av

förut-vanmakt. Förochmaktlöshetåtskilligt medstill skapastiger
klientenresultatetlyckade ärstundtalsför det att uppgersättningen

Det ärförmån försituation tillsin expertens.definitionsin avegen
ifrågasättabörjarsjälvklientenmaktrelation rubbas, närdennanär

uppkommer.relationenistörningarbeslutvilja fattasjälvoch som
exempel hjälpme-kanskesjukvården ärpå detta änbättreEtt

Kunniganöjda.flestadeområdePå detta ärdelbostadsanpassning.
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hjälp-finna dehjälperarbetsterapeutermestadels attexperter en
nödvändiga. Dettaanpassningarmedel åstadkomma deoch man anser

också på dettaMenindividanpassatofta på flexibelt ochsker sätt.ett
oftamissnöjda. Devi några ärområde finner ärpersoner som

påverkan,ellerrebelliskhetallmän situationmaktutövare i aven
och självasina behovsin situation ochsjälva definieraatt ageravana

därigenom självaifrågasätterDeför tillfredsställa deatt senare.
harprofessionelltillgrunden för relationen att expertenexpert;en

överblickenbättresista hand har denden ibättre kunskaper, är som
Genom detsituation.definiera klientensoch därmed kan göraatt

inom sjukvården.vi finnerproblemde princip påistöter samma som
någon lyssnarfåskaffa information,har svårt självMan attatt som

vända sigfinna någonsynpunktema, svårtde expert attatt annanegna
uppbyggt dendettill och svårt hantera ärsystematt pro-som

expertis.fessionella hjälparens
lyckadefungerar imaktutövning hur väl denProfessionell än-

lyckas sker detför klienten. När detsvår påverkafall såledesär att-
fåProfessionalismen lämnarrebelliska medel.individualistiskamed

inflytande.för andra formervägar öppna av
områden där deninomhinder främstVi professionalism ettser som

och maktkunskapsöverlägekännetecknasprofessionelles roll attav
definitioner därvidaretillgångar. Det finnskontrollera efterfrågade

vård- ochavlönatalla formerall yrkesutövningatt avman menar -
därför innebär under-professionellt ochomsorgsarbete är en-

19861981. RatzkaBeckmanordning för klienten se t.ex. synes
inom bo-problemenhan beskriverutgå från sådan definition nären

Vårdbiträdenasprofessionalisering.förendeservicen uttryckettsom
på andrabenägenhetstyrka och derassituation, fackligaderas att

tolkasutforma service debästa dengrunder utifrån klientensän ger
förhindrar klientensprofessionalismhonom utslag somav enav som

situationen.inflytande denöver egna
hem-problemen inominte funnitvår undersökning har viI att

inflytande på detförproblem. Hindrentjänsten professionsvarit en
viprofessionalismdefinitionområdet andra Denhar grunder. av

profes-vårdbiträdenabetraktautgår från låter knappast som enoss
med högtyrkesutövande,kontrollerande sittsionell dvs. självagrupp

förosv. De uttrycketiskaspecialiserad expertkunskap, normeregna
inte hellerboendeservice hargällerbristande inflytande vi funnit vad
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sjukvården handlatinomalls i grad t.ex. omsamma som
sig förstådd i relation tillkunskapsunderläge svårigheteroch göraatt
visar brist på respektfall hemtjänsten förvissa yrkesutövare. I de

integritet detvilja, önskemål och hängerklientens snarare samman
behandlas iarbetsorganisatoriska problem kommermed att ettsom

avsnitt.senare

6.2 Regelsystem

service, stöd och hjälp tillorganisationer förmedlarDe som
regler. Reglerna harfunktionsnedsättningarmänniskor med styrs av

kompromisserresultatetformats i politisk beslutsprocess. De är aven
de oftaGenerellt harolika politiska åsikter och intressen.mellan sett

till dem behöverfunktion. skall fördeladubbel De somresurseren
tillgängliga intedem. de skall samtidigt kontrolleraMen att resurser

fördelning, samtidigträttvisöverskrids. De skall garantera menen
sig inomden totala mängden hållertill att ramarna.se resurser

påtillämpasvill förvissa sig reglernaJu sätt,avsettattman ommer
striktare reglernastriktare kan reglerna Mendesto görs,göras.
vardagsverklighet därsvårare blir till dendesto det dematt anpassa

kanflexibilitet i regeltillärnpningende tillämpas. Vill skapaskall man
lämnar frihet för regeltillämparenvida. dåreglerna Mangöraman

bliResultatet kanefter huvud tillämpa regeln.att eget en
deregeltillämpning icke gör attavsetts, t.ex. grupper mansom som

1984.främst velat missgynnas Hetzlergynna
till vissafördelaGenom reglerna ofta syftar till attatt resurser

till når dessakontroller för definns också inbyggda att attgrupper se
finns inbyggdanå vissa målEftersom de avseddaär attgrupper.

fördelar tillReglerna bådekontroller för till målen nås.attatt gerse
för kontroll.och denneklienten utsätter

ochsubjektiva bedömningartill motverkaOfta syftar reglerna att
svâgerpolitik;för mygel ochminska göra systemetattutrymmet

objektiv maskin därfå fungerarättvist det attatt som engenom
otillbörliga hänsynmellanotillbörliga hänsyn Meninga gränsentas.

fallinte allapraktiken låter sigförnuft ofta oklar. Ikanoch sunt vara
påbehöverenligt mallar. Reglernabedömas regelsystemets anpassas

negativdagligt tal och iiflexibelt uppstår detAnnarssätt.ett som -
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regeltillämpningenkallas byråkrati: stelbenthet imening som ger-
smått absurda effekter i enskilda fall.

vad kallatsgrundar sig påDessa motsättningar i regelsystemen som
Även ellerarbetslöshetsförsäkringenbyråkratins parad0x: om

enskildaför denskyddsjukpenningen betydelseär största somav
sig ihonhan ellermänniskan marknadskraftema befinner ettmot

Om det kärvarbyråkratin.underläge den administrerandegentemot
sig i kontakterna individ inte myckettill har enskild sätta emot.atten

bliriskerarfå hjälp,Man kontakt med byråkratin för atttar att men
vänlig ochför kontroll. Man talar med tjänsteman ärutsatt somen
byråkratinsfall. Dettaförstående, blir behandlad ärettmen som

paradox Ahrne 1989, 185.sid
enskildaförParadoxen blir synlig tillämpas denregeln män-när

finnsDennatillämpningen råder maktojämlikhet.niskan. I inbyggden
reglerna.till beslutinte i den beslutsprocess framleder omsom

i påverkaframgångsrikaHandikapporganisationer kan attt.ex. vara
rådernivåkollektivautformningen vissa regelsystem. På denna ettav
enskildadentillämpasslags maktbalans. Men reglerna närnär -

motsvarande balansmänniskan står inte någonbyråkratin finnsmot -
maktrelationen.i

iregler tillämpatsexempel därI vårt material finner vi gott om
Vi kan erinrakonsekvenser.enskilda fall och då fått smått absurda
byggt tillsam-rullstol hanValdemars försök få hjul till denattom

inte delatydligenmed kamrat. Bara hjul får ut sommanmans en
honomkostnadsfritt hjälpmedel. Konflikten löstes att gavmangenom

slängde Vihjulen ochhelt stol, från vilken han plockade resten.en ny
förfärdtjänsttaxi åkasmidigt beställahar kanmött attpersoner som

påsläktingar baraskall besökamånga mil hållet. Men deena om
och dekommungränshälften detta avstånd andra hållet korsas enav

tidigare citerat SaraVimåste ställa sig i kö för riksfärdtjänst. har när
tilldelningbeslutberättat hur överklagadehon hon ett avomom

förvånadhemtjänsttimmar. honHon blev minst när attsagt uppmanas
för få hjälp med sinavslagvända sig till dem beslutat attsom om

