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diskutera problemet med att människor med funktionsnedsättningar har ett lägre deltagande på
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1 Inledning
I detta kapitel kommer avhandlingens bakgrund inledningsvis att presenteras. Därefter
presenteras avhandlingens syfte och målsättning. Som avslutning på kapitlet följer en
redogörelse av avhandlingens struktur.

1.1 Bakgrund
Finland var bland de första länderna som år 2007 undertecknade FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning och dess fakultativa protokoll, men det
var först 2016 som Finlands riksdag godkände regeringens proposition om ratificering av
konventionen. Syftet med konventionen är att främja, skydda och säkerhetsställa de
mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna för alla människor med
funktionsnedsättning och främja respekten för deras medfödda värde. (Finlands FN-förbund,
2015).
Enligt artikel 27, arbete och sysselsättning, i FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning, står det bland annat att konventionen ”erkänner rätten till arbete
för personer med funktionsnedsättning på samma villkor som för andra”. (Finlands FNförbund, 2015, s. 56.). Med detta menas att alla ska kunna försörja sig genom ett fritt valt
arbete på arbetsmarknaden och i en arbetsmiljö som är öppen, stödjer integration och som
dessutom är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. (Finlands FN-förbund,
2015).
Enligt Finlands handikappolitiska program, VAMPO 2010–2015, är arbete en grundrättighet
för medborgarna i ett samhälle. Alla människor har rätt att skaffa sig en inkomst. Det har
dock varit svårare att sysselsätta människor med funktionsnedsättning än andra medborgare.
(Ineland, Molin, & Sauer, 2009). Sysselsättningen på den öppna arbetsmarknaden inte
utvecklats på ett önskvärt sätt och sysselsättningsgraden bland personer med
funktionsnedsättning är avsevärt lägre än bland jämnåriga utan funktionsnedsättning.
Inträdet till arbetslivet kan ses som en viktig nyckel till delaktigheten i ett samhälle. Tack
vare att människor har arbete är de inte bara självförsörjande utan de får också en social roll.
En givande arbetsplats motverkar även segregering och stämpling. (Olsson, 2002).
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Social - och hälsovårdsministeriet (2010) menar att de arbetspolitiska åtgärderna i Finland
har misslyckats med att överföra människor från rehabiliterande arbete eller sysselsättning
till den öppna arbetsmarknaden. Ett problem är att det rehabiliterande arbetet förblir en
permanent arbetsform trots att personens arbetskapacitet utvecklas och kompetensen
förbättras. En konsekvens till följd av detta är möjligheten att själv påverka sin
levnadsstandard blir alltmer avlägsen.
Den största svårigheten som Social- och hälsovårdsministeriet (2010) nämner är att hitta den
första arbetsplatsen och på så vis få in en fot i arbetslivet och därifrån fortsätta bygga sin
arbetskarriär. Till följd av att bli utelämnad från arbetslivet så fråntar man personens
potentiella möjlighet att själv styra och påverka sin levnadsnivå och på så sätt minska
möjligheterna att förstärka sin samhälleliga delaktighet. (Social- och hälsovårdsministeriet,
2010).
I det nationella handlingsprogrammet, Rätt till delaktighet och likabehandling – nationellt
handlingsprogram

för

FN:s

konvention

om

rättigheter

för

personer

med

funktionsnedsättning 2018–2019, sammanfattas resultaten av en enkät vars syfte är att
kartlägga hur man upplever att rättigheterna för personer med funktionsnedsättning
tillgodoses i vardagen. (Social- och hälsovårdsministeriet, 2018–2019).
Enkäten

genomfördes

funktionsnedsättning,

hösten

2017

och

deras

anhöriga

den
och

riktade

sig

aktörer

till
inom

personer

med

råden

och

funktionshindersorganisationerna. Sammanlagt kom det in 577 svar. Resultatet var inte
positivt, sammanfattningsvis ansåg respondenterna att rättigheterna tillgodosågs ganska
dåligt, och rätten till arbete och arbete på lika villkor var det som ansågs tillgodoses sämst.
Orsaken som lades fram var framför allt attitydproblem som ansågs hindra rättigheten från
att tillgodoses. (Social- och hälsovårdsministeriet, 2018–2019).
Enligt

förbundet

Kehitysvammaliito

(2019),

deltar

tusentals

personer

med

funktionsnedsättningar på olika arbetsverksamheter utan att få en skälig lön för deras utförda
arbete, trots att flera av dem skulle ha förmåga och vilja att klara av att arbeta på en allmän
arbetsplats och få lön enligt arbetsavtal.
Det finns olika sätt att stödja personer med olika funktionsnedsättningar att komma in på
arbetsmarknaden men kunskapen är bristfällig och varierande beroende på kommun.
Problemen med arbetsverksamheterna är att deltagarna inte får någon lön eller inte kan ta
del av de förmåner som kommer med ett avlönat arbete, så som betald semester, pension
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eller arbetsplatshälsovård. Ett annat problem är att personer med funktionsnedsättning inte
guidas eller uppmuntras att bli arbetssökande på exempelvis TE-byrån. Ett synsätt om tycks
finnas är att en person med funktionsnedsättning inte är en fullvärdig arbetande medborgare
och som det ser ut just nu kränker nuvarande arbetsformer på många sätt arbetsrätten för
personer med funktionsnedsättningar. En funktionsnedsättning får inte vara ett skäl till att
en person som arbetar inte får några förmåner. När ett anställningsförhållande är uppfyllt
måste den anställda få de förmåner och skydd som hen har rätt till. Det är vägen till ett
jämlikt och delaktigt samhälle. (Kehitysvammaliitto, 2019).

1.2 Syfte
Syftet med denna avhandling är att utgående från litteratur på området och tidigare forskning
diskutera problemet med att människor med funktionsvariationer har ett lägre deltagande på
arbetsmarknaden än övriga befolkningen. Avhandlingen vill belysa orsakerna och eventuella
lösningar som skulle lindra detta problem. Enligt Malena Sjöberg (2002) är det genom
arbetet man känner mening och via det utvecklas man och lär sig nytt. Arbetet ger även en
puls i tillvaron, man lämnar sitt hem på morgonen som alla andra, man har arbetsdagar, fritid
samt arbetsdagar och semestrar. Arbetet ger lön som man själv har arbetat ihop. Arbetet är
för många en av de viktigaste delarna i livet.
För att förtydliga syftet med denna avhandling har följande forskningsfrågor formulerats:
-

Vad har förtjänstarbete för betydelse för personer med funktionsnedsättning?

-

Hur

avviker

nivån

på

arbetsmarknadsdeltagande

bland

personer

med

funktionsnedsättning från övriga befolkningens deltagande och vilka är orsakerna till
detta?
-

Vilka lösningar för att minska denna skillnad kan identifieras i litteraturen och
forskningen?

1.3 Avhandlingens struktur
Avhandlingen består av fem huvudkapitel. Det första kapitlet är en redogörelse för
avhandlingens bakgrund och syfte, i kapitel två förklaras synsättet på funktionsnedsättning
genom tiderna. I kapitel tre redogörs hur situationen för personer med funktionsnedsättning
ser ut i dagens samhälle. I fjärde kapitlet redovisas hur arbetsmarknaden ser ut för personer
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med funktionsnedsättning. Kapitel fem består av avhandlingens resultat som är baserad på
de tidigare kapitlen. Resultatet diskuteras på basis av en forskningsöversikt, på redan
framställd forskning.

2 Synen på funktionsnedsättning genom tiderna
I detta kapitel kommer jag att redogöra hur synen på personer med funktionsnedsättning sätt
ut under 1900-talet. Personer med funktionsnedsättning har alltid haft ett begränsat
levnadssätt, men i takt med att allmänna villkor har blivit bättre i samhället har också
levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning blivit bättre. Människors attityder
och inställning till personer med funktionsnedsättning har utvecklats tack vare reformerade
regler och lagstiftning. (Gotthard, 2007).

2.1 Situationen i slutet på 1800-talet
En tydligare åtskillnad av olika grupper av personer med funktionsnedsättning kunde
urskiljas under 1800-talets senare hälft. Åtskillnaden handlade i första hand om att både
klassificera och diagnostisera olika sorters skador men också att arbeta för att behandla olika
grupper av personer med funktionsnedsättning på ett mer distinkt och ändamålsenligt sätt.
Offentlig statistik fördes och i den införs flera kategorier av olika funktionsnedsättningar så
som dövstumma och blinda under 1800-talets mitt samt vanföra och epileptiker vid
sekelskiftet. (Tideman, 2000).
Under slutet av 1800-talet och vid sekelskiftet satte man betoning på de bakomliggande
orsakerna till fattigdom samt att skilja mellan de olika grupperna av fattiga. Man ville även
specificera omsorgen vilket också omfattade personer med funktionsnedsättning. Överlag
började olika funktionsnedsättningar ses mer som följder av biologiska och medicinska
orsaker istället för teologiska och vidskepliga förklaringar. (Hästbacka, 2010).
Lindqvist (2009) framhåller att anstaltsvården under en låg tid hade en betydande roll i
handikappolitiken. Vården och omsorgen var institutionsbaserad och byggde på den
medicinska tankemodellen, med vilket menas att funktionsnedsättningen sågs som en följd
av sjukdom eller skada. Detta synsätt fordrade segregerade lösningar och specialisering av
verksamhet. Om funktionsnedsättningen inte var ett straff från Gud utan något som man
föddes med eller som utvecklades under barndomsåren, så borde det vara fullt möjligt att
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genom uppfostran, utbildning och träning lära de handikappade att leva så normalt som
möjligt. (Tideman, 2000). Lindqvist (2009) beskriver om likande strävan efter pedagogik
och uppfostran som Tideman (2000) nämner. I institutionsideologin flätades samhällets
strävan efter att hjälpa, kontrollera och förebygga eller återställa arbetsförmågan samman.
Bemötandet av och synen på personer med funktionsnedsättning kom att i allt större
utsträckning att präglas av framväxten och etablerandet av den medicinska vetenskapen samt
en mer biologiskt orienterad människouppfattning. Nya förutsättningar för kunskap om
biologiska livet och förändringsmekanismer växte fram utifrån utvecklingsläran, fysiologin
gav inblickar i livets funktioner, patologin gav kunskap om sjukdomar och skadors plats och
konsekvenser. Endokrinologin kom först vid sekelskiftet och som beskrev hur komplicerat
ett liv kunde vara. (Tideman, 2000).
Tideman (2000) skriver att teorier som tycktes vara vetenskapliga men, egentligen var
ideologiska ställningstaganden spreds under de först decennierna kring 1900-talet. Exempel
på detta är ärftlighetsläran som markerade alla egenskaper hos människan som berodde på
ärftliga anlag. Därför var det otänkbart att genom arbete och utbildning kunna förändra
människor. Ett annat exempel är degenerationsläran som menade att det fanns grupper av
människor som enbart samlade på sig dåliga arvsanlag. Dessa skulle leda till att i framtiden
finnas folkslag som enbart kunde föra sjukdomar, asocialitet, imbecillitet och kriminalitet
vidare till nästa generation.
Samma skribent framhåller att dessa läror på flera sätt påverkade den allmänna vårdpolitiska
inställningen, speciellt under de första årtiondena på 1900-talet. Uppfattningen om att
sjukdomar och funktionsnedsättning berodde på ärftliga anlag gjorde att man speciellt
fokuserade på befolkningspolitik och förökning. Resultatet av denna politik var sträng
åtskillnad mellan män och kvinnor på institutionerna, avhållsamhetspropaganda,
äktenskapsförbud för enskilda grupper och till sist lag om sterilisering. Den grupp som
drabbades hårdast var personer med intellektuella funktionsnedsättningar. År 1935 trädde
lagen om sterilisering i kraft och det var i första hand kvinnor med intellektuell
funktionsnedsättning som utsattes. (Tideman, 2000).
Tvångssteriliseringarna varade mellan 1935–1970 och det utfördes totalt 7500
steriliseringar. Men de fanns de som inte höll med i rasrenlighetsläran och som vågade
kritisera åtgärderna och speciellt steriliseringarna. Men de mest brutala och obarmhärtiga
formen av rasrenlighetsläran utövades i Tyskland under nazitiden. Där genomförde man inte
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bara tvångssteriliseringar, utan personer med funktionsnedsättning avlivades via ett
eutanasiprogram, vuxen som nyfödd. (Hästbacka, 2010). Utöver detta grundades
koncentrationsläger för sjuka och personer med funktionsnedsättning. Till slut började
människor misstänka vad som pågick och eutanasiprogrammen samt gasmassakrerna
avslutades. Men trots detta, fortsatte det ett systematiskt dödande av personer med
funktionsnedsättning. Syftet med dödandet var att uppfylla rasrenlighetsläran, och man
räknar att 200 000–275 000 funktionsnedsatta personer dödades i Nazityskland mellan åren
1939–1945. (Hästbacka, 2010).

