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Abstrakt
Det behövs mer kunskap om en ny generation personer med
funktionsnedsättningar som har rätt till dagligt verksamhet enligt LSS. I gruppen
finns ett ökat antal personer med neuropsykiatriska diagnoser. Det finns också ett
behov av att stärka individens inflytande när det gäller daglig verksamhet. I
rapporten undersöks om personers livsberättelser kan användas för att utveckla
befintliga verksamheter samt om berättelserna kan bidra till utveckling av
metoder för en evidensbaserad praktik. Fem personer bidrar med sina
livsberättelser.
Rapporten visar att arbetet med livsberättelser bidrar till att deltagarna känner sig
sedda och bekräftade. Livsberättelserna gör det möjlig att få en helhetsbild av
deltagarnas vardag. På så vis får vi ökad kunskap om daglig verksamhets
betydelse, vilken roll den spelar i personernas liv och framtida utmaningar.
Rapporten avslutas med förslag om hur den dagliga verksamheten kan utvecklas.
Man bör bland annat överväga möjligheten till verksamheter som enbart riktar sig
till personer med neuropsykiatriska svårigheter. I rapporten föreslås även
omfattande kompetensutveckling för personal inom till exempel skola,
arbetsförmedling, försäkringskassa och i den kommunala organisationen.
Sökord: daglig verksamhet,
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1 Inledning
Den här rapporten syftar till att undersöka om livsberättelser är en metod för att
utveckla nya insatser och arbetssätt inom daglig verksamhet. Kan livsberättelsen
användas som en evidensbaserad metod för brukarinflytande?
Frågorna aktualiserades när kommunens dåvarande LSS-lots, Karin Fagéus, i sitt
arbete upplevde en diskrepans mellan brukarnas behov och befintliga
verksamheter. Gruppen personer inom daglig verksamhet är inte längre, och
kanske aldrig har varit, någon homogen grupp. Personer med neuropsykiatriska
diagnoser är till exempel en grupp som märkbart ökat under senare år. Behovet
av individuella lösningar har därför blivit större inom ett verksamhetsområde som
traditionellt präglats av gruppinriktade och kollektiva insatser.
Av detta följer ett behov av att utveckla brukarens perspektiv inom daglig
verksamhet. Lagen om stöd och service, LSS, talar också om vikten av
självbestämmande och inflytande för brukaren.
När Linköpings kommun införde Lagen om valfrihet inom daglig verksamhet var
det ett steg i att utveckla verksamheten. I en utvärdering av reformen (Eget val
2011) framkommer att det finns ytterligare behov av utveckling av daglig
verksamhet. Denna rapport kan sägas vara en del i detta arbete.
Inom socialtjänsten frågar vi oss ofta; hur kan individer få ett reellt inflytande
över sin livssituation, när de samtidigt är i stort behov av samhällets stöd och
därigenom befinner sig i en beroendesituation? Det vanliga sättet att få del av
individens perspektiv är att socialtjänsten frågar klienten mer eller mindre
systematiskt om dennes önskemål och behov. Det innebär att det är den
professionella parten som utifrån en mall eller ett frågeformulär leder samtalet
och i en bemärkelse styr de ämnen som ska behandlas. Man skulle kunna se det
så att resultatet ofta blir att frågorna styr brukarens svar.
Fokus i det konventionella sättet ligger ofta på en diskussion som utgår från vad
kommunen kan erbjuda. Detta ska sedan matchas med individens önskemål och
behov. Mot bakgrund av ett ökat behov av individuella lösningar blir denna
matchning en allt mer svår uppgift att lösa.
För en del personer finns alltså inte det man önskar. Man upplever att man inte
passar in, har önskemål om sysselsättning som inte finns eller har inte rutiner i
livet som gör att man kan passa in i de verksamheter som finns att tillgå i
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dagsläget. De här personerna kan uppleva utanförskap, isolering och frustration
över att inte få vara en del av samhället, samt att rätten till insatser för en
meningsfull sysselsättning går förlorad.
Vi behöver en fördjupad kunskap om brukarens upplevelse av sin livssituation.
Det innebär att de är viktigt att ta del av brukarens berättelse om sitt liv.
Bedömning är att vi genom livsberättelser ska kunna utveckla både verksamheter
och bemötande samt öka förståelsen för personens liv, funktionsnedsättning och
önskemål.
Begreppet livsberättelse (eng, storytelling) kan definieras som berättelser om det
en människa upplever. Livsberättelsen ger möjlighet att utforska sin historia, sina
minnen och sin nuvarande vardag. På så sätt kan en person stärka sin identitet
bortom diagnoser och tillkortakommanden i livet. I livsberättelsen ges möjlighet
att med egna ord beskriva sitt liv. Det skapar förutsättning för en kommunikation
och tryggare relation med professionella inom det sociala arbetet. Vår
förhoppning är att livsberättelserna bidrar till ny kunskap som kan användas i
arbetet med en enskild person men också för att kunna utveckla verksamheter och
arbetssätt.
I Sverige används livsberättelsen i terapeutiska behandlingar, bland annat av
familjer, ledda av psykolog eller liknande. Vidare används livsberättelser som
metod inom äldreomsorgen, framför allt bland personer med demenssjukdom, för
att kunna ge en personlig omsorg. Livsberättelser som metod bland personer med
psykisk ohälsa har prövats i Sverige men är vanligare i till exempel Danmark.
Den här rapporten bygger på att fem personer inom daglig verksamhet vid flera
tillfällen berättat om sina liv för rapportens författare.

1.1 Syfte
Det finns som vi sett fler syften till den här rapporten; behovet av att stärka
individens inflytande och att få mer kunskap om enskilda individer för att kunna
utveckla verksamheter och arbetssätt. Så här sammanfattas målen.
•

•

Syftet 1: Att ge individens perspektiv och upplevelser ett större inflytande över
det sociala arbetet samt de insatser som erbjuds från socialtjänsten och därmed
öka brukarinflytande.
Syfte 2: Att bidra i arbetet till att utveckla en evidensbaserad praktik genom
att tillvarata individens perspektiv, vilket i sin tur ska kunna användas vid
utformning/utveckling av nya/befintliga verksamheter och arbetssätt.
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•
•

Syfte 3: Att utveckla, pröva och utvärdera livsberättelsen som metod för att
öka förståelsen för hur individen upplever sitt liv och sin livssituation.
Syfte 4: Att diskutera om metoden är användbar inom flera områden i socialt
arbete.

För att uppfylla projektets syfte ser vi flera problemställningar:
•
•
•

Vad kan verksamheter och yrkesutövare lära sig av personers berättelser om
sina liv?
På vilket sätt kan individernas livsberättelser få betydelse för verksamheternas
möte med dessa personer?
Vad betyder det för individerna att få berätta sin livsberättelse?

1.2 Målgrupp
Primär målgrupp för projektet är personer med funktionsnedsättning som har ett
beslut om en daglig verksamhet. I en vidare mening är också professionella och
verksamhetsföreträdare målgrupp i projektet. Dels utifrån att projektets resultat
kan få betydelse för hur verksamheter bedrivs och dels utifrån att metoden kan
spridas och användas av yrkesverksamma inom andra socialtjänstverksamheter.
Med verksamhetsföreträdare avses politiker (som ger riktlinjer för verksamheter),
företrädare för beställare (som bland annat sätter ramar genom avtal med utförare)
och utförare av dagliga verksamheter.

1.3 Projektets organisation
Projektledare Karin Fagéus, tidigare LSS-lots, numera planeringsledare,
Linköpings kommun, har initierat rapporten. Rapportens författare/intervjuare,
Annika Rehn är vårdare inom daglig verksamhet, Leanlink och journalist. FoU
forskare Margareta Bredmar, FoU Centrum, Linköpings universitet, har fungerat
som handledare. Verksamhetschef Susanne Bergum, Daglig verksamhet,
Leanlink, har tillsammans med övriga utgjort den grupp som läst och diskuterat
materialet.
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2 Bakgrund
I denna bakgrund förklaras de funktionsnedsättningar som är aktuella i studien.
Den lag som gör det möjligt att ansöka om en daglig verksamhet presenteras.
Avslutningsvis följer en överblick över hur daglig verksamhet fungerar idag.

2.1 Utvecklingsstörning
En person som har en utvecklingsstörning har svårt att förstå och lära sig vissa
saker. Utvecklingsstörning är en funktionsnedsättning som påverkar hela ens liv.
Man kan ha en lindrig, måttlig eller svår utvecklingsstörning. En lindrig
utvecklingsstörning märks ibland inte förrän i skolåldern. Hos barn med måttlig
eller svår utvecklingsstörning märks funktionsnedsättningen redan under
spädbarnsåren och påverkar barnets hela utveckling.
En person som har en utvecklingsstörning har nedsatt intelligens, och också sämre
förmåga inom minst två av följande tre områden:
•
•
•

Teoretisk förmåga, det vill säga hur man klarar av att läsa, skriva, räkna och
annat som man tränar i skolan.
Social förmåga, till exempel hur man kan umgås med andra.
Praktisk förmåga, hur man klarar aktiviteter i det dagliga livet som till exempel
att äta, tvätta sig, klä sig och städa. (Omsorgsboken, 2011)

Utvecklingsstörningar kan påverka möjligheten att kommunicera, att förstå tid
och tolka sin omgivning.

2.2 Autismspektrumtillstånd
Autismspektrum är ett samlingsnamn och omfattar autism, Asperger syndrom,
atypisk autism och disintegrativ störning. 1

1

Det finns för närvarande två aktuella internationella diagnostiska system, ICD-10 ("International
Classification of Diseases") utgivet av Världshälsoorganisationen (WHO) samt DSM-5 ("Diagnostic
and Statistical Manual of mental disorders") utgivet av den amerikanska psykiatriska föreningen. Dessa
två system brukar vara samstämmiga, men i och med DSM-5 från 2013 finns det numera stora skillnader
mellan de två systemen. Detta gäller framför allt autismområdet. I DSM-5, finns inte längre Asperger
syndrom. Tillsammans med flera övriga tillstånd blir den en del av den bredare diagnosen
autismspektrumstörning. Enligt Socialstyrelsen är WHO:s diagnosmanual ICD-10 den som gäller i
Sverige. Inom området autism har dock DSM-systemet föredragits rent praktiskt av de flesta kliniker
även om diagnosen skall kodas enligt ICD-systemet. Ett arbete pågår inom WHO med att uppdatera
ICD-10 till en kommande ICD-11. Om diagnosen Asperger kommer att finns kvar som diagnos är
fortfarande oklart.
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Många personer med autism har också en utvecklingsstörning. Det har dock inte
personer med Asperger. Man räknar med tre centrala problemområdena vid
autism: svårigheter med socialt samspel, med kommunikation samt med beteende
och föreställningsförmåga. (Attwood, 2007). En person med Asperger kan ha ett
annorlunda sätt att tänka. Ibland talas om fem områden som berörs.
(Autismforum, 2015)
•
•
•
•
•

Svårigheter med Theory of Mind
Svag central koherens
Bristande exekutiva funktioner
Minnet
Ojämn begåvning (Autismforum, 2015)

Här koncentrerar vi oss på de tre främsta begreppen för att försöker ringa in de
olika svårigheterna.
Att ha svårigheter med Theory of Mind betyder att man har svårt att förstå att
andra människor kan känna och tänka på andra sätt än de själva. Att människors
känslor och tankar påverkar deras beteende är också svårt att förstå. Det kan leda
till att det lätt uppstår konflikter. Att ha en svag central koherens innebär att man
koncentrerar sig på detaljer istället för att se helheten. Det kan innebära att världen
ter sig splittrad och blir svår att förstå. Det kan vara svårt att ta till sig stora
mängder information. Exekutiva funktioner, funktioner i hjärnan som organiserar
en människas handlingar, fungerar som samordnare av olika typer av information
och ligger bakom allt målinriktat beteende. Brister i de exekutiva funktionerna
gör att personer med autism har svårt att planera, hejda sina impulser och
kontrollera uppmärksamheten. (ibid)

2.3 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Asperger räknas som en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Dit räknas också
till exempel ADHD, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom - OCD. Man räknar
med att omkring tre till sju procent av alla barn har ADHD. Bland vuxna räknar
man att två till fem procent har ADHD. Forskningen har hittills inriktats på barn
med ADHD men de senaste åren har studierna med vuxna personer blivit fler.
(Barkley, 2013)
Huvudsymtomen vid ADHD är störningar när det gäller uppmärksamhet,
impulsivitet och överaktivitet. Det är ofta svårt att styra och planera sitt
handlande. Man kan ha problem att klara vardagens vanliga stressmoment och
många beskriver sig ofta som utarbetad. Vidare kan det vara svårt att göra flera
6

saker samtidigt. Orsaken till detta är, enligt Barkley (2013), att hjärnans exekutiva
funktioner, det vill säga de funktioner i hjärnan som organiserar vårt handlande,
inte fungerar optimalt. Det är med hjälp av dessa vi planerar, väljer och reglerar
vad vi ska göra. (se även rubriken Asperger) De exekutiva funktionerna gör att vi
kan hålla fast vid mål, sortera bort ovidkommande saker och anstränga oss när vi
utför olika uppgifter. Vidare gör de exekutiva funktionerna att vi kan ta hänsyn
till regler och följa instruktioner.
Arbetsminnet hör till de exekutiva funktionerna. Det behövs för att vi ska kunna
koppla ihop nuet med det som har hänt tidigare och utifrån det planera framåt.
Om arbetsminnet inte fungerar kan det vara svårt att lära sig av sina misstag. Man
lever i nuet och det blir impulser som styr.
Många
psykiatriska
diagnoser
som
ångeststörning,
depression,
utmattningssyndrom,
bipolär
störning
(manodepression),
antisocial
personlighetsstörning, borderlinestörning och missbruksproblem är vanligare hos
personer med ADHD än hos andra. Omvänt har personer som söker hjälp för
andra psykiska problem inte sällan också̊ ADHD. (ibid)

2.4 LSS
Det handikappolitiska arbetet i Sverige utgår från internationella regler som FN:s
generalförsamling antog 1993. Målet är ett samhälle som ska vara tillgängligt för
alla oavsett funktionsnedsättning. Lagarna som ska bidra till detta arbete är
framför allt Socialtjänstlagen, Hälso-och sjukvårdslagen och Lagen om särskilt
stöd (LSS).
Lagarna bygger på frivillighet. Man söker i första hand information själv om
vilken hjälp som erbjuds och därefter ansöker man om den. Sen ska någon i
välfärdsapparaten ta ställning om man tillhör den målgrupp som omfattas av
lagen. När det gäller just LSS-lagen är diagnoserna för det mesta ett viktigt
instrument för att sortera vem som har rätt till stöd. Nästa steg i processen är en
utredning om vilka behov en person har. Först därefter kan ett beslut om till
exempel daglig verksamhet fattas.
LSS från 1993 är en rättighetslag. Syftet med lagen är att människor med
funktionsnedsättningar ska få det stöd som behövs för att kunna leva ett så
självständigt liv som möjligt. (Proposition 1992/93:159). För att omfattas av lagen
ska man tillhöra en av personkretsarna som här beskrivs:
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•
•

•

Personkrets 1. Personer med utvecklingsstörning och personer med autism
eller autismliknande tillstånd.
Personkrets 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt
funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller
kroppslig sjukdom.
Personkrets 3. Personer med andra och varaktiga fysiska eller psykiska
funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om dessa är
stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och
därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

LSS innehåller tio olika typer av hjälpinsatser. Insatserna är: rådgivning och annat
personligt stöd, personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson,
avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse utanför hemmet, korttidstillsyn för
ungdomar över tolv år, bostad i familjehem eller bostad med särskild service för
barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet, bostad med särskild
service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna, daglig verksamhet för
personer i yrkesverksam ålder med utvecklingsstörning, autism eller
autismliknande tillstånd och hjärnskador som man har fått i vuxen ålder. (gäller
personkrets 1 och 2)
År 2013 hade 65 300 personer en eller flera insatser enligt LSS. (Socialstyrelsen,
2014).
ADHD och flera andra neuropsykiatriska diagnoser som nämns i ovanstående
stycke, ger som enskild diagnos inte rätt till en daglig verksamhet. Asperger är en
form av autism och ingår därför i personkrets 1.
Personer som omfattas av LSS har naturligtvis också rätt att få stöd enligt
Socialtjänstlagen. Boendestöd är ett exempel på insats som kan beviljas enligt
lagen. I vissa fall kan en person beviljas daglig verksamhet enligt
Socialtjänstlagen.
Syftet med den dagliga verksamheten är att den ska bidra till personlig utveckling
och främja delaktigheten i samhället. Ett övergripande mål är att den dagliga
verksamheten ska öka den enskildes möjlighet till lönearbete, om det är möjligt.
(Proposition 1992/93:159) Daglig verksamhet enligt LSS kan beviljas om en
person tillhör någon av personkrets 1 eller 2. Det är numera den vanligaste formen
av LSS-insats. År 2000 fanns omkring 20 500 personer i en daglig verksamhet.
Tolv år senare var motsvarande siffra 32 400 personer. (Socialstyrelsen, 2014).
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Enligt en rapport från Socialstyrelsen beror ökningen på att fler får en diagnos
som berättigar till insatser enligt LSS, framförallt autism. (Socialstyrelsen, 2008).
Dessutom har det blivit svårare för denna grupp att få hjälp av
Arbetsförmedlingen. Kraven på arbetsförmåga har dessutom ökat på personer
med funktionsnedsättning för att få arbete på Samhall. Vidare framkommer att
endast ett fåtal personer med beslut om daglig verksamhet har lämnat denna för
ett lönearbete. På drygt 40 procent av landets dagliga verksamheter svarade man
att det fanns personer där som skulle kunna arbeta på den reguljära
arbetsmarknaden. (ibid)
Daglig verksamhet kan vara en traditionell gruppverksamhet där man kan bedriva
legoarbeten. Andra sysslar med olika sorters hantverk. Dagliga verksamheter kan
också förlägga sin verksamhet i lantlig miljö där det finns möjlighet till djurvård
och skogsvård. En utflyttad verksamhet kan driva ett café eller annan verksamhet.
Teater och musik har under de senaste åren blivit en populär form av daglig
verksamhet. Vidare finns möjligheten till en individuell placering eller
samhällsplacering. Stöd eller handledning ges av arbetsterapeut och
arbetskamrater. Exempel på sådana verksamheter kan vara att man arbetar i
storkök eller inom handeln. Enligt Socialstyrelsen (2008) går utvecklingen mot
flera individuella placeringar. Det innebär att en person arbetar på exempelvis ett
företag, har en viss hjälp från en arbetsterapeut men huvudsakligen handleds av
ordinarie personal. Verksamheter som riktar sig till personer med psykisk
funktionsnedsättning har ofta karaktär av mer öppna mötespunkter.
Omkring 80 procent av Sveriges kommuner betalar ut en symbolisk ersättning,
habiliteringsersättning till personer som är på en daglig verksamhet.
Genomsnittliga ersättningen är omkring 35 kronor per dag. En majoritet får sin
försörjning genom socialförsäkringslagen; sjukpension eller aktivitetsersättning.
(ibid).

2.5 Daglig verksamhet i Linköping
År 2010 införde Linköpings kommun och Omsorgsnämnden eget val i enlighet
med lagen om valfrihetssystem (LOV) inom området daglig verksamhet.
Eget val innebär att valet av utförare förskjuts från kommunen till den enskilde.
Förhoppningen var att stimulera tillkomsten av fler och mer varierade
verksamheter som kan utveckla den enskildes förmåga. Valfriheten bedöms leda
till ökad konkurrens och är ett incitament till utveckling av verksamheten. Genom
att den enskilde själv får välja, leder det till att personens behov och
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kvalitetsuppfattning sätts i centrum. För att kunna göra val krävs god information
och tillgång till vägledning.
Två år efter genomförande av LOV inom daglig verksamhet i Linköping gjordes
en utvärdering med hjälp av pictogrambilder. (Eget val 2011) Hur många som
tagit chansen att byta verksamhet var oklart men en majoritet visste att
möjligheten fanns. Över 90 procent av deltagarna var nöjda med sin dagliga
verksamhet. Samtidigt uppgav 35 procent att de saknade någon aktivitet.
Utvärderingen innehåll ja och nej-frågor. Det framgår inte vilka
funktionsnedsättningar som personen som svarat har.
Vidare intervjuades i studien fyra chefer som var representanter för olika utförare
av dagliga verksamheter. Representanterna för utförarna framförde att många av
deltagarna har tagit fasta på möjligheten att välja flera dagliga verksamheter. Det
har lett till kö till vissa attraktiva verksamheter och att brukarna oavsett diagnos
kan välja verksamhet. Utförarna poängterar att varje deltagare har rätt till
arbetsuppgifter som innebär möjligheter till utveckling. Områden som utförarna
vill jobba vidare med är bland annat synen på arbete. LSS-lagen förordnar
arbetsliknande uppgifter, men frågan som kan ställas är hur det går det ihop med
verksamheter som är mer hobbyliknande? Verksamheter som avses är till exempel
teater som daglig verksamhet.
Ett annat område cheferna ser som en utmaning i framtiden är personer med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och som omfattas av LSS. De kommer
troligen att bli fler och de kommer att behöva en mer stimulerande miljö. Mer än
så utvecklas inte detta i utvärderingen (Eget val, 2011).
Linköpings kommun har liksom Socialstyrelsen (2008) sett en ökning av behovet
av individuella placeringar som i kommunen kallas företagsplatser. Ett antal
anställda inom daglig verksamhet har fått vidareutbildning i att stödja personer
som arbetar på en företagsplats.
Enligt LSS ska insatser som daglig verksamhet vara individuellt anpassade och
tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor. Många kommuner gör därför
individuella bedömningar av brukarnas behov. Bedömningarna ger, förutom den
individuella prövningen, i bästa fall också vägledning för kommunerna om hur
resurserna inom och mellan olika verksamheter och boenden ska fördelas. I
Linköpings kommun används en äldre variant av Södertörnsmodellen. Följande
punkter är utgångspunkter för bedömningar i Linköping.
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1. Förflyttningar 2. Hygien och toalett 3. Kläder 4. Måltider 5. Självständighet 6.
Kommunikation 7. Särskilda behov.
Behoven poängsätts för att resurserna därefter ska fördelas. Metoderna som
används i olika svenska kommunen liknar varandra. Flera kommuner har
uppmärksammat att metoderna missgynnar personer med neuropsykiatriska
diagnoser. (Larsson, 2014)