överklagan.
vilka möj-viktigare frågaMen absurda exempel sak. En ärär en

ellerdetta andraligheter inflytandehar sättutöva näratt manman
naturligtvisfastnar i byråkratiskadet regelnätet. Ett är görasätt att
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särskiltintedetinstans. Menhögre ärtill någonöverklagaSvea,som
gjort det.intervjupersonervåramånga somav

beslutsfattarenpåinflytandesöker utövaVanligare är att man
få dennemedel, göraolikamedförsöker, attManregeltillämparen.

vi tidigaredettafallet. Detjust det ärtillämpning iflexibel egnaen
på dekännetecknetfixandeindividuella utgördetbeskrivit somsom
Detinflytandesituation. ärrebelliskibefinner sig ensompersoner

med sinregeltillämparentjänstemannenpåpresssättaattgenom
Bertil hanteraröverordnadetillochkunskap att somgenomegen

hotaDetförvaltningar.olika är atttill attrelationersina omgenom
Marienågotintepå halsen görmordfårman somett manom

arbete.skaffa siglyckas ett
hanterarsituation. Hanparadoxalibefinner sigRegeltillämparen en

smidigtpåtillämpas sätt.skallregelverkkomplext ettofta ett som
regleri hur dessafrihetsmarginalganskahanSamtidigt har stor

slavisktinteförväntashanhonhävda attMan kantillämpas. attrentav
Lipskyfalli enstakaflexibeltdemtillämpareglernafölja attutan
begårhansanktionersig närintebehöver1980. Han vänta
reglertillämpafall intei enskildatjänstefelprogressiva attgenom
ochvård-iblandhänderDetkonsekvenser.absurda attsom ger

arbetsförhål-ochelleranställnings-omsorgspersonal i motprotest
deenkeltheltföljermetodboken. Manefterbörjar arbetalanden

protestaktio-Sådanaoch pricka.till punktfinnsskrivna regler som
blirvisar hur absurtDeeffektiva.mycket systemetoftast omärner

omdöme.mänskligtförmedlingregler,det bara ettutanstyrs avav
rebelliskaderegeltillämparenrelativa frihet hosdennaDet är som
berorframgångsrikHur arutnyttjar.påverkaförsöken na-manatt
skicklighetochkunnighetstyrka,rebellenssåvälturligtvis på egen

hand-sitttolkningflexibilitet och egetpå tjänstemannens avsom
lingsutrymme.

reglerolikaföljder ärnegativainfluera attsökaEtt sätt avattannat
reglerOm vissaregeln i fråga.ändringståndfå tillenkelthelt aven
sådanliggermänniskormångaföreffekterabsurdalikartade enger

inteaktionernariktar sigDå mottill hands.strategi nära
resultatetDå reglernaregelstiftaren. ärregeltillämparen avmotutan

denna.påverkasökerdettabetyderbeslutsprocesspolitisk att manen
beslut.politiskatill ståndfåförkollektiva formeriMan attagerar
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på andra.områden Detvanligare vissaSådan påverkan på änär
gällerhand,eller i förstaförefaller regler enbart, män-som om som

förlikartade konsekvenserfårniskor med funktionshinder och som
föremål föroftarefärdtjänstmånga dem t tillgänglighet, ärav ex
sjukvård.arbetsmarknadsfrågor,påverkan andradenna äntyp av

sådanaframgång påtillockså inse möjligheternaDet lättär att att
till människor medpå områden där hänsynområden större änär

Efter-andra hänsyn.radfunktionsnedsättningar måste vägas mot en
lokalaktiviteter påmedvåra intervjuer kommit i kontaktvi isom

påkan beslutasgällt reglernivå sådana aktioner också främsthar som
nåsvårareregler detnivå. gäller riksomfattandedenna När det är att

handikapporganisationema;fram. finns de nationellaMen här ett
riksnivå.påverkanssituationenförlängningslags av

Organisation service6.3 av

verksamhetkontrolleraSkrivna regler för och utgör ettatt styra en
byrå-kallasOrganisationsform brukarpå denkännetecknen somav

beskrivasorganisationenbyråkratiskakrati. sin rena form kan denI
sakligt iobjektivt ochden skall fungeramaskin. Tanken är attsom en

subjektivaMänskliga hänsyn,reglerna.enlighet med de uppställda
i maskineriet.slagsbedömningar och tyckanden utgör ett grus

by-också makten i denuppifrån. DärförOrganisationen ärstyrs
Möjlighetentillorganisationen centraliseradråkratiska atttoppen.

tjäns-olikastrikt hierarki, därfördelas sedan neråt ifatta beslut en
underordningsför-ochklart definieradearbetar under över-temän

förvägiskerSamordningen verksamhetenhållanden. genom enav
såMaskinenför arbetsfördelning.utarbetad plan sägaär att pro-

avvikelseImprovisation ochuppgifter.fullgöra vissagrammerad att
känslorsubjektivafrån planen verksamheten sättstör samma som

och hänsynstaganden.
sammanhangi vissaOrganisationsform kanbyråkratiskaDenna vara
1972 harPerroweffektivt verksamheten.ordnasätt t.ex.attett

sigofta låtereffektivtverksamhethävdat rutininriktad sättettatt
kännetecknasmtininriktad verksamhetorganiseras detta Ensätt. av

enheterDeråmaterial homogent.den arbetar med ärett avatt som
få,avvikelsemavarandra,liknar ärråmaterialet arbetar medman
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och varförhurfinnarelativt lättdetoch de förekommerdär utär att
rutinmässigt,påbehandlasråmaterial kanSådantde avviker. ett

medarbetarorganisationdådäremot,de fall,Istandardiserat sätt. en
andra,lik denenhetingendär ärråmaterial heterogent,ärsom

organisationenbyråkratiska sämre.fungerar den
varpå tradi-granskat detkritiskt sättstudiermångfaldDen som

haft dettahakan gemensamtanstalter fungerar etttionella sägas som
ibehandlingenstandardiseradeförena densvårighetengrundtema: att

flexibilitet ochpåde kravOrganisationsform medbyråkratisken
Ivård ochgodmedförknipparvisituationsanpassning omsorg.som

kustodiellakontrollerande ochofta deprioriterassådana former
kontroll blirochBevakningmålsättning.verksamhetensiinslagen

behandling och service.viktigare än
organisations-denidiskuterasoftastbyråkratiproblemDet som

sådanuppifrånsvårighetenSociologiska litteraturen styraär att en
organisationeniorganisation. Tjänstemänmaskinliknande ut-

förändraochpåverkasvårtPolitiker fårintressen.vecklar attegna
på sinavidareoch leverlivMaskinenverksamheten. antar ett eget