2.2 Utvecklingen under 1900-talet
1900-talets början präglades av fattigvård, anstalter och en strävan att arbetsmoral i de
hjälpsökande. Fattigvården hörde till de viktigaste delarna i den rådande socialpolitiken i
början på 1900-talet. Anstalter upprättades, även så kallade fattiggårdar och fattigstugor.
Dessa ansågs som viktiga folkuppfostrande inslag i fattigvården. På det här sättet avskilde
myndigheterna dem från det övriga samhället. (Lindqvist, 2009).
År 1919 kom krigsinvalidpensionslagen i Finland och det var den första lagen som man med
hjälp av försökte kompensera förlusten av försörjningsmöjligheter, men lagen var först
enbart för de vita krigsinvaliderna. Socialdemokraterna försökte år 1914 få ett lagförslag om
pension till personer med funktionsnedsättning godkänt i riksdagen, men lagförslaget gick
inte igenom. År 1937 kom folkpensionslagen, men den gällde bara den arbetsföra delen av
befolkningen. Efter en lång kamp från de blindas sida, började man dock under 1930-talet
att betala ut menersättning till dem som var blinda i arbetsförålder för att motivera dem att
arbeta. Detta var sensationellt på det viset att de blinda krävde att bli behandlade mer jämlikt
med resterande befolkning och att de inte längre sågs som passiva mottagare av hjälp och
välgörenhet. Dock hade andra grupper det svårare, till exempel de dövstumma. Ofta utgick
man från att de också hade någon form av mental funktionsnedsättning på grund av deras
bristande kommunikationsförmåga. (Hästbacka, 2010).
I Sverige stiftades fattigvårdslagen år 1947, denna innebär att kommunerna skulle
omhänderta de fattiga och funktionsnedsatta. Enligt de rådande liberala moralprinciperna
skulle de fattiga och funktionsnedsatta uppfostras till goda samhällsmedborgare. Man ansåg
att det inte var fel på samhället, utan på individen och därför var det individen man skulle
förändra. (Lindqvist, 2009). Stort fokus sattes på arbete. Syftet med all fattigvård och
omsorgspolitik var att skapa förutsättningar för att så många som möjligt av befolkningen
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att kunna arbeta för sin försörjning. Arbetet sågs inte heller bara som ett mål utan även som
ett redskap för rehabilitering. (Tideman, 2000).
Personer med funktionsnedsättning och deras integration i arbetslivet hade inte varit någon
central socialpolitisk fråga fram till 1950-talet. En allmän rådande syn var att personer med
funktionsnedsättning hänvisades till arbeten så som skräddare, skomakare, korgmakare
etcetera. Fattigvårdsstyrelsen i vissa kommuner i Sverige, Stadsmissionen och en del
konvalescentföreningar inrättade i början av seklet arbetshem, arbetsinstitut och
hemarbetscentraler för att hjälpa marginaliserade, sjuka och funktionsnedsatta personer till
uppehälle. Ett underförstått syfte var att avlasta fattigvården. (Lindqvist, 2009).
Efter andra världskrigets slut förväntades stor arbetslöshet men situationen blev istället tvärt
om. Det blev brist på arbetskraft. Detta ledde till att personer med funktionsnedsättning som
tidigare ansågs som en arbetskraftsreserv blev uppmärksammade. I samband med detta
börjar man tala om ”normalitetsbegreppet”. Begreppet dyker upp i en statlig utredning där
syftet är att utreda insatser för att skapa fler möjligheter att ta vara på de partiellt arbetsföras
produktiva förmåga. Med partiellt arbetsföra syftar man på personer som på grund av fysiska
eller psykiska arbetshinder eller sociala belastning antogs ha svårare än andra att få eller
behålla ett arbete. Arbetsoförmögna personer räknades inte in i detta. (Lindqvist, 2009).
Till normalitetsbegreppet hörde en ekonomisk-politisk och en social-politisk strävan.
Lindqvist (2009) skriver att den ena ambitionen var att öka utbudet av arbetskraft för
stigande välstånd. Den andra ambitionen var att personer med funktionsnedsättning på så
lika villkor som möjligt skulle kunna delta på arbetsmarknaden. I praktiken innebar det att
personer med funktionsnedsättning skulle få särskilda lösningar för att kunna delta. Detta
ledde till ökade prestationskrav som motiverade att ett speciellt anordnat arbetsliv formades
för att integrera personer med funktionsnedsättning eller att arbetsgivare fick statliga bidrag
för att betala ut löner till personer med funktionsnedsättning. Detta berodde på att många av
de människor med funktionsnedsättning inte klarade av att uppfylla prestationskraven som
fanns. Flera åtgärder så som utbildning, omskolning, flyttningsstöd, beredskapsarbeten,
skyddad sysselsättning och så vidare, hade som syfte att hjälpa dem som var eller riskerade
att bli arbetslösa. Detta riktade sig åt personer med funktionsnedsättning och kom till när
arbetsmarknadspolitiken fick en större roll från 1950-talet och framåt. (Lindqvist, 2009).
Under uppbyggnadsskedet beräknades ungefär en tredjedel av deltagarna vara fysiskt,
psykiskt eller socialt arbetshandikappade. Den fulla sysselsättningspolitiken medförde också
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att grunden för den generella välfärdspolitiken expanderades. Den behovsprövade hjälpen
minskade när socialförsäkringarna utvidgades, vilket medförde en ekonomisk grundtrygghet
och att utanförskapet som hade uppstått på grund av det selektiva insatserna minskade.
(Lindqvist, 2009).
År 1956 ersattes lagen om fattigvård med lagen om socialhjälp. I samband med den svenska
välfärdsstatens expansion ville man byta ut begreppet fattigvård mot socialhjälp. År 1982
kom socialtjänstlagen som ger kommunen det största ansvaret för att upprätthålla de
stödåtgärder som människor kan tänkas behöva. (Persson Bergvall & Sjöberg, 2012).
I Finland godkändes den första lagen för de utvecklingsstörda 1958. Trots att detta var den
första lagen av sitt slag så handlade den främst om anstaltsvård för utvecklingsstörda, i
dagens läge så kallad intellektuell funktionsnedsättning. Men möjligheterna till
självbestämmanderätt för personer med intellektuell funktionsnedsättning var praktiskt taget
obefintliga, i och med att bevakningen och kontrollen på anstalterna var så pass strikt att de
till och med kunde tvångs inläggas. (Hästbacka, 2010).
Officiellt togs benämningen utvecklingsstörning i bruk år 1977 då lagen angående
specialomsorger om utvecklingsstörda trädde i kraft i Finland. Syftet med lagen var att för
första gången stöda den utvecklingsstörda att klara sitt dagliga liv och stödja ett självständigt
deltagande i samhället genom att säkerhetsställa olika stödformer. Exempel på dessa
stödformer är utbildning, omsorg och möjlighet till färdtjänst, baserat på individens behov.
(Hästbacka, 2010).
Baserat på denna genomgång kan man säga att historien för de handikappade kännetecknats
av exkludering och förtryck. Man föddes till en viss samhällsposition och man kunde inte
göra så mycket för att förändra den situationen. De funktionshindrade hade ingen given plats
i samhället och de hade inte heller någon större möjlighet till att bli inkluderade utan de
lämnades ofta till sitt öde. (Hästbacka, 2010).
I det moderna samhället är social mobilitet oftast möjlig till skillnad från förr, då det inte var
det. Man försöker ofta sträva efter en medelnivå av medborgare och en slags normalitets
nivå. För de funktionshindrades del har man försökt få dem att uppnå samma medelnivå
genom specialundervisning och rehabilitering. Hästbacka (2010) skriver att varje gång som
man delar upp sociala grupper enligt olika kategorier så som kön eller fysisk och psykisk
förmåga, skapas ett maktförhållande mellan grupperna och i förhållande till
majoritetsbefolkningen.
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3 Funktionsnedsättning
Detta kapitel börjar med en definition av begreppen handikapp, funktionshinder och
funktionsnedsättning för att sedan gå vidare till en presentation av tre olika modeller för hur
man kan förstå funktionsnedsättning och hur dessa växt fram genom historien. dessa
modeller består av, den medicinska, den sociala och den miljörelativa modellen. Dessa är
sociologiska

teorier

av

funktionsnedsättningar.

Fortsättningsvis

beskrivs

olika

funktionsnedsättningar för att får en helhetsbild av hur omfattande funktionsnedsättningar
kan vara. Slutligen redogörs hur situationen ser ut i dagens samhälle för personer med
funktionsnedsättning.

3.1 Handikapp, funktionsnedsättning eller funktionshinder?
Danermark (2005) menar att ett handikapp är när omgivningen är strukturerad på ett sådant
sätt att ett handikapp leder till en systematisk begräsning i utförandet av olika handlingar.
Man kan också säga att handikappet uppstår som en social konsekvens och att graden av
handikappet beror på omgivningens reaktion på funktionshindret. Till exempel kan
funktionshinder som hyperaktivitet och koncentrationssvårigheter resultera i olika
handikapp. Exempelvis i förskolan är ett barn kanske inte speciellt handikappat om det finns
fysiskt utrymme och många aktivitetsombyten med kroppsliga utmaningar medan samma
barn kommer att vara mera handikappat i en skola där undervisningen i majoritet är
stillasittande. (Madsen, 2006).
När man talar om funktionsnedsättning kan det röra sig om en eller flera funktioner som inte
fungerar normalt, det vill säga det som fungerar hos majoriteten av människorna i samhället.
(Danermark, 2005). Det handlar alltså om funktioner som är fysiska, psykiska eller
intellektuella. (Michailakis & Reich, 2005).
Ett funktionshinder är däremot en relation mellan individen och det omgivande samhället,
det vill säga då samhället inte är anpassat för funktionsnedsättningen kan det medföra ett
hinder för individen. Detta riskerar resultera i att en person med en funktionsnedsättning
löper stor risk att exkluderas ur samhället. Men funktionshinder kan man motverka genom
att antingen kompensera individens funktionsnedsättning eller genom att göra det i
individens omgivning. (Danermark, 2005).
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Med andra ord innebär dessa tre perspektiv att konsekvenserna av en funktionsnedsättning
påverkas av den omgivning som man lever i. (Michailakis & Reich, 2005). Samhället har ett
stort ansvar i dess bemötande samt oförmåga att tillgodose de behov som personer med
funktionsnedsättning har som exkluderar dem från ett aktivt deltagande i samhället.
(Gustavsson Holmström, 2005). Exkludering av personer med funktionsnedsättning från
sociala sammanhang är därför ett socialt dilemma och inte individuellt. (Michailakis &
Reich, 2005).
Benämningen handikapp bedöms även som föråldrad och används inte längre i samma
utsträckning. Ordet har även en negativ klang och syftar på att en person skulle vara sämre
än andra och därför skall begreppet undvikas. Men tittar man på finsk lagstiftning så har
begreppet funnits kvar medan Socialstyrelsen i Sverige år 2007 tog bort det från sin
termbank. Detta ledde till en tydligare uppdelning mellan begreppen funktionshinder och
funktionsnedsättning. (Institutet för hälsa och välfärd, 2020).
Ordet handikapp förekommer ofta i äldre litteratur och forskning men på grund av att det
kopplas ihop med något som är negativt så kommer jag att använda begreppet
funktionsnedsättning i detta arbete. Jag kommer att använda begreppet funktionsnedsättning
för att jag kommer syfta på nedsatta förmågor i allmänhet och inte någon specifik förmåga.
Det är viktigt att se hela människan och att funktionsnedsättningen bara är en del av
personens egenskaper. Ett annat ord som användas är funktionsvariation. Ordet är mer
etablerat i Sverige men börjar också synas mer i Finland. Funktionsvariation kan ibland
användas i stället för funktionsnedsättning men de är inte synonymer. Enligt FDUV innebär
begreppet funktionsvariation att människor har olika sätt att fungera. Varje människa har en
funktionsvariation vilket gör att benämningen är väldigt anonym och ger i sig ingen
information om personen i fråga. FDUV rekommenderar heller inte att ordet
funktionsvariation används då det riskerar att förminska behoven hos människor med
funktionsnedsättning. (FDUV; u.å.).

