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Jobbet en friskfaktor
Mattias Ehns färska studie visar 
att det är viktigt att hålla kvar 
människor i arbetslivet. De som 
har jobb mår mycket bättre än de 
som har sjukersättning. SID 11

Samhället har 
misslyckats
Fyra av fem unga vuxna med 
intellektuell funktions ned sätt
ning saknar arbete. Det är alarm
erande, menar forskarna.  SID 12

Himmel eller helvete?
Bodil Jönsson, professor emerita, 
ifrågasätter lönearbete som 
garanten för både inkomst och 
existensberättigande. Hon vill se 
lagomarbete för alla. SID 15
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Titeln på Sara Granérs senaste seriealbum är 
lika rolig som besk. För vad är det vi förväntas 
leverera? Egentligen?

− Prestera är samma sak men känns mer 
negativt. Leverera är ett ord som låter lustfyllt 
och härligt och jag tror det är därför det 
används. För att dölja att det så ofta handlar om 
att prestera för någon annans skull. 

I boken beskriver Sara Granér arbetsmark
naden som en olycklig kärlek. Någon som tar 
och tar utan att ge tillbaks. Som ofta är extremt 
otrygg och underminerar ens självkänsla. 

− Min kritik handlar inte om arbetet i sig. 
Jag tror att människan i sitt väsen behöver vara 
kreativ, producera och samarbeta, både för sin 
egen skull och för att bära upp civilisationen 
som vi vill ha den. Men jag saknar ett samtal 
om vilken typ av arbete vi vill ska utföras.

Det finns en drastisk humor i Sara Granérs 
böcker. Men också ett stråk av melankoli.

− Jag försöker ta upp politiska frågor ur ett 
mer existentiellt perspektiv. Vad är ett liv? Vad 
är meningen? Vi pratar för lite om det.

Med texter som ”Ta mig till havet och 
gör mig till kund” och sviten ”Din stund på 
jorden”, som bilden till höger är hämtad ur, ger 
hon sitt bidrag till det samtalet.
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Jag vill inte dö, jag vill 
bara inte leverera
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REDAKTION & ADRESS

NÅGON SADE EN GÅNG: ”Allt vi människor behöver är 
någon att älska, något att göra och något att tro på”. 
Bortsett från behovet av livets nödtorft i form av mat 
och dryck, så ligger det en hel del i ovanstående mening. 
Innebörden av ”något att göra” kan dock utvecklas i det 
oändliga, speciellt om man ser det i filosofisk mening.  
I mer praktisk bemärkelse handlar det om att mötas, att 
känna sig behövd, att få bidra och finnas till i ett större 
sammanhang. Har vi då en ovillkorlig rätt till ett arbete? 
Nej, men enligt FN:s allmänna förklaring om mänskliga 
rättigheter förbinder sig medlemsstaterna att arbeta för att 
avskaffa arbetslösheten. Kanske ett strävansmål, men svårt 
i praktiken, med utgångspunkt från alla individers behov, 
förutsättningar och önskemål. 

Hur ser det då ut i Sverige för personer med funktions
nedsättning? Mycket olika givetvis, men vi kan konstatera 
att utvecklingen definitivt inte går åt rätt håll. En färsk 
FNrapport visar att arbetslösheten bland personer med 
funktionsnedsättning fördubblats sedan 2008. Detta trots 
ambitionen i regeringsformen om att ”arbete förhindrar 
och bryter utanförskap”. En ny studie från Högskolan i 
Halmstad visar också att 78 procent av landets unga vuxna 
med intellektuell funktionsnedsättning står utanför den 
ordinarie arbetsmarknaden. Vill vi ha det så i ett inklu
derande samhälle? Såklart inte, men hur hittar vi lösningar 
som gagnar såväl individen som samhället? Det handlar 

om flera samverkande åtgärder, men det är min 
övertygelse att inställningen till människors 

förmåga, vilja och kapacitet är avgörande. 
Att fokusera mindre på hinder och ned
sättning och mer på möjligheter. I Nor
damerika har jag upplevt ett större fokus 
på att skapa förutsättningar för både 
självständighet och delaktighet.  
Att få delta och bidra efter bästa för

måga är större och viktigare än att 
inte få möjlighet att bidra alls. 