11
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3 Tidigare forskning
I detta avsnitt behandlas studier där de funktionshinderpolitiska målen;
delaktighet, självbestämmande och normalisering, diskuteras. Avslutningsvis
berörs också synen på arbete och vilken uppgift en daglig sysselsättning har i livet.
Sökning av svensk forskning inom området/ämnet har gjorts i SwePub. I
PsycINFO har artiklar hittats, både om funktionsnedsättningar och hur en
narrativa metod kan användas i socialt arbete. Forskning om utsatta grupper på
arbetsmarknaden, däribland denna studies målgrupp, har funnits i PsycINFO och
Eric. Libris har också varit ett viktigt sökverktyg. Referenslistor till böcker och
artiklar har även bidragit till att finna relevanta texter. Sökord som används är
funktionshinder, funktionsnedsättning, disability, daglig verksamhet,
employment support, asperger, LSS, narrativ metod, berättelse, narrative method,
storytelling, lifestory och autism spectrum disorders.
Forskning kring funktionsnedsättningar har de senaste åren blivit allt mer
omfattande. Det finns gott om nordiska studier som berör personer med
utvecklingsstörning inom daglig verksamhet (Kittelsa, 2008; Ineland, 2009;
Thorsen, 2005 m.fl.). När det gäller svenska studier med personer med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningars möte med daglig verksamhet är antalet
betydlig färre. Troligen beror det på att gruppen är ny inom daglig verksamhet. I
forskning om funktionsnedsättningen Asperger finns en del kunskap om
målgruppens möte med svenska arbetslivet, t.ex. Larsson- Abbad, (2007).
Däremot finns det utländsk forskning kring personer med Asperger och mötet med
arbetslivet. I bland annat England och USA används andra metoder än i Sverige
för att stödja målgruppens arbetsliv. (Nesbitt, 2000; Howlin, 2005; Muller, 2003)
Det finns även en viss forskning kring hur en ny generation av personer med
funktionsnedsättning ser på samhällets stödinsatser (Olin & Ringsby Jansson,
2009). Även Socialstyrelsens skriver om denna utveckling. (Socialstyrelsen,
2011).
Olin & Ringsby Jansson (2009) studie handlar om personer med
utvecklingsstörning, personer med neuropsykiatriska svårigheter samt andra
personer som har svårigheter att klara ett arbete på ordinarie arbetsmarknaden
men som inte har fått någon specifik diagnos.
Utredningar, forskningsstudier och rapporter om funktionsnedsättningar har
många gånger kretsat kring om samhällets verksamheter lever upp till lagens
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intentioner. (Ineland, 2009). Flertalet av dem kommer fram till att det finns brister.
Exempel på rapporter som uppmärksammats senaste tiden är ”Kan kommunerna
leva upp till LSS?” (2011) och ”Fångad i fattigdom” (2014), båda utgivna av
intresseorganisationen Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdom och vuxna
(FUB). Föreningen sammanfattade svaret i den förstnämnda rapporten med att 25
procent av landets kommuner inte säger sig kunna leva upp till LSS. När det
gäller den sistnämna rapporten konstateras att personer med funktionsnedsättning
lever i ett dubbel utanförskap, dels på grund av sin funktionsnedsättning, dels för
att personernas ekonomi är så ansträngd.
Rapporten (ibid) visar på en dålig inkomstprognos eftersom man i princip har
samma inkomst under hela livet. Hyrorna i LSS-bostäderna har höjts. Samtidigt
tillämpas inte merkostnadsprincipen på hyror. Dessutom har bostadstillägget inte
höjts i takt med hyrorna. Eftersom det ser olika ut i landets kommuner och för att
det inte finns tillräcklig kunskap, är det svårt att nämna exakta summor men
rapporten visar exempel som skulle innebära att många funktionsnedsatta skulle
ha rätt till socialbidrag.
Även Socialstyrelsen har gett ut flera rapporter kring LSS där man pekar på
brister. En brist som nämns är att antalet boende på en gruppbostad tenderar att
bli fler än de fem till sex som anges i LSS förarbeten (Proposition1992/93:159).
En annan av bristerna man pekar på, gäller uppförandet av genomförandeplaner.
Det är inte ovanligt att det saknas sådana. (Socialstyrelsen 2007, 2011, 2014)

3.1 Normalisering och delaktighet - viktiga ledstjärnor
I arbetet med funktionshinderpolitiken och i Lagen om särskilt stöd och service
är delaktighet, självbestämmande och normalisering viktiga ledstjärnor. Exempel
på forskning där man försöker analysera normer och värderingar som påverkar
personer med funktionsnedsättning i vardagen är studier om normalisering. I
forskning där funktionshindrades möjlighet till delaktighet diskuteras är
begreppet empowerment viktigt. Empowerment innebär i detta sammanhang att
individen med en funktionsnedsättning formulerar sina egna mål. Omgivningens
uppgift är att stödja personen. Målet är att stärka individen så den lär sig leva med
sin funktionsnedsättning utan att hamna i onödigt beroende. Målet är även att
individen upplever sig ha makt över sitt liv och själv fattar beslut.
Syftet med normaliseringen är och har varit att skapa normala levnadsvillkor.
(Nirje 2003, Tielman 2003, Tideman 2000) Normalisering handlar om att en
person med funktionsnedsättning inte ska vara en avvikare utan integreras i
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samhället. Principen har kommit att fungera som ett rättesnöre för socialt,
politiskt, medicinskt och pedagogiskt arbete. Att kliva upp på morgonen, klä sig,
äta frukost och gå till ett arbete, är en del i normaliseringen. Under de senaste
decennierna har vi samtidigt gått mot ett samhälle som betonar ökad valfrihet och
individens rätt att bestämma. Det finns idag, en spänning mellan välfärdsstatliga
åtgärdsprogram med syfte att normalisera livsvillkoren för personer med
funktionsnedsättning och en yngre generation som har vuxit upp i ett mer
individinriktat samhälle. (Ineland, 2009). Vad innebär normaliseringsprincipen
cirka 20 år efter att LSS-lagen trädde i kraft och vad är ”normalt” för en ung
person med funktionsnedsättning i dag 2015? Flera forskare diskuterar frågan
men några enkla svar finns inte. (Ineland, 2009: Socialstyrelsen, 2011: Ohlin &
Ringsby-Jansson, 2009 m.fl.).
Utgångspunkten i talet om delaktighet är att människor är aktiva och handlande
varelser, dessa egenskaper finns inneboende hos alla. Om människor ges
möjlighet och rätt förutsättningar föreligger kan de utvecklas hos människan
utefter sin egen förmåga. (Askheim, 2007: Askheim/Starrin, 2007).
Ett led i denna utveckling är att personer med funktionsnedsättning anses behöva
mer kunskap. För att kunna hävda sin rätt måste man veta vem man är. Det kan
vara svårt om man på grund av sin funktionsnedsättning inte själv kan skaffa sig
de kunskaperna som behövs. Personalen inom olika välfärdsinstitutioner har
därför en viktig roll när det gäller empowermentarbete. Frågan som diskuteras är
om det är möjligt att en annan person driver arbetet. Detta är den så kallade
empowermentparadoxen.(Nyqvist- Cech, 2007). Forskarna Askheim och Starrin
(2007) försöker svara på frågan. Det kanske inte är möjligt att personal driver
empowermentarbete, skriver de. Men det är möjligt att skapa villkor och
förutsättningar för att de man arbetar med själva ska ta makten över sina egna liv.

3.2 Studier om daglig verksamhet och stöd i arbetslivet
Det finns flera om studier som visar att många med funktionsnedsättning trivs på
sina dagliga verksamheter. Ett exempel är Thorsen (2005) som har studerat
åldrande hos personer med utvecklingsstörning. Personernas livsberättelse visar
hur arbetet gett identitet och kommit att bli en viktig del i självpresentationen.
Studien visar att den dagliga verksamheten har gett personerna livsinnehåll. Andra
studier visar på en mer komplicerad bild av hur den dagliga verksamheten
uppfattas.
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Ett sådant exempel är Kittelssaa (2008) som i sin forskning visar hur unga
människor med utvecklingsstörning möts av två olika budskap från samhället. Det
ena budskapet handlar om delaktighet, självbestämmande och normalisering, de
funktionshinderpolitiska målen. De personer hon intervjuar är i stort sett nöjda
med de liv de lever och känner sig bemötta med respekt. Emellanåt blir dock ett
annat budskap tydligt. Det kan vara personer i deras närhet, personal på ett boende
eller på en daglig verksamhet, som genom sitt bemötande förminskar dem.
Strukturer och organisationer signalerar också dubbla budskap, hävdar Kittelsaa
(2008). På till exempel en daglig verksamhet finns människor som behöver
omsorg och här finns personal som fattar beslut och har makt, här finns ett tydligt
”vi och dom”. Deltagarna kämpar med att skapa en arbetskultur medan personalen
ofta betraktar sig som en del av en omsorgskultur, där man betonar vårdandet.
Enligt LSS har personer med Asperger rätt till en sysselsättning på en daglig
verksamhet. Det finns dock många som har arbete på den ordinarie
arbetsmarknaden. I Abbad-Larssons (2007) forskning samt i självbiografiska
berättelser (Andersson, 2003: Gerland, 2007) finns några erfarenheter beskrivna.
Det är inte ovanligt att personer med Asperger har svårt att få fungerande
relationer med arbetskamrater eller chefer. Vidare har en del personer svårt att
hantera stress, förändringar eller att arbeta utan tydliga riktlinjer och strukturer. I
litteraturen beskrivs även fördelarna med att ha en person med Asperger på sin
arbetsplats. Han eller hon är ofta väldigt noggrann, uthålligt och bra på att passa
tider. (Attwood, 2007).
I USA och England arbetar många med Asperger och lindrig utvecklingsstörning
i stödformen supported employment. (Antonsson& Ståhl 2003). Det kan innebära
att man först kommer till en arbetsplats och att man där får möjlighet att tränas av
en jobbcoach eller co-worker. Denna ger också stöd till personen i kontakter med
arbetskamrater. Stödformen kan närmast jämföras med Arbetsförmedlingens
insats Särskilt introduktions och uppföljningsstöd för personer med
funktionshinder i arbetslivet. Särskilt introduktions-och uppföljningsstöd (SIUS)
innebär att en SIUS-konsulent arbetar sida vid sida med den funktionshindrade i
högst 1,5 år. För att få stödet ska det finnas ett behov av att träna på
arbetsuppgiften och annat som krävs i arbetet. (Arbetsförmedlingens faktablad,
2012).
Antonsson & Ståhl (2003) intervjuade under en tvåårsperiod personer med
funktionsnedsättning som erbjudit stöd av en SIUS-konsulent. Resultatet var
blandat. Några personer lyckades inte behålla sitt arbete när stödet upphörde. En
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annan anledning till att personer slutade på sitt arbete var problem med andra
stödinsatser. Antonsson och Stål (ibid) drar slutsatsen att ett stöd måste ges över
lång tid. De pekar också på vikten av att stödet i arbetslivet måste samordnas med
arbetstagarnas andra stödinsatser. Det handlar inte bara om att nå och få ett arbete,
det handlar om att kunna behålla det också.

3.3 Ny generation funktionsnedsatta
Forskning kring unga vuxna har uppmärksammat att vägen in i vuxenlivet har
blivit allt längre.( Ineland 2009: Olin & Ringsby Jansson, 2006). Den bilden
stämmer även när det gäller unga vuxna med funktionsnedsättningar som har gått
i särskolan. Ibland används begreppet ”särskolegenerationen”. Man syftar då på
ungdomar som gått i särskolan och har en utvecklingsstörning. (Ineland, 2009).
Olin och Ringsby Janssons (2006) forskning beskriver både unga med
intellektuella och/ eller psykisk funktionsnedsättning. Det visar sig dock att det
finns stora skillnader mellan grupper av unga. De noterar en skillnad mellan en
grupp som har ett omfattande stöd medan en annan nästan helt tar avstånd från
stödinsatser. Sammanfattningsvis ser författarna fyra olika mönster.
”De inordnade” som följer en given modell med gruppbostad och daglig
verksamhet. De så kallade ”lindansarna” går fram och tillbaka mellan ett relativt
självständigt liv och stöd. I kategorin som inte tar emot något stöd finns både en
grupp med ” de isolerade” och ”överlevarna”. Till den förstnämnda gruppen hör
personer som behöver hjälp men inte vill ta emot den. Eftersom lagstiftningen
bygger på frivillighet är denna grupp svår att nå med information om stödinsatser.
(ibid).
”Överlevarna” söker sig ofta till andra människor med liknande problematik. Det
kan vara funktionshindret i sig eller en livsstil eller ett missbruk som kan förena
”överlevarna”. De känner inte igen sig i bilden som funktionshindrade och vill
inte ta emot hjälp. De tycker ofta att hjälpen inte är utformad för dem.
Ineland (2009), som skriver om ungdomar med utvecklingsstörning, drar
slutsatsen att funktionshindrade inte längre är nöjda med en identitet som just –
”funktionshindrad”. I dag är det möjligt att söka andra identiteter och ställa frågan;
Vilken grupp tillhör jag och vilken vill jag tillhöra? Det sociala arbetet kommer
framöver i viss mån att handla om att avtäcka ungdomarnas jagbudskap, eller för
att utrycka det med Goffmans ord att se ”jaget bakom maskerna”, menar Ineland
(2009).
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3.4 Möte med välfärdsorganisationen
Ingen tvivlar väl på att en förutsättning för bra möten mellan välfärdsaktörernas
och den funktionsnedsatta, är att representanten för välfärdsapparaten har kunskap
om själva hjälpapparaten och den specifika funktionsnedsättningen. Men
forskningen visar också på andra aspekter.
Olin (2009) ger en målande bild av välfärdsaktörer, till exempel handläggare,
utredare, psykologer m.fl. Alla agerar de i en ”korseld” av motstridiga intressen.
Insatser är standardiserade, manualerna färdigformulerade och styrningen ska
vara effektiv mot synliga resultat. Detta står i motsatsförhållande till ungas krav
på individualisering och insatser som inte gör att man blir insorterad i ett fack.
Nordby (2009) poängterar vikten av en god samspelskommunikation och menar
att kommunikativa utmaningar mellan till exempel en klient och en socialarbetare
uppstår när socialarbetare inte har tillräcklig kunskap om sin klient när det gäller
social och kulturell bakgrund. Utgångspunkten i socialt arbete bör utgå från
brukarens förståelse, det vill säga de subjektiva värderingar personen har. Vidare
menar Nordby att värderingar är en del av det sociala kapitalet (ibid). För att förstå
sin klient bör man ta del av dennes värderingar samt ” kommunicera för att uppnå
enighet och samarbete” i det sociala arbetet. (ibid, 2009, sid 41)
Olin (2006) pekar på fyra framgångsfaktorer i klientarbetet.
•
•
•
•

Den unge och den professionella har en problemdefinition som
överensstämmer.
Klienten eller den professionelle har resurser i sin omgivning som kan
mobiliseras.
Klienten och den professionella förmår att träffa överenskommelser.
Den unge förmår engagera den professionella. (Olin, 2006).

Olin (2006) drar slutsatsen att interaktionen mellan den professionella och
klienten har betydelse. Det ställer krav på flexibilitet, tillgänglighet och öppenhet
från myndighetssidan.
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4 Teoretiska begrepp
De teoretiska begrepp vi behöver för att kunna tolka resultatet i den här rapporten
är stigma och KASAM. Goffmans (2014a) beskrivning av stigman skapar en
förståelse för hur mötet mellan olika människors kan gestalta sig. Antonovskys
(2005) förklaring om vad människor behöver för sitt välbefinnande är
allmänmänskligt och inte beroende av om en person har olika svårigheter i livet.

4.1 Stigma
Begreppet stigma handlar om hur avvikande grupper marginaliseras i samhället.
Goffman (2014a) menar att stigma är en social konstruktion, som är grundad på
bestämda kännetecken som gör skillnad mellan människor. Kännetecknen leder
till nedvärdering av personen och att personen förminskas. Vem som helst kan när
som helst drabbas av ett stigma.
Goffman (2014a) beskriver olika typer av stigman. Ett av dem är olika kroppsliga
stigman, som till exempel fysiska funktionsnedsättningar. Fläckar i den
personliga karaktären, till exempel psykiska rubbningar och missbruk är ett andra
stigma. Grupptillhörighet, till exempel klass, kön och etnicitet är grunden för ett
tredje slags stigma.
Vad som är ett stigma är olika beroende på olika kulturer och tidsepoker. Vem
som helst kan bli en avvikare och bli stigmatiserad. Det är inte helt enkel att
uppfylla rådande normer.
Både den stigmatiserade och en annan person kan känna sig osäkra i sociala
situationer. Den stigmatiserade är villkorat accepterad, delaktighet är inte
självklart. I situationen som uppstår är både den stigmatiserade och den icke
stigmatiserade delaktig. Den icke stigmatiserade kan uppleva den stigmatiserade
som för påstridig eller för skamsen. Vare sig den icke stigmatiserade reagerar
tydligt på exempelvis en fysisk funktionsnedsättning eller inte, kan osäkerhet och
obehag uppstå. Osäkerhet uppstår när det gäller ordval, undvikande blickar och
tvångsmässig prat är exempel på vad som kan uppstå i samspelet. Den
stigmatiserade kan då sorteras bort och därmed minskas konkurrensen. Detta är,
enligt Goffman (2014a), en generell process i samhället.
Det finns ofta en uppdelning mellan en stigmatiserad individs identitet och den
visuella identiteten det vill säga hur andra personer ser på individen. Det innebär
att en stigmatiserad person, enligt Goffman (2014a), får en nedvärderande syn på
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sig själv. Man ser andras uppfattningar, handlingar som bevis för att man inte
tillhör de ”normala”.
Som funktionsnedsatt finns det flera sätt för att hantera sitt utanförskap och
anpassa sig till omvärlden, menar Goffman (2014a). En av strategierna innebär
att individen i så stor utsträckning som möjligt försöker vara som alla andra
genom att ta till sig och lära sig hur andra gör och sedan göra samma. Lyckas man
med detta, beskriver Goffman (2014a) det som om personen ”passerar”.
En annan strategi är att hålla sig för sig själv och dra sig undan från samhället.
Den som försöker dölja sitt stigma, betraktas enlig Goffman (2014a) som
misskretidtabel, Motsatsen, när stigmat är synligt och känt av alla, kallar han
misskrediterad.
Goffman (2014a) menar att identiteten hos en människa består av tre aspekter,
social identitet, personlig identitet och en jagidentitet. Den sociala identiteten
består av den sociala roll som en viss kategori har i samhället. Till den sociala
rollen hör bland annat status. Jagidentiteten är en persons förståelse av sig själv.
Samspelet med andra spelar förstås en viktig roll för jagidentiteten. Den
personliga identiteten handlar om vad en person kommunicerar med sin
omgivning om. Tillsammans med andra visar vi upp den vill vara- som på en
teaterscen.
I Jaget och maskerna (2014b) beskriver Goffman hur vardagslivet kan ses som
en teater. Scener och rekvisita utgör en fasad. Mot fasaden spelar vi våra roller.
Föreställningen sker med hjälp av andra som också spelar sina roller. Tillsammans
hjälps vi åt att behålla våra masker. Det gäller att inte förlora ansiktet. Om någon
skulle misslyckas med att behålla masken, tittar vi snabbt bort. Föreställningen
går vidare.

4.2 Känsla av sammanhang
De flesta människor skulle nog instämma i att ett arbete är en viktig del i livet.
Arbetet för med sig social kontakter och skapar även en struktur på dagarna. Har
man ett jobb blir det tydligt att man har en annan tid avsatt för vila och fritid.
Ibland för ett jobb med sig status. Förhoppningsvis känner vi också att våra
arbetsuppgifter är meningsfulla.
Antonovsky (2005) beskriver vikten av meningsfullhet. Han menar att människor
med en god psykisk hälsa har en hög "Känsla av sammanhang", KASAM.
Begreppet består av tre olika delar, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.
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Balansen mellan de tre delarna påverka hur en människa hanterar svåra situationer
och hur du kommer att må.
•
•
•

Begriplighet – Förståelse och förmåga att bedöma och förklara olika händelser.
Hanterbarhet – Förmåga att möta och hantera dessa olika händelser utan att bli
offer för omständigheter.
Meningsfullhet – Delaktighet och en känsla av att kunna påverka situationen,
att se en mening med det hela. (Antonovsky, 1991)

En människas liv är fyllt av olika stimuli. De kan komma både inifrån oss själva
och från omvärlden, menar Antonovsky (1991). Alla stimuli skapar ett
spänningstillstånd hos människan. Ibland leder stimuli till positiva konsekvenser
och ibland till stress, beroende på hur väl rustade en individ är för att möta dem.
Några av de faktorer som antas ligga bakom en god förmåga att hantera de stimuli
vi utsätts för är, enligt Antonovsky (1991); vilket socialt stöd vi har omkring oss,
om vi upplever en kulturell stabilitet, om vi har hög social status, har en god
ekonomi, utvecklad jagstyrka och intellekt. Dessa förmågor är kopplade till
individens känsla av sammanhang. Det finns gott om forskning, till exempel
Berkman & Symes (1979) som visar att det finns ett samband mellan ohälsa och
bristande sociala kontakter.
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5 Metod
I detta avsnitt beskrivs hur berättelser inom forskningen fått en allt större plats.
(Reissman, 1997). Varje människas berättelse är unik samtidigt kan en människas
livsberättelse bli en del av en mänsklig väv där vi förenas av samma längtan efter
sammanhang och efter att få vara en del av en samhällsgemenskap.
Vidare beskrivs hur denna studies deltagare berättat om sina liv, hur berättelserna
bearbetats och analyserats, etiska ställningstaganden samt hur vår förförståelse
kan se ut.

5.1 Berättelser i forskning
Biografisk forskning är ett perspektiv som använder levnadsteckningar eller
biografier som empiriskt material. Forskning utifrån biografisk metod bedrivs
inom litteraturbiografi, historia, flertalet samhällsvetenskaper och i feminist- och
minoritetsperspektiv. (Johansson, 1999).
Den sociologiskt biografiska forskningstraditionen har sin början vid University
of Chicago kring sekelskiftet. Under efterkrigstiden kommer den biografiska
forskningen i något av skymundan. I stället är det funktionalismen och kvantitativt
inriktad forskning, där exempelvis statistiskt orienterad sociologi som dominerar.
(ibid).
I slutet på 1970-talet växer ett förnyat intresse för den biografiska forskningen
fram inom flera samhällsvetenskapliga ämnesområden. Syftet med det
biografiska projektet att synliggöra de sociala, ekonomiska, kulturella och
historiska krafter. En metod i den biografiska forskningstraditionen är life history.
På 1920-talet använts metoden i syfte att analysera samhälleliga strukturer men
på 1980-talet har den blivit mer använd vid individ- och gruppcentrerad forskning.
(ibid).
Life historymetoden utgår från enskilda livsberättelser och söker kunskap om
samhälleliga strukturer och/ eller individers rörelser i dem. Life history metodens
studieobjekt är livslopp och hur händelser under ett liv hänger samman.
(Salminen-Karlsson, 1994). På svenska talar man om livshistoria. En persons
egen berättelse kan också kompletteras med andra källor.
Life story är ett närliggande begrepp till life history och skiljer sig främst åt vad
gäller typen av kortare tidsperspektiv hos informant och studieobjekt i form av
intervju som källa.
Den feministiska forskningstraditionen inom
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samhällsvetenskaperna har ansett life story-metoden som en av de mest
värdefulla. (ibid).
Det senaste perspektivet som kan räknas till biografisk forskningstradition är det
narrativa (Hydén & Hydén, 1997). Det engelska ordet narrative kan översättas
med berättande eller berättar. En närliggande term är narration vilken översätts
med: berättande, berättelse eller skildring. (eng, storytelling)
Så länge forskningen enbart inriktade sig på en absolut och objektiv kunskap
betraktas berättandet som en primitiv kunskapsform. (Johansson, 2005).
Sociologerna Somers och Gibson (1994) hävdar dock att narrativitet under de
senaste decennierna långsamt upphört att vara marginaliserade. Istället har
kunskapens narrativa karaktär uppvärderats och erkänns som grundläggande för
frågor som hur den sociala verkligheten är beskaffad och hur vi kan få kunskap
om den. (ibid).
Sarbin (1986) går så långt som till att hävda att förmågan att berätta är avgörande
för vår överlevnad som människor. Genom narrativitet förstår vi vilka vi är, vi gör
oss själva och andra begripliga och orienterar oss i tillvaro. Johansson (2005)
pekar också på att berättelser är sociala konstruktioner. Kunskapen vi har och
producerar om världen är inte en objektiv eller en generell sanning utan kan bara
ses som en version av sanning.

5.2 Den berättarfokuserade intervjun
Hydéns (2000) beskrivning av en berättarfokuserad intervju har fungerat som
både inspiration och vägledning inför mötet med studiens deltagare. Målet med
den berättarfokuserade intervjun är att göra det möjligt för berättaren att formulera
en så mångbottnad och äkta berättelse som möjligt. Hydén (2000) beskriver hur
de intervjuade inte bara kommer att tala med en röst utan innehåller en hel kör
med röster som bryts mot varandra.
Forskarens förmåga att skapa en relation till den intervjuade är av central
betydelse för om detta mål kommer att uppnås eller inte. Stabiliteten ligger i det
återkommande och reflekterande och omprövandet. Det skapar också möjligheter
för forskaren att göra jämförelser. (ibid).
Det är viktigt att forskaren ger berättaren tid och utrymme att berätta. Berättaren
måste själv få bestämma vad hon/han vill beskriva närmare och vad som ska
lämnas utanför. Forskarens roll blir ofta att vara helt tyst och bara lyssna. Det är
dock viktigt att poängtera att berättelsen ändå skapas av berättaren och lyssnaren
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tillsammans. (Hydén, 1997). Det är den som lyssnar som skapar möjligheten för
att berättelsen ska utvecklas.
Att lyssna innebär inte bara tystnad utan också att invitera och skapa utrymme för
berättelsen. Den som lyssnar ska ha förmåga att ta emot, att tolka, upptäcka
skiftningar, motsägelser och öppningar i berättelsen. Inför intervjun kan forskaren
göra upp teman för samtalet, som gör det lättare att hålla det på rätt spår. Det
spelar dock mindre roll hur frågorna är formulerade. Det viktiga är att de lockar
till berättande. (ibid).
Hydén (2008) menar att narrativ teori har mycket att bidra med när det gäller det
sociala arbetet just därför att människor som söker hjälp för sociala problem har
en historia att berätta. Om berättelsen får möjlighet att utvecklas kommer den
nästan alltid att beskriva det lidande som följer när en människa inte lyckas forma
sitt liv så som han eller hon vill.