3.2 Den medicinska, sociala och miljörelativa modellen
Personer med funktionsnedsättningar antas ofta vara i behov av vård och samhällets stöd, ett
slags välgörenhetsfall. Detta kan anses bero på historiska aspekter då synen under 1800-talet
på handikapp och sjukdomar oftast sågs som något avvikande och skamligt. Detta bidrog i
sin tur till att personer med funktionsnedsättningar och funktionshinder inte vistades i ute i
samhället. Senare när bilden av funktionshinder och handikapp nedtonades och som bara
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ansågs vara skamligt, vände man istället uppmärksamheten mot det rent medicinska
faktorerna och rehabiliteringen. (Hästbacka, 2010).
Dock fanns stigmatiseringen ännu kvar. Man började också se personer med
funktionsnedsättningar som genetiska hot. Tidigare har man alltså oftast utgått ifrån synen
på handikapp som en personlig tragedi med en medicinsk förklaring. I och med att fokus har
legat på en bristande eller nedsatt förmåga att utföra en syssla, har det gett en orsak till att se
ner på personer med funktionsnedsättning och se på dem som om de hade något fel.
(Hästbacka, 2010).
På grund av den individuella synen på funktionshinder och handikapp har personer med
funktionsnedsättningar oftast bara fått vara passiva mottagare av vård och samhälleligt stöd,
istället för att man skulle se dem som vilken normalt aktiv medborgare som helst. Detta har
även lett till att de blivit en socialt förtryckt grupp. (Hästbacka, 2010).
Hästbacka (2010) skriver att den individuella och medicinska synen på funktionshinder och
handikapp senare blev föremål för kritik. Till exempel anmärkte man på att idealiseringen
av frisk och aktiv person som det normala men också rehabiliteringen vars syfte var att
personen så normal som möjligt. Hästbacka (2010) skriver att det är på grund av den
medicinska synvinkelns norm för vad som skall anses vara normalt, som gett ursprunget till
att man börjat se på personer med funktionsnedsättningar som offer för socialt förtryck och
diskriminering.
Man har dock i efterhand börjat förstå att problemet inte är själva funktionsnedsättningen
utan att den rådande normen om en frisk och fungerande kropp som är det största problemet.
(Hästbacka, 2010). Calais von Stokkom och Kebbon (2000) menar att handikapp uppstår i
samspelet mellan personen och omgivningen, medan det är individen som har
funktionsnedsättningen. På grund av denna insikt och kritiken mot den individuella och
medicinska modellen började tankarna om en ny modell blossa upp, nämligen den sociala
modellen.
Den sociala modellen ser på funktionshinder som ett socialt skapat problem och i grunden
som en fråga om personens fullständiga integrering i samhället. Funktionshindret är inte ett
kännetecken som fästs på personen utan en komplex samling av omständigheter, av vilka
många är en följd av den sociala miljön. För att handskas med problemen krävs det sociala
åtgärder och det är samhällets kollektiva ansvar att vidta nödvändiga förändringar i
omgivningen för att uppnå fullständig delaktighet av personer med funktionshinder inom
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alla områden av det sociala livet. Därför krävs det en social förändring i attityder och
ideologier. På politisk nivå blir frågan att handla om mänskliga rättigheter. Med andra ord
kan man säga att funktionshinder blir en politiks fråga. (Gustavsson Holmström, 2005)
Den sociala modellen är främst en motreaktion på den medicinska modellen som var det
dominerande perspektivet när det kommer till synen på funktionhinder. (THL). Den sociala
modellen hade sina främsta förespråkare i Storbritannien och började användas som begrepp
1980 och formades av Mike Oliver. Som ovan nämnts så handlar den sociala modellen om
att det inte finns någon koppling mellan kroppen och funktionshindret. Det är istället
samhällets ovilja att ta hänsyn till fysiska skador som gör att personer med
funktionsnedsättningar blir en förtryckt minoritet. (Gustavsson Holmström, 2005).
Läkarvetenskapen började etablera sig under 1800-talet och då hade medicinen
tolkningsföreträde kring det mesta som rörde funktionsnedsättningar. Den traditionsenliga
synen på funktionsnedsättningar har varit och är ofta ett biomedicinskt perspektiv där
grunden till både funktionsnedsättning och funktionshinder hittas i sjukdomstillstånd. De
som förespråkar den sociala modellen motsätter sig oftast den medicinska, även kallade
individuella modellen. (Gustavsson Holmström, 2005).
Positioneringen som utbredde sig handlande främst om en ny tidsanda, om tankar och
uppfattningar i tiden som utvecklades och formade sociala rörelser som gav en grund till
förändrade synsätt på under-och överordning, förändrad syn på sociala problem, aktivism
och social mobilisering av olika marginaliserade grupper i samhället. Till denna grupp hörde
personer med funktionsnedsättningar. Man kan med andra ord säga att det finns en bakgrund
till tankarna om den sociala modellen i relation till ett större paradigm av empowerment.
(Gustavsson Holmström, 2005).
I USA var det tydligt hur personer med funktionsnedsättning tog efter andra
medborgarrättsrörelser så som de svartas och kvinnornas kamp för sina rättigheter. På
samma sätt som inom andra marginaliserade grupper uppstod det krav på att förändra
rådande strukturer, bryta segregering och professionellas tolkningsföreträde genom att
personerna själva beskrev sina erfarenheter och behov. Det vill säga alternativa sätt på
funktionshinder började formas. Man lyfte fram strukturella orättvisor och la fram bevis för
förtryckande attityder. De svarta och kvinnornas kamp präglades av att vända skammen till
stolthet och uppror, detta var också något som personer med funktionshinder blev delaktiga
av. (Gustavsson Holmström, 2005).
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Gustavsson Holmström (2005) menar att grunden i tankarna från medborgarrättsrörelserna
var empowerment. Det vill säga att människor själva kämpade för sina rättigheter och
fastställde sin verklighet och sina behov. Under denna tid började personer med
funktionsnedsättningar organisera sig för att kunna påverka politiskt och förändra samhället.
Man ville inte låta människor utan egna erfarenheter av funktionshinder föra gruppens talan.
Organisationer bildades med människor med funktionsnedsättningar som en reaktion på
detta. Tidigare hade det funnits organisationer men de hade enbart varit för
funktionshindrade och hade inte några medlemmar med faktiska funktionshinder. Med
andra ord bildades intresseorganisationer och politiska organisationer istället för
välgörenhetsorganisationer.
En organisation som har kommit att ha en stor betydande roll för politiskt aktiva
funktionshindrade var UPIAS, Union of the Physically Imapird Against Segregation, denna
organisation bildades under 1970-talet. år 1976 formulerade UPIAS sin syn på vad
funktionshinder och handikapp är samt hur arbetet för funktionshindrades rättigheter borde
drivas. De menar att samhället och dess bemötande av personer med funktionsnedsättningar
utestänger människor med funktionsnedsättningar från att aktivt delta i samhället och inte
funktionsnedsättningarna i sig som är hindret. Alltså är det politiska ställningstaganden som
ligger som grund för vad företrädarna själva ser som en alternativ modell till den medicinska
och individuella modellen av funktionshinder. (Gustavsson Holmström, 2005).
Dock har den sociala modellen även fått en del kritik. Till exempel lyfter Gustavsson
Holmström (2005) fram att det inte bara finns en social modell utan flera. Den sociala
modellen har även anklagats för att förneka och bortse från kroppens betydelse och
erfarenheter samt upplevelser av funktionsnedsättning. Gustavsson Holmström lyfter fram
en kritiker som ställer sig bakom detta, Jenny Morris. Hon menar att vissa funktionshindrade
forskare har ansträngt sig så hårt för att komma ifrån den medicinska modellen att det lett ett
förnekande av smärta och svårigheter som på en personlig nivå ofta är förknippade med
funktionshinder.
Morris betonar även att de funktionshindrade forskarnas skyldighet att ärligt beskriva
svårigheterna

och

hur

icke

funktionshindrade

forskare

skall

samarbeta

med

funktionshindrade för att skapa forskning som ”empowers disabled people”. Morris hävdar
också att det bara kommer gott ut av att funktionshindrade och icke funktionshindrade
forskare samarbetar och samverkar då funktionshindrade har krav på sig att inte förneka
negativa aspekter av funktionshinder, medan icke funktionshindrade forskare skall vara
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uppmärksamma på sina egna attityder till och bemötande av funktionshindrade. (Gustavsson
Holmström, 2005).
Enligt Hästbacka och Nygård (2019) så har ett annat begrepp växt fram, den biopsykosociala
modellen av funktionshinder. Detta begrepp är mer ett paraplybegrepp som omfattar
funktionsnedsättningar, aktivitetsbegränsningar och deltagarbegränsningar, med hänvisning
till de negativa aspekterna av samspelet mellan en person, med ett hälsotillstånd, och
kontextuella faktorer, miljö och personliga faktorer. Denna modell kan användas som en
referensram när man vill beskriva hur en skada eller sjukdom påverkar en persons
funktionstillstånd. Man kan också beskriva vilka omgivningsfaktorer som underlättar eller
förhindrar en persons funktionstillstånd och vilket funktionstillstånd personen har i
vardagen, även om det är okänt att man har en skada eller sjukdom. (Institutet för hälsa och
välfärd, 2021).

3.3 Olika typer av funktionsnedsättningar
En funktionsnedsättning gör att en person inte har samma fysiska, psykiska eller
intellektuella förmåga som de flesta. Funktionsnedsättningen kan uppstå som en konsekvens
av en medfödd skada eller sjukdom, men den kan också uppstå på grund av en skada efter
en olycka. En funktionsnedsättning kan man ha för hela livet men man kan också bara ha
det under en period. Det är även möjligt att ha flera funktionsnedsättningar samtidigt.
(Vårdguiden,

2020).
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3.3.1 Fysisk funktionsnedsättning
Med fysisk funktionsnedsättning syftar man på svårigheter att balansera, koordinera, styra
eller använda kroppen. Men man räknar också ofta in sinnesfunktionerna så som syn och
hörsel. Exempel på fysisk funktionsnedsättning kan vara CP – Cerebral pares som påverkar
rörelseförmågan. (Vårdguiden, 2020).

3.3.2 Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning innebär ofta svårigheter som exempelvis påverkar
den sociala förmågan. Bland annat kan det vara svårt att läsa av och tolka andra människors
känslor
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att

koncentrera

sig.

Exempel

på

neuropsykiatrisk
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funktionsnedsättning är autismspektrumtillstånd och ADHD. Man kan även ha känslighet
för sinnesintryck som till exempel ljus och lukt. (Vårdguiden, 2020). Neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar är beteendediagnoser. Med det menas att diagnosen fastställs baserat
på personens beteende och inte ur medicinsk orsak, men de har en biologisk bakgrund.
Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning tänker, löser problem och hanterar
information på ett särpräglat sätt. (Specialpedagogiska skolmyndigheten , 2021). En
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning syns inte utanpå, därför är det väldigt vanligt att
omgivningen är helt oförstående till beteendet som personen kan ha. Ofta blir de betraktade
som ouppfostrade och bråkiga personer. (Söderman & Nordlund, 2007).
Söderman och Nordlund (2007) skriver att neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
behandlas ofta genom medicinering, men miljön måste också anpassas. Det som föredras är
att omgivningen är lugn och strukturerad och är man i en grupp av människor är det
fördelaktigt att gruppen är liten.