premisser.egna
motsvarighet iocksåuppifrån harstymingsproblemMen detta en
reglementen,arbetetnerifrån. Därmöjligheten påverka styrsatt av

ianställdasdedärverksamheten,rutinmässigheten präglardär ansvar
allas likaoch därefterlevsreglerförförsta hand gäller ansvaret att
minskarhänsynindividuellaframförprioriterasbehandling
vårdservice ochdensjälv påverkaklientenmarginalerna för somatt

organisationen.förmedlas av
förmedlarorganisationensamband medblir tydligast iDetta att
lättareDetberoenderegelmässigt ärtjänster klienten attär av.som

då och iochdåbyråkrati barahålla tilldistans möter av-manen
beroendedagligenorganisation ärsyften tillgränsade än av.manen

därsocialainstitutionerbeskriver totala1961 systemGoffman som
frånavskärmadesituation,iindivider restenantal avstortett samma

formelltslutet,påtillsammansleverviss tid,samhället för etten
totalitärasådanaharorganisationeriadministrerat Detsätt. är som

iarbetsorganisationen,specielltochorganisationsformen,drag som
intervjupersonersvåraförhinderframstårintervjuervåra som

inflytande.
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En del dessa upplevelser gäller sjukvården. Några inter-t.ex.av
vjupersoner har fömedringen i bli betraktadrapporterat attom som

nummer, någon skall behandlas enligt uppgjort schemaett ettsom
egentligen inte tyckt den situationen. Andra harsom man passa egna

irriterats vårdpersonalens bristande förmåga till denhänsynatt taav
Ävenspeciella situation själv befinner sig idär stort settman man

nöjd med resultatet behandlingen kan uttryck förär av man ge
missnöje med det rutinmässiga bemötande tycker sig få påman
sjukhuset och det jobbiga med ständigt och stressadmötaatt per-ny
sonal.
Men det tydligaste exemplet på denna för inflytandehindertyp av

finner vi i vår undersökning i länshuvudstadens hemtjänstorga-
nisation. flestaDe i länshuvudstaden bor, framhållits på service-som
hus. Här finns institutionensden totala problematik i så måtto viatt
finner många åldringar och människor funktionsned-medyngre
sättningar behov likartad serviceservice ochvars gemensamma av
omvårdnad i hemmet skall tillgodoses formell organisation. Viav en

intervjudatahar inte kunnat gå utanför våra för analyseranärmareatt
hur denna organisation fungerar. upplevelser våra intervju-De

förmedlat dock klara associationer till den typpersoner ger av
problematik preciseratssom ovan.
Organisationen förefaller i hög grad regelstyrd. Mer i våraän

andra kommuner finns här regler vad vårdbiträden får respektiveom
inte får i klientens hem. förefaller ocksåDetta flitigtgöra ettvara
diskussionsämne mellan personalen och klienterna. Flera våraav
intervjupersoner kan berätta i sådana samtalhur de hän-möts av
visningar till bestämmelser vårdbiträdenavarken de eller kansom
påverka. Betoningen regelsystemet förstärks den relativt högaav av
personalomsättningen. Denna problem i sig för klienterna.utgör ett
Några våra intervjupersoner har räknat hur många olika män-av
niskor från hemtjänsten viss tid varit inne iunder deras hemsom en
och kommit i smått absurda siffror. Men personalomsättningenupp
har också till effekt reglerna blir viktigare En verk-änatt annars.
samhet med mycket och oerfaren personal behöver striktettny
regelverk för verksamheten skall fungera. Personalomsättningenatt
förstärker de opersonliga dragen i organisationen den utbyt-genom
barhet måste förutsättas för personalen.som
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för klienternaockså svårförefallerServicehusorganisationen att
för fåsig tillskall vändaintepåverka eftersom attvet manman vem

hänvisar tillvårdbiträdenändring till stånd. Man möter reg-somen
politikerochpolitiska besluttillhänvisarler, föreståndare somsom
intervjuper-vårafelaktigt. Enbeklagar vårdbiträdenaatt avagerar

dennaerfarenhetmed myckensituationi rebellisk och avsoner, en
feletexaktinteuppgivet hon är,rundgång, säger vet menatt vems

Upplevelseniallvarliga bristermåstedet systemet. av enatt vara
liggerundermålig serviceproducerarsig självmaskin nästan avsom

inte långt borta.
för-avveckling. DeunderTraditionella anstalter är stereotypa

vård deservice ochineffektivaoch denskapas på dessahållanden som
Men dehistorien.institutioner tillförpassat dessaofta harger

kanske påhålleranstalternafarms påproblemorganisatoriska attsom
service ochöppna formeralternativai dereproduceras av

hemtjänsten harinomminsttillskapats. Inteomhändertagande som
arbetsdelning,organisatoriskaiaktta hurkunnat processer somman

1987;GoughframkollektiviseringStandardisering och växer en
självför klientenmöjlighetenförsvåratenderarutveckling attattsom

erhåller.service hanhonpåverka vård ochden
ellerokunnighetutslagenkelt dettaDet alltför ettatt avsomsevore

finnsorganisationsledning. Härpolitiker ellerillvilja hos ettrentav
tillanständig serviceförmedlaorganisationsproblem hur ett stortatt-

intelösning ärinom givnaantal människor varsresursramar -
idiskuteradevibyråkratins paradoxdensjälvklar. Vi möter enovan

politiskaför deninomtillspetsad form: Kan ramenmanmer
tillhandsdetvill liggervad nära attbeslutsprocessen manomenas

effektivförverkliga detta. Enorganisation förbygga effektiv atten
förlitelämnarbeslutsvägarorganisation har raka utrymmesom

personal,ocholika tjänstemänintentionernaförvanskning avav
består iParadoxenorganisationsforrn.byråkratiskmed andra 0rd en
rigidaopersonliga ochtill denförvandlingintentionemasgodade

service klienten likväl möter.
deinflytandesituationeri rebelliskaintervjupersonerSåväl somsom

svårtharpåverkanssituation utövasig ibefinnerallmänt atten
mängdansenliglänshuvudstaden. Enhemtjänsten iinflytande över
utverkapolitiker, sökthar ringtinitiativ. Manpåenergi har lagts ner

får kommavårdbiträdenvissaföreståndaren, krävtfördelar attav
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politiker har uppvaktats.in i lägenheten. har skrivits insändare,Det
servicehusensochInte minst har frågor hemtjänsten sätt attom

ochhandikapporganisationerfungera förtroenderåd,diskuterats i
framgångsrik. Men dettahandikappråd. fall varitDet finns när man

framgångsrikaickeändå område vi finnerdet därär mestnog av
vanmakt ochmaktlöshet,initiativ åtföljandei vår undersökning, med

resignation.
ochlänshuvudstadens servicehusmellan upplevelsenKontrasten av

vi finner istill situationerde påverkans- och hälsan tiger
slående. Härhemtjänstlandsortskommunens och serviceortens är
personligakännetecknasbeskrivs istället organisation re-aven som
får och intevad dessalationer till hemvårdama. Avgränsningen av

förtidpunktsjälv påverkafår inte lika rigid. Möjlighetengöra är att
hemtjänstper-relationen tillservicen Flexibiliteten i självaär större.