5.3 Narrativ terapi
Enligt Hydén (1997) utgår den narrativa orienteringen inom psykoterapeutisk
verksamhet från en syn på människan som en aktivt handlande och tolkande
varelse:
”När en varelse strävar efter att bilda sig en uppfattning om sin egen verklighet
och söker efter mening, så skapar hon samtidigt denna verklighet. I samma
ögonblick hon formulerar sin verklighet i ord, skapar hon sin egen värld och sitt
eget livs historia.”. (Hydén, 1997, s 195)
Morgan (2007) sammanfattar människosynen i den narrativa terapin så här:
”Narrativ terapin vill vara ett respektfullt, icke anklagande sätt att bedriva terapi
och socialt arbete, som sätter människor i centrum som experter på sina egna
liv.”( Morgan, 2007, s 13)
En terapeut som är narrativt orienterad arbetar med att utmana den berättelse om
sitt liv som patienten levt efter. Med hjälp av en narrativ orienterad terapi kan det
vara möjligt att skapa en ny livshistoria.
Hydén (1997) beskriver hela processen:
”Mycket schematiskt kan den narrativa psykoterapiprocessen beskrivas i termer
av tre centrala och sinsemellan sammanflätande teman: en undersökning av en
livshistoria som innebär att den avtäcks och eventuella ´sprickor´ och
motsättningar blottläggs, följs av en fas av omvärdering för att avslutas av ett
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återbyggande av en ny livshistoria. En livshistoria som till skillnad från den
tidigare är möjlig att leva med.” (Hydén, 1997, s.195-196)

5.4 Berättelser i socialt arbete
För en del människor kan möjligheten att få dela med sig av sin livsberättelse, att
någon lyssnar och visar sitt intresse, vara en mycket stor bekräftande erfarenhet.
(Lundby, 2002). Då blir berättandet ett mål i sig. Men utgångspunkten är
densamma som i den narrativa terapin. Den som lyssnar har ett ”icke-vetande
perspektiv” (ibid, 140 ff). Det är berättaren som är experten på sitt liv. En persons
identitet är avskild från själva problemet.
Någon entydig metod hur arbetet med livsberättelserna inom socialt arbete
(förutom terapi) utförs har inte hittats i litteratursökningarna. Men det är
uppenbart att livsberättelser fått en betydande plats inom äldreomsorgen. En
viktig utgångspunkt i äldreomsorgen är att få en förståelse för den äldre. För att
kunna ge de personen en personlig vård måste man veta något om dennes liv. Vad
har gjort personen till den han blev? Insamlande av information sker från den
gamla och/eller från anhöriga. Svaret bidrar till att kunna hjälpa personen att
fortsätta sin livsberättelse. (Hovland, 2013).
Leg psykoterapeut Judit Wagner har i en rapport (2010) visat hur livsberättelser
kan användas i mötet med andra mellan personal och ”gäster” på ett aktivitetshus
för personer med psykisk ohälsa. Syftet är att visa hur professionella genom sitt
bemötande kan hjälpa människor att återta sitt livs historia utan att den först tolkas
av andra och att hjälpa människor att hitta egna svar för att kunna gå vidare i livet.
Rapporten beskriver hur personalen upplevde att de utvecklade sin kompetens när
det gäller bemötande. Livsberättelsearbete bidrog till att öka förmågan att vara
medmänniska och kunna mötas som jämlika. Personalen upplevde sig bli bättre
lyssnare och att kunna se med nya ögon på personen med psykisk ohälsa. De
menade att det var lättare att hjälpa personen som delat med sig av sin
livsberättelse. Hur berättarna själv beskriver samtalen sägs inte så mycket om mer
än att de upplevde att de blivit något mer än sin diagnos. (Wagner, 2010)
Wagner (2010) beskriver hur man använt en metod om reflekterande processer
utformade av professor Tom Andersen. Metoden, trialoger innebär att berättaren
talar inför en person som frågar, kommenterar samt leder samtalet, en
psykoterapeut, och en person som enbart lyssnar. I ovanstående exempel var den
lyssnande personen en ur personalgruppen som arbetade på aktivitetshuset.
Lyssnaren deltar i det reflekterande samtalet när berättelsen är avslutad.
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Litteratursökningen har även visat att livsberättelser använts i arbetet med
personer med utvecklingsstörning. Förutom att göra personernas livshistoria
tydliga har berättelser även använts för att stimulera kommunikation.
Livsberättelser nämns även i forskning som handlar om kreativ aktiviteter för
olika grupper. De studier vi funnit handlar dock inte om bara livsberättelser utan
även andra kreativa aktiviteter och berörs därför inte närmare här. Vi kan dock
konstatera att sådana aktiviteter rent allmänt får människor att må bra och öka
känslan av meningsfullhet. (Griffiths & Corr, 2007; Gunnarsson, 2006).

5.5 Förförståelse
Alla människor påverkas av sina egna erfarenheter. Vi förstår och tolkar det som
händer omkring oss utifrån dessa. I den här rapporten har flera personer medverkat
som på olika sätt har kommit i kontakt med personer med funktionsnedsättning.
Initiativtagare till denna rapport Karin Fagéus, arbetade vid projektets inledning
som LSS-lots. Hon mötte dagligen personer med olika funktionsnedsättningar
som skulle hitta en sysselsättning i en daglig verksamhet. Karin Fagéus fick på
så vis insikt i hur problemområdet ser ut. Hon är numera planeringsledare på
Linköpings kommuns omsorgskontor.
Annika Rehn har i många år arbetat som journalist och har ofta skrivit om
personer med funktionshinder och socialt utsatta människor. De senaste åren har
hon arbetat med en person med neuropsykiatriska svårigheter, på en företagsplats.
Susanne Bergums uppgift som verksamhetsansvarig för flera dagliga
verksamheter har medfört erfarenheter av hur människor med olika svårigheter
försöker finna sig tillrätta

5.6 Så valdes deltagarna ut
LSS-lotsen, Karin Fagéus, hade i sitt arbete som uppgift att hitta en lämplig daglig
verksamhet för personer som fått beslut om att de har rätt till en sysselsättning.
Därmed hade denna kännedom om flera personer där det varit svårt att hitta en
daglig verksamhet bland kommunens befintliga verksamheter. Flera av dem hade
diagnosen Aspergers eller lätt utvecklingsstörning. Även verksamhetschefen,
Susanne Bergum, som varit med och tagit initiativ till den ansökan som ligger till
grund för denna rapport, bidrog till att identifiera möjliga personer som kunde
tänkas vilja delta i arbetet med studien.
Intervjuaren/författaren tog kontakt med aktuella arbetsledare för att i presentera
projektet och för att i några fall bestämma lämplig mötestid. Arbetsledaren på
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respektive daglig verksamhet har därmed haft kännedom om projektet och vilken,
ibland vilka, personer som ingått i studien.
Två personer tillfrågades om deltagande per telefon men informerades även om
studien vid första mötet. Tre tillfrågades av intervjuaren/författaren när denna
befann sig på respektive dagliga verksamhet. Även de informerades vid första
intervjutillfället. Av sex tillfrågade svarade fem ”ja” på frågan om de ville delta i
en studie som främst handlade om daglig verksamhet men också om hur de
uppfattar sitt liv. Alla tyckte att det var viktigt att föra fram sina synpunkter. Hur
ska vi annars kunna förbättra daglig verksamhet och hur vi lever, uttryckte en av
deltagarna.

5.7 Genomförande av intervjuer
Till ett första möte lämnade intervjuaren/författaren ut skriftlig information och
berättade återigen om rapportens syfte. Två av deltagarna har god man som fick
godkänna medverkan. Därefter har intervjuaren/författaren träffat fyra av
deltagarna vid tre eller fyra tillfällen. Platsen har varit deltagarnas dagliga
verksamhet. Några av deltagarna har valt att sitta avskilt i ett rum med stängd dörr
vid intervjun. Andra har valt platser där vi visserligen varit avskilda men där det
funnits andra personer omkring oss. Samtalen har varat 1,5- 3 timmar vid varje
tillfälle. Fyra av de intervjuade har godkänt att inspelning av samtalen gjorts. Vid
intervjun med den fjärde personen gjordes anteckningar. Vissa anteckningar
gjordes också vid inspelningarna, bland annat för att påminna om
uppföljningsfrågor och oklarheter. Intervjuerna har transkriberats och de
intervjuade har fått läsa och godkänna. I några fall har intervjupersonerna efter
genomläsningar gjort korta tillägg eller valt att ta bort sådant man inte vill ha med.
Intervjuaren/författaren hade några ”stödfrågor” med till mötena men de kom
aldrig till användning. Bland deltagarna fanns ett stort behov av att berätta. Det
var uppenbart att det också fanns ett behov av att bli lyssnad på. Uppmaningar
som ”berätta om när du var liten” eller ” vad tänker du om daglig verksamhet? ”,
räckte oftast för att komma igång. Intervjuerna hade en tendens att övergå till
samtal, där lyssnandet blev viktigast, inte frågandet.
Fler av deltagarna, hade en tendens att ”fastna” i episoder och inte se helheten i
sin egen berättelse, och behövde ibland en ”putt” framåt för att komma vidare.
Efter ett par mycket långa intervjuer lärde sig intervjuaren/författaren att redan
från början sätta en tidsgräns för hur långt samtalet fick bli. Vid det andra och
tredje samtalet återkom ibland tidigare samtalsämnen. Att träffas flera gånger
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gjorde de möjligt att göra tillägg till sin historia, rätta till sådant som deltagarna
själva tyckte blivit otydligt. Ibland reflekterade deltagarna själva om tidigare
samtal vilket skapade en fördjupning i flera ämnen.
En av de fem personerna har, under tiden arbetet med rapporten pågått,
regelbundet träffat och samtalat med intervjuaren/författaren i en annan
verksamhet. Den personen har haft fler tillfällen än de övriga deltagarna att
formulera sin livsberättelse. Arbetsmaterialet är mer omfattande när det gäller
denna individ. Det intervjumaterial som använts i denna rapport är dock valt
utifrån dess syfte. Det gäller samtliga deltagares bidrag.
Eftersom deltagarna i studien har funktionsnedsättningar som kan påverka
kognitiva förmågor har vissa delar i samtalen fått ”förstärkas”. I de fall där den
intervjuade haft svårt att se händelser över tid har vi gjort en tidsaxel. Ibland har
vi också ritat ”gubbar” och figurer för att förtydliga händelser som varit svåra att
följa. Dessa har fått föreställa personer i berättelserna.

5.8 Bearbetning och analys
Det finns ingen enhetlig narrativ analys men Mischler (i Johansson, 1999) visar
på tre typologier som kan räknas som berättelseforskningens kärna och som pekar
på att materialet kan användas på flera sätt.
•
•
•

Hur återges berättelsen, vilka är referensramarna?
Vilka språkliga och berättartekniska strategiska strategier används?
Vilka kulturella, sociala och psykologiska sammanhang finns berättelsen i,
vilket syfte har berättelsen för berättaren själv? (Mischler i Johansson, 1999).

När alla intervjuer var klara och utskrivna lästes de upp för deltagarna och
godkändes efter små justeringar. En del utvikningar har inte tagits med i
utskrifterna men finns markerade (t ex varför ett visst musikband är bättre än ett
annat). Därefter skedde flera genomläsningar. Personerna avidentifierades.
Sådant som skulle kunna bidra till att de intervjuade skulle kännas igen ändrades
eller togs bort men inte på ett sådant sätt att den innehållsliga kärnan i berättelsen
förändrades. Fiktiva namn har ibland använts på personer som finns i de
intervjuade personernas närhet. Intervjuerna sammanfattades till sist i var sin
berättelse (porträtt) som senare fick godkännas av deltagarna.
Läsningen av intervjuerna fortsatte. Efter genomläsningarna av de transkriberade
intervjuerna blev flera gemensamma teman tydliga i berättelserna: skola,
relationer, bemötande, daglig verksamhet och självuppfattning. De intervjuade
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personerna betonande var sitt tema men berörde dem alla i sina berättelser. Fler
teman än dem som framkommer i rapporten upptäcktes men har valts bort i
rapporten eftersom de inte ryms i dess syfte. Texterna gjordes därefter om utifrån
temana istället för utifrån person. Efter ytterligare läsningar och diskussioner i
gruppen framkom ett antal subteman som analyserats. De subteman som
identifierades är;
•

•
•
•
•

daglig verksamhet: uppfattningar om daglig verksamhet, arbetskamrater och
arbetsledare, habiliteringsersättning och ekonomi, vägen till en daglig
verksamhet, utvecklingsmöjligheter och motivation.
skola: uppfattningar om skolan, mobbing, vuxenstudier,
relationer: upplevelser av relationer, förhållanden, familjen, relationskampens
konsekvenser
bemötande: uppfattning om bemötande, maktlöshet, organisation, bra
bemötande
självuppfattning: normalitet, diagnosen

Ett halvår efter de sista intervjuerna träffade intervjuaren/författaren deltagarna
igen.( Ett av mötena skedde per telefon på grund av sjukdom.) Syftet var att få
veta hur de upplevt att bli intervjuade.
Analysen resulterade i slutsatser som dels är relaterade till livsberättelserna som
metod och också berättelsernas innehåll. Några citat återkommer på flera ställen
i rapporten. När så sker beror det på att innehållet haft betydelse utifrån flera
aspekter.

5.9 Etiska ställningstaganden
Vetenskapsrådets (2001) fyra forskningsetiska principer som är;
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet
är vägledande för genomförandet av denna studie.
Intervjuaren informerade uppgiftslämnare muntligt vid två tillfällen och även
skriftligt vid ett tillfälle. Den skriftliga informationen fanns i två versioner, varav
en var på lätt svenska. Information lämnades även till godemän eller annan
företrädare.
De som medverkade i projektet har haft rätt att självständigt bestämma om, hur
länge de ska medverka. De har kunnat avbryta sin medverkan utan att detta skulle
kunna medföra negativa följder för dem. Deltagarna har inte utsatts för
påtryckning eller påverkan för att medverka. All personal i projektet som kommit
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i kontakt med etiskt känsliga uppgifter om enskilda, identifierbara personer har
undertecknat en förbindelse om tystnadsplikt beträffande sådana uppgifter.
Alla uppgifter som skulle kunna identifiera deltagarna i rapporten av utomstående
har tagits bort. Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, kommer
inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga
syften.

5.10 Kvalitetssäkring
Vid en kvalitetssäkring av en kvalitativ studie, som detta är, talar man oftast om
tillförlitlighet och trovärdighet. (Bryman 2011). När det gäller kvantitativ och
kvalitativ forskning talar man om validitet och reliabilitet. Frågan om validitet
handlar om huruvida en forskare observerar eller ”mäter” det denne säger sig göra.
Reliabilitet innebär att flera forskare oberoende av varandra kommer fram till
samma resultat när de studerar samma undersökningsmaterial.
Det finns de som menar att validitet även handlar om de intervjuade ska betraktas
som trovärdiga. (Bryman, 2011). Kan man tänka sig att personerna i denna studie
inte talar sanning eller ändrar de sin berättelse utifrån vad de tror att intervjuaren
vill höra?
Eftersom intervjuaren/författaren inte har någon tidigare relation till de
intervjuade och heller inte har något egenintresse i studien har
intervjuaren/författaren uppfattningen att de intervjuade denna som en
utomstående person. Intervjuaren/författaren har varit en ”kanal” för de
intervjuade att för fram sina berättelser. De återkommande intervjuer som gett ett
rikt material, den noggranna läsningen och transkribering samt att de intervjuade
godkänt dessa ökar studiens tillförlitlighet och trovärdighet.
Reliabiliteten ökar tack vare att vi varit en grupp som läst intervjuutskrifterna,
deltagit i analysarbetet samt kommit fram till resultat. (Bryman, 2011)
Generaliserbarhet inom den kvalitativa forskningen har alltid betraktas som en
svårighet, inte minst när antalet intervjuade är få. En narrativ berättelse är ju alltid
unik. Analysen utifrån teman gör det dock möjligt att se likheter och skillnader
mellan personerna som intervjuats. Teorin stödjer även rapportens slutsatser
vilket skulle kunna öka generaliserbarheten.
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6 Resultat
Resultatet av studien presenteras under två rubriker; Livsberättelser i porträttform
samt Teman i intervjuerna. Respektive avsnitt sammanfattas och diskuteras.

6.1 Livsberättelser i porträttform
Med hjälp av berättelser sammanfattade i porträttform beskrivs resultatet av
livsberättelsen som metod. Intervjuerna har som tidigare nämnts rymt många
olika ämnen. Ett utmärkande drag är dock att individerna lagt tonvikt på olika
teman. Dessa teman har blivit utgångspunkt för de fem berättelserna. Dessa
sammanfaller också med de teman vi tagit fasta på i kommande analys.
•
•
•
•
•

Anjas berättelse utgår från temat arbete
Leifs berättelse utgår från temat identitet.
Austins berättelse utgår från temat relationer.
Eriks berättelse utgår från temat bemötande.
Helenas berättelse utgår från temat utbildning.

6.1.1 Anjas berättelse
På grund av att Anja gått i särskola i grundskolan, begränsades hennes möjligheter
att välja gymnasieutbildning. Mamma bestämde att hon skulle gå en
restaurangutbildning, berättar hon.
I många år jobbade hon på caféer och serveringar inom olika dagliga
verksamheter. Det var enformigt och stressigt, tycker hon. Till slut gick Anja ”i
väggen”. Hon orkade ingenting och ville inte. Hon sov i flera månader, berättar
hon.
För första gången, när hon är omkring 35 år, har nu Anja hamnat på ett ställe där
hon trivs, en daglig verksamhet där man sysslar med datorer. Parallellt med jobbet
får hon undervisning om datorer. Hon är bra på att plocka isär och sortera. Kanske
kan hon också lära sig att plocka ihop dem också.
Personalen tror på henne och hon känner förtroende för flera av personerna. Hon
känner också att det hon gör är meningsfullt eftersom det är bra med återvinning
för miljöns skull.
Anja skulle vilja ha familj med barn. Hon skulle vilja bo i en vanlig lägenhet och
ha ett vanligt jobb, säger hon. Om några år är hon 40, då är det nästan sent att
skaffa barn.
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Det är inte hennes funktionsnedsättning som gör det omöjligt, förklarar hon. Mer
andras föreställningar om vad hon kan, eller rättare sagt, vad hon inte kan. Anja
vet mycket väl att hon har vissa svårigheter, kanske en lindrig
utvecklingsstörning. Hon vet inte exakt.
”Det är förbjudet för sådana som mig att skaffa barn”, säger hon.
Bara hon får hjälp på rätt sätt och om bara personer i hennes omgivning tror på
hennes förmågor skulle allt i livet gå så mycket bättre, det är hon övertygad om.
Men det är svårt att förklara hur hjälpen ska se ut. För det mesta är hjälpen hon
får tjatig och påträngande.
Anja har ont om nära vänner och släktingar som hon träffar och känner ibland
behov av att prata med någon. Den personal hon möter genom sitt och sambons
stödboende tycker inte det är deras sak att prata med Anja om hennes problem,
det får hon göra med en psykolog. Anja blir ledsen när hon tänker på personalen
som sa så.
Det som gör att Anja vill delta i den här studien är att hon tycker det är viktigt att
prata om habiliteringsersättningen och samhällets syn på daglig verksamhet.
”Vi får 35 kronor om dagen. Vi gör mycket jobb för kronor i timmen. Det räcker
inte ens för att betala lunchen och resan hit. Är det värt att gå till jobbet då? Det
är svårt att bli motiverad. Jag vet, man träffar folk och kommer ut. Men var är
glädjen då?
Bara för att man är handikappad får man ingen lön fast vi jobbar hårt. Är det
rättvist? Är det att ha samma rättigheter i samhället? Det tycker inte jag. Dom
pengarna vi får, räcker inte om man ska leva ett normalt liv.”
6.1.2 Leifs berättelse
När Leif slutade skolan dröjde det 1,5 år innan han började arbeta. Han tycker
själv att han skulle kunna jobba på en vanlig arbetsplats. Men på
Arbetsförmedlingen kunde ingen hjälpa honom. Efter flera turer fick han till sist
en plats på en daglig verksamhet.
En daglig verksamhet är egentligen inget för honom, förklarar han. Han känner
sig förolämpad och blir generad om någon beskriver honom som en person med
funktionsnedsättning.
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Leif vill vara med i den här studien för att han vill få människor att förstå att det
inte finns något som heter "normal". Vi är alla olika, vi lever i en demokrati där
alla gör så gott man kan, förklarar han.
”Man måste erkänna för sig själv att man inte är perfekt… Jag har Asperger, so
what!!!”
Eftersom han trivs med arbetsuppgifterna kan han tänka sig att vara kvar på den
dagliga verksamheten lite till, trots allt. Dessutom gillar han sina
arbetshandledare. De ljuger inte, de finns där för honom och de gör inte problem
av allt.
Leif är irriterad över att han inte får riktig lön för sitt arbete. Att spara till körkort
och en bil är omöjligt, säger han. Hans liv skulle se annorlunda ut bara han hade
körkort.
Leif har precis träffat en tjej. Det skrämmer honom för nu vet han inte vad han
ska göra. Allt kan bli fel. Hon kanske tycker han är slarvig, att hon inte gillar sättet
han går på toa, ja vad som helst kan gå fel. Eller det värsta - det kanske inte bli
bra när de har sex. Första gången Leif var i hop med en tjej var verkligen inte bra.
Det var visserligen flera år sedan med ledsenheten har följt honom sedan dess.
Leif är en bra bit över 20 nu. Enligt hans plan skulle han redan vara gift. Han
längtar efter barn. "Jag vill inte vara ensam... det skrämmer skiten ur mig".
Han vet precis hur han skulle vara som pappa men som sin egen far vill han inte
bli. Leif berättar att pappan lever med en ny familj och att han förnekar sina andra
barn. Pappan har aldrig accepterat Leifs autism.
Sin mamma har han mycket bättre kontakt med. Med henne kan han prata om
saker som oroar honom, inte minst om flickvännerna. Mamma är den underbaraste
människa som finns, säger han och ler. Trots att Leif ställt till det för sig ibland
har hon alltid funnits där och förlåtit.
Leif berättar att han hade stora svårigheter när han var liten. "Då hade jag svår
autism, nu är det bara lite Asperger".
6.1.3 Austins berättelse
Austin gick gymnasiet på ett internat för ungdomar med Asperger. Förutom de
ordinarie studierna lärde han sig att sköta ett hushåll.
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Efter studenten arbetstränade han i drygt två år. Arbetsträningen gick bra men
relationerna med arbetskamraterna var inte alltid enkla, inte minst efter jobbet då
personalen idrottade tillsammans.
”När det blev ett spelavbrott så skojade jag genom att kasta mina handskar på
isen… och gick på några andra som hockeyspelare brukar göra, lite
låtsasslagsmål. … jag skojade ju bara, jag var ju inte arg på riktigt. Men han
(arbetskamraten) menade att man inte slåss på skämt… det hände bara två eller
tre gånger…”
Händelsen ledde till att det inte blev så mycket mer ishockey för Austins del. Han
vet att hans beteende ibland verkar udda men han vill bli respekterad i samhället
ändå. Det är därför han tycker det är viktigt att vara med i studien.
Det är lättare med relationer inom familjen. Trots att han blir arg på syskon och
föräldrar ibland vet han att de alltid finns där för honom.
Tidigare arbetade Austin fyra dagar i veckan. Två av dagarna var han på en
verksamhet som han nu slutat på. Arbetet var monotont och han kände sig ensam
sedan hans kompis fått ett annat jobb. Flertalet av de övriga arbetstagarna har en
utvecklingsstörning. På den dagliga verksamheten där han är nu, tre dagar i
veckan arbetar han självständigt och känner större samhörighet med de andra.
Austin, som närmar sig 30, störs inte av att han bara har sysselsättning tre dagar i
veckan. Han har flera fritidsintressen. Tv-tittandet försöker han begränsa genom
att inte tillåta sig att titta på allt för många repriser.
Austin har en bostadsrätt och känner sig trygg med sin ekonomi.
Aktivitetsersättningen kompletteras med besparingar. Det finns egentligen bara
en sak Austin har svårt att hantera.
”… jag vet att ibland har jag glidit ifrån verkligheten ganska mycket eftersom jag
fantiserar gärna mycket om mig och H-M*** (söt tonårsidol) eller mig och DR*** (annan söt tonårsidol)… Jag drömmer väldigt mycket om dom eftersom jag
inte har någon riktig flickvän. ”
6.1.4 Eriks berättelse
Erik är drygt 60 år. Han är uppväxt på olika institutioner efter att ha misshandlats
i hemmet. Som liten hade han också stora svårigheter att kontrollera sin ilska
vilket han tog ut på sin omgivning. Problemen har följt honom i livet.
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’’När jag blir förbannad blir det ett jävla kaos i hjärnan… Det blixtrar och
dundrar, jag vet inte vad jag gör. Jag har ingen självkontroll. Jag får huvudvärk.
Jag mår så illa, så jag kan kräkas… Jag har alltid ont i min hand eftersom jag
dunkat den i bord och väggar under åren... Ibland har jag slagit kvinnor jag levt
med.’’
Eriks liv har kantats av konflikter; med myndigheter, föreningar, sjukvården och
privatpersoner. Ordens exakta betydelse, rättvisa och att följa lagar och regler är
ledord i hans liv. Samtidigt präglas hans vardag av ångest och oro. Ibland
självmedicinerar han med alkohol.
’’Hela mitt förbannade liv har jag gjort människor rädda, det är jag väl medveten
om. Det är ju beklagligt, att det är på det sättet men det ju svårt att göra något åt
det. Jag har aldrig menat att det ska bli så.’’
Efter att ha tvingats att bli sjukpensionär fick Erik för nära tio år sedan
diagnoserna ADHD och Asperger. Han funderar mycket på hur det skulle varit
om han vuxit upp idag. Hade han fått bättre hjälp? Erik tycker inte han har blivit
hjälp av att ha fått diagnoserna. Inget av hans liv har blivit bättre, snarare har
konflikterna omkring honom förvärrats trots att han bara vill ha lugn och ro.
Han tror att hans liv skulle flyta på enklare om fler inom olika myndigheter blev
bättre på att bemöta människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Det är det som är viktigt för Erik att förmedla i den här studien. Muntlig
information, många kontakter, dubbla budskap kan få Eriks värld att rasa. För
första gången ska nu Erik få hjälp med sin aggressivitet. Han har efter en
egenremiss kommit till Vuxenhabiliteringen.
6.1.5 Helenas berättelse
Helena har arbetat som montör, inom äldreomsorgen, städat toaletter och kopierat
papper. Nu finns hon på en daglig verksamhet tre dagar i veckan. Fast egentligen
drömmer Helena om att studera. Hon har liksom inte hittat rätt i livet fast hon fyllt
35 år.
Men hur studerar man som vuxen om man har en funktionsnedsättning Varför är
det ingen som kan tala om för henne hur man gör? Helena tror hon hittat en lösning
på egen hand.
Som vuxen fick hon diagnosen Asperger. Men hon skulle också ha velat ha
diagnosen lindrig utvecklingsstörning. Då hade hon haft fler dagliga verksamheter
att välja på, förklarar hon.
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’’Det är konstigt att vi med den här diagnosen är så diskriminerade. Det är som
om att dörrarna stängs. Ingen lägger någon energi på oss med den här
diagnosen.’’
Hon hoppas att beslutsfattare ska läsa den här studien och förstå att situationen
för personer med Asperger måste bli bättre. På den dagliga verksamhet där hon är
nu, finns människor som hon tror har grav utvecklingsstörning. Det är svårt för
Helena att kommunicera med dem. Hon känner större samhörighet med
personalen.
’’Jag önskar också att man kan utvecklas inom sin dagliga verksamhet. Så att
man eventuellt kan komma ut på ett lönebidrag. Att det nästan ska vara som en
arbetsträning. Man blir bättre och bättre men man går där, år ut och år in och
man kommer ingenstans, man bara står och trampar på samma ställe. Eller att
man får träffa en syokonsulent på den dagliga verksamheten så man kan få tips
om hur man kan gå vidare eller gå utbildning.’’
Helena klarade sin skolgång utan extra stöd, berättar hon. Det fanns inga pengar
till stöd, sa skolan till föräldrarna. För henne var det framför allt de sociala
relationerna hon behövde hjälp med. Mobbing gjorde att hon fick byta skola.
Sociala relationer har även varit en svårighet för Helena i vuxen ålder. Hon
förklarar att hennes dyrköpta erfarenheter trots allt gjort henne stark.
’’Till slut lär man sig att säga ifrån vare sig man vill eller inte. Jag har haft flera
misslyckade förhållanden… Jag har haft lite otur. Jag tänkte att den här personen
skulle bättra sig men det gjorde han inte. Han var dömt för ett grovt brott. Jag
trodde han skulle bättra sig men nej, det var inte så.’’
Nu lever Helena ensam och det är så hon vill ha det. Hennes dröm är istället att
studera och förhoppningsvis få ett arbete som hon trivs med.