3.3.3 Intellektuell funktionsnedsättning
Gotthard (2007) beskriver intellektuell funktionsnedsättning som ett begrepp och en
medicinsk diagnos som skildrar att den biologiska utvecklingen har störts under fosterstadiet
eller under barnets uppväxt. Hjärnan har kanske inte utvecklats normalt eller så har den
skadats i samband med förlossning eller under uppväxten. Några exempel som kan orsaka
störningarna; är virussjukdomar hos modern under graviditeten, genetiska förändringar så
som Downs Syndrom, mer eller mindre ärftliga förändringar så som Fragile X eller med
andra ord skör x-kromosom, avbruten syretillförsel till barnets hjärna som pågått under en
tid och missbruk av alkohol och narkotika hos modern under fostrets utveckling. Man skall
dock komma ihåg att intellektuell funktionsnedsättning inte är en sjukdom utan det är ett
livslångt tillstånd.
Diagnosen innebär att individen har brister i förmågan till lärande, förståelse och tänkande,
och dessa brister kan variera mycket i omfattning. En intellektuell funktionsnedsättning
innebär begräsningar i tänkande genom vilket vi lär in all möjlig information, bearbetar och
sedan använder den i olika sammanhang. (Gotthard, 2007).
Alla intryck som tas emot via syn, hörsel och känsel bearbetas konstant samt den information
som fås genom känslomässiga upplevelser. Dessa intryck sorteras sedan till en
kategoriserande samling av information, intryck och känslor. Gotthard (2007) hänvisar till
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orsaksuppfattning, tidsuppfattning och kvantitetsuppfattning. Detta är grunden till vår
begåvning.
Den intellektuella förmågan, det vill säga begåvningen, rör också hur vi använder
informationen, de olika kunskaperna, i olika sammanhang och speciellt i okända
sammanhang. Tankemässigt och känslomässigt kan vi föreställa oss konsekvenserna av hur
vi kommer att agera i olika sammanhang. Förutom detta krävs det även att minnet fungerar
korrekt, både korttidsminnet och långtidsminnet, för att information skall kunna tas emot
och för att använda det skall kunna användas vid rätt sammanhang. Kort sagt betyder det att
den intellektuella förmågan, begåvningen, också består av minnesförmågor. (Gotthard,
2007).
Personer med intellektuell funktionsnedsättning har begränsat korttidsminne, vilket leder till
svårigheter att ta emot olika intryck samtidigt och hålla kvar informationen. De kan även ha
stora svårigheter med det abstrakta tänkandet och tänker istället mer konkret. Med konkret
tänkande menas att kunna tänka och förstå det vi sett eller upplevt själva medan det abstrakta
tänkandet handlar mera om förmågan att kunna förstå det vi ännu inte sätt eller upplevt. Ett
stort problem för personer med intellektuell funktionsnedsättning är oförmågan att föreställa
sig sådant som skett. Detta leder till att personerna har svårt att förbereda sig på nya
händelser. Orienteringen i tid och rum kan även vara mycket svårt för dem. Därför är det
viktigt med stöd i att hålla reda på veckodagar och klockslag men också att skapa en trygghet
i den fysiska närmiljön, i bostaden och arbetsplatsen. (Gotthard, 2007).
Svårigheterna hos personer med intellektuell funktionsnedsättning kan variera mycket hos
olika personer men också hos en och samma person. En del förmågor kan vara mera
utvecklade än andra. Svårigheterna baserar sig även på bristen i att kunna tillägna sig, och
bearbeta information. Det krävs därför tid och ett pedagogiskt strukturerat arbete för att
personen så småningom skall förstå och tillägna sig kunskap om till exempel vägen till
arbetet. Därför spelar det stor roll vilket stöd och stimulans som personen får under sin
uppväxt och i det fortsatta livet. (Gotthard, 2007).
När personen väl förstått sammanhanget eller situationen så fortlever den kunskapen oftast
då långtidsminnet fungerar som för alla andra, men fortsättningsvis finns dock svårigheter
att använda kunskapen till andra nya sammanhang. Man kan kategorisera graden av
intellektuell funktionsnedsättning i tre nivåer; lindrig, måttlig eller grav utvecklingsstörning.
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Denna uppdelning bedöms av omfattningen på det intellektuella funktionshindret. (Gotthard,
2007).
En person som har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning behöver ofta lång tid för att
lära sig nya saker och tankeoperationerna går ofta långsamt. Personen kan ha svårt att förstå
krångliga ord och allt för abstrakt tänkande. (Gotthard, 2007).
En person med måttlig intellektuell funktionsnedsättning förstår tal och kan själv tala mer
eller mindre. Personen kan ha svårt att förstå ord som inte är konkreta och tydliga eller följa
med i samtal som handlar om mer abstrakta frågor. Personen har också svårt att följa med
om många samtalar samtidigt. Symboler och bilder är oftast inte några problem och personen
kan föreställa sig sådant som hen varit med om. Å andra sidan kan personen inte föreställa
sig sådant som hen inte varit med om eller utföra tankeoperationer. (Gotthard, 2007).
En person med grav intellektuell funktionsnedsättning har en stor begräsning av den
intellektuella förmågan. Personen i fråga upplever sin tillvaro ”här och nu” och inte kan
föreställa sig något som ska hända eller har hänt. Personen saknar tal eller använder enstaka
ord och förstår i allmänhet inte heller tal. Symboler, tecken eller bild som skall beskriva
något är omöjliga att förstå. Siffror och bokstäver är exempel på detta. Personen kan känna
igen andra människor men har svårt att föreställa sig dem om de inte är närvarande.
(Gotthard, 2007).
Vanligen finns det en permanent intellektuell begräsning för personer med intellektuell
funktionsnedsättning men det betyder dock inte att personen i alla sina funktioner och
förmågor fungerar utifrån en viss bestämd utvecklingsnivå. Å ena sidan kan det finnas stora
variationer mellan olika förmågor, medan å andra sidan kan förmågorna utvecklas beroende
på vilket stöd personen får och vilka erfarenheter personen skaffar sig. (Gotthard, 2007).

3.4 Personer med funktionsnedsättning och deras ställning samt
handikapolitik i Finland
I detta kapitel redogörs för den finska handikappolitiken och hur den ser ut idag samt relevant
lagstiftning kring detta ämne tas upp. Enligt VAMPO, Finlands handikappolitiska program
2010–2015, så har funktionsnedsättning tidigare setts som ett medicinskt fenomen och ett
socialpolitiskt problem. Åtgärderna som togs fram riktades mot en enskilda individen och
de avspeglade ofta förmyndar- och vårdattityder. Det fanns till och med benägenheter till
isolering från samhället. Men under 2000-talet flyttades tyngdpunkten i handikappolitiken
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till åtgärder som syftar till att säkerhetsställa delaktighet och likabehandling i samhället för
personer med funktionsnedsättning.
Handikappolitiken i Finland har sin utgångspunkt i de grundläggande friheterna och
rättigheterna liksom de mänskliga rättigheterna. I Finlands grundlag har man också lagt till
bestämmelser om icke-diskriminering av personer med funktionsnedsättningar. Finland har
även förbundit sig att främja ett öppet samhälle för alla genom sitt medlemskap i Europeiska
unionen samt som medlemsstat i FN. (Social- och hälsovårdsministeriet, 2006).
Det är social- och hälsovårdsministeriet som ansvarar för att främja välbefinnandet och
hälsan, utveckla social- och hälsovårdstjänsterna men också att trygga utkomsten för
personer med funktionsnedsättning. Med andra ord så baserar sig handikappolitiken i
Finland på tre centrala principer; rätt till likabehandling, rätt till delaktighet och rätten till
nödvändiga tjänster och stödåtgärder. (Social- och hälsovårdsministeriet, 2006).
Likabehandling är en viktig mänsklig rättighet som tillhör alla. De mänskliga rättigheterna
är universella rättigheter som är inskrivna i internationella människorättskonventioner. Den
viktigaste tanken i människorättstänkandet är principen om icke-diskriminering. Det är
statens ansvar att se till att detta tillgodoses, men också den privata sektorn har en skyldighet
att fungera på ett sådant sätt som främjar likabehandling. (Social- och hälsovårdsministeriet,
2006).
Personer med funktionsnedsättning har lika rätt till delaktighet i enlighet med sina resurser.
Delaktigheten förutsätter att de deltar i all planering, allt beslutsfattande och alla insatser
som berör dem. Dessutom skall personer med funktionsnedsättning bemötas positivt och
deras behov skall vägas in samt begränsande hinder skall identifieras, förutses och tas bort.
Genom att ta hänsyn till förutsättningarna för delaktighet säkerhetsställer man
funktionsnedsattas delaktighet också i vardagen. (Social- och hälsovårdsministeriet, 2006).
Tillgodoseendet av jämlikheten för personer med funktionsnedsättning förutsätter att de har
samma rättigheter som andra medborgare utan funktionsnedsättning samt en verklig
möjlighet att delta i samhällslivet som fullvärdiga medborgare. Förutom att stödja
tillgängliga lösningar organiserar man också tjänster och stödåtgärder som är nödvändiga
för personer med funktionsnedsättning. Genom tjänsterna och stödåtgärderna minskar man
de olägenheter som funktionshinder kan orsaka samt stärker självbestämmanderätten och
möjligheten till ett självständigt liv och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.
(Social- och hälsovårdsministeriet, 2006).
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Grundregeln är att de offentliga tjänsterna planeras så att de är anpassade för alla och miljön
planeras så att den är tillgänglig för alla. Om inte det stöd som de allmänna tjänsterna ger
inte är tillräckliga ordnas specialtjänster såsom boende, hjälpmedel, färdtjänst och
tolkningstjänster. Målet är att stödja handikappade personers arbets- och funktionsförmåga
samt egen aktivitet. (Social- och hälsovårdsministeriet, 2006).
Meningen är att de tjänster och stödåtgärder som kommunerna ordnar skall underlätta
vardagen för personer med funktionsnedsättning. Kommunerna är ansvariga för att ordna
största delen av handikapptjänsterna. Men detta kan variera då kommunerna har olika
ekonomiska förutsättningar samt tolkning av relevant lagstiftning kan variera. I statsrådets
redogörelse

om

handikappolitiken

2006,

framkommer

det

att

personer

med

funktionsnedsättningar själva upplever att det är svårt att få den service som de behöver på
grund av skillnaderna som förekommer kommunvis.
Som nämnt ligger huvudansvaret för handikappolitiken förnärvarande på kommunerna, det
vill säga den offentliga sektorn. Dock kommer SOTE reformen att träda i kraft och
genomföras den 1 januari 2023. Kommunerna kommer då att bli välfärdsområden som ska
ansvara för hela den offentliga social- och hälsovården i Finland. (Social- och
hälsovårdsreformen, 2021).
Tjänsterna finansieras till stor del av skattemedel samt statsandelar från staten som stödjer
de förnärvarande kommunerna. Ett av målen som har med den dagsaktuella kommun- och
servicestrukturreformen att göra har varit att utveckla handikappservicen och garantera
finansieringsgrund även i framtiden. Men förutom staten och kommunerna så bidrar också
olika handikapporganisationer genom att exempelvis erbjuda tjänster som den offentliga
sektorn anlitar som köptjänst. Penningautomatföreningen är också delvis med genom att
handikapporganisationer ofta får stöd från den. (Hästbacka, 2010).

3.5 Aktuell lagstiftning
Personer med funktionsnedsättning har rätt till service som i första hand ordnas enligt
socialvårdslagen (30.12.2014/1301). Syftet med socialvårdslagen är enligt 1§ att främja och
upprätthålla välfärd och social trygghet, man vill minska ojämlikhet och främja delaktighet.
Alla skall ha rätt till behövlig, tillräcklig och högklassig socialservice men också andra
åtgärder som främjar välfärden. Genom socialvårdslagen vill man också främja
klientorienteringen och klientens rätt till god service samt gott bemötande inom
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socialvården. Genom lagen vill man även förbättra samarbetet mellan socialvården och
kommunernas olika sektorer men också andra aktörer.
Om tjänsterna enligt socialvårdslagen eller annan lag inte är tillräckliga eller passande,
ordnas tjänsterna enligt lagen och förordningen om service och stöd på grund av handikapp,
det

vill

säga

handikappservicelagen

och

handikappserviceförordningen.