ANSVARIG UTGIVARE Michael Karlsson
REDAKTÖR Anne Jalakas
REDAKTION Anne Jalakas, Ulrika Karlsson Greiff
GRAFISK FORM Helena Lunding Hultqvist, tecknar.nu
TRYCKERI Screen Print AB
UTGIVNING juni och december

Tidskriften ges ut av Mo Gård
Norralundsvägen 13
612 44 Finspång 
www.mogard.se

LEDARE
LEDNING

INNEHÅLL

Funkis nytt ord
Funkis är ett av nyorden 
på Språktidningens senaste 
lista. Det används både som 
adjektiv och substantiv om 
en person med funktions
nedsättning. Och förstås, 
i sammansättningar som 
”funkispolitik”.

Ny app för tåget
Tågprator 
heter 
Trafikverkets 
nya app 
för Iphone. 

Den ger information om 
ankomster och avgångar, om 
tåget är försenat och från 
vilket spår det går. Tågtavlan 
är en annan, men privat, app 
för samma ändamål.  

125 år
fyller Dövas Tidning i år. 
Själva födelse dagen är 3 juni 
men kalaset kommer att pågå 
under hela året, bland annat 
på Dövas dag i Göteborg  
1618 september.

Tecknad 
sportspegel
Sportspegeln, Sveriges 
största sportmagasin, tecken
språkstolkas numera och 
går att se live på söndagar 
klockan 19. Den ligger sedan 
kvar i två veckor. Det går 
också att se Sportspegeln 
teckenspråkstolkad i SVT24 
på måndagar.

NYHETER
KORTA

EFTERLYSES: Rättvisa vårdbidrag 

Den osynliga handen av Isaac Rosa
Ett antal personer har fått i uppdrag att arbeta 
inför publik. Muraren bygger en vägg och 
sömmerskan syr. Muren rivs när den är klar 
och sömmerskan sprättar upp de sömmar 
hon nyss sytt. Vad är detta? Ett arbete eller en 
konstinstallation? Och spelar det någon roll så 
länge personerna får betalt? 

Vi bara lyder – en berättelse om Arbetsförmedlingen  
av Roland Paulsen
En besk skildring av Arbetsförmedlingen. 
Roland Paulsen skriver in sig på förmedlingen 
men hamnar snabbt i konflikt med sina 
handläggare om åtgärder som han uppfattar som 
meningslösa. Han återvänder senare för att göra 
en sociologisk studie av ”funktionell dumhet”. 

Likabehandling, rättvisa och 
neutrala beslutsfattare. 

− DET ÄR VAD våra medlemmar 
ser som viktigast när det gäller 
vårdbidrag, säger Daniel Lakso, 
ordförande i DHB Västra.

En enkät bland medlem
marna visar att 15 av 38 
familjer i Västra Götalands
regionen men ingen i Jönköping 
och Halland hade fått fullt 
vårdbidrag, en ersättning för 
extra arbete eller kostnader för 
ett barn som är sjukt eller har 
funktionsnedsättning.

 − Många har upplevt själva 
ansökningsprocessen som job
big och besvärlig, säger Daniel 
Lakso. Om handläggaren på 
Försäkringskassan inte har 
förkunskaper om funktions
nedsättningar blir det extra 
krångligt, samtidigt som okun

skapen 
riskerar att 
påverka 
beslutet. 
Att vissa 
får fullt 
vårdbidrag 
tills barnet 
blir vuxet 
medan an
dra måste 

söka om ganska ofta upplevdes 
som orättvist. 