6.2 Sammanfattning och diskussion om berättelser som metod
Porträtten är en bearbetning av sammanlagt sex till tio timmars intervjuer per
person och därmed mycket koncentrerade. När de fem personerna fick se
utskrifter av intervjuerna och därefter porträtten var det bara undantagsvis något
som skulle justeras. Alla var ivriga att resultatet av rapporten skulle spridas. Det
var ju därför personerna velat vara med- för att andra skulle få veta hur deras liv
ser ut och för att saker som inte är bra ska kunna förändras. En av deltagarna
berättade att han gärna ville följa med och berätta om sina livserfarenheter ifall
rapporten skulle presenteras någonstans. Solk i bägaren för två av deltagarna, var
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dock att några delberättelser i personernas liv inte skulle komma att återfinnas i
rapporten. Det gäller framför allt längtan efter familj och barn. De borttagna
delarna ryms tyvärr inte i rapportens syfte.
När intervjuaren/författaren återkom sex månader efter att intervjuerna gjordes
med frågan hur man upplevt intervjuerna var reaktionen positiv.
”Skönt att du satt still när du lyssnade.”
”Jag sa saker som jag inte sagt förut.”
”Jag har inte berättat färdigt än, du får komma igen.”
”Jag tycker om att prata med någon som vill lyssna.”
”Jag lärde mig nog om mig själv, när vi pratade. Fast det tänkte jag inte på då.”
Den person som haft möjlighet att träffa och samtala om sitt liv med
intervjuaren/författaren vid fler tillfällen än de andra poängterar att han fått ny
kunskap om sig själv. Han tycker också han på ett bättre sätt kan se sina egna
svårigheter och ibland också hitta strategier som bidrar till att underlätta vardagen.
”Vi har pratat så mycket att man får bättre självförtroende självkänsla… man vet
inte vart det slutar… vem vet? Det är resultatet av diskussionen som är viktiga.
Ja, sen kanske det inte sitter så länge hos mig.”
Författaren/intervjuarens syfte var att samla kunskap om personernas liv och
prova hur metoden livsberättelser kan användas på olika sätt inom det sociala
arbetet med målgruppen. I rollen som lyssnare ingår att reflektera. Det har varit
tydligt att samtalen kom att bli viktiga för flera av deltagarna. Kanske för att
metoden gav utrymme för att knyta ihop delberättelser till en livsberättelse och att
se återkommande mönster i en persons liv. Personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar, som flera av de intervjuade har som diagnos, kan ha svårt
att se helheter.
Ett tydligt exempel är Erik som aldrig har tänkt på att han faktiskt har varit på
långt fler arbetsplatser än vad som är vanligt för en man i hans ålder. För honom
har varje konflikt med arbetsgivare och arbetstagare han varit inblandad i, varit
enskilda händelser. Han har inte sett hur konflikterna bildar ett mönster i hans liv.
Han ser det nu, förklarar han. Om insikten har betydelse för honom i framtiden
har han svårt att föreställa sig.
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Ett annat exempel är Leif som i olika sammanhang försöker ”passera” (se
Goffman 2014a). Hans sätt att hantera sitt stigma får en ny innebörd när han i sin
livsberättelser förklarar att en av hans förälder inte accepterat hans svårigheter
och numera inte vill kännas vid honom. Vem kan acceptera sin diagnos då?
Med Anja är det tvärtom hon har motvilligt accepterat att det finns ett ”vi och
dom”. Först var det Anja mot personalen i skolan, sen Anja mot mamma, Anja
mot den dagliga verksamheten som inte såg henne, och Anja mot
boendepersonalen. Mönstret blir tydligt när hela hennes livsberättelse formuleras.
Anja uttrycker förvåning över sin egen livsberättelse. Det är dock oklart om hon
tar till sig insikten.
Austin svårigheter är egentligen inte mindre än någon annan av de andra
deltagarnas svårigheter. Till skillnad från flera andra beskriver han dock sin
uppväxt som trygg och hans skolgång på gymnasiet har stärkt honom. Han har det
sociala kontaktnät han behöver, han har fritidsintresse och framtidsplaner. Den
dagliga verksamheten är bara en del av hans liv. Att Austins berättelse skiljer sig
från övrigas hade inte framkommit om man till exempel bara frågat om hur han
upplevt den dagliga verksamheten.
Han skulle kunna uppfattas som ointresserad av sitt jobb, kanske till och med lat.
Men känner man till att Austin har en relativ rik fritid får hans syn på den dagliga
verksamheten en förklaring
Som intervjuare/författare har jag har fått ta del av fantastiska berättelser och lärt
känna fem underbara människor. De har bidrag med kunskaper och nya
perspektiv. Tillsammans har vi reflekterat över stort och smått i livet.
Berättelserna har påverkat och berört mig. Att ta del av en livsberättelse gör att
varje individ hamnar i ett nytt ljus. De olika livserfarenheterna länkar i varandra
och en komplex bild av personernas liv växer fram. För att använda en metafor;
det är som att sitta framför ett bord fullt med pusselbitar. Jag ser varje pusselbit
men när de läggs samman och på rätt plats framträder något nytt. Livsberättelsen
gör det möjligt att se hela pusselbilden. Till följd av detta har min förståelse för
de intervjuade personerna ökat.
Jag har uppfattat att deltagarna ser fram emot att bli lyssnade på, att någon tar dem
och deras liv på allvar och vill veta ”hur det är”. Det känns ansvarsfullt att bli
budbärare till den som läser den här rapporten.
Det är den som lyssnar som skapar möjligheten för att berättelsen ska utvecklas.
Kunskapen om hur jag som intervjuare skapar förutsättningar växte fram. Under
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arbetets gång, lärde jag mig att ge utrymme för tystnad. När berättaren gjorde
uppehåll i sin berättelse eller valde att vara tyst var det lätt att komma med
synpunkter på något eller dra en slutsats och tolka. Förutom att synpunkterna
troligen störde berättaren riskerades det jämbördiga förhållandet.
Intervjuaren/författarens uppgift i den här situationen var ju inte att göra
bedömningar, utvärdera och sen fatta beslut. Livsberättelsen syfte i denna
situation är att bygga en förtrolig relation och att mötas på lika villkor. Att ge tid
och att våga vara tyst visade sig vara värdefulla erfarenheter.
Det har känts svårt att avsluta kontakterna med intervjupersonerna eftersom
livsberättelsen bidragit till nära relationer. Intervjuaren/författaren tror den
känslan var ömsesidig bland flera av deltagarna.
Sedan intervjuerna gjordes hade två personer nya arbetsuppgifter. Något tydligt
samband med intervjuerna nämndes dock inte. Det är överlag svårt att bevisa
positiva effekter som framkommit av arbetet med livsberättelserna. Det blir
deltagarnas och författaren/intervjuarens upplevelser som ligger till grund för
slutsatser om metoden tjänat sitt syfte.

6.3 Teman i intervjuerna
I den här resultatdelen har livsberättelserna ”klippts sönder” och återges i teman
som framträtt i genomläsningar. Temana som framkommit och som ryms i
rapportens syfte är: daglig verksamhet, identitet, skolan, bemötande och
relationer.
6.3.1 Daglig verksamhet
Uppfattningar om daglig verksamhet
Anja har provat på olika dagliga verksamheter inom serviceyrken. Det har varit
svårt att hitta en verksamhet som hennes kropp orkar med samtidigt som
verksamheten ska kännas meningsfull.
”Jag fick arbetsträna efter gymnasiet och sen fick jag ett papper på ett dagcenter
jag skulle till. Kommer inte riktigt ihåg hur det gick till. Men vad skulle jag gjort?
Bara att nicka och ta emot…” (Anja)
Anja har alltid känt att hennes väg varit utstakad av andra. Eftersom hon gick
hotell- och restaurangutbildning på gymnasiet var det inom dessa områden hon
skulle ha sin sysselsättning.
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”Hur har det varit på de dagliga verksamheter du har varit på, känner du att du
fått lära dig nya saker där?
Nej, jag har bara stått och stampat, ingen daglig verksamhet har känts bra.
På en del jobb ska man vara som en robot. Jag tycker inte om när man har en viss
tid på sig. Jag måste göra i min takt. Jag var halvdöd när jag kom hem. Det var
fler än jag som kände sig pressade.
Min kropp orkade inte. Först var jag hemma från jobbet ibland sen var jag hemma
helt. Jag sov i två månader i sträck och jag matvägrade. Jag gick ner massor i
vikt.”(Anja)
För Anjas del innebar hennes utmattning att hon inte jobbade alls under en period.
När hon skulle börja arbeta igen valde hon sysselsättning med omsorg.
”Jag fick papper som jag tittade på, jag tittade på alternativ. Jag ville inte bara
slängas in i något. Så var det förut…” (Anja)
Precis som för de flesta andra människor tycker de intervjuade att deras
sysselsättning måste kännas meningsfull. Vad som är meningsfullt är individuellt,
menar en av deltagarna.
”Det måste vara meningsfullt att jobba. En del tycker det är meningsfullt att
hjälpa andra. Men människor är olika. Jag arbetar för naturen. Vi får hit massor
av trasiga saker som kan skada naturen om inte delarna sorteras.” (Anja)
Austin har precis slutat på en daglig verksamhet. Han förklarar varför han slutat
med att han har andra visioner. Om dessa visioner ryms inom befintliga dagliga
verksamheter vet han inte, men det ska inte hindra honom.
”Det är inte det som jag drömmer om att jobba med. Jag är mer inriktad… på
kort sikt nu med L*** (hans nya dv) och på lång sikt skulle jag gärna vilja kunna
bli låtskrivare och författare. Som jag nämnde att jag håller på att skriva en bok.”
Leif förklarar att daglig verksamhet som arbetsform inte är intressant för hans del.
Det är innehållet i den dagliga verksamheten som är viktig.
Daglig verksamhet är inte något som lockar mig. Det här lockar mig enbart för
att det är mitt intresse.
Meningsfullheten skapas alltså inte bara av att sysselsättningen är viktig i ett
samhälleligt perspektiv, i det här fallet som en del av ett miljöarbete som också
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värdesätts i övriga samhället. Sysselsättningen måste också kännas meningsfull
för individen själv.
Under intervjuerna framkommer också att flera känner att andra är nedlåtande
inför människor som inte befinner sig på det som kallas den ordinarie
arbetsmarknaden.
… Och när man inte har rätt arbetsförmåga är man inte som andra. Det känns
som en del är nedlåtande. Men varför duger inte jag? (Anja)
Erik som åker buss till sin sysselsättning varje dag har flera förklaringar redo ifall
någon skulle undra vart han är på väg. Att säga att han är på väg till sin dagliga
verksamhet skulle aldrig falla honom in.
Vid ett tillfälle pratar Anja och jag om möjligheten att gå från en daglig
verksamhet till ordinarie arbetsmarknaden. Hon uppfattar dock den dagliga
verksamheten som en ändhållplats.
”… det är inte många som kommer ifrån en daglig verksamhet och blir normal.
(Anja)
Uppfattningen av den dagliga verksamheten präglas också av de relationer som
skapas där. Relationerna skapar också en känsla av meningsfullhet bland
deltagarna.
”Det är otroligt trevliga personer här och en underbar chef… ”(Leif)
Arbetskamrater och arbetshandledare
Deltagarna i denna studie har ett mycket litet socialt nätverk. Därmed blir
kontakterna på den dagliga verksamheten av större betydelse än för många andra
människor. Ibland är kontakterna avgörande för om man trivs.
”Dessutom blev det mindre kul när L***, en av mina – nej- min enda kompis på
I*** (den före detta dagliga verksamheten) slutade för kanske ett år sen. Hon
började på ett vanligt jobb …” (Austin)
När Austins kompis slutade tappade han lusten och efter en tid valde han att sluta.
Under samtalens gång blir det även uppenbart hur viktig arbetsledarens uppgift är
på den dagliga verksamheten.
”Hur är dina arbetshandledare?
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Tre saker. Du är alltid välkommen. De ljuger inte. De finns där för mig. Dom gör
inte problem av allt.” (Leif)
”Här lyssnar dom på mig. Min handledare och en till som jobbar här. De förstår
och dom tar sig tid att lyssna. En del människor säger bara att dom inte har tid.”
(Anja)
Att finnas till hands och att ha tid för den enskilda personen återkommer i
samtalen. En av deltagarna förklarar hur hon även berättar ”privata saker” för sin
handledare. Det finns ingen annan i hennes närhet som tycker det är hans eller
hennes uppgift.
Arbetshandledarens har en viktig social roll men har också en viktig uppgift när
det gäller att stimulera till utveckling. Anja som lämnat verksamheter inriktade på
service och nu sysslar med bland annat datorer beskriver det så här:
”Vad skulle du vilja göra mer av, som du känner att du klarar?
Jag skulle vilja laga datorer. Det är roligt att se hur de fungerar. Jag ska lära
mig laga och övar. F (arbetshandledaren) tar bort något ur datorn och så ska jag
se vad han har gjort och sätta dit det han tagit bort.
Det verkar jättesvårt, skulle jag aldrig klara.
Det kan ta lång tid att lära sig. Man måste göra saker i sin egen takt.
Det låter som om du träffat någon för första gången som tror på dig och att du
kan lära dig nya saker.
Ja så är det”. (Anja)
Arbetskamraterna fyller också en viktig funktion. Sammansättningen av personer
på verksamheten verkar ha betydelse för hur man trivs. Det är viktigt att man kan
prata med sina arbetskamrater
Hade personalens sätt att bemöta dig något att göra med att du tappade intresset
för att jobba på I***? (dagliga verksamhetens namn)
”Nej, inte alls. Förutom K*** där på I*** var personalen dom jag haft bästa
relation med och pratat helst med. Dom kan man prata vanligt med, som vi gör
nu. Dom är ju inte förståndshandikappade i personalen.”
Är det många personer med utvecklingsstörning som arbetar på I***?
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”Inte alla. Många är förståndshandikappade. Det finns många som bor i boenden
och är omyndigförklarade och så där. Så en del som man inte kan samtala så bra
med. Sen finns det några som är mer som jag. Det är lite blandat.”
Det kanske blir lite
funktionsnedsättningar?