Enligt

handikappservicelagen (3.4.1987/380) 1§ är syftet att främja förutsättningarna för personer
med funktionsnedsättning att kunna leva och vara verksamma som likvärdiga medlemmar
av samhället. Genom lagen vill man också förebygga och undanröja olägenheter samt hinder
som funktionsnedsättningen kan medföra.
Lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977), även kallad
specialomsorgslagen, har som syfte att främja funktionsnedsatta personers möjligheter att
klara av det dagliga livet i samhället. Genom lagen vill man också hjälpa personen att
självständigt förtjäna sitt levebröd men också integreras i samhället samt säkra den vård och
annan omvårdnad som behövs.
Specialomsorgerna är menade för personer som på grund av medfött eller som i
utvecklingsåldern fått en sjukdom, defekt eller skada som sedan har hindrat eller stört
utvecklingen eller sina psykiska funktioner och som inte fått stöd eller service genom någon
annan lag. Olika stöd som hör till specialomsorger är bland annat placering i arbete,
ordnande av bostad och annan motsvarande till anpassning i samhället syftande verksamhet,
men också hälsovård, handledning och rådgivning och så vidare. (Lagen angående
specialomsorger om utvecklingsstörda).
År 2016 gjordes en del ändringar i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda.
Ändringarna i lagen trädde i kraft 10.6.2016, samtidigt som FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning trädde i kraft i Finland. Ändringarna bestod bland
annat av att självbestämmanderätten fick mera utrymme. Detta skall främja att personer med
funktionsnedsättning skall ha större möjligheter att leva självständigt. (Social- och
hälsovårdsministeriet, 2017).
I och med den starka självbestämmande rätten skall man som yrkesperson beakta de
önskemål, åsikter och individuella behov som personen i fråga behöver när man ordnar
tjänsterna. Personer med funktionsnedsättning skall få vara delaktiga och fatta beslut om sitt
eget liv och de skall även kunna påverka besluten som tas. I lagen framkommer det att
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välmående, hälsa och säkerhet för personer med funktionsnedsättning skall uppehållas och
främjas. (Social- och hälsovårdsministeriet, 2017).
Även människovärdet betonas i de nya ändringarna. All service som ordnas skall ordnas på
ett sådant sätt att det inte kränker någons människovärde. Respekt måste ges till allas
övertygelser och privatliv. Varje person som går under specialomsorgslagen skall ha en
service- och vårdplan där man skriver in alla de åtgärder som skall vidtas för att stödja
personer med funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv och bestämma över sitt eget
liv. (Social- och hälsovårdsministeriet, 2017).
Enligt Finlands grundlag skall sysselsättning främjas och verka för att alla skall tillförsäkras
ett arbete. Detta gäller således personer med intellektuell funktionsnedsättning. Att främja
avlönat arbete för personer med intellektuell funktionsnedsättning kan göras på flera sätt,
bland annat genom kommunernas arbetsträningstjänster och med hjälp av tjänster och
stödinsatser som beviljas av arbetskrafts- och näringsbyråer. (FDUV, 2018, s. 11.).
Enligt specialomsorgslagen 35§ skall det ordnas om möjligt arbetsträning för den som är i
behov av specialomsorg. Arbetsträning är att en arbetssökande eller arbetstagare har ett stöd
i form av en arbetskonsulent eller en annan stödperson med annan titel, som sedan handleder,
stödjer och ger råd vid sysselsättningen i det avlönade arbetet. Arbetsträningen pågår så
länge som det är nödvändigt under hela anställningsförhållandet. Arbetsträning kan erbjudas
av ett verksamhetscenter eller någon annan enhet som producerar funktionshindertjänster.
(FDUV, 2018, s. 11.).
I lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice står det att arbetskrafts- och
näringsbyråerna har möjlighet att ”bevilja arbetsgivare lönesubvention och stöd för
specialarrangemang på arbetsplatsen för att främja en arbetslös person med intellektuell
funktionsnedsättning att sysselsättas i avlönat arbete.” (FDUV, 2018, s. 12.).
Vidare framkommer det i FDUV:s socialskyddsguide att ungdomsgarantin gäller unga
personer med intellektuell funktionsnedsättning. ”Alla unga under 25 år och unga arbetslösa
personer mellan 25 och 29 år som utexamineras inom ett år, erbjuds alternativ som eventuellt
skulle passa bäst för deras tillvaro senast inom tre månader från det att arbetslösheten börjar.”
(FDUV, 2018, s. 12.). Syftet är att sträva efter förbättrade förutsättningar för de unga att
sysselsättas genom exempelvis utbildning, arbetsprövning, lönesubventionerat arbete eller
rehabilitering. (FDUV, 2018, s. 12.).
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Socialskyddsguiden (2018) upplyser också om diskrimineringslagen, där det står att ”ingen
får diskrimineras i arbetslivet på grund av funktionsnedsättning. Vid behov skall
arbetsgivaren vidta särskilda åtgärder eller så kallade anpassningar, för att en person med
funktionsnedsättning skall få tillträde till arbete och kunna klättra i arbetslivet.” (FDUV,
2018, s. 12.).
Fortsättningsvis står det i socialskyddsguiden att på arbete i anställningsförhållanden, som
genomförs av personer med funktionsnedsättning tillämpas arbetsavtalslagen samt annan
lagstiftning så som lagen om kollektivavtal, arbetstidslagstiftning, semesterlagen,
arbetsskyddslagen och lagen om företagshälsovård. Lönen som betalas ut för arbete i
anställningsförhållande och andra villkor som gäller arbetet skall följa arbetslagstiftningen
och de kollektivavtal som gäller för arbete i fråga. (FDUV, 2018, s. 12.).
I det nya regeringsprogrammet som leds av Sanna Marin ingår en reform av social och
hälsovården, SOTE-reformen. Det är en reform av social – och hälsovårdstjänster och deras
konstruktion. Som tidigare nämnt så ansvarar kommunen för ordnandet av social – och
hälsovården men i framtiden är tanken att välfärdsområden kommer att ansvara för att varje
person får de social – och hälsovårdstjänsterna som behövs. Fokuset i reformen kommer
vara människoperspektivet vilket betyder att när samhället förändras måste också tjänsterna
göra det. (Social- och hälsovårdsreformen, 2018).
Meningen med SOTE – reformen är att alla människor skall få högkvalitativa social – och
hälsovårdstjänster på lika villkor samt att minska på skillnaderna i hälsa och välfärd.
Tillgången på yrkeskunnig arbetskraft skall tryggas, säkerheten skall förbättras och
tillgodose de utmaningar som förändringarna i samhället för med sig. Tjänsterna kommer i
huvudsak att vara offentliga men de kompletteras på samma sätt som tidigare av privata
aktörer och organisationer. (Social- och hälsovårdsreformen, 2021).
I samband med reformen skall en ny lag om funktionshinderservice stiftas. Den nya lagen
kommer att bestå av bestämmelser om särskilda tjänster inom socialvården för personer med
funktionsnedsättning. I och med detta kommer lagen om handikappservice och
specialomsorgslagen att upphävas. Syftet är i enlighet med regeringsprogrammet och baserar
sig på att de individuella behoven hos personer med funktionsnedsättning i fortsättningen
skall beaktas bättre. Lagen föreslås att träda i kraft 1 januari 2023. (Social- och
hälsovårdsministeriet, 2021).
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4 Arbetsmarknaden och funktionsnedsättning
Syftet med denna litteraturöversikt är att besvara frågorna; vad har förtjänstarbete för
betydelse

för

personer

med

arbetsmarknadsdeltagande

bland

funktionsnedsättning?
personer

med

Hur

avviker

funktionsnedsättning

nivån
från

på

övriga

befolkningens deltagande och vilka är orsakerna till detta? samt vilka lösningar för att
minska denna skillnad kan identifieras i litteraturen och forskningen? I detta kapitel kommer
dessa frågor att besvaras.

4.1 Arbetets betydelse
Med en anställning så kommer det flera saker som är värdefulla för ens persons liv, till
exempel inkomst, autonomi, social inkludering, sociala relationer samt social status. En
arbetsplats ger en något att vara stolt över och det ökar även välmående samt förbättrar
personens livskvalitet. (Lysaght, Petner-Arrey, Howell-Moneta & Cobigo, 2017).
Lönen ger en möjlighet att försörja sig själv samtidigt som det leder till ekonomisk stabilitet
och möjlig självständighet. Det kan även ses som ett socialt ansvar att ha ett arbete. Det beror
på att personer stöder den nationella ekonomin genom sitt arbete genom att minska
belastningen på offentlig budget och service. (Engeset, Söderström & Vik, 2015).
Lindqvist (2009) skriver att utbildning och arbete är en väsentlig roll i unga personers liv
med funktionsnedsättning, det beror inte enbart av att de materiella livsmöjligheterna
påverkas, utan också för att erfarenheterna av denna helhet formar unga funktionsnedsatta
personers identitet och självbild. Övergången mellan ungdoms- och vuxenlivet är strategiskt
betydelsefullt och formar det framtida livsloppet.
Det är den rådande synen på funktionsnedsättning som styr möjligheterna inom utbildning
och arbetsmarknad. Tittar man på funktionshinder efter de individuella konsekvenserna av
sjukdomar, skador, brister och ser funktionshindrade som offer för olyckliga händelser, blir
samhällets respons något helt annat än om man tittade på funktionshinder som brister och
hinder i samhällsorganisationen. Det finns likväl goda orsaker till att använda komponenter
av båda dessa perspektiv, i och med att det tydligt att funktionshinder kan ses som en social
konstruktion. (Lindqvist, 2009).
Bio-fysiska synpunkter är av betydelse för att förstå människors funktionsnedsättningar,
men i det är i sociala sammanhang som funktionshinder kommer till och får konsekvenser
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för dessa människors livsvillkor. Människors funktionshinder är konsekvenser av de
samhällen som vi lever i, med dess risker i arbetsmiljö, livsstil och så vidare. (Lindqvist,
2009).
Under de senaste decennierna har ett globalt intresse vuxit fram mer och mer för att stödja
personer med funktionsnedsättning att delta i större utsträckning i samhället och i samband
med det har sysselsättningen av personer med funktionsnedsättning fått mer
uppmärksamhet. Europeisk och internationell funktionshinderspolitik, speciellt EU:s
direktiv om likabehandling i arbetslivet och FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning, siktar arbetsgivare på att utesluta diskriminering och att ordna
likabehandling i alla former av anställning i en inkluderande samt tillgänglig arbetsmiljö.
(Kuznetsova, 2016).
Holmqvist (2008) skriver att statligt sponsorerade interventioner för integrering av personer
med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden understöds av internationella organisationer
som den internationella arbetsorganisationen av FN, WHO och EU. Det finns också enskilda
myndigheter, lobbyorganisationer och kommersiella industrier i många länder som
sponsorerar

program

för

integrering

och

empowerment

av

personer

med

funktionsnedsättning i samhället genom arbete.

4.2 Dagens uppfattning om funktionsnedsättning på arbetsmarknaden
Forskningen som finns om funktionsnedsättningar och arbetsliv är ett starkt eftersatt område.
Ofta handlar forskningen som finns om andra aspekter än just funktionsnedsättning i
samband med arbetslivet. Men det som finns konstaterat är att vuxna personer med
intellektuell funktionsnedsättning har en mycket mindre möjlighet att få ett arbete. De två
främsta orsakerna till att en så stor del av arbetsgivarna inte vill anställa personer med nedsatt
arbetsförmåga är brist på kunskap och låga förväntningar på personens arbetsprestation. På
grund av brist på kunskap om funktionsnedsättningar så föds synen fram att ett handikapp
eller en funktionsnedsättning är något negativt. Man förknippar funktionsnedsättning med
arbetsoförmåga och gör således en reflexmässig kategorisering av personen. Ofta ser man
personer med funktionsnedsättningar som ett kollektiv istället för att se dem som individer
och utgå från deras individuella kompetens. (Ineland, Molin, & Sauer, 2009).
EU har kommit ut med en ny strategi för rättigheter för personer med funktionsnedsättning
för åren 2021–2030. I den framkommer det att trotts rätt till ordinarie yrkesutbildningar
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hänvisas en mycket stor andel unga med funktionsnedsättning till särskilda yrkesskolor.
Detta är en följd av den allmänna bristen på tillgänglighet och skälig anpassning. Dessutom
får inte elever med funktionsnedsättning tillräckligt med stöd i vanliga skolmiljöer.
Växlingen till den öppna arbetsmarknaden är svårare än från den ordinarie skolan. Tillika är
deltagandet i vuxenutbildningar bland personer med funktionsnedsättning lägre än bland
personer utan funktionsnedsättning. (Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för
sysselsättning, socialpolitik och inkludering, 2021).
Personer med funktionsnedsättning har oftast en svagare ställning på arbetsmarknaden än
personer utan funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning är ofta sysselsatta i
mindre utsträckning, de har sämre arbetsvillkor och har en benägenhet att större utsträckning
ha enformiga och fysiskt olämpliga arbeten. (Lindqvist, 2009).
Personer med funktionsnedsättning och dras deltagande på arbetsmarknaden stöds nästan till
viss del enbart genom till exempel av yrkesrehabilitering, lönesubventioner och
kompensation till arbetsgivare för olika special arrangemang som behövs. För många
personer med funktionsnedsättning är arbetsmarknadsdeltagandet endast tillgängligt genom
ett upplägg där lönen bara är en symbolisk summa. (Hästbacka & Nygård, 2019).