förefallersonalen betydligt större.vara
kundelänshuvudstadenVisst ikan härav dra slutsatsen attman man

organisera sinkommunernasha del lära de mindre sätt attatten av
till människor medför hemtjänstenboendeservice. En särskild enhet

iför åldringarfunktionsnedsättningar från hemtjänstenskild som
lärdom. Attlandsortskommunen sådankunde kanske satsavara en

fårvad de ochhemvårdarinnor, med görastörre ettrepertoar av
ligger ocksåflexiblare i bottenarbetssätt, Men atten annan.

annorlunda fler människorliteproblemen i länshuvudstaden ut:ser
personal, mindrerekryteramed behov service, svårare attstort av

kompletteraersätta hem-utvecklade informella nätverk kansom
administrativbyråkratiskochtjänsten, generellt tyngresett meren

relatera till.apparat att

handikapp6.4 Sociala föreställningar om

nå-handikappUnder år blivit allt vanligarehar det att se somsenare
individmellan och denuppkommer i relationengot om-ensom

funktionsnedsätt-skador,givande miljön. Personliga egenskaper
Handikappi sig själva handikapp.ningar, funktionshinder inteär

förväntningar.omgivningens och Denuppkommer i relation till krav
inför denrullstolsbume blir handikappad hög trottoarkant,en

intellektuellapsykiskt krav ställs på abstraktautvecklingsstörde när
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omgivningteckenkommunicerandeden döve i ickeprestationer, en
osv.

situationensocialadenpåverkaromgivningsfaktorerdeMen som
på-sådanainte barafunktionsnedsättningarmed ärmänniskorför

värderingarochattityderockså på vilkaberortagliga hinder. De som
handikappmittattitydDin äromgivningen.fråndemmöter

kam-handikapprörelsensii rullstolmärmiskakonstaterade en aven
från ickeoch fördomarVanföreställningarår sedan.för någrapanjer

handikapp.tillblirfunktionsnedsättningarbidrar tillhandikappade att
funktionsnedsättningar kantillskriverviinnebördsocialaDen

högameninghinder inågotemellertid än somsammamerses som
omgivningensocialadenochindividenmellanMötettrottoarkanter.

innebörd.förankradsocialttillskrivsegenskaperdennesinnebär att en
någotblirfunktionsnedsättningochsjukdom, skadaEgenskaper som
socialtiförs indebiologiskafysiska egenskaper när ettbaraänmer

tolkas, värderas.benämns,sammanhang. De
menings-dedelintegreradinnebördensocialaDen utgör aven

ocksåomfattarsocialisationin Dennavi socialiserasstrukturer
handikappetsig vadlärHanhonfunktionsnedsättning.märmiskan med
funktions-tillskrivsinnebördsocialainnebär. Densocialt som

bara förbetydelse integrundläggandenedsättningar får därigenom en
funktionsnedsättningar, människorockså för huruppleverhur vi utan

interaktionenIsig själva.uppleverfunktionsnedsättningarmed
betydelsedirektfårinnebördsocialaformas denutmejslas och som

funktionsnedsättning.hardenför identiteten hos ensom
märmi-föridentitetsskapandekraftfull blir dennaSpeciellt process

isker dettaminstIntefunktionsnedsättningar.medföddamedskor
före-intemaliserarbarnetdärsocialisationsprocessden tidiga
redanhävdatsharDetomgivningen.socialafrån den attställningar

harnyfödda barnet avgör-med detögonkontaktförstamoderns en
Kelleyavseendei dettautvecklingenför denbetydelseande senare

tillinnebördersocialaförmedlas1988. Senare under uppväxten
1987,Petersonkamratgruppenföräldrarnasåvälbarnet somgenom
på iexempelocksåvifår,i tonåren1988 ochLagerheim settsom

från denförhållningssätt närmasteöverbeskyddandematerial,vårt
uppnåmöjlighetenförbetydelse statusomgivningen att vuxenstor

identitet.och
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Sociala innebörder handikapp och upprätthålls dockskapas ävenav
de strukturer människor med funktionsnedsättningar imöterav vuxna

sin vardag. reglerExperter inte lyssnar, stelbenta ochsom
svåröverskådliga organisationsforrner framgått sigiutgör, som ovan,
hinder för inflytande. betydelseMen de har också på plan.ett annat
De förmedlar föreställningarjust sociala innebörder; deom
människor det sällan uttalade.gäller. Dessa föreställningar klart Deär
finns dolda antaganden. likväl förmedlas dessa innebörderMensom
till människor människor direkt berördaoch inte minst till de ärsom

dem. Dessa föreställningar regler utformas,finns bakom deav som
del förmedlar till klienter, inbäddadedet budskap expertersom en av

i organisationen i attitydemaservice och element hosettav som
servicepersonal.

dolda diffustDet budskapet sällan entydigt. Det ochärär motsä-
gelsefullt. föreställningDet inte ñx och färdig nå-är som manen av

anledning det gäller. Snarare det såvill medvetet dölja för den ärgon
vår allmänna inställning till funktionsnedsättningar och människoratt

motsägelsefull,med funktionsnedsättningar ambivalent. Viär attra-
heras och både positiva ochbon gång. Vi negativa.stöts ärsamma
Vi vill hjälpa funktionsnedsättningar,och stödja människor med men
vi vill inte själva Söder 1989.drabbas egenskapav samma

kommunicerar funktionsnedsättningarNär med människor med
det bara delar föreställningar och känslor videssa motstridigaär av

tycker kunna för. de delar vi uppfattaruttryck Detöppet äross ge
lämpliga Vi medger vi tycker syndmedge.öppet gärna attattsom

mindre framstårdem, vi tycker deras livgärna att som enom
stödjatragedi. Vi för vår vilja hjälpa och dem,uttryckgärna attger

mindre ofta vi därför själva minst allt vill hamna idet vigöratt att av
liknande situation.en
På funktionsnedsättningar därföroch vis människor medsätt möter

budskap dolt.dubbla från omgivningen. uttalat och Detta gällerEtt ett
också de budskap får från institutionaliserade ochde den omsorgen
servicen i samhället. icke kan drabba medDet uttalade budskapet dem
väl så doldakraft det uttalade. Just det budskapetsstor som
osynlighet, diffushet paradoxaltkomplexitet det, dragoch ettnog,ger

oförsonlig finns underförstått och därförsanning. Det därav som
intill självklart. föreställningarna framstår inteDe doldanäst som

intellektuella något ifrågasätta och diskutera. Ikanargument, man
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därförbudskap. Justimplicita ärsmygande,destället möter somen
värja sigde svåra mot.att

iantagandendoldadessaframoch drapreciseraförsökVarje att
föreställningar ärförenklade. Dessanödvändighetmedblirljuset

isammanfattassiglåtafördiffusakomplicerade ochalltför enatt
förenklingsådantill ärskyldigaviförenklad bild. När gör enossnu
funnit devibudskapdimension i det attsyfte tydliggöradet i att en

för möj-betydelseharochförmedlar,innebördemaouttalade som
livssituationen.påverka denlighetema att egna

beskrivitsiblandvadbrukskall visyfteI detta engöra somsomav
med funk-Människorbarndomen.evigadenföreställning om
hjälp ochandrasberoendebarn;uppfattastionsnedsättningar avsom

självständigtochsjälvbestämmandetilldärför oförmögna ettstöd och
funktionsnedsättningarmedmänniskorFöreställningarliv. somom