knepigt

när

det

är

personer

med

olika

”Dom på L*** (den nuvarande dagliga verksamheten) är mycket mer, det är
lättare att umgås med, det är liksom, vi har bara en handledare som kan hjälpa
oss. Vi måste ju klara oss mer själva. Då måste man vara mer självständigt. Det
är inte så lätt om man har grova funktionshinder.” (Austin)
De sociala kontakterna begränsas av att dagliga verksamhetens deltagare har svåra
kommunikationsproblem. Men en av de intervjuade har flera idéer om hur
befintliga verksamheter kan utvecklas.
Vad betyder det att gå hit till M*** (daglig verksamhet namn)
Om jag ska vara helt ärlig … de har blandat många diagnoser på ett ställe. Det
är stor blandning. Många med Asperger skulle vara intresserade av de här
arbetsuppgifterna… ett önskemål… men det har dom väl inte råd med skulle vara
att man skulle skapa en arbetsplats för aspergare och psykiskt funktionshindrade
med ungefär sådana här arbetsuppgifter som vi gör här (inriktning med bland
annat media). De som har grav utvecklingsstörning kan fortsätta sitt jobb men att
man delar upp i två olika grupper. Det känns som det blir missförstånd hela tiden.
När jag ska prata med en som har en grav utvecklingsstörning måste jag sänka
mig till deras nivå hela tiden. Det är väldigt sällan jag pratar med någon på min
egen nivå. Det kan kännas lite trist.
Har du mer gemensamt med personalen?
”Jag ibland kan det vara så. Och sen det här att man alltid ska vara övertydlig.
Men så blir det missförstånd. Det skulle löna sig i längden, då skulle fler
aspergare komma ut istället för att rulla tummarna. Jag förstår inte varför det
inte finns fler arbetsplatser…”(Helena)
Austin som arbetstränat på Företaget har erfarenheter av att ha arbetskamrater som
ingår i den ordinarie arbetsmarknaden.
”Företaget hade som många andra företag olika personalaktiviteter. Det var
aktiviteter som jag gärna hängde med på. Under vinterhalvåret åkte de iväg och
lira hockey i någon ishall. Men personalen på Arbetsträningen menade att vi
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arbetstränings- anställda inte skulle delta i Varuhus-personalens aktiviteter.
Personalfesten en eller två gånger per år är ett undantag…”
Austin drev vidare frågan om att få delta i hockeylirandet. Efter flera turer enades
Arbetsträningen och Företaget om att han skulle få delta i personalaktiviteten.
”Jag är säkert på att det var HAN (syftar på person som Austin inte tror tycker
om honom) som inte ville att jag skulle spela. Det var han som tydligen tröttnat
på mig. För att jag på något sätt betedde mig olämpligt för att jag ville skoja när
vi spelade hockey. Jag hade skaffat en riktig hockeyutrustning. Vi var tvungna ha
hjälm och skridskor. Men jag hade skaffat riktiga handskar och byxor. Sen hade
jag också en tröja med tryck. Numret och trycket hade jag satt på med tejp… När
det blev ett spelavbrott så skojade jag genom att kasta mina handskar på isen för
att låtsas och gick på några andra som hockeyspelarna brukar göra, lite
låtsasslagsmål. Men jag skojade ju bara jag var ju inte arg på riktigt. Men han
menade att man inte slår på skämt och det hände bara två eller tre gånger och
sen var jag körd, enligt honom.” (Austin)
Det blev uppenbart att förståelsen för Austins svårigheter inte räckte till när man
kom utanför Företaget.
Den person av de intervjuade som har en företagsplacering träffar med
arbetshandledaren övrig personal på arbetsplatsen på fikarasterna.
”Det är högt i tak här. Man blir accepterad fast man kanske inte alltid beter sig
som andra. Vi flyter in bra här.” (Erik)
Hans arbetsliv på den ordinarie arbetsmarknaden har kantats av konflikter med
chefer och arbetstagare.
”Mina utbrott som barn har följt mig i vuxenlivet, både på jobb och privat. Man
kan väl inte påstå att jag varit populär på någon arbetsplats…”
”Min sämsta arbetsplats var helt klart den sista, L******. Det var en
fruktansvärt dålig arbetsledning samt organisation där. Jag har nog alltid haft
det svårt med arbetskamrater, men där var det extra problematiskt. Det var där
jag jobbade när jag tvingades bli förtidspensionär.” (Erik)
Habiliteringsersättning och ekonomi
När de fem intervjuade personerna ska berätta om sina dagliga verksamheter,
börjar fyra av dem nästan omedelbart att prata om den så kallade
habiliteringsersättningen eller flitpeng som den också kallas. För Anja är
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habiliteringsersättningen den främsta anledningen till att hon vill delta i arbetet
med denna rapport. Andra måste få veta hur funktionsnedsattas verklighet ser ut.
Annars kan det inte bli någon förändring, menar hon.
”Vi får 35 kronor om dagen. Vi gör mycket jobb för 5 kronor i timmen. Det räcker
inte ens för att betala lunchen och resan hit. Är det värt att gå till jobbet då? Det
är svårt att bli motiverad. Jag vet, man träffar folk och kommer ut. Men var är
glädjen då?
Bara för att man är handikappad får man ingen lön fast vi jobbar hårt. Är det
rättvist? Är det att ha samma rättigheter i samhället? Det tycker inte jag.”
Habiliteringsersättningen upplevs av flera som kränkande och en av personerna i
studien har valt att inte ta emot den alls.
”Jag har aldrig tidigare i mitt tidigare liv varit med om något så förnedrande
behandling som när kommunen ville betala ut habiliteringsersättningen till mig.
Därför har jag sagt ifrån.” (Erik)
Personerna som deltar i studien och tar emot habiliteringsersättningen betraktar
ersättningen som en lön eftersom den är kopplad till de uppgifter som utförs på
den dagliga verksamheten. Det är tydligt att det finns ett glapp mellan deltagarnas
uppfattning av habiliteringsersättningen och myndigheters uppfattning. En av
deltagarna i studien pekar på att myndigheter inte är tydliga i sin information och
sitt sätt att tala om insatsen daglig verksamhet. Den dagliga verksamheten är inte
ett arbete och det är inte lön som betalas ut, menar Erik. Ändå används ofta orden
arbete och lön.
”Orden är viktiga för mig. Inga omskrivningar för mig tack. Lögner och
omskrivningar tål jag inte! De sa också hela tiden att jag skulle få betalt på den
dagliga verksamheten. De envisas att kalla det jobb eller arbete och att man får
betalt men det är inte en lön.” (Erik)
För tre av deltagarna i studien är det uppenbart att habiliteringsersättningen är
starkt kopplad till personens ekonomiska situation.
”Grejen är att jag är kapabel till att jobba ordentligt, till att jobba vanligt. Vissa
säger normalt, men för mig finns inte det ordet. Jag är kapabel att jobba och ha
en riktig lön. Jag har ju det här jobbet enbart för att det inte finns något annat.”
(Leif)
”Dom pengarna vi får räcker inte om man ska leva ett normalt liv”.(Anja)
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Leifs uttalande andas uppgivenhet. Han kan inte påverka sin ekonomiska
situation. I en intervju berättar han om sin önskan att kunna spara till en bil. Det
skulle förändra hans liv, förklarar han.
En av deltagarna har pengar på banken som anhöriga hjälper till att sköta. Den
personen upplever inte några ekonomiska svårigheter. Den person som har
sjukpenning, upplever heller inte några ekonomiska svårigheter.
Vägen till en daglig verksamhet
Tre av de intervjuade har omfattats av LSS-lagen sedan de var barn. Två av
deltagarna har fått sina diagnoser som vuxna. De har tidigare varit verksamma på
den ordinarie arbetsmarknaden innan de fick ett LSS-beslut. Av de som tidigt fick
diagnoser har en gått i särskolan tidigare och två har gått i klasser med särskild
inriktning för elever med Asperger. Alla tre har sedan bedömts tillhöra den grupp
som har rätt till daglig verksamhet. Vägen från beslut till att komma till en
verksamhet kan dock bli lång.
"Du har inget val" och "Du kan inte få det bättre", fick jag höra från
Försäkringskassan.”(Erik)
Eriks väg till en daglig verksamhet kantas av konflikter. Efter långa
sjukskrivningsperioder och bedömningen att varken dåvarande arbetsgivaren eller
arbetsförmedlingen kunde göra mer för honom, tvingades han bli sjukpensionär.
Ett par år senarer fick han sina diagnoser och fick då rätt till en daglig verksamhet.
Det tog åtta år efter diagnoserna innan Erik kunde börja på en daglig verksamhet.
En del problem som socialkontoret och Erik fastnade i var praktiska.
Hur tycker du att du blivit bemött på socialkontoret?
”Man kan inte lita på socialen. De är så många och de vet inte vad andra har
sagt. De blir ofta inkonsekventa och verkar inte vara överens om hur de skulle gå
till väga.
Jag fick aldrig tag på den jag ville och om jag lämnade meddelande var det aldrig
någon som ringde upp... När de till slut ringde sa de att de försökt ringa tidigare
men jag har nummerpresentatör och vet att det inte är sant. Det ljög för mig.“
(Erik)
Andra svårigheter var kommunikationen om olika insatser.
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”När vi satt och diskuterade olika förslag på lösningar på problemen tillsammans
med min psykolog var vi överens om hur jag ville ha det. Sen kom det ett beslut
som jag inte förstod och inte alls kände igen från när vi träffades.” (Erik)
Helena hade ett arbete med lönebidrag efter gymnasiet. Hon fick sin diagnos ett
par år innan hon fyllde 30. Helena fick först en sysselsättning inom ett
studieförbund, en så kallad företagsplats. Hon fick därefter en praktikplats inom
äldreomsorgen men slutade där. Det var Helena själv som tog initiativ till den
dagliga verksamhet där hon är nu.
”Fler dörrar skulle ha öppnats om jag hade fått en lindrig utvecklingsdiagnos,
det kan jag ju säga. Då hade jag kunnat välja mellan boenden, flera
arbetsplatser.”(Helena)
De övriga tre deltagarna har gått direkt från skolan till den dagliga verksamheten.
Leif fick dock vänta i drygt 1,5 år. Varför det blev så vet han inte riktigt.
”Vad gjorde du när du var arbetslös?
”Ingenting. Jag nördade in på spel. Åt mig tjock med mat. Jag gjorde ingenting.
Jag hängde med kompisar. Hade jag haft jobb hade jag inte blivit stressad.”(Leif)
Utvecklingsmöjligheter och motivation
Ingen av de intervjuade ser vid intervjutillfällena den dagliga verksamheten som
ett ställe där det finns möjlighet att lära sig nya saker.
”… det är inte många som kommer ifrån en daglig verksamhet och blir normal.
Jag tycker det här ska vara en sluss för de som kan gå vidare. Många här får inte
visa sin kunskap.” (Anja)
Anjas menar också att den låga ”lönen” (habiliteringsersättningen) påverkar
motivationen. Helena har samma uppfattning som Anja. Helena tror att hon skulle
klara av ett montörsjobb som hon haft tidigare. Men något sådana jobb finns inte
att söka, säger hon.
”Jag önskar också att man kan utvecklas inom sin dagliga verksamhet. Så att man
eventuellt kan komma ut på ett lönebidrag. Att det nästan ska vara som en
arbetsträning. Man blir bättre och bättre men man går där år ut och år in och
man kommer ingenstans, man bara står och trampar på samma ställe.