4.3 Statistik
Enligt VAMLAS rapport från 2017 så har 16–20 procent av världens befolkning någon form
av fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsnedsättning, långvarig sjukdom etcetera, som
begränsar deras aktivitet. Om man tittar globalt så har ungefär en miljard människor någon
form av funktionshinder som begränsar deras liv. (Jaakola , Leinonen , & Tarvainen, 2017)
Tittar man på Finland så har hela 55 procent minst en funktionsnedsättning eller sjukdom
som påverkar deras arbete någon gång i livet. När man räknar ihop personer med
funktionsnedsättning, deras familjer och deras nätverk är talet 53 % av befolkningen.
Uppskattningsvis är det lite mindre än en procent av befolkningen rör sig med rullstol eller
med rullator och sex procent av de personer som har funktionsnedsättning. Det innebär att
ungefär 45 000 finska människor behöver till exempel en hiss, en ramp eller lite större
utrymmen än vanligt för att uträtta ärenden eller för att arbeta. Ofta är det tillgängligheten
som är anledningen till att en produkt inte köps eller en tjänst blir outnyttjad. (Jaakola et al.
2017).

26
Uppskattningsvis

finns

det

ungefär

70 000

fullt

arbetsföra

människor

med

funktionsnedsättning i Finland, varav bara 60 procent har ett arbete. Dessutom är
arbetsdeltagandet för denna grupp lägre i Finland än i något annat europeiskt land. Sen finns
det också andra människor, till exempel människor med invalidpension som skulle kunna
delta i arbetslivet om arbetsförhållandena förändrades och att arbetet anpassades efter dessa
människor. (Jaakola et al. 2017).
Ungefär två procent av personer med intellektuell funktionsnedsättning har ett lönearbete,
tittar man på USA så har de en motsvarande siffra på 10 procent. En stor del av de personer
som har en intellektuell funktionsnedsättning är på daglig verksamhet med utlokaliserat
arbete med flitpeng istället för normal lön. (Jaakola et al. 2017). En flitpeng ligger på mellan
0–12 euro per dag men i genomsnitt 5 euro per dag. (Verneri.net, 2020). Det uppskattas att
90 procent av personer med autismspektrum är arbetslösa. (Jaakola et al. 2017).
I Sverige var sysselsättningsgraden år 2020 för personer med funktionsnedsättningen 67
procent, jämfört med 77 procent i befolkningen totalt. Bland personer med
funktionsnedsättning som har till följd nedsatt arbetsförmåga, var andelen sysselsatta 52
procent och andelen arbetslösa bland personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga var 17 procent. Tittar man på den totala procenten av arbetslösa 2020 så låg
arbetslösheten på 9 procent och då gäller det hela befolkningen även personer med
funktionsnedsätting. (SCB, 2020).
Om man också tittar på arbetstiden så är andelen längre bland personer som har
funktionsnedsättning som arbetar heltid jämfört med den övriga befolkningen totalt. 70
procent av de sysselsatta med funktionsnedsättning arbetar heltid och bland personer med
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga är det 58 procent som arbetar heltid.
77 procent av Sveriges totala befolkning arbetar heltid. En gemensam nämnare är att andelen
kvinnor med eller utan funktionsnedsättning arbetar heltid i lägre utsträckning än män.
(SCB, 2020).
Genom erfarenhet så har det framkommit att arbetsengagemanget och arbetsmotivationen är
speciellt stark för personer med funktionsnedsättning. (Jaakola et al. 2017) ( Lysaght, PetnerArrey, Howell-Moneta, & Cobigo, 2017).
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4.4 Orsaker till lågt deltagande på arbetsmarknaden bland personer
med funktionsnedsättning
En funktionsnedsättning kan vara synlig, dold, tillfällig eller övergående och konstant eller
bestående. Trotts styrdokument från både FN, nationella handlingsplaner och visioner om
rättigheter som utgår från enskilda kommuner och regioner som baserar sig på delaktighet
för alla människor i samhället så exkluderas personer med funktionsnedsättningar från full
delaktighet. Detta är inget ovanligt och sker på daglig basis i samhällen över hela världen.
Detta leder till att personer med funktionsnedsättningar ofta utestängs både från den öppna
arbetsmarknaden, objektiv exkludering, och från möjligheter till sociala relationer med andra
människor, subjektiv exkludering. Den objektiva och den subjektiva exkluderingen har visat
sig höra ihop med människors fattigdom i världen. (Hallberg & R.M Hallberg, 2015).
Enligt Hallberg och R.M Hallberg (2015) så är arbetssituationen bättre än förr men trotts det
har personer med funktionsnedsättning fortsättningsvis svårare att få anställning. Detta beror
exempelvis på att funktionsnedsatta personer har svårare att hävda sig i konkurrensen om
arbete, och om de väl får en anställning har de betydande svårigheter att bli en del av det
sociala sammanhanget som råder på arbetsplatsen. De har fortsättningsvis svårare att bli
accepterade av personer utan funktionsnedsättning.
Negativa attityder är vanligt förekommande fenomen på många arbetsplatser. Lindqvist
(2009) framhåller att nedvärderande attityder som går ut på att personer med
funktionsnedsättning och deras förmågor är underskattade. Förutom det så kan det även
läggas krav och förväntningar på funktionsnedsatta som enbart grundar sig i rädsla, ignorans
och missförstånd. Som konsekvens av allt detta så har många unga funktionsnedsatta
personer negativa förväntningar och förhoppningar om att kunna få ett intressant och
utvecklande arbete.
Bland arbetsgivare förekommer det även oro över företagsproduktivitet vilket leder till att
de ser över de anställdas prestationer. Dessutom har hög konkurrens och teknisk utveckling
lett till högre förväntningar på sina anställda som sedan leder till högre prestationsstandarder,
vilka kan vara svåra att uppnå för personer med funktionsnedsättning. Detta medför att
arbetstagare med funktionsnedsättning ses som mindre kompetenta än anställda utan
funktionsnedsättning. (Nota, Santilli, C. Ginevra, & Soresi, 2014).
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Särbehandling kan innebära både positiva och negativa saker. Norstedt (2016) skriver i sin
artikel att flera personer som intervjuades att de upplevde sig särbehandlade av sina
arbetsgivare och kollegor. De kunde till exempel framträda genom att de inte fick
löneförhöjning men också genom medlidande och rädsla samt ibland rentav elakhet. Många
av respondenterna så vågade inte berätta om sina funktionsnedsättningar utan dolde dem för
att slippa bli särbehandlade på sina arbetsplatser. De vill inte bli behandlade eller bemötta
annorlunda.
Norstedt (2016) beskriver också hur många personer med funktionsnedsättning pressar sig
hårt gentemot sin funktionsnedsättning genom att medicinera och/eller arbeta för mycket
samt hur det kräver att de, för det mesta tillsammans med familjemedlemmar eller sin
partner, anpassar allt utanför arbetstid för att kunna orka arbeta. Följden av att gå över sina
begränsningar är ofta smärta eller trötthet. Detta blir en slags strategi för att bibehålla sin
självbild som det ”normala”. De ”normala” avses de som inte på ett negativt sätt avviker
från de speciella förväntningarna det här gäller. (Norstedt, 2016).
I medicinsk sociologi har tagit fasta på en del diagnoser eller funktionsnedsättningar och
beskrivit dem som stigmatiserande på grund av att de ses som en avvikelse från en normalitet
baserad på fysisk och psykisk autonomi och förmåga. Stigmat kan även handla om
funktionsnedsättningar som medför nedsatt arbetsförmåga och som inte syns kan tolkas som
att det handlar om en arbetsovilja hos personen. Det betyder att det inte räcker med att ingå
i produktivitet eller lönearbete för att leva upp till normaliteten. Man måste också visa sin
arbetsvilja för att inte ifrågasättas som arbetsovilliga av andra på arbetsplatsen. (Norstedt,
2016).
Andra exempel på orsaker som minskar deltagandet på öppna arbetsmarknaden är brist på
tillgång till arbetsplatser och byggnader, andra hinder som rör rekrytering, befordran,
lönesättning, kompetensutveckling eller krav som är irrelevanta för att utföra arbetet.
(Lindqvist, 2009).

4.5 Åtgärder för ökat deltagande på arbetsmarknaden
Det är viktigt att man riktar in uppmärksamheten på personens egna kompetenser och
utvecklingsmöjligheter i stället för att fokusera på svårigheterna som förknippas med
funktionsnedsättningen. Enligt Abrahamsson (2006) är det mer lönsamt att utgå från
personens utgångspunkt för att sedan föra de anpassningar som krävs på arbetsplatsen.
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Fördomarna som finns om vilka yrken och vilka arbetsuppgifter som är passande och vilka
som inte är passande för personer med funktionsnedsättningar förändras och förnyas hela
tiden, enligt Sjöberg (2006).
Personer som har funktionsnedsättning men inte en nedsatt arbetsförmåga har arbete i lika
hög grad som befolkningen i övrigt, detta är i Sverige. Men de personer som har en
nedsättning i sin arbetsförmåga är arbetslösheten dubbelt så hög som bland dem med full
arbetsförmåga. Enligt Göranson (2006) så ser deltagandet på arbetsmarknaden olika ut för
personer med olika typer av funktionsnedsättning. Själva graden av funktionsnedsättningen
har stor betydelse. De som har högst sysselsättning i Sverige enligt Göranson (2006) är bland
annat hörselskadade, döva och synsvaga/blinda medan den lägsta sysselsättningen är bland
de personerna med psykiska funktionsnedsättningar och rörelseförhindrade.
Även utbildningsnivå, ålder och kön påverkar möjligheterna för sysselsättning bland
personer med funktionsnedsättning. Hög utbildning och ung ålder värderas precis som bland
övrig befolkning. Man kan inte påverka kön eller ålder men det kan man med
utbildningsnivån. Ett sätt för personer med funktionsnedsättningar att få en bättre
uppfattning om sin egen arbetsförmåga och anställningsbarhet är genom en högre
utbildningsnivå. (Göranson, 2006).
Insatser som görs för personer med funktionsnedsättning måste börja mycket tidigare. För
att nå de personer som föds med funktionsnedsättning och som i framtiden kommer att ha
svårt på arbetsmarknaden, så måste det börjas samlas in kunskap och göras individuella
uppföljningar redan i skolan. (Rottem Krangnes, 2016).
I Finland råder läroplikt vilket betyder att alla barn har rätt till grundläggande utbildning.
Det i sin tur betyder att barn har rätt till undervisning och att läsa sig men inte att de behöver
vara i en skola. Det viktigaste är att barnen får en den kunskap som finns i den grundläggande
utbildningens läroplan. På grund av att alla barn är olika och har olika förutsättningar skall
det finnas möjligheter till att få utbildning på den nivån som passar varje barn. Det skall även
finnas plats för olika människotyper och värderingar. (Munsterhjelm & Krook, 2014).
Det är utbildningsanordnaren som ansvarar för att det skall finnas möjligheter för barn med
funktionsnedsättningar eller specialbehov att få ett stöd i ett tidigt skede. Barnet och
föräldrarna skall informeras om vilka alternativ och lösningar som finns till hands och hitta
den bästa lösningen. Skolan är skyldig att ordna samarbete och diskussionen tillsammans
med familjen, lärare, rektor, speciallärare, skolkurator och annan skolpersonal samt
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eventuellt läkare och andra sakkunniga så som olika terapeuter och psykolog. Ett samarbete
kring barn med funktionsnedsättning är oerhört viktigt för att ge goda förutsättningar framåt
i livet. (Munsterhjelm & Krook, 2014).
I praktiken har det dock ibland visat sig vara utmanande och svårt att helt få individualiserat
stöd att fungera. Orsakerna till detta kan vara att ihop pusslandet av alla individuella behov
på ett jämlikt sätt och att skolan inte har tillräckliga resurser från utbildningsanordnaren.
Detta kan till exempel innefatta otillräckliga resurser för att anställa skolgångsbiträden. Sist
och slutligen är det utbildningsanordnaren som bestämmer vilket stöd och hur mycket stöd
barnet får. (Munsterhjelm & Krook, 2014).
Stödet som tillämpas i både förskoleundervisning och i den grundläggande utbildningen kan
delas i tre former; allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd. Det allmänna stödet
innefattar stödundervisning och specialundervisning på deltid. Alla elever har rätt till allmänt
stöd, det kan till exempel handla om att en elev tillfälligt blivit efter i studierna eller annars
behöver kortvarigt stöd för sin inlärning. Har barn svårigheter med sin inlärning eller
skolgång har hen rätt till stödundervisning på deltid partiellt med den övriga undervisningen.
I dessa situationer är det läraren som bedömer och beslutar om barnet behöver kortvarigt
stöd och stödundervisning. Barnets och föräldrarnas åsikt beaktas också. (Munsterhjelm &
Krook, 2014).
Behöver barnet flera stödformer eller regelbundet, långvarigt och mer individualiserat stöd
har barnet rätt till intensifierat stöd. I dessa fall utarbetas en plan för elevens lärande
tillsammans med barnet och föräldrarna. Läraren bedömer tillsammans med specialläraren,
rektorn och vid behov personal inom elevvården om barnet har behov av intensifierat stöd.
(Munsterhjelm & Krook, 2014).
Räcker inte det intensifierande stödet till så kan barnet ha rätt till särskilt stöd.
Utgångspunkten är att särskilt stöd också skall ordnas i närskolan och naturliga
undervisningsgrupper antingen på heltid eller deltid., men om det är bäst för barnet kan
utbildningen också ordnas i specialklass eller specialskola. I fall av särskilt stöd fattas ett
individuellt tidsbundet skriftligt beslut. Stödformer som omfattas av särskilt stöd är bland
annat specialundervisning, pedagogiska stödformer och elevvård så som anpassad läroplan,
skolgångsbiträde,