Kelleysocialtochfysisktsegregering,tillhar lettomyndiga barn
a.a..

påtillknutnabarndomeneviga ärFöreställningar den synenom
förmågaliktydigt medoberoende attuppfattasOftaoberoende. som
Eftersomvardagssysslor.uppgifter ochutföra olikasjälvständigt

funktionsned-medmänniskorskallpositivt värde,oberoende är ett
självakapablaskalloberoende; de ut-till göras attsättningar tränas

elleranhörigafrånhjälpoberoendesysslorvardagligaföra olika av
servicesystem.ochsamhällets omsorgs-

innebäroberoendepåställasdetta kanMot somannan synen
inteval,självständigaträffapåverka ochsjälvmöjlighet menatt

vardagssysslor:allautförasjälvständigtnödvändigtvis att
oneslife withinoneslivechoosing howIndependence to ownmeans

valuesoneswithconsistentandcapacities andinherent ownmeans
definition46. Dennasid är1988,m.fl.preferences Knowltonand
organisationliving-rörelsen,independentframförsden enavsom

självbetonarstarkt rättenhandikappade attfysisktför somvuxna
1983.erhåller Zolahjälpkontrollera denochbestämma över man

föranvänds avgränsaautonomibegreppetTumbull föreslår attatt
sysslorvardagligaklarameningenifrån oberoendeaspektdenna av

sid. 2.1988,TumbullTumbullsjälvständigtpå sättett -
påbyggabarndomen kaneviga sägas attdenFöreställningen om
precisskall,autonomi. Manförförutsättningberoende som enses

därefter kanoberoende,sig självsig klaraförst lärabarn, attsom
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tillåtas Människorbestämma sin situation autonomi.överman egen
funktionsnedsättningar förnekas påmed beroende andraärsom av

livssi-dessa grunder möjligheter inflytande sinsjälva överutövaatt
tuation.

få möj-denna föreställning också FörMen växer attur en annan.
klara sig själv,lighet sådant inflytande skall kunnautövaatt varaman

oberoende. Här finns kvalificeringstanke innebär att manen som
fåförst måste visa sig duglig klara sig själv för rättattattgenom

dominerartill autonomi. Inom specialundervisning och rehabilitering
funk-ofta sådan kvalificeringsideologi. Människor meden
målförsttionsnedsätmingar skall till oberoende. Och dettanärtränas

självbestämmande, liv.uppnåtts de kapabla levaär att ett autonomt,
inte svårt föreställningar evig barn-Det sådanaär att att om ense

fysisktdom att inte få bestämma sitt liv därför äröver eget att man
överbeskyddandeberoende andras hjälp ligger be-bakom detav

frånstundtalsmötande ungdomar med funktionsnedsätmingar möter
di-sina föräldrar. träffande dettaKnowlton m.fl. a.a. formulerar

problem.lemma utifrån föräldrars perspektiv the but...som yes,
sittFöräldrarna vill inte förneka barnvad vuxenliv kräver ochvet ett

detta. de också svårigheter problem barnet på grundMen, och avser
därför svårtsin funktionsnedsättning och harkommer möta attatt

släppa taget let a.a..go, Tumbull-Tumbull
ocksådolda budskapet evig vi inomDet barndom möter ar-om

framstårbetsområdet. resignerade för arbetetDe de vilka som en-
klart demouppnåelig utopi har aldrig någonnästan mött sagtsom-

upplevt hurinte de harde kan arbeta därför odugliga. Menoch äratt
hur arbets-tidigare arbetsgivare aldrig tagit kontakt med dem,

önskemål sedanförmedlingen med välvillig attityd mottagit deras men
påskyndar diskussionenaldrig hört sig, hur försäkringskassan omav

undvikande attitydsjukbidragförtidspension. välvilligaUr den men
Duutkristalliserar duger inte. Hur kande sig budskapet: Dumöter

funktionsnedsättningskall kunna med sådanarbetatro att somman en
kvalificeringstankenhar förstärks intarDu Detta att enav

bliframträdande i skall tillplats arbetsrehabiliteringen. Du tränas att
initiativ kännetecknarkapabel utföra arbete. brist påDenatt som

tillresignationen flera fall koppladpå arbetsområdet förefaller i vara
sådana upplevelser.typer av
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exempel på hur liknandefinner vi också fleraInom sjukvården
påjust grundsignumbudskap förmedlas. Patientrollens är att man, av

passiv situation.isjukdom, försättsbristande förmåga till följd enav
inte själv kunnasjukdom, förväntasinte ansvarig för sin göraMan är

skyldighet eller sökanågot därför varken rättden och har att
patientrollenförknippad medpassivitetpåverka den. Den ärsom

inkapabelsjukförmedlar budskapet: du rättär utan utanansvar- --
egentligenattitydenprofessionellaOch dentill inflytande. hela är ett

därigenombäst ochhär jagkonstaterande det ettatt vetav
passiviserande klienten.av

förefallakanvi finner också exempel på vadMen vara om-som
våra inter-Flerabudskap.passiviserandevändningen dessa avav

de förväntashar situationervjupersoner berättat när vara merom
sådanaharmed. Manaktiva vill eller sig orka möttde tyckerän at-
dompteradblirtityder sjukgymnasten där tyckerhos att manman

Några har berättatutföra svåra konster.cirkusapa för att omsom en
hela tidenrehabilitering upplevashur påfrestande kan när man

sjunkerförhindraförtvingas in i strikta träningsscheman attatt man
inte sällani passivitet. hemtjänstenInom möter argumentetmanner

förhjälp medvill hainte hjälp medkan få det attatt manmanman
självhjälp.hjälp tillskall aktiveras, till klara sig själv,tränas att ges

aktiveringenpassiviseringenI grunden handlar såväl omsom
förra falletbarndomen. I detföreställning den evigasamma om

livssituation försinförnekas själv bestämma överrätten attattman
föreställningsigdet falletinte oberoende. Iär tar sammaman senare

blirså såaktiveraochi kvalificeringstanken:uttryck träna attatt man
såsjälv,tillåtas bestämmaoberoende hjälp kan växa attattattav man

tillåtas vuxenautonom.kanman vara
och doldaföreställningarSom framstår dessahinder för inflytande
behandlatvi tidigaredeså svåra överkommabudskap väl att somsom

framställa vårasamtidigt felavsnitt. deti detta Men attvore
före-för sådana latentaofferhelt passivaintervjupersoner som
ihågkommamåsteomgivningen. det förstaställningar hos För man

ambivalensdelar denfunktionsnedsättningarockså människor medatt
detta hosframträderomgivningen uppvisar. Uppenbarastsom

funktionsnedsättningar.förvärvari åldermänniskor som vuxen
Åtminstone funk-resignerade;viss period blir dessaunder seren

aktivt liv.förhinderoöverstigligttionsnedsättningen ettettsom
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Denna resignation lika deras föreställningarmycketväxer ur egna
omgivningens. Om på detoch hur sig denna berortarsom man ur

komplexa samspelet mellan ambivalensen omgivningens.den ochegna
För det andra människor funktionsnedsättningar, lika litemedär

någon hjälplösa omgivningens föreställningar.offer försom arman,
Det finns alltid marginaler för upplevelser, alternativaandra sätt att

situationen omgivningensAnspach 1979. minst kluvenheten iIntese
inställning det möjligt för funktionsnedsättningarmänniskor medgör

kommunicera evigaandra innebörder sin situation denänatt av
barndomens.