49

Eller att man får träffa en syokonsulent på den dagliga verksamheten så man kan
få tips om hur man kan gå vidare eller gå utbildning. Det är ju sånt man får ta
reda på egen hand.” (Helena)
Helena har på hand sökt utbildningar men har ännu inte antagits.
Leif vill på sikt ha ett jobb på ordinarie arbetsmarknaden så hans ekonomi ska bli
bättre. I flera av samtalen skymtar en bristande motivation till sysselsättning.
Austin brist på motivation är tydligast.
Skulle du vilja ha ett vanligt jobb?
”Ett vanligt jobb skulle ställa mycket högre krav än här på L***. Jag jobbar 915 tre dagar i veckan. Då skulle jag få komma redan vid åtta… när är det man
slutar?”
Fem brukar det vara.
”Jag menar, jag känner mig bekväm med att ha så mycket fritid. Jag får väldigt
mycket tv-tid. Och jag ”kan ta en golfrunda en måndag eller fredag”. Jag har
mycket tid för att planera andra saker.
Så egentligen skulle inte du vilja ha någon annat slags jobb?
”Nej, det känns bra så här. Ekonomiskt klarar jag mig på det jag får. Jag får
aktivitetsersättning. Den är på dryga 6 000 i månanden efter skatt. Och sen har
jag lite andra inkomster…”(Austin)
6.3.2 Skolan
Uppfattningar om skolan
De intervjuade personernas berättelse om skolan är en dyster läsning. Bara en av
personerna verkar ha trivts i skolan. Ytterligare en person tycker att åren på
gymnasiet blev bra efter en orolig grundskoletid.
”… Först gick jag i särskolan för dom tyckte inte jag var skolmogen. På
mellanstadiet gick jag i vanlig klass. På högstadiet fick jag hjälp i grundämnena
eftersom jag inte uppnådde målen, det var svenska, matte och engelska. På
gymnasiet gick jag i särskolan.
Skolan gjorde allt för att trycka ner mig. Dom sänkte min kunskap. Jag ville lära
mig mer men jag fick inte. När jag gick i åttan fick jag ha böcker som dom i 2an
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och 3an hade. Bara för man går i särskolan ska man väl inte behöva göra samma
sak i alla år.” (Anja)
Eftersom Anja under större delen av grundskolan gick i särskolan, hänvisades hon
till särskolan på gymnasiet. Hon tyckte inte att hon själv fick vara med och
bestämma inriktning.
”Mamma bestämde att jag skulle gå hotell- och restaurang, jag hade ingen talan
om den biten. Det var fel. Ingen frågade vad jag ville, inte på gymnasiet och inte
på högstadiet. Jag ville gå i en vanlig klass så jag kunde få känna mig normal.
Man är normal fast man har ett funktionshinder. Men jag var inskriven i LSS, jag
hade ingen talan. Sen blev ju allt fel.”
När Anja säger att allt blev fel tänker hon på de många serviceyrken hon haft som
vuxen. Hon har aldrig riktigt funnit sig till rätta där. Hon hade velat gå en annan
utbildning, riktigt vad vet hon inte. Det fanns inte mycket att välja på, minns hon.
En annan som är besviken på skolan är Erik. De många placeringarna på bland
annat barnhem och sjukhus ledde till oregelbunden skolgång.
”Hela min barndom har jag saknat trygghet och struktur. Det i kombination med
att jag inte fick möjlighet till en vettig skolgång har lett till ett mycket dåligt
självförtroende…“
”Som jag minns det så var det väldigt slappt i skolan eller så förstod jag inte vad
läraren sa. Så kan det ha varit, och även fortsatt med. Jag har ju gått ett antal
utbildningar men även där med mindre lyckade resultat. Som inte lett till någon
större karriär, jag har ju bara hankat mig fram här i livet.”
Erik minns att han hade svårt att sitta still och ibland gick ut och klättrade upp i
ett träd och satt där. Om lärarna gjorde något för att hjälpa honom minns han dock
inte. Det är uppenbart att Erik sörjer att han inte lärde sig mer.
Helena, som gått i vanlig grundskola, berättar att hennes svårigheter blev tydliga
först när hon kom till gymnasiet. Hon påbörjade inte mindre än fem
gymnasieutbildningar eller motsvarande. Enlig henne själv var det relationerna
omkring henne, som var hennes stora problem.
”När jag var 16 år flyttade jag hit för att gå på B*** (en gymnasieskola). Men
det funkade inte så jag bytte till estetiska programmet, musik. Det funkade inte,
så jag bytte till estetiska programmet konst och form på A*** (en gymnasieskola).
Där gick jag i tre år. Sen flyttade jag hem till O*** igen. Där gick jag på Komvux.
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Efter det träffade jag en kille och ville komma lite närmare honom. Då gick jag
på en utbildning, naturvetenskaplig linje till vardags och den gick jag i ett år.
Glömde en sak. Jag försökte på omsorgsprogrammet i G*** . Men de märkte att
något var annorlunda när jag praktiserade.”
För en annan av de intervjuade har skolgången ibland fungerat och ibland inte.
Under större delen av sin skolgång har han gått i en grupp med andra elever med
Asperger.
”… sen gick jag på S***, det var den sämsta tiden. Jag slog ner en klasskamrat
två gånger, jag hängde med fel folk, var hemma i ett halvår. Fast jag fick bra
betyg. S*** sög.” (Leif)
Gymnasiet verkar på Leif vara den period som fungerade bäst. Han gick då i en
klass med andra elever med samma svårigheter som han själv.
”Skolan gick bättre och bättre. Jag kunde vara mig själv på IV, vågade ha åsikter
och säga att jag gillar Disney. Jag hade matlåda eller också åt jag på pizzeria,
jag vägrade äta i matsalen…”
”PSU Personlig social utveckling. Har gett mig en hel del, det var därför jag vill
vara kvar i klassen. Det har de tagit bort nu… ”
Den ende som beskriver sin skolgång som givande och utvecklande är Austin.
”… när jag gick på gymnasiet gick jag på en internatskola för ungdomar med
Asperger syndrom. … man läste vanliga ämnen. Jag gick naturvetenskapligt
program. Vi var en särskild klass med aspergerelever. Vi var bara sju elever per
årskurs. Vi fick mer tid med läraren och vi fick specialstöd av läraren. Det blev
inte lika intensivt med tempot. I början var det bara kemi och fysik som jag läste
med de vanliga naturvetarklasserna och några andra tillvalskurser, lite
miljökunskap.”
”Skolan låg i grannkommun T*** … Vi bodde där måndag till fredag och på
helgerna kunde man åka hem om man ville. Vi bodde allihop där. Vi hade varsin
personlig handledare. Det var bara två-tre stycken som jobbade per dag. Förutom
de vanliga skolämnena fick vi träna oss i klara hushållssysslor, laga mat och
städa.”
Austin ger ett intryck av att ha verkat trygg på skolan. Han är också den enda som
inte berättar om mobbing i skolan.
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Mobbing
Alla utom en av de intervjuade uppger att de har blivit utsatta för mobbing. Det
är andra elever som trakasserat dem. Två av personerna har bytt skola på grund
av att de mobbats. Ingen av de mobbad har något minne av att personal på skolan
eller andra elever stöttade dem i samband med mobbingen.
”I skolan blev jag mobbad av tjejerna… det var något om att jag hade tjejskor…
jag tyckte de var fina… men alla blev väl mobbade ibland…”(Leif)
Jag gick på Waldorfskolan i N*, eftersom jag blev mobbad i den vanliga skolan
hela mellanstadiet. (Helena)
Ingen har känt sig trakasserad av någon lärare men vid ett par tillfällen i
intervjuerna framkommer att man saknat vuxna omkring sig som stod på deras
sida.
”Jag blev mobbad i sex år. Jag fick stryk och en gång fick jag fläskläpp.
Berättade du för någon?
Det fanns inte någon att berätta för. Lärarna såg aldrig
Jag fick bänklocket i huvudet flera gånger också.
Det är bättre nu när man är vuxen, nu är det ingen mobbing. Alla är snälla mot
mig. Men man vet inte var dom är idag. Dom kan ju vara var som helst i stan.
Dom sa ord som fortfarande ekar inom mig.” (Anja)
Erik berättar hur han själv slog andra barn men att han också själv blev slagen.
Han minns inte om slagsmålen utspelade sig i skolan eller på barnhemmet, de låg
ju intill varandra. I dokumentationen från ett barnhem där han vistades länge läser
vi att personalen noterar barnens slagsmål men de framkommer inte att någon
vuxen agerade.
En av de intervjuade önskar att det i framtiden finns bättre möjlighet för elever
med olika diagnoser att få stöd.
”Sen skulle jag vilja att det fanns en kurator speciellt för sådana med Asperger
eller liknande diagnoser. Det är jobbigt, speciellt under tonåren.”
”Det är lätt att komma in i depressioner eller psykoser, det är väldigt jobbigt. Det
är jobbigt att utvecklas utan diagnos men ännu mer jobbigt att utvecklas med en
diagnos. En så stor skola som den jag gick på skulle haft en kurator som var
inriktade på dom med diagnoser och som inte bara var allmänbildad”. (Helena)
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Den person som inte utsatts för mobbing har gått på internat för elever med
Asperger. Det är samma person som uppfattas som den av de intervjuade som är
mest nöjd med sin skolgång.
Vuxenstudier
Både Anja och Erik sörjer över att skolan inte fungerade för dem. För Anjas del
ledde det till begränsningar när det gällde framtida sysselsättning. Erik tycker att
hans dåliga start har förföljt honom. Inte heller som vuxen har han kunnat ta till
sig nya kunskaper som andra.
”Har du kunnat tillgodogöra dig dina vuxenutbildningar?
Ja, till viss del men inte lika bra som mina kurskamrater. För mig har det tagit
mycket mer energi än jag kunnat prestera. Jag har ju aldrig presterat något riktigt
bra resultat i skolan. Jag har ju även blivit kuggad i praktiska övningar jag gjort.
På lastbilsförarutbildningen i V*** (dåvarande bostadsort) blev jag kuggad för
defensiv körning sista dagen av 23 veckor.”(Erik)
En av de intervjuade har en längtan efter att fortsätta studera. Det har dock varit
svårt för henne att hitta information om hur hon löser sin ekonomiska situation
och vad hon kan studera.
”… man kommer ingenstans, man bara står och trampar på samma ställe. Eller
att man får träffa en syokonsulent på den dagliga verksamheten så man kan få
tips om hur man kan gå vidare eller gå utbildning. Det är ju sånt man får ta reda
på egen hand… Jag vill inte låna eftersom jag inte har någon inkomst, ja, jag
lever på existensminimum. Det är inte mycket pengar jag får över.” (Helena)
Personal på hennes dagliga verksamhet ringde Försäkringskassan som gav
information om att eftersom hon beviljades sjukpension innan 2008 har hon rätt
till aktivitetsersättning när hon studerar.
”Hur kändes det när du fick veta att den här möjligheten funnits tidigare?
Jag borde fått veta tidigare. Det är fel någonstans… det är synd om dom som fått
sjukersättning efter 2008. ”
Efter beskedet sökte Helena till en utbildning på en folkhögskola. Hon kom till en
intervju. Helena fick besked genom personalen på den Dagliga verksamheten att
hon inte kommit in. På skolan hade man bedömt att Helena inte klarar stressen
och pressen.
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”Vad tror du själv, skulle du klara av ett högt tempo?
Ja, jag tror jag skulle klara ett ganska högt tempo. Jag kände mig… dom hade
fördomar direkt om min diagnos. Det känns lite jobbigt.”
6.3.3 Relationer
Upplevelser av relationer
Det är framför allt på den dagliga verksamheten de intervjuade träffar andra
människor. I rapportens tidigare avsnitt framkommer att relationerna med
arbetshandledarna fyller en funktion som vän och förtrogen. I viss mån ingår de
övriga deltagarna i det sociala nätverket.
Austin är en av dem som har sina vänner på den dagliga verksamheten.
”Men hur kommer det sig att du inte har så många ”vanliga” vänner?
Det beror på att jag typ aldrig går ut. Jag träffar nästan aldrig några för att jag
är mest hemma. På sommarn åker jag mest ut på golfbanan eller så har jag
aktiviteter i en förening jag är med i. Det är inte så mycket annat, jag vet inte hur
jag ska göra för att träffa vanliga…”
Anja har en pojkvän men ingen tjejkompis. Däremot har hon en kontaktperson
som hon trivs med.
”Vi gör sånt som tjejer ska göra, går i affärer och slösar pengar. Ibland fikar vi…
Jag har känt henne fem-sex år. Hon jobbar mycket så ibland är det svårt att ses.
Så är hon bra på att lyssna och hon förstår vad jag menar.”
Erik har haft svårt att få relationer att fungera över tid. Han har många ytliga
kontakter med människor han träffar i olika sammanhang men vid närmare
relationer uppstår konflikter, konflikter som han själv inte har förmågan att lösa.
”Jag saknade kompisar och vuxna, som skulle kunna hjälpa mig. Man var ju inte
någon speciellt omtyckt person, förmodligen för att man var en stökig person. Och
det tänkte man ju inte på då!” .
Erik tror att han genom sin ilska skrämt bort människor omkring honom.
”Människor i min omgivning förstår ingenting. ’Hur kan han reagera så, det där
var väl ingenting’. De tar avstånd från mig. Hela mitt förbannade liv har jag gjort
människor rädd, det är jag väl medveten om. Det är ju beklagligt, att det är på
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det sättet men det ju svårt att göra något åt det. Jag har aldrig menat att det ska
bli så.”
Han slutsats har blivit att det bästa är att hålla sig ifrån människor.
Anja reflektera över att hennes ensamhet inte bara beror på henne själv. Hon
tycker att många människor som hon har försökt knyta kontakt med visat en
nedlåtande attityd.
”Många har förutfattade meningar. De tänker inga snälla tankar när de hör att
man bor som man gör och jobbar som jag gör. Dom tar inte tid att lära känna.”
Leif är den ende som upplever att han har vänner omkring sig i livet. Med
kompisarna A och R delar han intressen och humor. Tillsammans kan de vara sig
själva.
”Det är fan äkta vänskap. Jag vill inte byta ut dom två mot något. Jag vill inte
förlora dem.” (Leif)
Förhållanden
De intervjuade befinner sig i olika stadier i livet. De har olika erfarenheter av att
träffa någon att bli förälskad i och att leva vardagsliv med. Störst erfarenhet har
Erik som varit sambo i över 20 år. Alla hans parrelationer har varit fyllda med
svårigheter- svårigheter som han idag kan relatera till sina funktionsnedsättningar.
Hans problem med att styra sina impulser har lett till att han slagit flera kvinnor
han levt med.
I ett av förhållandena blev han pappa.
”Något umgänge blev det knappt. Under barnets uppväxt träffades vi tre-fyra
gånger. Jag har aldrig förstått hur allt blev så fel och varför jag aldrig fick bli
pappa.” (Erik)
Helena har också haft komplicerade kärleksförhållanden. Hon har vid flera
tillfällen hamnat i destruktiva förhållanden.
”Jag har haft lite otur. Jag tänkte att den här personen skulle bättre sig men det
gjorde han inte. Han var dömd för ett grovt brott. Jag trodde han skulle bättra sig
men nej, det var inte så…
… Och sen var den en kille med stora behov… han hade väldigt svårt, han var lite
trög... han förstod inte riktigt. Han slog mig till exempel och han förstod inte att
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jag inte tyckte det var bra. Så då slog jag honom tillbaka och då förstod han ”det
gör ju ont”.
Sen gick ni åt var sitt håll, eller?
Ja. Han var så mycket med sin sport och hade aldrig tid och träffa mig. Jag ville
inte sitta där i lägenheten och vänta på honom.
Nej, det förstår jag, dessutom ville han ju slå dig.
Ja, jag hade ju rest så långt. Han var inte riktigt min nivå, om man säger så.”
(Helena)
Helena tycker att hon har lärt sig mycket om sig själv på grund av sina
erfarenheter. Hon har också funderat mycket på det som hänt och om det finns
samband med hennes funktionsnedsättning.
”I ett arbete kan det fungera men när man ska fördjupa en relation är det
jättesvårt att skilja ut agn från vete, eller vad man nu säger. Nu hamnar jag inte
i den värsta skiten längre.
Idag har Helena ingen längtan efter att träffa eller att leva med någon. Hon säger
att hon inte kan förstå alla som absolut vill ha familj, bara för man är mellan 30
och 40. Hon summerar:
”Jag trivs i mitt eget sällskap. På något sätt trivs jag med mig själv.” (Helena)
De två yngre männen i denna studie har båda en längtan efter att träffa någon att
dela sitt liv med. Men har kommit olika långt i sina försök.
”Jag vet att ibland har jag glidit ifrån verkligheten ganska mycket eftersom jag
fantiserar gärna mycket om mig och M**** (söt tonårsidol) eller mig och D***
(annan söt tonårsidol), den där tjejen jag visade förra gången… Jag drömmer
gärna mycket om dom tjejerna. Det händer även att jag drömmer om dem när jag
sover. Jag drömmer att jag skulle vara ute med dom. Dom är mina
kändisfavoriter. Jag drömmer väldigt mycket om dom eftersom jag inte har någon
egen riktig flickvän.” (Austin)
I verkligheten är det svårare. Även om Austin ständigt har en baktanke i sina
möten har det än så länge inte lett till någon längre relation,
”Alltid när jag stöter på en ny tjej, som hon på tåget jag berättade om, har jag i
första läget när jag börjar prata med dom, som första baktanke, får se om jag
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kanske kan lära känna den här tjejen och få ihop det med henne. Den tanken har
jag alltid i första läget.”(Austin)
Leif är heller inte nöjd med sina erfarenheter av förhållanden. Han är noga med
att förklara att han vill ha en nära relation med den han har sex med, det får inte
vara vem som helst. Vid ett tillfälle har han lärt han känna en tjej som han också
ville ha sex med.
”Det har inte gått så bra för mig, jag har bara haft en tjej, Det var verkligen inget
bra för mig. Det var inte alls som en film, det var kolsvart och jag såg ingenting,
visste inte vad jag skulle göra. Jag försökte i alla fall skämta.”(Leif)
Vid ett intervjutillfälle berättar Leif att han träffat en ny tjej. Han vet inte om han
är kär, det han vet är att han vill träffa henne mer. Samtidigt är han orolig.
Blandningen av känslor och kluvenheten inför att inleda ett förhållande är
påtaglig.
”Ja, det är bara oro som pratar nu, att jag ska bli ensam igen, att det inte ska bli
något. Att jag ska gör nån form av fel. Att jag inte ska ha tur i det vilket jag anser
att jag inte har. Om jag kan ha den turen är jag en lycklig person.
Vad kan bli fel?
Allt möjligt. Att jag säger något, gör nått fel. Vem vet, vi kanske flyttar ihop om
två, tre år. Hon kanske inte gillar sättet jag går på toa, jag kanske är väldigt
slarvig av mig. Jag sa till henne att jag vill att vi ska kunna diskutera om allt. Det
börjar märkas att hon är väldigt öppen med mig…” (Leif)
Vid nästa intervjutillfälle har Leif avslutat relationen. Det blev för mycket känslor
som han inte tyckte han kunde hantera. Men drömmen om att hitta någon att leva
tillsammans med lever vidare. Och för Leifs del innefattar den också barn.
”Jag vill bli pappa. Förut tänkte jag att jag skulle träffa någon när jag 15, förlova
mig när jag var 18 och gifta mig när jag var 20.
Jag har inte bestämt mig för om jag ska sjunka ner på knä eller om jag ska slå in
ringen i ett paket…
Varför är det är det viktigt att ha barn?
Jag vill inte vara ensam. … Jag vill lära upp till en början med, så jag inte känner
mig ensam… ha någon som ser upp till mig…” (Leif)
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Familjen
Tre av de intervjuade kommer från familjer där relationerna varit minst sagt
komplicerade. Hos Erik utmätte pappan straff i form av fysisk misshandel för
barnen. Mamma fick i uppgift att utföra straffen. Om hon inte utdelade straffen
misshandlade pappan mamman istället.
”Jag hörde hur pappa slog mamma, det hördes genom väggarna. Jag såg
blåmärkena efteråt… Jag har bott på flera barnhem och jag ville hellre vara kvar
på där än att åka till pappa på helgerna eller när jag fick permis. Det var tråkigt
att vara hos pappa eftersom han alltid bråkade med sina fruar.”(Erik)
Misshandeln inom familjen pågick under Eriks hela uppväxt. Skillnaden var dock
att ju större och äldre han blev desto mer slog han tillbaka.
Ingen annan nämner fysisk misshandel men Leif upplever att hans pappa tagit
avstånd ifrån honom. Det är uppenbart att det väcker både ilska och sorg.
”Vad finns det att säga om honom. Han har väl aldrig backat upp mig, när jag
var varit lite speciell när jag växte upp… Han har tydligen gått runt och inte
erkänt för folk att han har söner liksom. Han har ju sitt perfekta jävla liv på landet
men en ny fru…” (Leif)
Leifs relation med sin mamma är desto bättre. Hon har alltid funnits där för
honom.
”Mamma säger att hon har förlåtit mig för allt jag gjorde. Men jag kan inte
förlåta mig själv. Min mamma är den mest underbara människa som finns…”
(Leif)
Anja vet inte vem hennes pappa är. Hon har många syskon men känner bara till
vart ett av dem bor. De har inte mycket kontakt. Anja tycker att hennes mamma
lägger sig i för mycket och bestämmer
”Har du bra kontakt med din mamma?
Så där. Hon tycker jag ska vara mammas lilla flicka men jag håller inte med. Jag
vill stå på egna ben. Jag är över 30 år.” (Anja)
Både Helena är Austin ger ett intryck av att ha haft en bra uppväxt hos sina
föräldrar. Båda har också goda relationer med dem som vuxna. Austin berättar
att hemma hos föräldrarna kan han visa ilska på ett annat sätt än tillsammans med
andra.
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”Jag tänker att jag måste bli arg ibland. Jag kan inte vara på ett lugnt sansat
humör hela tiden. Jag måste kunna bli arg ibland för att släppa ut ilska för att
klara… för att känna att jag mår bra… då släpper jag ut den mot mina föräldrar
och syskon… Även om vi bråkar en del skulle mina föräldrar och syskon aldrig
bryta kontakten så därför tar jag chansen att bli arg och bråka med dom.”(Austin)
Bland de många aspekterna på relationer i detta avsnitt, är Austins berättelse ett
av de få tillfällen när någon ger utryck för att en relation kan innebär en känsla av
trygghet. Relationer är annars för det mesta komplicerade och en kamp.
Relationskampens konsekvenser
Svårigheter och dåliga erfarenheter av att få relationer att fungera har fått olika
konsekvenser för deltagarna. Erik lever en ganska isolerad tillvaro med sin sambo.
Austin verkar tycka att hans drömflickvänner fyller hans behov, åtminstone för
stunden. Helena har lärt sig tycka om sitt eget sällskap. Anja är den som starkast
ger intryck av att vilja något annat. Hon ser brister i hur andra ser på henne och
att samhället satt upp regler för hennes relationer.
”Förra gången berättade du om en gammal klasskompis som bodde i egen
lägenhet och hade fått barn. Har du också tänkt på att skaffa barn?
Ja, det är klart. Min kille skulle också vilja ha barn. Men om man bor i ett
gruppboende har man inte rätt att ha familj. Man får inte behålla sitt barn när
det är fött. Jag känner flera som fått barn och de tagit barnet. (Anja)
6.3.4 Bemötande
Uppfattning om bemötande
Hur man blir bemött i sina kontakter med myndigheter, tjänstemän, personal inom
omsorgerna samt i övriga samhället är viktigt för att man ska känna sig
respekterad.
Erik är den av de intervjuade som funderat mycket över just bemötande.
”Om man tänker sig en hund som är rädd eller osäker på något eller någonting i
sin omgivning. Då finns risken att den skäller. Så är det med mig också. Om jag
inte kan lita på någon, så blir det mycket lätt för mig att skälla och leva fan. Och
det gör jag då.” (Erik)
I Eriks fall är det sannolikt att hans tidigare erfarenheter som barn, och även som
vuxen i samband med vårdnadstvisten, påverkat synen på myndigheter.
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”Det känns inte som jag någonsin riktigt har fått bestämma över mitt liv. Det ha
alla socialförvaltningar och kontor sett till. Jag är rädd för dem, och det kommer
jag alltid att vara. Det är det här med den enormt stora makten det har. De har
rätten att bestämma vad som är bäst för mig…” (Erik)
Maktlöshet
I nedanstående citat återspeglas den bristande tilltron på den sociala myndigheten
som ska hjälpa Erik. Men det finns också tecken på att kommunikationen inte
fungerar. Är det verkligen så att socialkontoret är ”inkonsekventa” eller är det
något man inte lyckats förmedla till Erik.
”Man kan inte lita på socialen. De är så många och de vet inte vad andra har
sagt. De blir ofta inkonsekventa och verkar inte vara överens om hur de skall gå
till väga…
När vi satt och diskuterade olika förslag på lösningar på problemen tillsammans
med min psykolog var vi överens om hur jag ville ha det. Sen kom det ett beslut
som jag inte förstod och inte alls kände igen från när vi träffades…” (Erik)
När Erik blir orolig vill han prata. Han söker de namn han kommer ihåg. Han
ringer tills någon svarar eller lämnar meddelande där en telefonsvarare går igång.
”Jag fick aldrig tag på den jag ville och om jag lämnade meddelande var det
aldrig någon som ringde upp. Det var nog fler som klagade för sen började en
kvinna svara som hade i uppgift att ta hand om alla tjänstemäns telefoner när de
är på tjänsteärenden. Men hon kunde ju inte hjälpa mig… När de till slut ringde
sa de att de försökt ringa tidigare men jag har nummerpresentatör och vet att det
inte är sant. Det ljög för mig.” (Erik)
Känslan av maktlöshet inför att vara, som Erik uppfattade det, utelämnad åt
människor som skulle fatta beslut kring hans liv och som dessutom ljög, förstärks
av att han inte alltid förstår vad som händer omkring honom.
”Ibland får jag en känsla av att du inte har förstått vem som gör vad på
socialkontoret och hur själva beslutsprocessen går till, stämmer det?”
Jag trodde jag visste, men nu när du har ritat upp och förklarat förstår jag bättre;
mottagning, handläggare, utförare, LSS-lots och allt vad det heter. När jag ringt
har jag inte tänkt så mycket på vart jag ska ringa, jag vill prata och få hjälp bara.”
(Erik)
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Vem äger kommunikationssvårigheterna?
När Erik efter flera år fick ett beslut om daglig verksamhet uppstod snarlika
problem som tidigare. Erik uppfattade att man förde honom och andra bakom
ljuset när man talade om ”arbete”.
”De som skulle hjälpa mig med att skaffa en daglig verksamhet pratade bara om
att det skulle vara ett "jobb" eller "arbete". Det gjorde mig jävligt förbannad
därför att Försäkringskassan har tagit ifrån mig glädjen att arbeta. De gjorde
mig till sjukpensionär. "Verksamhet" och "sysselsättning" är inte jobb eller arbete
för mig.
Orden är viktiga för mig. Inga omskrivningar för mig tack. Lögner och
omskrivningar tål jag inte!
De sa också hela tiden att jag skulle få betalt på den dagliga verksamheten. De
envisas att kalla det jobb eller arbete och man får betalt men det är inte en lön.
Jag får faktiskt inte ihop det…” (Erik)
Flera andra av de intervjuad återkommer till rädslan för att man inte ska bli
”lyssnad på”, även om inte någon annan utrycker det så tydligt som Erik. Anja
upplever att hon ganska ofta känner sig överkörd av personal inom boendestöd.
”När jag går i affären går det en person bakom mig och har synpunkter på vad
jag köper. När jag betalar står de bakom mig och kontrollerar. Jag vill inte att
någon tar över, jag ber bara om stöttning.”
Har du försökt säga det till någon?
Ja, en del tar det bra, andra inte.
Men ger det något resultat?
Nej. Nu håller jag och min sambo på att bråka om timrarna i lägenheten. Bara
för att jag har ett beslut enligt LSS måste vi bo i en servicelägenhet och bara
därför är det timrar över allt. Men vi behöver inte dom. Det är bara irriterande.
Tänkt dig, mitt när man lagar mat stängs plattan av!” (Anja)
Stödet är inte kopplat till Anjas individuella behov utan till formen av boende.
Detta är något som också Helena stött på.
”Hade jag kommit till M*** (nuvarande hemkommun) och sökt ett boende på ett
serviceboende då hade jag inte haft större problem men eftersom jag bor i en egen
lägenhet har jag inte samma rättigheter som de som bor på boendena. Det straffar
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sig att klara sig själv. Det lönar sig att vara helt hjälplös, och man ska bo i
hyresrätt inte i bostadsrätt
Är det svårare att få stöd när man bor i ordinärt boende?’
Ja så är det. Det lönar sig att bo på en institution men då får man inte så mycket
privatliv. Så är det är inte lönsamt på så vis.
Så du har en bostadsrätt. Har du slopat boendestödet?
Ja, det har jag, de satt och tittade på när jag städade.” Du har missat lite damm
i hörnet. Jag ser att du behöver diska nu”. De kom hem och gav mig order. ”Nu
ska du diska och dammsuga och jag sitter här och titta på när du gör det…”
(Helena)
Jag uppfattar det som oklart om det är insatsen boendestöds koppling till
boendeformen eller om det är bemötandet från personalen som är mest irriterande
för de intervjuade.
Organisation
Erik uppfattade att han blev bollad runt till olika personer på socialkontoret.
Helena har en liknande upplevelse som dock löste sig snabbare än Eriks situation.
”Jag har hamnat mellan två stolar. På habiliteringen kan de inte hjälpa mig och
inte inom psykiatrin heller. Jag bollas emellan. På psykiatrin säger dom att det
är habiliteringen. Och på habiliteringen säger dom att det är psykiatrin som ska
hjälpa mig… Sen har det hänt andra saker runt omkring… jag fick ju
posttraumatisk stress. Det är därför jag hamnar mittemellan. Jag är inte
tillräckligt hjälpsökande för att hamna på vuxenhabiliteringen och inte tillräckligt
frisk för att komma ut i samhället… men psykiatrin tycker att jag har svårigheter
på andra sätt så de skickar tillbaka mig till habiliteringen.” (Helena)
I flera år visste Helena inte om att hon hade posttraumatisk stress. Hon trodde att
hon förutom sin Asperger hade en psykos. Hon hade vid ett tillfälle hört att någon
talade om psykisk diagnos i samband med en undersökning.
”Jag pratade med en som hette B*** på psykiatriska (personal på psykiatriska)…
Han sa; ”Du vet väl om att du har två diagnoser”. Ja, sa jag. Och så sa han; ”Du
har posttraumatisk stress och Asperger”. Jag sa inget om att jag trodde jag hade
en psykos.
Nähä, men pratade du med någon annan om det?
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Nä. Men det var en gång som dom sa att jag kanske hade en form av psykos. Men
sen hade dom tydligen gjort en annan utredning som visade att det inte stämde.
Och det där hade inte du förstått?
Nä jag hade inte förstått att de hade ändrat sig. Det låter lite konstigt
kanske.”(Helena)
Det är uppenbart att kommunikationen inte fungerat mellan Helena och läkaren.
Helena lägger i vårt samtal skulden på sig själv och berättar inte för någon om hur
hon trott sig haft en psykos.
När Eriks kommunikationsförsök med vårdcentralen också leder till missförstånd
tycker han det är personalens problem, både läkare och sköterskor ska ju vara till
för alla och kunna bemöta människor med alla slags svårigheter. Erik blir arg och
ringer och skäller.
Bra bemötande
Det är intressant att noter att Erik inte uppfattar myndigheter generellt som
besvärliga.
”Jag har haft utbrott sedan jag var liten. Ofta blir jag arg när någon gör fel,
speciellt myndigheter. De ska inte göra fel. Tro inte jag tycker illa om alla
myndigheter, så är det inte. Skattemyndigheten och polisen är bra myndigheterna.
Socialkontoret och Försäkringskassan tycker jag inte om. De missförstår och
tolkar allt jag säger. ”(Erik)
Tillgänglighet, tydlighet, att ha tid för samtal och att känna sig förstådd är viktigt
för Erik.
”Finns det några som har varit bra på att bemöta dig under den här perioden?
Jag blev väldigt bra bemött av den tjänsteman på Länsstyrelsen och
Socialstyrelsen som jag blev tilldelad. Jag behövde inte bli arg på honom för han
förstod problemet. När jag väl hade fått kontakt med honom kunde jag ringa
honom i stort sett när jag ville. Om han hade tid kunde vi prata. Hade han inte tid
så respekterade jag det. Jag lyfte luren, slog numret eller växeln och han svarade
eller var på tjänsteärende och då fick jag ringa senare.”(Erik)
6.3.4 Självbild
Det finnas en längtan efter normalitet hos människan. Den som lever efter
normerna betraktas som oproblematisk och får en fribiljett in i
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samhällsgemenskapen. Frågan är hur de intervjuade uppfattar sig själv och hur
tror de samhället ser på dem.
Normal
Leif är mycket irriterad över ordet ”normal” och menar att det används för att
sortera människor.
”Vad är det att vara normal?
Att var som andra. Scruw you, vilka andra? ... Folk vill ha en ursäkt, kör med
normal.
Hur känns det när någon beskriver dig som handikappad?
Jag känner mig förolämpad, jag blir generad och vet inte vart jag ska ta vägen…
som när jag var liten… Jag har Asperger, so what!!! (Leif)
Leif beskriver på flera sätt att man är den man är, och ingen är värd än någon
annan. Livet blir lättare om man kan lära sig att acceptera och förstå sina styrkor
och svagheter. Det tycker Leif att han har gjort.
”Jag visste att jag var annorlunda då men nu har jag växt ifrån det. Den som inte
känner mig skulle inte kunna säga att jag har autism. Jag är väl funktionell kan
man säga. Man behöver inte ha Asperger för att inte tycka om att det är mycket
folk… Jag har vuxit upp. Hanterar att folk tycker annorlunda. Det kommer hända
hemska tillfällen, det kan du inte göra något åt. Lära sig att leva med det, hantera
det. Orden ’man’ och ’normal’ är de värsta ord som finns. Det är bara tomma
ord. Vi lever i en demokrati. Då gör du så gott du kan. Du är en del av samhället.
Normal existerar inte.”(Leif)
Anja känner sig inte alls lika värdefull som någon utan funktionsnedsättningar.
Hon talar om ”vi med funktionsnedsättning” och ”dom som är friska”. ”De friska”
lyssnar inte, de förstår inte behoven och de ger dubbla budskap. Alla ska ha
samma rättigheter, men så är det inte, säger Anja.
”Fast det är jobbigt att träffa nya människor. När man säger att man bor på ett
gruppboende tror dom att man inte är som man ska. Och när man inte har rätt
arbetsförmåga är man inte som andra. Det känns som en del är nedlåtande. Men
varför duger inte jag? Ibland försöker jag förklara när det frågar vad det är för
fel på mig. Ibland märker man på deras blickar och kommentarer att dom ser ner
på en…”(Anja)
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För Anjas del skulle en tydligare diagnos åtminstone ge henne tillträde till ett
specifikt ”fack”. Hon vet inte riktigt vilket. Jag får uppfattningen att det inte spelar
så stor roll. Det viktiga är att tillhöra någonstans.
”Jag är född med ett funktionshinder. Jag hade ett komplicerat fel på ett viktigt
organ i kroppen… Jag vet inte varför. Jag är fortfarande inte helt okej. Jag har
inte samma ork som andra… Ja, sen är det vissa kroppsdelar som inte riktigt
hänger med. Jag tror jag har lite utvecklingsstörning. Vissa dagar är det inte
roligt att vara jag… Jag vet egentligen inte vilket fack jag hör hemma i. Är jag
lätt handikappad, medel eller svår?
Men vad är det för meningen med att placera in folk i fack?
Men det är så folk gör. Fast jag vill att de ska se oss som vem som helst. Vi är inte
sämre än någon annan bara för att vi gör saker i ett lugnare tempo eller på ett
annat sätt.”(Anja)
Om man blivit placerad i ”aspergerfacket” får man rätta sig efter den hjälp som
samhället skapat och som ryms inom lagstiftningen. Helena är en av dem som
framför kritik mot att människor ”buntas ihop”. Det är svårt att skapa individuella
lösningar. Då räcker inte pengarna, menar hon.
”Finns det plats för dig i samhället?
Nej, jag tycker inte det. Men det borde finnas fler som sitter på samma nivå... det
är konstigt att det inte finns mer resurser för oss. Och sen tycker jag det är
konstigt… det blir ju flera och fler som får diagnoser. Och dom blir vuxna. Förr
eller senare tvingas dom ju ta hand om oss när vi blir fler och fler.” (Helena)
Diagnosen
Diagnosen har medfört att de intervjuade har en inkomst i form av sjukpension
eller aktivitetsstöd. Ingen av de intervjuade upplever att deras diagnoser för övrigt
fört med sig något gott.
”Var det något bra eller dåligt att få din diagnos?
Den har väl aldrig hjälpt mig. Jo, ekonomiskt, jag har fått aktivitetsersättning och
sjukersättning.
Har diagnosen hjälpt dig att förstå dig själv bättre?
Nej, det tycker jag inte. Jag träffar många med Asperger. Men jag känner inte alls
igen mig. Kanske är det för att jag har en annan diagnos också.”(Erik)
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När Erik fick sina diagnoser fick han plötsligt massor av kontakter han skulle
hantera. Det var ju precis sådana saker han hade svårt för. Han skulle redogöra för
sina behov för andra när han inte ens alltid förstod dem själv. Diagnoserna och att
plötsligt befinna sig i ett fack ledde både till ilska och större maktlöshet.
”Jag får liksom inte plats någonstans. Jag skulle vilja vara fri ifrån min ADHD
och Asperger eller åtminstone så symtomfri som möjligt. Jag vill vara som vem
som helst som inte har ADHD eller Asperger.” (Erik)
Med diagnoserna drabbades Erik av insikten att hans svårigheter skulle följa
honom under hela livet. Det växer ju inte bort.
”Det blir begränsningar, man låter bli saker som man egentligen skulle vilja
göra. Det blir för jobbigt, därför att det är så banala grejor som man ska kunna
göra. Det känns för djävligt, att man inte kan. Man blir besviken, om det nu kan
vara en känsla. Man blir så besviken på sig själv, det är pinsamt så pinsamt är
det.” (Erik)
Självkänslan är låg bland de intervjuad. Samtliga återkommer vid flera tillfällen
till längtan om att passa in som den man är. Det finns en underliggande sorg som
ibland visar sig i ilska. För några av deltagarna har det lett till självdestruktiva
handlingar. En av dem dricker stora mängder alkohol när oron blir för stor. Två
andra har vid flera tillfällen försökt ta sitt liv.
”Har du försökt skada dig?
Jodå jag har försökt ta livet av mig. Men då kom jag in på N*** (ett sjukhus) kom jag tänka på just nu - men jag har ju försökt några gånger. Men nu ser jag
N*** framför mig. Då hade jag tagit massor tabletter och så säger dom ”Mår du
bättre nu? ” ”Jaha, då kan du åka hem…” (Helena)
Ett annat sätt att hantera sin Asperger inför andra är att inte prata om den och
hoppas att människor man möter inte märker något.
”Det är möjligt att vanliga kan tycka jag är konstig… jag brukar inte nämna
något om mitt funktionshinder, så där.
Varför gör du inte det?
Jag tycker att jag borde kunna klara mig utan att dom vet det plus att jag har en
känsla av att om jag sa något om det, skulle dom tycka att jag var ännu konstigare
än om de inte visste någonting och jag bara beter mig lite underligt. Om jag skulle
säga att jag… att jag hade mitt funktionshinder skulle dom säga och tycka att jag
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var konstig automatiskt, ja, dom skulle tänka det på förhand utan att tänka på det
själva. Det är min teori. Därför säger jag inget i första läget. Det dröjer, det ska
dröja ganska länge innan jag nämner sånna grejer.” (Austin)
6.3.5 Sammanfattning och diskussion
Utifrån uppmaningar som ”berätta om din barndom” växte fem personernas
livsberättelse fram. Intervjuerna blev ibland långa, saker behövde förklaras och
nya tankar föddes. Författarens frågor ”Varför?” och ”Hur då?” ledde
resonemangen vidare och landade på oväntade ställen.
Arbete
I intervjuerna har intervjuare/författaren medvetet använt ordet sysselsättning.
Några av personerna ser inte sin dagliga verksamhet som sitt arbete. Ett viktigt
kriterium för att det ska betraktas som ett arbete är att man då också får lön. Den
ersättningen som man får idag, habiliteringsersättningen, ses av några som ett hån.
Gemensam för de intervjuade är att man har haft svårt att hitta en verksamhet med
sysselsättning som känns meningsfull och är lagom för att både kropp och själ ska
orka.
Flertalet upplever det negativt att personer med andra funktionsnedsättningar,
framför allt utvecklingsstörning, är representerade på verksamheten.
På den dagliga verksamheten är det viktigt med arbetskamrater som man kan prata
med. Det är också viktigt med arbetshandledare som tar sig tid för samtal. Flera
av personerna framför önskemål om ”ett tänk” där den personliga utvecklingen
står i fokus. En av deltagarna tycker att den dagliga verksamheten idag känns som
en ändstation.
De intervjuade tycker att andra i samhällets ibland nedvärdera daglig
verksamheten. Det gör att deltagarna drar sig för att berätta om sin sysselsättning
för andra. Det är viktigt, menar de, att den dagliga verksamheten inte bara ska
vara meningsfull för den enskilde utan också i ett samhälleligt perspektiv.
Skola
Det finns bara en person i gruppen som tycker den haft en bra skolgång. Den
personen har under sin gymnasietid gått på internat där skolämnena
kompletterades med praktiska övningar inför vuxenlivet. De övriga talar om sin
skolgång i negativa termer. De tycker inte de har lärt sig något, de har känt sig
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otrygga och flera av dem har utsatts för mobbing. De upplever sig missförstådda
och att de inte fått vara med om att planera sin skolgång.
En av de intervjuade upplever att särskolan har begränsat hennes möjligheter i
livet. En annan sörjer bristande möjligheter att studera vidare. När personen av en
slump får veta att hon faktiskt kan studera med sin aktivitetsersättning önskar hon
att en syokonsulent eller motsvarande skulle finnas inom de dagliga
verksamheterna.
En person saknade också skolkurator med kunskaper om neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar.
Relationer
Alla de intervjuade har svårigheter med sociala relationer. Hos samtliga finns en
längtan framför allt efter en person att prata med, i andra hand en livspartner att
kanske bilda familj med. Det finns många funderingar kring framtida livspartner
och barn.
Två av personerna kan ibland känna sig nöjda med sin ensamhet. Detta är också
samma personer som under sin uppväxt upplever att de har haft stöd av sin familj
och fortfarande har det.
Flera av de intervjuade har trasiga familjerelationer bakom sig. I en familj har
både mamman och pappan misshandlat sitt barn och den personen har tillbringat
stora delar av sin uppväxt på barnhem.
Samma person har i sitt vuxna liv haft svårt att få relationer att fungera, det gäller
både privata och med myndigheter. Konflikter med myndigheter har vid flertalet
tillfällen lett till polisanmälningar.
Förutom att några har relationer med familjemedlemmar, saknar nästintill alla
nära vänner och socialt nätverk. Personerna man träffar finns på den dagliga
verksamheten.
Bemötande
Det är framför allt en av de intervjuade som funderat mycket på hur bemötande
av myndigheter ser ut. Personen upplever att man inte förstår hans svårigheter.
Han känner sig inte respekterad och litar inte på att någon vill honom väl.
Konflikter uppstår ofta i möten med myndigheter som beskriver honom som
rättshaverist och bråkstake.
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Flera av de intervjuade upplever en rädsla för att inte bli lyssnad på. Det upplevs
svårt att få rätt hjälp på rätt sätt i rätt tid.
Ett annat problem som är tydligt är att man ofta upplever att man hamnat ”mellan
två stolar”. Enskilda tjänstemän ”bollar” ärende mellan sig och ibland ”bollar”
organisationer enskilda mellan sig. De intervjuade känner sig maktlösa och har
svårt att hitta vem som är ansvarig. Det är dessutom svårt att ta till sig information
man får i sina myndighetskontakter, den muntliga informationen är speciellt svår
att både sortera, tolka och förstå. Två av de intervjuade har haft stora
kommunikationssvårigheter med vården som fått personliga följder.
Självbild
På frågan om det finns plats för just han eller hon i samhället svarar flertalet ”nej”.
Att bo i ett gruppboende eller serviceboende, tillbringa dagarna på en daglig
verksamhet och ha begränsat socialt nätverk gör att man känner sig utanför i
samhället.
En av de intervjuade menar att ordet normal är en ursäkt för att dela upp
människor. En annan använder orden ” vi med funktionshinder” och ”de friska”.
De finns en upplevelse av stigmatisering. Flera beskriver livet som en lång rad av
besvikelser.
Svårigheter i livet har för två av de intervjuade lett till att man försökt ta sitt liv.
Alla utom en beskriver att man ofta känner oro och är ledsen. Ingen upplever att
själva diagnosen har varit till någon hjälp för att bättre kunna förstå sina
svårigheter.
Den person som i intervjuerna upplevs som den som mår bäst, gör aktiva val i
livet, har god självinsikt, har haft en trygg uppväxt samt har kontakt med föräldrar
och syskon, har gått på internat för personer med Asperger och har en ekonomisk
trygghet utöver aktivitetsbidrag och habiliteringsersättning.
Inom de olika teman upplever de intervjuade flera gemensamma svårigheter som
är genomgående i resultatmaterialet. De intervjuade upplever en brist på personer
som har tid, vilja och ibland kompetens att föra samtal. Personer som möter de
intervjuade skjuter ifrån sig samtal till någon annan även om man befinner sig
inom samma organisation.
Ibland hänvisar själva organisationerna till varandra. De organisationer eller
personer som ska stötta den enskilda blir istället ytterligare ett hinder eller
irritationsmoment i en redan komplicerad tillvaro.
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Kontakten med myndigheter och organisationer är svår. Vem gör vad och var
fattas besluten? Kontakterna förutsätter att man kan ta till sig muntlig information,
minnas den och kunna återge den, kunna passa telefontider och stå i telefonkö och
kunna tydliggöra sina svårigheter och behov. Precis det som alla de fem
intervjuade har svårt för, ska de kunna ta tillvara sina rättigheter.
Det finns ett behov av samtal som handlar om praktiska frågor. Frågor som är
relaterade till funktionsnedsättningen har diskuterats inom alla temana. Det finns
en tydlig osäkerhet kring sin egen person, vem är jag vad kan jag, skiljer jag mig
från andra? Vad har jag för roll i samhället, finns det plats för mig?
Flera upplever att samhället ger dubbla signaler. Alla människor är lika värdefulla
samtidigt ska de arbeta på en arbetsplats där man inte har ersättning för det man
gör. Det är svårt att få studera som vuxen och det är flera som känner att de saknar
möjligheter till en personlig utveckling trots att rättigheterna ska vara de samma
som för alla andra.
Att ha en normal begåvning och fungera tillsammans med personer med
utvecklingsstörning uppfattas som problematiskt och utmanande för den som
ständigt kämpar för att passa in i samhället.
Att ständigt försöka passa in och försöka vara ”normal” har lett till att flera
drabbats av stress, ångest och utmattning. Det visar sig inte bara i temat Arbete
utan också när det gäller Relationer och Bemötande.
Att misslyckas i sina relationer, känna sig dåligt bemött och illa respekterad föder
ett missnöje som präglar vardagen. Några har valt att undvika andra i den mån det
går. Någon har upptäckt att ensamheten kan ge en stunds tillfredsställelse. Andra
lider av ensamheten. För de flesta av de intervjuade ter sig livet som en lång rad
av besvikelser.
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7 Analyser
Analysen görs under två rubriker; Analys av arbetet med livsberättelser och
Analys av teman i intervjuerna.