tolk,

undervisning

i

specialgrupp,

hjälpmedel,

alternativa

kommunikationsmetoder, anpassning av skolbyggnaden och skolgård samt transport till
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skolan. Beslut om specialundervisning kan påverka elevens möjligheter om fortsatta studier
i framtiden. (Munsterhjelm & Krook, 2014).
Den norska paraplyorganisationen Unge Funksjonshemmede (Unga funktionshindrade) har
implementerat en arbetssökandekurs för unga som genomgår en så kallad arbetsförklaring
eller som får någon form av hel eller partiell sjukersättning. Med andra ord personer som har
utretts eller som kommer att utredas för minskad arbetskapacitet. Många unga som deltar i
kursen har lågt självförtroende och några har svårt att skilja mellan sina funktionshinder och
deras personligheter. Många var heller inte redo för vare sig utbildning eller arbete utan
behövde i första hand engagera sig i aktivitet och sociala sammanhang. Flera av
kursdeltagarna som redan hade varit eller klassificerade som helt eller delvis
funktionshindrade fann att de avvisades av välfärdsorganen när de bad om arbetsrelaterad
hjälp. Det är viktigt att unga människor fortsätter att vara en del av ett socialt sammanhang
tillsammans med andra och att de deltar i regelbunden aktivitet, även om de tycker det är
svårt. (Rottem Krangnes, 2016).
Paraplyorganisationens, Unge Funksjonshemmede, rapport visar att vissa behöver en liten
knuff, andra behöver fler åtgärder och några har en väldigt komplex utgångspunkt som
kräver ett extremt flexibelt välfärdssystem. Fokus är dessutom ofta på vad som hindrar
snarare än vad personen redan är bra på. Konsekvenserna av detta är att många unga inte har
någon tro på sig själv som intressanta arbetssökande och hade synen att potentiella
arbetsgivare präglades av fördomar mot personer med funktionsnedsättning. Detta leder till
att unga inte söker jobb trots att ha ett jobb är vad de drömmer om. (Rottem Krangnes, 2016).
Rottem Krangnes (2016) lyfter experters påpekan av framgången av multiprofessionella
team med flexibla verktygslådor som inte bara finns tillhands för studieavbrott men också
för personer med funktionsnedsättning för att komma in i eller återgå till en anställning. I
Danmark har kommunala utbildningsguider sedan 2004 arbetat med att vägleda så många
unga som möjligt till utbildning och arbetstillfällen. De har mandat att engagera sig i ett
tidigt skede för att förhindra bortfall. Även OECD och EU har presenterat detta som ett
välfungerande system, tillsammans med systematiskt samarbete som finns mellan
mentalvårds- och arbetsmarknadsmyndigheterna i Nederländerna.
En annan grupp som borde inkluderas mera är arbetsgivarna. I dagens läge är det relativt få
arbetsgivare som ser inkluderingen av personer med funktionsnedsättning som en del av
deras sociala ansvar. Det finns potential att bygga vidare på men det är en förutsättning att
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arbetsförmedlingar inleder ett samarbete med arbetsgivare. Företagsledare lyssnar i första
hand på andra företagsledare och inte på politiker och forskare, därför är det viktigt att
arbetsgivare som har anställt personer med funktionsnedsättning hjälper till att belysa frågan
och informerar andra arbetsgivare. Det är också viktigt för personer som behöver anpassning
eller som kanske inte har haft arbete tidigare att bygga upp en god relation med sin
arbetsgivare och lära känna dem. (Rottem Krangnes, 2016).
Island är ett exempel där både arbetsgivare och fackföreningar är involverade i den
rehabilitering som erbjuds av offentliga välfärdsystemet, mycket mera än något annat
nordiskt land. Det finns också andra exempel i Norden och Europa på andra delar av
civilsamhället som bidrar med konkreta lösningar för inkluderande arbetsmarknad. Bland
annat KLAP – projektet som är under den danska Landsföreningen LEV. Det är en privat
riksförening för personer med inlärningssvårigheter och dessa hjälper till att skapa
arbetsplatser för personer med kognitiva funktionsnedsättingar. Torben Wind Jensen,
direktör för LEV, menar att KLAP visar att den ordinarie arbetsmarknaden kan fungera på
ett inkluderande sätt om olika parter samarbetar med rätt åtgärder. (Rottem Krangnes, 2016).
För att öka deltagandet på arbetsmarknaden skulle det behöva göras olika anpassningar. Till
exempel skulle arbetsplatserna kunna erbjuda mer flexibla arbetstider så att personen i fråga
kan ha möjlighet att hantera både sin hälsa och sina eventuella hälsoproblem för att hantera
tidsmässiga

hinder

till

följd

av

eventuella

mobilitetproblem.

Personer

med

funktionsnedsättning lider ofta av trötthet och sekundära sjukdomstillstånd på grund av sina
funktionsnedsättningar. Detta leder till att de ofta har en arbetskapacitet att bara arbeta
halvtid eller ha olika tidsbegränsade projektanställningar. För att uppnå detta behöver
arbetsgivarna en attitydförändring. (Hallberg & R.M Hallberg, 2015).
Arbetsgivare som sedan tidigare har erfarenhet av att anställa personer med
funktionsnedsättning tenderar att reagera mer positivt till anställningen och anställer
personer med funktionsnedsättning i högre grad än arbetsgivare med mindre erfarenhet.
Utöver kontakten med personer med funktionsnedsättning på arbetsplatser så är också
kvaliteten på interaktionen en annan nyckelfaktor till attitydförändringar. Så enligt
observationer var högre kvalitet på kontakt förknippad med mer positiva attityder, vilket
tyder på att positiva upplevelser leder till mindre ångest och fientlighet mellan grupper.
(Nota et al. 2014).
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Gustafsson, Prieto Peralta och Danermark (2014) beskriver tre teman som har växt fram ur
erfarenheten av att vara arbetsgivare för personer med funktionsnedsättningar. Det första
temat är arbetsgivarens attityd bildad av tidigare erfarenheter av personer med
funktionsnedsättning och hur erfarenheten påverkade det sociala ansvaret, precis som ovan
nämnts av Nota et al. (2014). Det andra temat handlar om matchen mellan arbetsplatserna
som anses lämpliga för personer med funktionsnedsättning och de personliga egenskaperna
som anses önskvärda för de tjänster som erbjuds och det tredje temat som handlar om
betydelsen

av

lönebidrag

som

skall

stimulera

anställning

av

personer

med

funktionsnedsättning och som möjliggör de nödvändiga anpassningarna som behövs på
arbetsplatsen för att anställa personer med funktionsnedsättning. (Gustafsson, Prieto Peralta,
Danermark, 2014).
Lönesubventioner kan ses som en morot i att anställa personer med minskad arbetskapacitet
och anpassningar ses som nödvändiga för att framgångsrikt genomförande av sådana
anställningsbeslut. I Gustafsson et al. (2014) artikel kommer det fram att alla tillfrågade
arbetsgivare såg lönesubvention som en kompensation för minskad produktivitet. Om ingen
lönesubvention erbjöds var det flera av arbetsgivarna som framhöll att de förmodligen inte
skulle ha anställt personen. Men däremot rapporterade arbetsgivare att om en person med
funktionsnedsättning hade rätt utbildning och/eller tidigare erfarenhet, kan de överväga
anställning. Lönesubventionerna skapade en viktig konkurrensfördel, särskilt inom små
företag för vilka en övergripande lönesänkning var oerhört viktig.
Ineland et al. (2009) beskriver en process som gör det möjligt för personer med
funktionsnedsättning att komma in på arbetsmarknaden, men också hur man hålls kvar på
den. Processen består av tre steg; att nå ett arbete, att få ett arbete och att behålla ett arbete.
Den första fasen, ”Att nå ett arbete”, syftar på att personen i fråga har en känsla av att den
har kapacitet och förmåga att utföra ett visst arbete samtidigt som dennes närstående och
professionella hjälpare är av samma åsikt. Stundtals är det genom en form av arbetsträning
som man når denna fas. (Ineland et al. 2009).
Den andra fasen, ”Att få ett arbete”, syftar på att man blivit anställd av en arbetsgivare.
Denna fas handlar inte om arbetsträning utan personen i fråga arbetsprövar i stället. Om
anställningen innefattar lönebidrag är tanken att lönebidraget skall minska vart efter och att
arbetsgivaren skall ta över och stå för utbetalningen av lön. Arbetsuppgifterna skall var
nödvändiga och det skall även vara oberoende av om personen som utför arbetsuppgifterna
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har en funktionsnedsättning eller inte. På så sätt anställs personen tack vare sina förmågor
och sin kompetens. (Ineland et al. 2009).
Tredje fasen, ”Att behålla ett arbete”, syftar på att personen vill arbeta och tycker sig ha
förmågan att arbeta. Under denna fas tar arbetsprövningen slut och oftast är det inte längre
lönebidrag som finansierar tjänsten något mer. I och med detta kan arbetstagaren få
löneförhöjning, fortbildning, en titel, företagshälsovård och så vidare. Arbetstagaren
betraktas som en betydelsefull del av sin arbetsplats. (Ineland et al. 2009).
Dock understryks det av författarna att denna process ofta är mera komplicerad för personer
med funktionsnedsättning än för personer utan funktionsnedsättning. Det krävs särskilt stöd
genom alla faser för att processen skall fullföljas. Personer med funktionsnedsättning och
deras deltagande på arbetsmarknaden stöds nästan till viss del enbart genom till exempel av
yrkesrehabilitering, lönesubventioner och kompensation till arbetsgivare för olika special
arrangemang som behövs. (Ineland et al. 2009).
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5 Avslutning
5.1 Slutsatser
Målsättningen med denna litteraturöversikt var att besvara tre frågor; vad har förtjänstarbete
för betydelse för personer med funktionsnedsättning?
arbetsmarknadsdeltagande