inflytandesituationDen fronderar omgiv-där tydligast motman
ningens omyndigförklarande rebelliska. Själva i dendenär motorn
rebelliska individuellasituationen dug-hävdande denär ett envetet av
ligheten leva tidigare beskriviticke handikappat liv. viDetatt ett

sådan revolthandikappet justvägran äratt motaccepterasom en en
föreställningen funktionsnedsättningen inte skullegrundatt man av
kunna bestämma sitt liv.över eget

situationerDessa föreställningar påverkan.också i Menutmanas av
här sker kollektivt och kanske lite vädjandeutmanandet sättett mer
vi också människ0r.är vuxna
De tydligaste offren för för inflytande omgiv-det hinder som

ningens föreställningar finner vi hos dem i resignerad si-utgör en
tuation. intemaliserat själva hjälplösaDe har bilden sig ochsomav
passiva möjlighet sin situation. Lika tydliginflytandeutövautan att

inte uppgivenheten sig situationför dem befinner iär avsom en
vanmakt. har distans situation tolkasDe derasgör att mer somen som

följd oförstående följd funk-omgivning änen avav en som en
tionsnedsättningens mellanobönhörliga konsekvens. Men gränsen
dessa inflytandeformer förvisso inte helt skarp.glidande ochär
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föränderligtiInflytandeformer7 ett
samhälle

utfomming harmodemai dess ut-handikappolitikensvenskaDen
decenniumunder dettaframåt. Detochfrån 1960-taletvecklats var

användasbörjadeallmänthandikappbegreppet ensommersom
funktions-olikagrundpåförbeteckninggenerell avsomgrupper
livsföring.dagligasinisvårigheterbetydandenedsättningar mötte
fortfarandemänniskorinringafunktionDess somatt gruppenvar

1970-1964:43. UnderSOUvälståndsutvecklingenisläpade efter
handi-karaktärrelativaHandikappets attambitionerna.talet höjdes -
allt-betonadesomgivningenhinder iföljduppstårkapp avsom en -

tillkomreformergenerellamotiverades deDärigenom sommer.
trygghetslag-byggnader,offentligaitillgänglighettid;under denna

färdtjänstarbetslivet,stiftningen i m.m.
förstapåciteradesdehandikappolitikför dennaMålen somvar

normali-gemenskapendeltagande isidan i denna genomrapport:
handikapporganisationersochtillgänglighetintegrering,sering,

medinflytande.
demycketochi mångtspeglarutformadeshandikappolitikDen som
vidreformpolitikenkännetecknande förallmäntdrag varmersom

bakgrundtillväxtrekordårensekonomiskaMed dedenna tid. varsom
materiellinriktningmed dessFolkhemmet,höga.ambitionerna

medMänniskorsamhället.starkatill detförvandlasskulletrygghet,
social-generelladenfångasskulle inte barasociala problem upp av

förebyggas.skulleProblementrygghetsnät.välfärdspolitikensoch
förhindraandasolidariskochoffensiv attiskulleVälfärdsstaten
samhälletssidanvidhamnadeochgrupper slogssvaga avut

gemenskap.
undervadförverkligasskulleReforrnverksamheten senaresom,av

medskulleDenneingenjören.socialadenförakt, kallatsmed visstår
ojämlikhetkvarvarandeundanmedelrationellasystematiska och sopa

medoch analyserasskulle undersökasProblemenorättfärdighet.och
betoningenlformuleras.lösningarmetoder ochvetenskapliga av
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ingenjör, lågrationalism vetenskaplighet, associationen tilloch och
hadeockså, eller mindre varje problemuttalat, tanken att enmer

till. Ingen skullelösning. Denna lösning hade alla människorbästa rätt
låta sig nöjasbehöva med mindre det bästa.än

med utblick detDen sociale ingenjören centralt placerad, övervar
ocksåreformperiodsvenska samhället. Därför under dennakom man

står till denproblem de medeli första hand söka lösa medatt som
ambitiösa lagarcentrala statsmaktens direkta förfogande. Många och

detaljeradStatliga mandatstiftades. tillsynsmyndigheter utövaattgavs
utfärda för olika verksamheter. Resursertillsyn och regler

Speciella organi-ändamål.specialdestinerades till öronmärkta
områ-på avgränsadesationer inrättades för hantera problemenatt

den.
utformades iPå handikappområdet reformema fram ochdrevs av

påpe-vi inledningsvissamarbete med handikapprörelsen. Somnära
funktionsnedsättningar vidkade inflytande för människor medvar
handikapporganisationemastid i förstadenna hand liktydigt med

kollektiva politiska beslutsprocessen. Mönstretinflytande i den an-
till reformpolitiken. Missnöje och kravpassades den centralistiska

kanaliseras via in i den politiska beslutspro-skulle organisationerna
nivå handi-i första hand på central riks-Det somcessen. var

kapporganisationema möjlighet påverka besluten.attgavs
diffusaHandikappade tillhörde definitivt den i övrigt ganska --

i hög grad isammanfattande kallas de svaga. Dessa vargrupp som
isolidaritetenför denna refonnpolitik. Det demcentrum somvar

någotreformer påförsta skulle omfatta. någrahand Knappast större
hur skulle påverka dessaområde genomfördes frågan denutan att om

situation kom ventileras.attgruppers
funktions-betydelse för människor medMånga reformer storav
skapadesgenomfördes denna tid. Men samtidigtnedsättningar under
centralaorganisation,strikta byråkratiskstruktur där regelsystem,en

tillprofessionella skulle bidra reformemasbeslut och starka grupper
undersökningi vårförverkligande. Grunden lades till vad som

enskildaför deutkristalliserar sig främsta hindrendesom
direkta sin livssituation.märmiskomas inflytande

politikoffentliga sektorn dennasnabba expansion denDen av
statsfinansiellakombinerat oljekris den allmännamedförde, med och

Underomvärderingkrisen bekant lett tillhar systemet.avsom en
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förändrats.påtagligtvälfärdspolitikmodell föråttiotalet har denna
förramlagskaraktärområdenLagstiftningen på centrala utanär av -

målforrnule-ambitiösamedreglertvingandehuvudmännen men
styrning medtilltilltronföruttryckenringar. Detta är attett av

verksam-stället sökerminskat. Iutfärdade reglercentralt styraman
ämbetsverk bantasStatligamål.formuleradejust centraltheten med

produ-konsulter ochtillförvandlas från tillsynsmyndigheteroch
sektoriseradeUtvecklingenvägledande ideologi.mål ochcenter avav

svåröverskådlig ochverksamhetenoffentligagjort denorgan som
ochhelhetsprincip när-betoningsvårstyrd motverkas avgenom

på detför sigochskall inte lösashetsprincip. Problemen ettvart
skalleftersträvade. Deingenjörenden socialesystematiska sätt som

organisa-viktigareblirGeografisk närheti sammanhang.ett enses
specialisering.problemavgränsning ochtionsprincip än