− Föräldrarna kräver samma 
bedömning i hela landet och 
samma bidragsnivå för samma 
diagnos. De vill att själva 
ansök ningsprocessen förenklas 
och att handläggarna inte bara 
är kritiska utan också ger stöd.

DHB samlar familjer med 
döva och hörselskadade barn 
samt barn med språk störning. 

Böcker om jobbet

Daniel Lakso

BESTÄLL KOSTNADSFRI PRENUMERATION 
genom att e-posta din adress till ifokus@mogard.se
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ATT HON GILLAR SIN dagliga verksamhet är inte 
att ta miste på. Ylva varvar arbetet på handels 
träd gården med jobbet på en gymnasie skolan i 
Finspång. Där ser hon bland annat till att eleverna 
får de tröjor med skolans tryck som de beställt.

Frågan om vad som är roligast går inte att 
svara på. Allt är kul. Inte minst att köra traktor. 
Ylva skrattar och säger att det är hon proffs på. 
Men det är inget fel på att rensa ogräs heller. Och 

det är kul med kompisarna. 
Omkring 45 brukare med funktionsned

sättning finns på Mo Gård LSS i Doverstorp i 
Östergötland. 

− Var och en har rätt till meningsfull syssel
sättning. En del tycker om att arbeta i grupp, 
andra vill sköta sig mer självständigt, säger Sussi 
Johannesson, specialpedagog på den dagliga 
verksamheten.

REPORTAGE
INBLICK

LSS i Doverstorp:

Arbetsglädje i fokus
Det går undan när Åsa Henningsson och Ylva Vesterberg fyller kruka efter 
kruka med späda plantor av Sommarljus, en skir perenn med fjärilsliknande 
blommor, som ska säljas i handelsträdgården. 
 − Det är så roligt här för ibland är vi ute och ibland inne. Vi får göra många 
olika saker. Och alla pratar teckenspråk, det är det som är så bra, säger Ylva.

  

 − För många är det viktigt att ha ett riktigt 
jobb. För andra handlar det mer om motion, 
hälsa och upplevelser. Hela tiden har vi fokus på 
samspel och kommunikation, det genomsyrar allt 
vi gör. Teckenspråket går som en röd tråd genom 
verksamheten.

Det är många trådar att hålla i och många 
scheman och individuella önskemål att snickra 
ihop för att hålla igång en verksamhet där ingen
ting är på låtsas. 

I Doverstorp finns även skapande verkstad, 
träverkstad, parkarbete och demonterings central. 
Där kämpar Anders Laestander med en tvättmas
kin. Han körde just fast men innan handledaren 
Mårten Thuresson hinner ingripa har Anton Ols
son ryckt in och hjälpt sin kompis till rätta.

Anton har nyligen bytt från Fixargruppen som 
bland annat åker runt och hämtar trasiga maski
ner till demonteringen. Han gillar att plocka isär 
grejer. 

 − Nu tar jag bort massor med skruvar, säger 
han. Det är jätteroligt! 

Demonteringen startades när en brukare 
ägnade nätterna åt att montera isär sin teve och 
dator. Kanske ville han bara se hur de såg ut 
inuti? Och skulle han sluta ha sönder dyra appa
rater om han fick möjlighet att demontera redan 
förbrukade prylar?

Mårten Thuresson åkte till tippen och bad att 
få låna några maskiner. Det blev en omedelbar 
succé.

 − Vi monterade isär dem, delade upp materia
let enligt konstens alla regler och körde tillbaks 
med det. I dag hämtar vi maskiner från olika 
verksamheter. 

I början kan arbetet i demonteringen kännas 
omöjligt för den som aldrig hållit i en skruv
mejsel och varken hittar skruven eller förstår sig 
på höger och vänstervarv. Men brukarna hittar 
snabbt sin egen gång.

 − Det finns en monteringsordning, demonter
ingsordningen är precis tvärtom, säger Mårten 
Thuresson vars motto är ”Isär ska det, isär går 
det”. Hur spelar ingen roll.