bland

personer

med

Hur avviker nivån på

funktionsnedsättning

från

övriga

befolkningens deltagande och vilka är orsakerna till detta? och vilka lösningar för att minska
denna skillnad kan identifieras i litteraturen och forskningen?
Tittar vi tillbaka i tiden så kan man säga att människor med funktionsnedsättning haft det
väldigt svårt. Lindqvist (2009) skriver om hur anstaltsvården hade en stor relevans för
personer med funktionsnedsättning under 1800-talet. Synen som då rådde baserade sig på
den medicinska modellen, vilket betyder att funktionsnedsättningen eller funktionshindret
grundar sig i en medicinsk kännetecknad sjukdom eller skada. Läror så som ärftlighetsläran
och degenerationsläran växte fram och sist kom lagen om sterilisering år 1935. (Tideman,
2000).
Under 1900-talet hade arbetsmoralprinciperna en stor roll. Arbetet sattes i fokus. Syftet med
all fattigvård och omsorgspolitik var att skapa förutsättningar för att så många som möjligt
av befolkningen att kunna arbeta för sin försörjning. Man ansåg även arbetet som en del av
rehabiliteringen av personer med funktionsnedsättning. (Tideman, 2000). Det var kring 1950
talet som man kan börja se att synen förändras och man försöker få in personer med
funktionsnedsättning på arbetsmarknaden genom olika stödåtgärder så som utbildning,
omskolning, skyddad sysselsättning och så vidare. (Lindqvist, 2009).
Idag ser det till stor del annorlunda ut. Finland undertecknade år 2007 FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning och dess fakultativa protokoll samt år
2016 godkände Finlands riksdag regeringens proposition om ratificering av konventionen.
Meningen med konventionen är att främja, skydda och säkerhetsställa de mänskliga
rättigheterna och grundläggande friheterna för alla människor med funktionsnedsättning och
främja respekten för deras medfödda värde.
Trots detta så misslyckas samhället med att inkludera personer med funktionsnedsättningar
på den öppna arbetsmarknaden. Överlag är arbetsgivare i teorin positiva till att anställa
personer med funktionsnedsättningar, men trotts det står personer med funktionsnedsättingar
utanför. Förklaringarna till det är många, bland annat kan det bero på att kostnader som är
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förknippade med anpassningar av lokaler relaterade till behov hos personer med
funktionsnedsättningar samt okunskap och fördomar om funktionsnedsättningar vilket leder
till negativa attityder och inställningar.
Om man tittar på siffror från både Finland och Sverige så är sysselsättningsgraden mindre
bland personer med funktionsnedsättning i båda länder. Sverige har en lite högre
sysselsättningsgrad än Finland men fortfarande lägre än den övriga befolkningen. Men
varför är andelen lägre? Historiskt sätt så har situationen blivit bättre i flera avseenden, även
på arbetsmarknaden men det finns fortfarande mycket att arbeta med för att höja
sysselsättningsgraden och deltagandet.
För att personer med funktionsnedsättning skall inkluderas på den öppna arbetsmarknaden
behövs det ansträngningar av både individer och arbetsgivare. Tillsammans arbetar de för
att särskilja styrkor och förutsättningar för att sedan hitta handlingsstrategier om hurdant
stöd personen kan behöva för att klara av att uppfylla arbetsplatsens krav. Detta kräver att
arbetsgivaren skall vara flexibel för anpassningar och klara av att acceptera social mångfald.
(Hallberg & R.M Hallberg, 2015).
Tidigare forskning visar att hinder som personer med funktionsnedsättning kan stöta på när
de försöker ta sig in på arbetsmarknaden är bland annat att de inte har samma förutsättningar
som den övriga befolkningen, det är till exempel hård konkurrens om arbetsplatserna och då
är det ofta personer med funktionsnedsättning som faller, då de inte kan möta de strikta
kraven om produktivitet som arbetsplatsen kräver. Ett annat hinder kan vara den sociala
acceptansen på arbetsplatsen, personer med funktionsnedsättning har oftare svårare att bli
accepterade bland sina kollegor på grund av fördomar och dåliga attityder från övriga
anställda. Särbehandling är heller inte ovanligt och att bli behandlad annorlunda än övriga.
Andra hinder som finns är att arbetsplatsen inte vill stå för de kostnader som kan komma
med att måsta anpassa arbetsplatsens lokaler, anskaffandet av hjälpmedel eller att anställa
biträden/assistenter. Trotts lönesubventioner och ekonomiska bidrag anser många
arbetsgivare att det inte är värt det extra arbetet och extra kostnaderna i jämförelse vad de
får ut av anställningen i slutändan.
Arbetsgivarens roll är central. Enligt forskning är tidigare positiva erfarenheter av personer
med funktionsnedsättning en av anledningarna till att arbetsgivare är villiga att överväga
personer med funktionsnedsättningar för arbete, men för att anställning skall ske måste det
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också vara en bra matchning mellan rätt person och rätt arbete. (Hallberg, R.M Hallberg,
2015).
Att vara delaktig i arbetsgemenskapen har en viktig roll i integrationen och i social
inkludering. Ett antagande är att de allra flesta vuxna människor har en stor önskan om
oberoende, autonomi eller potential att ta hand om och ta ansvar för sig själv, att ha
ekonomisk trygghet samt att vara delaktig i sociala sammanhang. Samma önskningar finns
hos personer med funktionsnedsättningar. För att exempelvis nå några av dessa ovannämnda
önskemål är ett avlönat arbete en viktig förutsättning. (Hallberg, R.M Hallberg, 2015).
För att uppnå inkludering ska man analysera vad individen behöver arbeta på för att komma
närmare inkludering, att se både individens förutsättningar och de krav som ställs på
individen är styrande. (Cederlund & Berglund, 2014). Med olika interventioner försöker man
justera och påverka spänningsfältet som uppstår då individen inte kan uppfylla samhällets
krav eller förväntningar. Syftet med interventionen är att den skall leda från marginalisering
till integrering. (Madsen, 2006).
Detta kan ske genom att urskilja de hinder som individen stöter på och samtidigt hitta
handlingsstrategier som kan möjliggöra självförverkligande. Då man synliggör individens
kompetenser och ser över strategier för att överkomma svårigheter så ökar man individens
självkännedom, självförtroende och motivation. Detta underlättar eftersträvandet av en
lämplig arbetsplats. (Madsen, 2006).
Men det är viktigt att ha i åtanke att stödjande åtgärder skall i lika stor grad riktas mot hela
gemenskapen som mot den enskilda individen samt syftet är att utveckla individens
möjligheter till att delta i sociala gemenskaper obunden till deras särskilda behov. Med andra
ord är det inte bara personen i fråga med funktionsnedsättning som skall förändras då
relationen mellan individ och gemenskap blir konfliktfylld utan den sociala miljön skall
likafullt förändras. (Madsen, 2006).
Med detta sagt krävs det ansträngningar från båda sidor för att inkludering skall vara möjligt.
Personen med funktionsnedsättning arbetar tillsammans med professionella för att
identifiera sina förutsättningar och komma på handlingsstrategier samt hurdant stöd som kan
tänkas behövas för att besvara arbetsplatsens krav. Men arbetsplatsen skall också vara redo
att förändras och acceptera mångfald och dess värde. Personer med funktionsnedsättning
skall i lika stor utsträckning ha möjligheten att delta och att ha möjligheten till lärande och
utveckling i den sociala gemenskapen.
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Till exempel att höja utbildningsnivån bland personer med funktionsnedsättning i ett tidigt
skede är en central utgångspunkt för att möjligheterna för inkludering på arbetsmarknaden
skall höjas. I dagens samhälle är utbildning en av de saker som i allra högsta grad påverkar
anställningsmöjligheterna samt för att ge de bästa förutsättningarna borde insatserna börja i
tidig skolålder genom identifiering och individuella uppföljningar för att sedan fortsätta
genom hela skolgången.
Finland har idag en relativt utarbetad strategi för stödet i förskoleundervisning och
grundutbildningen som innefattar tre stödformer; allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt
stöd. Dessvärre täcker inte detta till utan det hänger även mycket ihop med resurser och
tillgångar. Problem som uppstår är bland annat brist på resurser för att anställa
skolgångsbiträden som många gånger skulle kunna ha spelat en stor roll för barn i stora
klasser men som behöver extra tillsyn och hjälp.
Tittar man på fortsatta studiemöjligheter i Finland då det gäller specialundervisning och som
personer med funktionsnedsättning kan söka till är det mycket begränsat. Det som erbjuds
är ofta inom trä-, textil- och verkstadsarbete, hotell och restaurang och fastighetsskötsel. En
utbredd syn samt förutfattad mening är att personer med funktionsnedsättning enbart kan
utföra enformiga och repetitiva arbetsuppgifter. Synen på vilka arbetsplatser eller
arbetsuppgifter som är lämpliga och inte borde förnyas, vilket de ständigt gör. Men det råder
fortfarande föråldrade åsikter om låga förväntningar om personer med funktionsnedsättning
och vilka arbetsuppgifter de klarar av. (Ineland et al. 2013).
Personer med funktionsnedsättning kan genom olika stödformer inkluderas i arbetslivet, till
exempel stödformer så som lönesubventioner, assistenter, hjälpmedel och anpassning av
arbetslokaler och arbetsplatser. Andra saker som skulle kunna göras är att erbjuda flexiblare
lösningar på arbetstiden. Det gäller då för arbetsgivaren att man är öppen och accepterande
för att detta men skulle utvecklingen gå åt detta håll och arbetsgivare skulle bli mer positiva
till sådana här anpassningar skulle vi se en ökande delaktighet på den öppna
arbetsmarknaden.
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5.2 Slutdiskussion
Mitt resultat svarade på de frågeställningar jag ställde och jag fick ett bredare perspektiv på
hur den finska samhälleliga situationen i kombination med den rådande synen på
arbetsmarknaden ser ut genom litteraturen och forskningen. Det som jag uppfattade som
relativt bristfälligt var att det inte fanns så mycket forskning som jag trodde det skulle finnas
och mycket fokuserade mera på deltagande i arbets- eller dagcenter i Finland och inte så
mycket på specifikt öppna arbetsmarknaden.
Litteraturen och forskningen som jag använde mig av var mycket varierande och jag försökte
avgränsa mig främst på Finland men också övriga Norden.
Resultatet visar tydligt att fokus borde ligga på att förändra attityder i samhället och att
inkludera både arbetsgivare och arbetstagare i omformandet av arbetsmarknaden. Fokus
borde ligga på att identifiera styrkor och resurser i stället för att poängtera svagheter och
brister på medel.
Personer med funktionsnedsättning skall redan från tidig ålder ges samma förutsättningar
som alla andra i samhället att delta i förskola, grundskola och fortsatta studier för att trygga
sina möjligheter i framtiden till att få ett arbete på öppna arbetsmaranden om det är vad
personen i fråga vill. Möjligheten skall trotts allt finnas.
Genom rätt stöd och snabb och fungerande hjälpmedelsförsörjning samt fungerande
arbetsförmedling ska en person med funktionsnedsättning kunna göra samma insatser som
övriga individer i samhället i arbetslivet. Detta är något som måste fästas i
arbetsmarknadspolitiken.
Det som även var en ögonöppnare för mig var att allting i själva verket finns nerskrivet i
konventioner, lagar och förordningar och då menar jag att vetskapen om alls är lika värde
och allas rätt till arbete finns men att det ändå fallerar i ett välutvecklat land som Finland
trotts allt är oförlåtande.
Genom att öppna upp arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning skulle öka
medvetandet och möjligheterna för arbetsgivarna att tillåta sig själva att förändra sina
attityder och bli motbevisade de fördomar som existerar i dagens samhälle. Personer med
funktionsnedsätting skulle få visa vad de klarar av och att även de har ett eget värde. Det
skulle tillåta dem att bygga upp sin tillvaro och få dem att känna att deras vardag är
meningsfull och att deras arbete uppskattas.
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Som jag nämner i början av kapitlet är att det finns relativt lite forskning kring
funktionsnedsättningar och arbetsliv. Jag skulle gärna se att man fortsätter att forska kring
metoder som kan öka delaktighet i arbetslivet och också mer djupgående forskning i
effekterna av att anställa personer med funktionsnedsättning. Med det menar jag att vad har
det gett för effekter för samhället, arbetsgivaren samt arbetstagaren.
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