kommunal nivå,också påsin motsvarighetförändringar harDessa
förtroendemannaorganisationenmålstyming, decentraliseringdär av

pågår. Enklastförvaltningarsektoriseradehopslagningoch av
decentralisering.i begreppetsammanfattas kanske hela processen

haroffentliga sektorn ägtinom denDe strukturella förändringarna
värderingsför-kraftigagenomgåttocksåi samhälleett somrum

alltmerlösningar harkollektivaändringar på 1980-talet. Tron gett
medel lösapolitiskamedindividualism. Ambitionenvika för att
och frihetindividuell valfrihetbetoningsociala problem ersätts avav

verksamhet ochstyrdPolitisktrestriktioner.från politiskt beslutade
förmån för mark-tillifrågasattsoffentliga alltmermonopol har

omsorgsområdet.ochnadslösningar också på vård-
Vamandeutveckling.influeras dennaOckså handikappolitiken av

skall detutvecklingenför den pågåendehar höjtsröster somatt rasera
styrka.modellenscentralistiskapå denoch vissätt var

förSituationenolikställighet.regionalDecentraliseringen kan skapa
deberoendeblifunktionsnedsättningar kanmänniskor med varav

människor medsammanhangenlokalade decentraliserade ärIbor.
sinasvårtfåfå och kan göra rösterfunktionsnedsättningar attgrava

Handikapporganisationemasina behov synliga.hörda och vars-
nivåpå lokalnivåcentralvarit sarnordningen ärstyrka svagare-
samordningorganisationerolikapå rad göruppsplittringenoch en

besvärlig.
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Frågan inflytande för människor med funktionsnedsättningarom
har samtidigt alltmer och i full överenstämmelse med tidsandan- -
kommit handla den enskildes inflytande. artikulerarNäratt om man
behovet ökat individuellt inflytande pekar på den traditionellaav man
modellens nackdelar, och de precis hinder inflytandede förär som
utkristalliserar sig i vår undersökning. centraliseradeDe
regelsystemen det svårt individ bestämma singör överatt som egen
livssituation. Professionella kunskapsöverläge och tolk-gruppers
ningsföreträde svårt bryta igenom. Därigenom försvåras ocksåär att
möjligheten erhålla den service själv eftersträvar. Byråkra-att man
tiska organisationsformer skapar inflexibel service och deras mono-
pol på sina tjänster ingalämnar valaltemativ för missnöjda.de
Vad gäller föreställningar handikapp traditionellabyggde denom

modellen på solidaritet med de Men för komma i åtnjutandeattsvaga.
solidaritet måste först definieras förrnärksIdagav man som svag. en

del opposition just traditionelladenna den välfärds- ochmot
handikappolitikens grundbult: vill slippa etiketteringdennaman som

vidgaoch i behov hjälp. Man vill för detutrymmetsvag av egna
initiativet, inte definieras någon beroende andrasärsom som av so-
lidaritet.
Den inflytandesituation vi kallat påverkan rimmar väl med före-

ställningarna och förutsättningarna för den traditionella väl-om
färdsmodellen. finnerHär vi identifikationen med ien grupp samma
situation kräver sin kollektiva del samhällets goda. Han-som av
dikapporganisationema ispelar för människor denna situation en
påtaglig roll kanal för deras initiativ till förändringar. I dennasom
situation söker också där initiativen individuella, ofta påverkaärman,

politisk opinionsbildning, skriva insändare ochattgenom genom
uppvakta politiker.
Den andra inflytandesituation inflytande rebelliskhetsom ger - -

i sin bättre åttiotalets individualism och kritiktur motsvarar av
kollektiva lösningar. Rebellema vill själva liv,bestämma sinaöver

därförinte de handikappade eller svaga. De villärattmen vara
sin lyckas Hindrensmed. för detta tolkar de själva ofta ut-egen som

för intetryck dem märmiskor kort ochatt utan gottman ser som som
handikappade. Sålunda värjer de sig bli klassificerademot att som
sådana. De upplever sig minst allt svaga.av som
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ochopinionsbildningpolitisksituationrebellisk äridemFör en
självaskaparDefrämmande. ut-ochnågotpolitikerpåverkan trögt

på-Kollektivmedel.ochinitiativmedinflytandeför egnarymme
fixandet.individuelladetunderordnadheltför demverkan är

denhuruvidauttalaförunderlagnaturligtvis inget attVi har oss om
ellervanligareblivitinflytandesituationandraeller typen avena
idag.devanliga ärhurinteViåren.deovanligare vet enssenaste

inslagtydligabärpåverkanssituationen avvi kan konstateraMen att
gradi högrebellsituationenmedanhandikappolitik,traditionell

framståkommitdebatten att somallmännai denartikulerar det som
inomnyliberalismenPå sättnackdelar.modellsdenna somsamma

överdrivavåldsamtochartikulerakanallmänheti sägaspolitiken --
kanske sägakan attvälfärdsstatentraditionellatill den manantitesen

handi-traditionellatill denantitesenartikulerarrebellerna
kappolitiken.

detolikatilltillgång sommodellentraditionella resurserI den var
handi-viaindirektadetInflytandetcentrala.detframstod som -

kollektivpåtillbidraframföralltskulle attkapporganisationema -
dessatilltillgångfunktionsnedsättningar re-medmänniskorbasis ge

såg dessa somkunde resursersäga attSträngt mantaget mansurser.
funktions-medmänniskorAttinflytande.förförutsättningen

vik-färdtjänsttilltillgångfickvillkorrättvisapå varnedsätmingar
fickallaville. Atthanhonfritt åkakundeoch varttigare än att envar

hjälpmedhjälpmedel gärna enändamålsenliga avtilltillgång -
deexaktfåkundeochviktigare än attkunnig envarexpert var-

ville ha.självadehjälpmedel
samhällsnivå hartillupphöjdparadoxenbyråkratiskaSom den

denMeninitiativ.individuellaförbeskuritmodelldenna utrymmet
deframgångdennaDetandra ärpå sätt.lyckosamvaritsamtidigthar

illustrerar.situationerstilltigeri hälsanfunnitvipersoner
kollektivpåvälfärdspolitiktraditionellmellanspänningUr denna

inflytande kan växaenskiltpå nykrav enindividuellaochbasis
skapainflytandesituationer attframtidens enkommerKanskesyntes.

inflytandeformer,individuellaochkollektivamellanbalansbättre
så inteOmfixande.individuelltochopinionsbildningpolitiskmellan

olikaihandikapprörelsen samman-riskerdefallet skymtarblir som
initia-deserviceolikställighet,regional gynnarpåtalat: somhang en

handikapporganisa-försvagningvälartikulerade,ochtivrika av
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tionema och kanske i förlängningen politisk ställning fören svagare
människor funktionsnedsättningarmed huvudöver taget.
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handikapputred-frånInformation9

ningen
iledseminarium ettfrån ett somrapport-

1989kartläggninghandikapputredningens

delsbrukare,till ettvår enkätdelsredovisat tusentidigareVi har ca
omfattandeharmedintervjueringåendesextiotal sompersoner

enskildaskartläggningenledet itredje syn-funktionshinder. Det av
genomgånginflytandetill utgörsmöjligheter avochpunkter enav

hartidigarevi nämntSomvissa projekt.forskning ochaktuell
uppdragpåuniversitet,Uppsalahandikappforskning, avförCentrum

in-enkätundersökningen,genomförthandikapputredning1989 års
här.vikunskapsgenomgång presenteraroch dentervjuerna även som