7.1 Analys av arbetet med livsberättelser
Den här delen av analysen handlar om vad livsberättelsen som metod innebär för
berättaren och hur det påverkar mötet mellan berättaren och den professionella. I
analysen vill vi också beskriva hur livsberättelsen bidragit till att vi kan se
deltagarnas liv i ett större perspektiv.
Nöjdheten med utskrifterna och berättelsen/porträtten och kommentarerna
uppfattar vi som tydliga signaler från deltagarna att arbetet med livsberättelserna
varit en positiv erfarenhet. Intervjuaren/författaren har uppfattat saker och ting rätt
och gjort en rättvis bedömning av materialet. Kommentarerna på frågan hur
deltagarna upplevt sin medverkan visade sig svår att svara på. Kanske var frågan
för abstrakt eller också var svaret svårt att formulera. De svar som trots allt kom
var korta men visar ändå att intervjuerna upplevts som positiva. Svaren återges
här för att tydliggöra intervjuernas betydelse:
”Skönt att du satt still när du lyssnade.”
”Jag sa saker som jag inte sagt förut.”
”Jag har inte berättat färdigt än, du får komma igen.”
”Jag tycker om att prata med någon som vill lyssna.”
”Jag lärde mig nog om mig själv, när vi pratade. Fast det tänkte jag inte på då.”
Den person som haft möjlighet att träffa författaren/intervjuaren i en annan
verksamhet där samtalen fortsatt, säger sig uppleva att mötena bidragit till att han
har blivit bättre på att reflektera kring sina svårigheter. Han, menar att han har fått
bättre självkänsla och det faktum att någon tagit sig tid att lyssna och försöka
förstå hans erfarenheter har också bidragit till att skapa en form av upprättelse,
säger han.
Tidigare forskning kan ge en förklaring till de positiva erfarenheterna. Kreativa
aktiviteter, som i det här fallet att berätta om sitt liv, uppfattas som bra för hälsan.
(Griffiths & Corr 2007, Gunnarsson 2006). Sociala kontakter, i det här fallet att
bli intervjuad och få tillfälle att samtala, och att känna sig bekräftad, att någon
lyssnar, ökar känslan av sammanhang (Antonovsky 2005). Livsberättelserna i sig
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är meningsskapande (Hyden, 1997). Känslan av delaktighet uppstår när någon är
intresserad av våra erfarenheter och när vi får möjlighet att samtala med andra
(ibid).
Livsberättelserna bidrog till en ökad förståelse för hur mönster i livet upprepar
sig. Flera exempel blev tydliga, till exempel Eriks många konflikter på
arbetsplatser. Det blev också tydligt att den dagliga verksamheten är en mycket
central och viktig del i personernas liv men hur man uppfattar den och talar om
den avspeglar också tidigare erfarenheter i livet. Ytterligare ett exempel är Anja
som aldrig upplevt att någon lyssnat på henne tidigare.
Ett viktigt motiv för att delta i rapporten och berätta om sitt liv har varit att man
vill få andra att förstå olika svårigheter med att leva med en funktionsnedsättning.
Förhoppningen är att en förändringar ska ske i samhället och att bemötande
förbättras vilket skulle leda till att livet blir lättare. Att personerna själva
formulerar sin berättelse verkar leda till ökad självständighet och delaktighet,
självklarheter i de handikappolitiska målen. (Nirje, 2003).
Eftersom berättaren kan beskriva olika identiteter i livsberättelsen (Goffman,
2014) ges möjlighet att visa vem man är bortom diagnosen och det stigma man
lever med. Det finns till och med möjlighet att visa sig utan masker (Goffman
2014b). Detta är ett önskemål som framkommer i alla berättelser. Att bli sedd som
den man är.
Möjligheten att korrigera sin livsberättelse vid ett nästa möte bidrog till
självreflektion. Ibland blev det tyst och intervjuaren/författaren fick anledning att
fundera över om det var läge för en ny öppen fråga eller ett tillfälle att reflektera
tillsammans. Genom att ofta välja reflektion, att våga vara kvar i samtalet, fick vi
ytterligare möjlighet att fördjupa oss och fundera tillsammans. Sammantaget
bidrog troligen detta till att samtalen har upplevts som trygga. De flesta av
personerna i studien har väldigt få, ibland inga nära relationer. Flera har även
erfarenheter av problematiska relationer till både myndigheter och tidigare
arbetskamrater. Livsberättelserna skapade möjlighet att reflektera över
värderingarna, som enligt Nordby (2009), en viktig utgångspunkt i det sociala
arbetat.
Nordby (2009) betonar att de subjektiva värderingarna en människa har är en del
av det sociala kapitalet som den som arbetar med att hjälpa andra människor bör
ha goda kunskaper om. Utan att ha kännedom om en människas värderingar
riskerar arbetet med att stärka det sociala kapitalet att misslyckas.
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Flera av intervjuaren/författarens egna reflektioner sammanfaller med personalen
som intervjuats i Judit Wagners studie Livsberättelse. (2010). Att gå in i de mer
traditionella rollerna är lätt, ”Jag är professionell och expert” eller ”Jag har en
funktionsnedsättning och behöver hjälp”. Det är en stor utmaning som
professionell att gör sig likvärdig och” sätta sig i samma båt”, som Lundby (2002,
s 143) utrycker det. Det kan innebära en risk. Han eller hon kan till och med tappa
masken. (Goffman, 2014b).
Vid de första intervjuerna kom intervjuaren/författaren vid flera tillfällen på sig
med att presentera en egen tolkning, och ta över samtalet. Efter många timmars
intervjuande/reflekterande/lyssnade vill intervjuaren/författaren nog påstå att
hennes narrativa kompetens förbättrats (Hovland, 2013).
Målet var att från början att inte tidsbegränsa mötena men det visade sig skapa
osäkerhet hos deltagarna, vilket kan vara kopplat till personernas svårigheter.
Intervjuaren/författaren har haft som uppgift att skapa möjligheter för att
berättelsen ska utvecklas och tidsramarna för intervjuerna, ca 1,5 timme har
sannolikt inte minskat möjligheterna. (Hydén, 1997).

7.2 Analys av teman i intervjuerna
7.2.1 Dagliga verksamheten som stigma
Bara Erik är nöjd med sin nuvarande dagliga verksamhet. Hans väg till den
dagliga verksamheten var dock mycket lång och snårig och efter sju år inrättades
en enskild daglig verksamhet utifrån hans behov.
En orsak till att det dröjde var att han inte vill delta i en sysselsättning där det
fanns personer med utvecklingsstörning. Blandningen av diagnosgrupper är också
en av anledningarna bland flera av deltagarna till att man inte känner sig hemma
på sin dagliga verksamhet. En av personerna menar att hon får sänka sig till de
utvecklingsstördas nivå och att det hade varit bättre ur hennes synvinkel om hon
också haft en utvecklingsstörning. Då skulle hon haft fler verksamheter att välja
bland. Hon kan i realiteten välja vilken verksamhet som helst. Men på grund av
det fria valet finns ingen särskilt verksamhet med personer för enskilda diagnoser.
Alla personer, oavsett diagnos, ska kunna arbeta tillsammans.
På den dagliga verksamheten upplever man inte att det finns möjligheter till
utveckling. Att den dagliga verksamheten skulle leda till ett ”riktigt” jobb, så som
LSS föreskriver, tvivlar Anja på när hon säger ”… det är inte många som kommer
ifrån en daglig verksamhet och blir normal…”.
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Leif känner sig inte nöjd med den dagliga verksamheten för att han inte får
möjlighet att visa vad han kan och för att han inte kan påverka sin ekonomi. Han
beskriver själv att han är ”kapabel” till ett vanligt jobb och därmed att ha en ”riktig
lön”.
Det är helt uppenbart att personer i studien inte känner igen sig bland majoriteten
av LSS-lagens personkrets. Man skulle kunna tro att de tillhör den nya
särskolegenerationen som Ineland (2009) pekar på och som har andra krav än
generationen som vuxit upp på institution. Men så enkelt är det inte. Bara en av
de intervjuade har delvis gått i särskolan. De uppfattar sig som ”normala” personer
som har vissa svårigheter. Flera har sömnstörningar och vänder lätt på dygnet,
några har svårt med sociala relationer, en av personerna tycker sig glida ifrån
verkligheten ibland, några har svårt att föreställa sig hur andra tänker och känner
och flera är känsliga för stress. Eriks medverkan i studien gör att vi heller inte kan
säga att det bara handlar om en yngre generation. Även Erik som befunnits sig på
den ordinarie arbetsmarknaden över 30 år känner att han inte ”platsar” på den
dagliga verksamheten.
Olin och Ringsby Janssons (2006) kategorisering är mer användbar för att förstå
varför personerna i denna studie inte känner sig hemma i den dagliga
verksamheten. Det är inte självklart att ta emot välfärdssamhällets hjälpinsatser.
Personerna i den här studien skulle kunna kategoriseras som ”lindansare”. De så
kallade ”lindansarna” går fram och tillbaka mellan ett relativt självständigt liv och
stöd.
Austin förklarar att han tänker sig att vara på en daglig verksamhet tills han får
något annat att göra. Han vill heller inte jobba för mycket. Han känner sig bekväm
med mycket fritid, som han uttrycker det.
Deltagarna i studien tvekar inför den dagliga verksamheten. De värjer sig mot att
bli stigmatiserade så som Goffman (2014a) beskriver. Anja menar att det ibland
räcker med människors blickar för att hon ska känna sig som en sämre människa.
Det får henne att undra varför hon inte duger som hon är.
Anja är en av dem som lyfter frågan om att sysselsättningen måste vara
meningsskapande. Mötet med andra deltagare på den dagliga verksamheten gör
att meningsfullheten ökar. Alla deltagarna pekar på arbetsledarens betydelse. Leif
sammanfattar: ”Dom finns där för mig. Dom gör inte problem av allt.”
Habiliteringsersättning på cirka 35 kronor om dagen som deltagarna i den dagliga
verksamheten får bidrar till upplevelsen av stigmatisering. Den väcker en stark
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ilska hos både Anja och Erik. De ifrågasätter om det är rättvist och Erik beskriver
det som en förnedrande behandling.
Deltagarnas ilska måste ses mot bakgrund av den utsatta ekonomiska situation de
befinner sig. (Fångad i fattigdom, 2014). Den skulle också kunna ses som ett
exempel på de dubbla budskap som samhället ger funktionsnedsatta, enligt
Kittelsaa (2005) Samtidigt som syftet med den dagliga verksamheten är en
normalisering ersätts inte arbetsinsatsen med en lön i vanlig bemärkelse.
Aktivitetsersättning eller sjukpension utbetalas även om en person inte deltar i en
daglig verksamhet.
Avslutningsvis bör också nämnas att flera av de intervjuade pratar om stress och
vikten av att ta hänsyn till dagsform. Känsligheten för stress är typisk för många
personer med Asperger och kan ta sig olika utryck. Flera av deltagarna talar om
att stress och press i vardagen men bara en berättar om när de upplevt den på en
daglig verksamhet. Anjas kropp sa ifrån. Hon kunde varken jobba eller äta och
sov mycket under en lång period.
7.2.2 Skola som skapar sammanhang
Berättelserna om uppväxt och skolåren är i flera fall mycket sorgliga. Tre av de
fem kommer från familjer som präglats av konflikter. En av dem har regelbundet
blivit misshandlad av båda sina föräldrar. Majoriteten beskriver hur det mobbats
i skolan. En av dem berättar hur hon blev mobbad och fick stryk i sex år.
Att gå i en klass med andra elever med Asperger har gett åtminstone två av dem
en relativt lugn gymnasietid. För Anja som bollats fram och tillbaka mellan
ordinarie grundskola och särskola innebar särskoleåren att hon hänvisades till
särskolans gymnasium. Något hon är besviken på som vuxen. När det gäller
skolåren finns inga ljusa minnen. Anja menar att skolan gjorde allt för att trycka
ner henne.
Ineland (2009) visar att fler ungdomar som gått i särskolan känner sig begränsade
i sina möjligheter att välja utbildningar och jobb.
Austin är den person i studien som uppfattas som den mest välmående. Han har
haft en trygg uppväxtmiljö. Han har fortfarande god kontakt med sin familj. På
gymnasiet gick han på internat med aspergerinriktning. Han behöver inte oroa sig
för sin ekonomi. Han är aktiv i en förening och har ett fritidsintresse och planerar
för framtiden.

77

Antonovsky (1991) skulle säga att Austin upplever en hög känsla av sammanhang
(KASAM). Han upplever begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. En
människas kontakter med sin familj och skola är viktiga faktorer som bidra till
alla barns socialiseringsprocess och utveckling. Några av de faktorer som antas
ligga bakom en god förmåga att hantera de stimuli vi utsätts för, enligt
Antonovsky (ibid), är just vilket socialt stöd vi har omkring oss, om vi upplever
en kulturell stabilitet, om vi har hög social status, har en god ekonomi och
utvecklad jagstyrka.
7.2.3 Relationer
Strävan efter det normala blir tydlig när det gäller synen på arbete men också när
det gäller relationer. Att leva tillsammans med någon och ha barn tillsammans är
ett livsmål som tre av dem delar. Erik tycker att han redan har ”misslyckats” i det
livsprojektet.
Två av de intervjuade lever i ett samboförhållande men har för övrigt ytterst få
sociala kontakter. Två andra personer i studien väljer själva ofta ensamheten på
sin fritid. Austin är en av dem.
Det är framför allt på den dagliga verksamheten de intervjuade har sina sociala
relationer. Fyra av dem beskriver hur viktig arbetsledaren är. Även de övriga
deltagarna i den dagliga verksamheten betraktas som viktiga. En av de intervjuade
konstaterar att på den dagliga verksamheten lyssnar dom. Andra, personal knuten
till boende, säger att de inte har tid.
Det är uppenbart att tiden för samtal inte är en självklarhet. Det framkommer
också en besvikelse över att det ibland är svårt att kommunicera med andra
deltagare på grund av deras funktionsnedsättningar. Gång på gång i intervjuerna
framkommer ett behov av att berätta och diskutera. Samtidigt kan svårigheter med
att hantera relationer och kunna formulera sina behov vara kopplat till
funktionsnedsättningen. (Attwood, 2007) Har man dessutom misslyckats i sina
tidigare relationer kan situationen förvärras. Här krävs en ökad medvetenhet och
kunskap hos alla som möter personer med Asperger eller andra neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. Det är också tydligt att det behövs en metod för att skapa
förutsättningar för möten och samtal samt en organisation som medger ett sådant
arbetssätt.
Personerna, med funktionsnedsättning, behöver mer kunskap om sig själv. Att
stärka de egna förmågorna innebär ett arbete inriktat på empowerment. (Askheim
2007, Askheim/Starrin 2007). Fler personer i studien visar dock att de har
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bristfälliga kunskaper om sina svårigheter och har litet eller inget stöd för att finna
strategier i vardagen. Det känner inte alltid till sina rättigheter och möjligheter till
exempelvis studier. Med kunskap skapas möjligheter till att få makt över sitt liv.
7.2.4 Självbild
Alla i studien värjer sig mot att sorteras in i ett fack. De har valt olika strategier
men målet är detsamma, att som Helena utrycker det, inte ”buntas ihop”. Goffman
(2014a) skulle beskriva det som ett försök att undvika att stigmatiseras. Det är
också ett sätt att försöka skapa eller bevara en identitet. Leif känner sig
förolämpad när någon beskriver honom som funktionsnedsatt. För att vara
funktionsnedsatt måste det finnas något att jämföra sig med- något som räknas
som normalt. För Leif finns inte ordet normal. Ordet är en konstruktion för
människor som vill sortera andra. Hans förhållningssätt blir tydligt när han
uttrycker: ”Jag har Asperger, so what!!!”
Leif hävdar sin rätt att vara som han är. Vad innebär det för den handikappolitiska
hörnstenen ”normaliseringsprincipen”? Vad innebär det för det sociala arbetet och
välfärdssamhällets stödformer? Leifs resonemang kan även kopplas ihop med
ungdomar som Olin och Ringsby Janssons beskriver (2009). Ungdomarna i
kategorierna ” de isolerade” och ”överlevarna” känner inte igen sig i bilden som
funktionshindrade och vill inte ta emot hjälp. De tycker ofta att hjälpen inte är
utformad för dem.
Austin har hittat sitt sätt att undvika stigmatisering när han träffar nya människor.
Han berättar helst inte för nya människor om vilka svårigheter han har. Han är
rädd för att dem han möter automatiskt ska tänka att han är ”konstig”.
Anja talar om ”vi med funktionsnedsättning” och ”dom som är friska”. ”De
friska” lyssnar inte, de förstår inte behoven och de ger dubbla budskap, förklarar
hon. Ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden är en biljett till ett
självständigare liv: ”Vi är inte sämre än någon annan bara för att vi gör saker i
ett lugnare tempo eller på ett annat sätt.”
Deltagarna i denna studie har tidigare beskrivits som Lindansaren enligt Olin och
Ringsby Janssons kategorier (2006). De går fram och tillbaka mellan ett relativt
självständigt liv och stöd. När de talar om myndigheter och välfärdsapparaten
finns en upplevelse av tvång. Systemet ser ut på ett visst sätt och detta måste man
foga sig i om man vill ha en sysselsättning. Erik säger själv att han inte får plats
någonstans och att han önskar att han var någon utan ADHD och Asperger.
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Det finns ett liknande fenomen inom ett annat område som flera av studiens
deltagare berättar om. Om en person ska beviljas boendestöd gäller att man själv
inte får äga sin bostad. Man kan inte heller stå med sitt namn på ett hyreskontrakt,
istället hyr man i andra hand av kommun. Man tvingas att bli en av ” de
inordnade”, enligt Olin och Ringsby Janssons (2006), för att få det stöd man
behöver.
7.2.5 Bemötande
Alla deltagarna i denna studie har upplevt sig bli bemött på ett negativt sätt. Ibland
handlar det om att personer de mött inte har tid haft tid. Anja berättar att bland
annat att hon inte vet vem hennes LSS-handläggare är och att hennes
boendepersonal inte har tid att lyssna. ”En del säger att det inte ingår i deras jobb
att prata som jag vill.”
De som får beröm för sitt bemötande är personal på en daglig verksamhet som tar
sig tid att lyssna. Flera av deltagarna känner ett obehag inför den makt som de
upplever att andra har över deras liv. Anja menar att det alltid är någon som har
en åsikt om vad som är bäst för henne fast det egentligen är hon som vet bäst.
Hos Erik leder känslan av maktlöshet till att han kan bli arg. Innerst inne är han
rädd för personer som har ”rätten att bestämma vad som är bäst för mig.”
Ohlin (2009) pekar på goda relationer som en viktig framgångsfaktor i arbetet
med att ge stöd och hjälp till personer med funktionsnedsättning. När den
professionella vågar ta den andres perspektiv, reflektera över ett traditionellt
synsätt och utmana beprövad erfarenhet- då når man framgång. Erik i denna studie
är ett exempel på att detta arbetssätt fungerar. Erik väntade i sju år på en insats
som skulle hjälpa honom att få vardagen att fungera. Han kände sig illa bemött av
både chefer och LSS-handläggare men fick bra kontakt med LSS-lotsen. Hon
lyssnade och hade hon inte tid ringde hon upp senare.
Olin (2009) drar också slutsatsen att det krävs att klienten har en välutvecklad
samspelskompetens för att kunna ”utöva sin möjlighet till delaktighet och
inflytande”.
(ibid, s 83) Det är just är det som denna målgrupp har svårt för. Så också Erik. Att
se helheten och förstå sammanhang är sådant som kan vara mycket svårt om man
till exempel har Asperger. Eriks erfarenheter rymmer flera sådana exempel. ”Man
kan inte lita på socialen. De är så många och de vet inte vad andra har sagt.”
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För Eriks del handlade problemen både om sådant som hänt långt tillbaka i tiden
och på hur hans funktionsnedsättning ser ut. När Nordby (2009) pekar på
nödvändigheten av att socialarbetaren tar del av sin klients sociala och kulturella
värderingar - dennes social kapital, innebär det också att skapa sig kunskap om
den enskildes svårigheter. Att förena kunskap om socialt kapital,
funktionsnedsättningen och hans livsberättelse ledde för en av intervjupersonerna
till en sysselsättning för honom kändes meningsfull.
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8 Diskussion och analys
I detta avslutande kapitel förs en diskussion om resultatet. Vi för ett kortare
resonemang kring metoden och sammanfattar resultatet. Avslutningsvis låter vi
oss påminnas om varför denna rapport är viktig.

8.1 Livsberättelser som metod
Att använda sig av livsberättelser som metod gav långt mer kunskap än vad vi
förväntade oss. Vilka slutsatser kan man dra av den samlade kunskapen? Det stod
tidigt klart att materialet behövde analysera på flera sätt. Vi valde att beskriva vad
som sades utifrån teman och hur själva metoden fungerat. Det innebar att vi bland
annat valde bort att beskriva hur berättarna formulerade sina berättelser, till
exempel vilka berättartekniska grepp som användes. Vi har heller inte valt att
analyserat språket som berättaren använt sig av.
Intervjuer som ligger till grund för denna rapport och tidigare forskning visar att
det finns ett behov av att utveckla metoder och verksamheter, däribland daglig
verksamhet som berör människor med funktionsnedsättningar. Varken Erik,
Helena, Anja, Austin eller Leif identifierar sig som funktionshindrade i första
hand. De värjer sig mot en stigmatisering och kämpar samtidigt med just sina
svårigheter. Känslan av att inte höra hemma någonstans, svårigheter att få struktur
på vardagen och problem med relationer bidrar till en upplevelse av en svag känsla
av sammanhang, KASAM.
I mötet med välfärdssystemet upplever de att ingen lyssnar på dem som de
individer de är. Välfärdsorganisationen uppfattas som en organisation som vill
stigmatisera- just det som dessa personer gör allt för att undvika. Det är med stor
tvekan de tar emot stödinsatser. De känner maktlöshet och utanförskap som bidrar
till psykisk ohälsa och som bland annat visat sig genom depressioner och
självmordsförsök.
Känslan av utanförskap och stigmatiseringen är inget som plötsligt uppenbarat sig
i vuxen ålder. Berättelserna i den här rapporten visar tydligt på nödvändigheten
av ett ökat stöd för barnen redan i skolan.
Självklart finns inte en lösning på alla dessa individers svårigheter men vi tycker
oss se att arbetet med denna rapport har bidragit till erfarenheter som kan
användas inom socialt arbete bland personer med funktionsnedsättning. Nedan
följer först ett resonemang kring rapportens två första syften och vad vi anser oss
ha uppnått. Därefter följer ett resonemang kring syfte tre och fyra.
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•

•

Syfte 1: Att ge individens perspektiv och upplevelser ett större inflytande över
det sociala arbetet samt de insatser som erbjuds från socialtjänsten och därmed
öka brukarinflytande.
Syfte 2: Att bidra i arbetet till att utveckla en evidensbaserad praktik genom
att tillvarata individens perspektiv, vilket i sin tur ska kunna användas vid
utformning/utveckling av nya/befintliga verksamheter och arbetssätt.

Inför arbetet med den här rapporten hade vi en föreställning om att studera just
den dagliga verksamheten. Tack var livsberättelserna har vi fått en mer komplex
bild av verksamheten och vilken roll den spelar i människor liv. Dagliga
verksamheten är inte bara en plats för sysselsättning. För en del personer är det
här man har sina sociala relationer. Arbetshandledaren är en viktig person för
deltagarna och verkar i flera fall vara den enda person man talar med om privata
angelägenheter. De flesta av deltagarna har eget boende och några har
boendestöd. Ingen av dem upplever att boendestödet fungerar så som de förväntat
sig. Är det en slump eller beror det på bristande kompetens? Att finna svar på den
frågan ligger inte inom ramen för den här studien men det borde vara en signal
för att närmare utreda hur insatsen är anpassad för just den här målgruppen och
om en kompetenssatsning är nödvändig.
Den dagliga verksamheten uppfattas som ”navet” i personernas liv. Det kan
tyckas förvånande med tanke på att ”hemmet” för de flesta av oss är
utgångspunkten för våra liv.
För personer som har svårt att upprätthålla relationer kan organisation, (t.ex.
beställare, utförare) ibland vara svår att förstå. Flera instanser i samhället ska
samverka men personerna i studien upplever att de ”bollas runt” av till exempel
boendepersonal, sjukvården och Försäkringskassan.
Mer kunskaper som presenteras i den här rapporten kommer ur de teman som
blivit tydliga genom upprepad läsning av livsberättelserna. För tydlighetens skull
återges de här igen:
•
•
•
•
•

Daglig verksamhet
Skola
Relationer
Bemötande
Självuppfattning
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Temana visar tydligt på vad som är viktigt för brukarna och är värdefull för den
som arbetar med brukarinflytande och för en kommun som vill vara i framkant
när det gäller att utveckla verksamheter för personer med funktionsnedsättningar.
8.1.1 Mer om daglig verksamhet
Samtalen om deltagarnas erfarenhet av daglig verksamhet innebär utmaningar för
den nuvarande organisationen, vilket omfattar bland annat politiker, beställare
och utförare. Daglig verksamhet uppfattas av vissa som stigmatiserande.
Personerna vill kunna vara stolta över sin sysselsättning. Den måste vara
meningsfull för individen själv men också ur ett samhälleligt perspektiv. Flera av
deltagarna har idéer vad de skulle vilja syssla med.
Det finns en stark irritation över att samhället säger att alla människor är lika
mycket värda och att det inte är tydligt i praktiken. Detta signalerar dubbla
budskap. Kan man kalla en daglig verksamhet för ett ”arbete” om man inte får
lön? Och vad ska vi kalla de som är verksamma på en daglig verksamhet, är de
arbetstagare eller brukare? Med respekt för alla dem dessa frågor berör, bör dessa
frågor tas på allvar. Det vore därför intressant att fundera kring en ny form av
utbetalning av lön/bidrag.
Flera av de intervjuade personerna känner att den dagliga verksamheten är en
slutstation. Ingen kommer här ifrån, som Anja uttrycker det. Upplevelsen av att
gå från den reguljära arbetsmarknaden till en daglig verksamhet ses som ett
misslyckande. Även här har deltagarna egna förslag. En syokonsulent eller
yrkesvägledare bör vara kopplad till daglig verksamheten. Eller kanske är ett
utökat samarbete med arbetsförmedlingen en lösning.
En önskan bland deltagarna är en minskad stigmatisering. För dem är den dagliga
verksamheten i sig stigmatiserande. Man är avskild från de andra, de som har ”
riktiga jobb”. En lösning vore att alla som behöver ett arbete eller sysselsättning
får den hjälp/stöd man behöver på samma plats. Där ska man sedan kunna lotsas
vidare till personer med den kompetens som krävs för att möta varje individs
behov. Möjligheten till individuella lösningar måste bli fler, liksom möjlighet till
utveckling i sitt arbete.
Det fria valet inom daglig verksamhet gör det idag omöjligt att driva en
verksamhet som riktar sig enbart till personer med neuropsykiatriska svårigheter.
Stödbehovet ser dock olika ut mellan till exempel en person med till exempel en
måttlig utvecklingsstörning och person med Asperger, vilket också framkommer
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i intervjuerna. Studiens resultat visar att det kan finnas anledning att låta enstaka
verksamheter vara riktade mot vissa grupper.
8.1.2 Skolan
Skolan har i den här rapporten fått en större plats än det var tänkt från början.
Under samtalens gång har de intervjuade ofta återkommit till hur det var i skolan.
De flesta vittnar om mobbing och utsatthet som ingen vuxen känt till alternativt
förmått att få stopp på. I berättelserna framkommer ofta att lärare inte vetat hur de
ska stödja barnen eller ungdomarna får att nå kunskap och inte heller hur de kan
bidra till att förbättra barnens och ungdomarnas relationer med kamrater. Vår
slutsats är att även skolan måste arbeta aktivt mot mobbing och bättre stöd till
elever med funktionsnedsättning. Skolan måste arbeta mer med
identitetsutveckling och måste ha mer kunskap om funktionsnedsättningar
”deras” eleverna har. Inte minst när individerna ska förberedas inför vuxenlivet.
Kunskap påverkar också den attityd till den dagliga verksamheten som eleverna
sedan bär med sig.
I de fall där föräldrar funnits med för att stödja barnet eller ungdomen har
skolgången blivit bättre. Ibland har svårigheterna i skolan pågått parallellt med att
föräldrarna varit upptagna av egna svårigheter. Det får oss att tro att även
föräldrarna kan ha behov av stöd.
Det är också uppenbart att det finns ett behov av att kunna få studera även som
vuxen.
Helena har tur som hamnat på rätt sida av en tidsgräns som gjorde det möjligt att
studera med sjukpenning. Att ta lån om hon ska arbeta på en daglig verksamhet
resten av sitt liv är inte att tänka på.
8.1.3 Relationer
Svårigheter med relationer kan bottna i personernas funktionsnedsättning. Några
har accepterat ensamheten andra fortsätter kämpa för att behålla de relationer man
trots allt har. Det är dock uppenbart att det finns ett stort behov av att bli sedd och
att någon tar sig tid att lyssna. Här ser vi att arbetet med livsberättelsen skulle
kunna ha en funktion. Att tillsammans med en person reflektera över sitt liv utan
att någon ska bedöma behov, fatta beslut eller analysera och tolka, kan för en del
människor uppfattas som läkande. En del av personerna i studien har själva valt
ensamheten för att det är enklast så. Det betyder inte att man inte har behov av
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andra människor som till exempel lyssnar, bekräftar och ser hela personen.
Livsberättelsen har blivit en form för en sådan relation.
8.1.4 Bemötande
Att själv ha svårt för att bygga relationer bidrar förstås till svårigheter i kontakter
med till exempel myndigheter och vårdinrättningar. När de intervjuade väljer att
delta i den här rapporten är det för att de vill förändra. Framför allt uppfattas en
önskan om ett förändrat bemötande. För det krävs en samtalsmetod som bygger
på att samtalsparterna ser sig som jämlika och där andra identiteter än
funktionsnedsättningen får utrymme. Arbetet med livsberättelserna har bidragit
till att öva sådana samtal. De har också bidragit till att personerna har blivit sedda
och bekräftade- inte bedömda. Här känns det viktigt att poängtera att intervjuaren
tack vare livsberättelserna upplever att relationen till berättaren fördjupats.
8.1.5 Självbild
Rapporten visar på att det finns olika sätt att hantera sin självbild. Den person som
ger intryck av att vara mest tillfreds accepterar sina svårigheter och försöker hitta
strategier för att lösa problem som uppstår. Vi tror oss se ett samband mellan hans
livssituation; en trygg uppväxt och skolgång, fritidsintressen och en viss
ekonomisk frihet.
De andra personerna förnekar sina svårigheter, slåss med näbbar och klor för att
inte bli stigmatiserade eller känner sig redan stigmatiserad. Att dölja att man har
en daglig verksamhet är en konsekvens.
Begreppet normalisering handlar inte längre om att ha ett arbete eller bostadvilket/vilken som helst. Det handlar om vad varje individ vill. Det är så idealet ser
ut i samhället. Det är inte en grupps önskemål, utan individers visioner, som ska
uppfyllas. Som både den här studien och tidigare studier visar är mötet med
enskilda individers behov centralt i det sociala arbetet. Det är också målsättningen
med Lagen om särskilt stöd och service.
•
•

Syfte 3 Att utveckla, pröva och utvärdera livsberättelsen som metod för att öka
förståelsen för hur individen upplever sitt liv och sin livssituation.
Syfte 4 Att diskutera om metoden är användbar inom flera områden i socialt
arbete.

De individuella livsberättelserna gav intervjuaren/författaren en helhetsbild av
individens liv. Den gav också berättaren möjlighet att definiera sig själv och sina
situation. Svårigheter och även glädjeämnen i nuet sattes i ett sammanhang. I
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livsberättelsen framträdde en ”hel” människa, inte bara en diagnos eller en
samling svårigheter. Med hjälp av livsberättelsen blev starka sidor hos personerna
tydliga, sidor de inte vanligtvis reflekterade över. Ibland överraskades de av
livsmönster som tydliggjordes i berättelserna. Där med föddes nya insikter i mötet
mellan berättaren och intervjuaren/författaren.
Ineland (2009) förebådar att framtida socialt arbete handlar om att ”se bortom
maskerna”. I ett individinriktat samhälle behöver funktionshindrade (precis som
andra) få möjlighet att utforska nya identiteter. En identitet som funktionshindrad
är inte tillräcklig. Att förstå klientens verklighet och värderingar genom
livsberättelse kan leda till att skapa nya rum för nya berättelser om sig själv och
livet. Ett exempel är Anjas berättelse om hur hon brottats med skolan, lärare och
föräldrar och verksamheter där hon inte trivts. Hon upplever att hennes
livssituation förändrats när hon mött någon som lyssnar (arbetsledaren på den
dagliga verksamheten). Ett annat exempel är Erik som efter många år på den
ordinarie arbetsmarknaden inte kunde tänka sig en ”vanlig daglig verksamhet”.
Först när han fick kontakt med en person som tog sig tid och lyssnande på hans
livserfarenheter kunde de finna en lösning tillsammans.
Metoden att arbeta med livsberättelser ligger med andra ord i linje med att
målgruppen önskar bli sedda som individer. Livsberättelsen bidrar till att skapa
relation till lyssnaren vilket i sig leder till att personen känner sig sedd och
bekräftad. Känslan av delaktighet uppstår när någon är intresserad av våra
erfarenheter och när vi får möjlighet att samtala med andra. Leif som egentligen
inte uppskattar folksamlingar erbjuder sig vid flera tillfällen att berätta inför
publik om hur det är att leva med Asperger.
Utgångspunkten i socialt arbete bör utgå från brukarens förståelse, det vill säga
de subjektiva värderingar personen har. Ineland (2009) ser behovet att hitta nya
samtalsformer som leder till att stärka nya identiteter hos personer med
funktionsnedsättning. Ohlin (2009) pekar på goda relationer som en viktig
framgångsfaktor i arbetet med att ge stöd och hjälp till personer med
funktionsnedsättning och samspelskompetens är viktig för att kunna ”utöva sin
möjlighet till delaktighet och inflytande”. (ibid, sid 83). Sammantaget ger arbetet
med livsberättelser goda utvecklingsmöjligheter av det sociala arbetet.
I syftet ingick att diskutera hur livsberättelser kan bidra till det sociala arbetet.
Under arbetets gång insåg intervjuaren/författaren hur livsberättelserna skapas i
mötet mellan lyssnaren och berättaren. En förutsättning för att ett sådant möte ska
bli fruktsamt är att man gör sig jämlik, med andra ord att frångå sin roll som den
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allvetande experten. Om orsaken till mötet i grunden handlar om en
behovsbedömning är det inte rimligt att tro att den narrativa metoden skulle
fungera. I den sortens möten är rollerna givna och vägen till målet (ett beslut inom
socialtjänstlagen eller LSS) och vägen dit styrs av det utrymme som lagen medger.
De möten där livsberättelserna kan bidra till en utveckling finns troligen inom
daglig verksamhet och olika former av stödboende. Pedagoger, personer med
vägledande yrken och yrkesgrupper som har till uppgift att bidra till planering av
olika insatser kan också ha nytta av livsberättelser som metod.
Livsberättelserna har bidragit till att skapa nära relationer. Den verksamhet eller
person som arbetar med livsberättelser bör arbeta långsiktigt. Det ligger på
lyssnarens ansvar att förvalta berättelserna och det förtroende man fått. Att arbeta
med livsberättelser måste också vara ett erbjudande och vara förknippat med
frivillighet. Det är inte omöjligt att en del personer skulle kunna uppfatta
livsberättelserna som ett intrång i den personliga integriteten.
Inom daglig verksamhet i Linköpings kommun används ett pedagogiskt
arbetssätt. (Pedagogiskt arbetssätt, 2015). Arbetssättet är framför allt anpassat till
personer med autism men har visat sig ge goda effekter för personer med andra
funktionsnedsättningar.
Det pedagogiska arbetssättet innebär att den fysiska och psykosociala
arbetsmiljön samt arbetsuppgifterna anpassas individuellt, vilket leder en
tydlighet för personerna och ökad kontroll och delaktighet i vad som händer under
dagen och vilka förväntningar som finns. Detta i sin tur har vi sett leder till
minskad stress och ett behagligt arbetsklimat. (ibid)
Det känns viktigt att påpeka att användandet av livsberättelserna inte på något sätt
står i motsats till det pedagogiska arbetssättet. I det pedagogiska arbetssättet lyfts
kommunikationen och olika hjälpmedel för att underlätta denna.
Intervjuaren/författaren har som tidigare nämnts använt bildstöd och ritprat vid
intervjuerna. Arbetet med livsberättelserna ryms också inom ramen för det
pedagogiska arbetets syfte; ökad delaktighet, utveckling och självständighet.

8.2 Reflektioner kring metoden
Det tål att fundera på om det varit en fördel eller nackdel att intervjuaren och
författaren inte tidigare hade träffade de deltagande personerna. Det finns något
gott i att inte ha några förutsatta föreställningar om varandra. Nackdelen är att en
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intervju kan försvåras av att intervjuaren inte känner till
funktionsnedsättningen påverkar just denna persons förmåga att berätta.

hur

Det finns också anledning att reflektera över om och i så fall hur personernas
funktionsnedsättningar har påverkat själva livsberättelsen och möjligheten att
berätta om tidigare händelser.
Som tidigare redogjorts för kan neuropsykiatriska diagnoser, däribland Asperger,
påverka kognitiva förmågor. I vilken utsträckning och på vilket sätt det kan
uttrycka sig på är individuellt. Detta har också varit tydligt i denna studie. Några
av personerna hade lätt att fasta i detaljer och hade svårt att själv se helheten i sin
berättelse. En annan hade svårt att minnas. Andra svårigheter som framkommit är
svårigheter att sätta ord på känslor.
I en sammanställning över aktuell forskning (Stirling, 2014) där man studerat
berättelser för att bättre förstå hur personer med diagnos inom autismspektrum
kommunicerar, framkommer att nödvändiga förmågor för att kunna förmedla en
berättelse är att;
•
•
•
•

Att kunna minnas sin personliga historia och utifrån den kunna formulera sin
berättelse.
Att kunna minnas vad man läst eller hört och förstå det samt att kunna använda
sig av detta i sin berättelse.
Att kunna sätt ord på icke verbala och visuella intryck som berättaren tagit del
av.
Att kunna använda sin fantasi. (Stirling, 2014, s. 174)

Forskningsöversiktens (Stirling, 2014) resultat när det gäller förmågor att berätta
är inte entydigt. En del studier visar inte på några större skillnader mellan personer
med diagnos inom autismspektrum eller andra när det gäller förmågan att berätta.
Andra studier visar att det finns skillnader som beror på de kognitiva svårigheter
som personer med diagnos inom autismspektrum kan ha. Det finns också studier
som visar att de bristande förmågor när det gäller förmågan att berätta kan
avhjälpas med enkla medel, till exempel tydliga instruktioner.
Mot bakgrund av ovanstående drar vi slutsatsen att en diagnos inom
autismspektrum, t.ex. Asperger, inte är ett hinder för att arbeta med berättelser. I
de fall där intervjuaren noterat svårigheter har dessa kunnat avhjälpas med
instruktioner och användande av bilder.
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8.3 Sammanfattning och slutsats
Livsberättelserna i denna rapport har bidragit till att målgruppens behov har
synliggjorts. Vi vill påstå att rapporten är ett viktigt underlag för hur framtidens
arbete kan utformas för att passa individer med bland annat neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar eller personer med andra svårigheter och som inte känner
sig ”hemma” i de traditionella dagliga verksamheterna.
•

•

•

•

•

Livsberättelserna har visat sig vara en metod som fått de intervjuade att känna
sig sedda och bekräftade. För rapportens deltagare har det blivit ett sätt att
skapa en relation som inte bara är förknippad med personens identitet som
funktionshindrad. Kommentarerna efter intervjuerna visar på ett stort behov
av trygga relationer, att få samtala om vardagen men också existentiella frågor.
Metoden innebär en möjlighet att lära känna varje enskild individ, stödja andra
identiteter som inte är kopplade till funktionsnedsättningen och motverka
stigmatisering. Livsberättelserna kan på så vis vara en metod för att skapa mer
individualiserade insatser.
De flesta av de intervjuade har negativa erfarenheter från skolan. De uppfattar
att de har bristande kunskaper och att de inte har fått det stöd de behövt i
skolan. Den person som har haft positiva erfarenheter har haft ordnande
hemförhållanden, stöd från föräldrar samt en skolgång som varit anpassad för
hans funktionsnedsättning. Något det övriga saknat.
Deltagarnas livsberättelser, där drömmar och tidigare erfarenheter gestaltas,
ger gott om inspiration till utvecklingsmöjligheter inom verksamheter och i
övriga vardagen. Önskan om en daglig verksamhet som är till för personer med
neuropsykiatriska diagnoser, är en sådan.
För att skapa ett gott bemötande behövs en allmän kompetensutveckling när
det gäller neuropsykiatriska svårigheter för personal inom till exempel skola,
arbetsförmedling, försäkringskassa och i den kommunala organisationen.
Inom verksamheter som dagligen möter målgruppen är behovet även stort av
en kompetensutveckling när det gäller att förstå människors beteenden, kunna
bemöta dem på ett pedagogiskt sätt och stödja en utveckling genom olika
samtalsmodeller. Man kan också beskriva det som att kompetensen måste
utvecklas för att kunna möta en ny målgrupp som har ökat kraftigt de senaste
åren och även kommer att göra det i framtiden- personer med
neuropsykiatriska svårigheter.
Av rapporten kan man utläsa är att det finns ett behov av större möjligheter till
individuella lösningar och att organisationen ges utrymme för detta. Resultatet
i rapporten väcker tankar om möjligheten att utforma en verksamhet som blir
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ingång för alla som är i behov av ett arbete eller sysselsättning. Målet är
minskad stigmatisering och att möjligheten till att individuella önskemål blir
allt tydligare. För att klara en ökad individualisering bör resurser ges till detta
vilket kan innebära mer stöd än vad som nuvarande system erbjuder.
Livsberättelserna visar på omfattande socialt stödbehov bland några av
deltagarna, som bör synliggöras.

8.4 Avslutning
Ytterst handlar arbetet med livsberättelserna om att kunna använda sitt språk
tillsammans med andra för att kunna delta i en gemenskap med människor.
Språket är en förutsättning för att lära oss nya färdigheter i livet och kanske våga
ta en större plats i samhällsgemenskapen.
Enligt Vygotsky (2001) är språket det viktigaste kulturella redskapet vi har. Tack
vare språket kan vi beskriva, förklara, förstå och tänka kring omvärlden och oss
själva.
Kunskaper vi bär med oss genom livet är ständigt i utveckling beroende av
kulturella, individuella och kollektiva sammanhang vi verkar i.
Språket som kulturellt redskap förvärvas inte bara när vi växer upp och i skolans
värld, utan under hela livet i alla vardagliga sammanhang och miljöer. Har man
av någon anledning svårt med språk och kommunikation påverkar det hela
människas liv och möjligheten till socialisering. Att kompensera för en persons
svårigheter är ett sätt att möta problem. Att stimulera lärarande och möten med
andra utifrån varje persons förutsättningar är ett annat sätt. Denna studie av slutas
med Vygotskys ord:
”Medvetandet avspeglar sig i ordet, som solen i vattendroppen. Ordet förhåller
sig till medvetandet, som en liten värld till en stor värld, som en levande cell till
organismen, som atomen till kosmos. Ordet är medvetandets mikrovärld. Det
meningsfulla ordet är det mänskliga medvetandets mikrokosmos.” (Vygotsky,
2001, s 474)
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