1989augustiianordnades ettgenomgångdennasamband medI
olikapå sättutredareochforskaremedheldagsseminarium som

förpåverkansmöjligheterochinflytandefrågorsysslar med om
redovisades delsseminariumPå dettafunktionshinder.människor med

deltagarnaprojektolikadedelslitteraturöversikt,resultatet av en
med.arbetar

MårtendocentredigeradiresulteradeSeminariet rapport aven
universitet.Uppsalahandikappforskning,förSöder, Centrum

seminariet.presenteradesredovisasI uppsatser somrapporten
behandlardelEnkaraktär.sintillolikapå fleraUppsatsema sättär
klartharNågraavslutade. utre-redanandrapågående projekt, en

någraIforskningsinriktade.teoretisktandradande karaktär, är mer
påverkamöjligheterhandikappades attfråganbelysesuppsatser om

iaktualiserasbehandlar ämnenandramedanservice direkt,sin som
männi-försituationentillanknytadirektsammanhangdetta attutan

funktionshinder.medskor
artiklar,olikabeskriva somkort rapportensVi vill myckethär

helaviAvslutningsvisför. presenterarförfattare själv svararresp.
intresserade kanhuranvisningarochinnehållsförteckningen omger

materialet.få del av
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kunskapsöversiktenilitteraturgenomgångDen utgör stommensom
iden-i första Karin Honredovisas Barron.rapportens uppsats av
årensinflytande betonas i dedär de brister itifierar senastesom

för ökatprofessionella hinderforskning, diskuterar byråkratiska och
förändringar ochkonkretainflytande, redogör för några desamt av

förändringsförslag finns dokumenterade.som
kartläggning medLeffler Gelotte resultatenInga presenterar av en

infly-bristandeintervjuer DHR. Detingående genomförtssom av
vardagslivet förbeskrivs liksom påverkar helahur dettatandet per-

omfattande funktionshinder.medsoner
avståndet mellan dehindren för ökat inflytandeEtt ärett pro-av

enskilde.servicen och denfessionella tillhandahållergrupper som
Sätterlunddär Ullabethproblem analyseras i denDetta uppsats

patient.sjukvårdspersonal ochskärskådar relationen mellanLarsson
tydligt inom sjukvården med dessblir detta avstånd specielltKanske

speciella rollprofessionaliserade och denyrkesgrupperhögt man
grundproblemetsjuk patient. Meni hjälpsökandehamnar gapetsom -

finns ivärlden och vardagsvärldenden professionellamellan -
service ocheller mindre grad också inomstörre omsorg.annan

offentligaVilhelm denfjärde diskuterar EkensteenI den uppsatsen
frågankan hurhemtjänstorganisationen. I hans uppsats man omse

tillför funktionshinder direkt knytermänniskor medinflytande an
och förändringar.den offentliga sektorns krisdebatten om
Anbäckens DärDecentralisering för Oweär ämnet uppsats. re-

organisationsutvecklingsprojekt mederfarenheter fråndovisas ett
enskildadecentralisering inflytande för basenheter ochoch ökat som

infly-förändringarna knappast ökathittills visarmål. Resultaten att
dagligaerhåller sinenskildaför basenhetema och detandet som

denna organisation.avomsorg
möjlig-syfte förbättraförändringsarbete iformEn attannan av
handlarGoughs Dentill inflytande diskuteras i Ritvaheterna uppsats.
STILförsöksverksamhet bedrivsutvärdering den som avavom en
självIndependent Living, därStockholmskooperativet för man

framförts ifarhågorsina assistenter. En deanställer somegna av
underassistenten får arbetadiskussionen denna modell är attom
ochSTILs assistentervillkor. jämförelser mellanDesämre
påredovisas tyder dock knappastkommunalt anställda assistenter som

farhågor besannats.dessaatt
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situationenChaibMohammeddiskuteraravslutandedenl uppsatsen
börforskningsfrågordeochfunktionshinder sommedungdomarför

situation.derasbelysakonstruktivtsyfteiställas att
olika in-SöderMårten uppsatsemasattinledning pekarsinI

begreppbruketiolikhetertill vissaleder somocksåfallsvinklar av
makt.ochsjälvbestämmandelivsinflytande,delaktighet,

granska detutgångspunktseminariets attHan konstaterar, varatt
funktionshindermedmänniskorservicesamhälletspåinflytande som

service:dennabrukarei rollenhar avsom
denfullotillintedockfångarbrukarinflytande...Begreppet

människan. Denenskildaför deninflytande harsådantbetydelse ett
liv ochpå dennesinflytandeavgörandebrukas harservice ettsom
konsu-frågainteDet attvillkor. ärlikadelta ommöjligheter att
levamöjlighetfå ettatthelst, attvilkentjänst utan omsommera en

kopplingdärigenom närafårbrukareInflytandet envärdigt liv. som
möjlighetenlivsinf1ytande, attlivetdetinflytandetill över egna

delta isjälvbestämmande och attvardagensjälv bestämma över
handlarkanskeOchdeltagande.villkorlikvärdigapåsamhällslivet

samhällssituationdenpåverkakunnai avdet hela stonattytterst om
makt.delintegreradservice utgörochvilken enomsorg

Söder.M.inledning,Rapportens
projektförväntasfrågor ettpå dessaperspektiv genomYtterligare

funktionshinder.omfattandemedförassistanspersonlig vuxnaom
förut-tillinitiativet prövamed det attsyftarHandikapputredningen

anknytningmedservicestöd ochinflytandeökat överförsättningarna
antalmedsamverkarVifritiden. ettocharbetsplatsenbostaden,till

någonnågramedtillsammanshandikapporganisationer, som
projektet.utformarkommuner

titel:Seminarierapportens

försituationenOmdelaktighet.livsinflytande,Brukarinflytande,
hjälpsystemet.offentligai detfunktionsnedsättningarmedmänniskor

1989red.Söder,Månen



19146 Bilagerapport SOU 1990:

Innehållsförteckning

Inledning
Månen Söder

Människor funktionshinder offentlig servicemed i rollen brukaresom av
Karin Barron

På villkorvems
Leffler GelotteInga

i vårdenRöster
Ullabeth SätterlundLarsson

Brukarens eller offentlig välgörenheträtt
Vilhelm Ekensteen

Livsinflytande för omsorgsbrukare
OweAnbäcken

Personligassistansunderegetansvar
GoughRitva

Handikappade samhälletungdomarsdelaktigheti
ChaibMohammed

Författarna själva för uppsats.svarar resp.

sekretariatet,frånSeminarierapporten kan kostnadsfritt erhållas
Stockholm.Socialdepartementet, 103 331989 års handikapputredning,

32232..KUNGL.

80051990 --







§11. Ämââeâx;.fä y-u



FÖRLAGETALLMÄNNA

Srocxnoua,106KUNDTJÄNST,FÖRLAGET,ALLMÄNNABESTÃLLNINGAR: 47
48.FAX:08-739TEL:08-73996 9530,

Bxunxsnsncsrouo, Stocxuout.vuMALMTORGSGATANINFORMATIONSBOKHANDELN, 5