Anders och Anton började dagen med varsin 
hel tvättmaskin. Innan de går hem kommer alla 
delar att vara sorterade. Aluminium 

Åsa Henningsson och Ylva Vesterberg i handelsträdgården.

Freddie Eriksson är alltid beredd att skoja till det.

Anders Laestander demonterar.

Therese Hegelund trivs. 
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för sig, kablar för sig, kretskort för sig. En gång i 
veckan åker Mårten med olika brukare till Stena 
Metall och säljer skrotet. 

Användbara skruvar sparas i burkar som säljs 
på Finspångs marknad.

 − Varje år säljer vi blommor från handels
trädgården och saker som tillverkats i träverk
staden och den skapande verkstaden, säger Sussie 
Johannesson. Vi har fikabord och köper gemen
sam pizza som vi slicar upp. Det är en jätterolig 
dag för oss. Men marknaden är kanske allra 
viktigast för samhället som får möta den tecken
språkiga och taktila världen.

Anders varvar jobbet på demonteringen med 
att sköta kopieringsmaskinen på samma gym
nasieskola som Ylva. Där har han också sett till 
att det finns skyltar på blindskrift i hissen. 

I matsalen träffar vi Sandra Man som arbetar i 
restaurangköket Glanekan. Hon och Sussi dis
kuterar en eventuell förändring av schemat till 
hösten. Att kunna påverka sin egen vardag är vik
tigt. Precis som det är att få betalt för sitt arbete. 
Sandra får habiliteringsersättning för sitt jobb.

Många av brukarna har egna surfplattor som  
används på många sätt. Handledarna kan göra 
små instruktionsfilmer för dagens arbete, till ex
empel lägga ut delarna till en fågelholk och visa 
hur den ska sättas ihop. De brukar också fota 
olika aktiviteter och lägga in bilderna på respek
tive brukares egen bildström. Där finns också 
filmer. Vi tittar på en hårdrocksvideo som en 
brukare gjort med lite hjälp. Filmerna är upp
skattade, inte minst av anhöriga.

Ayhan Toptas är en av de filmintresserade 
brukarna. En dag sökte han upp Sussi Johannes
son för att filma och intervjua henne om vad hon 
egentligen gör om dagarna. Kanske kan filmen 
vara med i Lilla journalen, en idé under utveck
ling.

 − Vi tänker att det ska vara som ett tvpro
gram med reportage som brukarna själva gör och 
som kan visas i monitorn utanför matsalen och i 
kafeterian, säger Sussie Johannesson. 

 − Vi vet inte vad det blir av det. Vi ska testa 
och se hur stort intresset är. 

Frågor och svar om arbetsmarknaden

& SVAR
FRÅGOR

FAKTA/DAGLIG VERKSAMHET
 LSS-verksamheten i Doverstorp omfattar handels-
trädgården som även förser kommunens planteringar 
med växter. Där finns också demontering, skapande 
verkstad och en träverkstad som bland annat tillverkar 
dopljusstakar som går till Svenska Kyrkan. Varmbad, 
drama och musik ingår också. Dessutom finns utflyt-
tad daglig verksamhet. Dels på gymnasieskolan i 
Finspång, dels på Möjligheternas Gård där brukarna 
hjälper till med att sköta djuren. 

Jag kan inte ta ett riktigt jobb  
för då mister jag min ersättning.
− Aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga 
kräver att förmågan är nedsatt för minst ett år 
och kan ges på 25100 procent. Prövningen görs 
av oss och ersättningen kan ges för högst tre år 
i taget, säger Susanne Bengtsson, verksam hets
utvecklare på avdelningen Leva med funktions
ned sättning.
− Om man får jobb försvinner inte ersättningen 
från en dag till en annan utan vi gör en planering. 
Och man förlorar inte den för att man prövar att 
vara på en arbetsplats.  

Men om jag har en viss arbetsförmåga?
− Det kan ju bli så att man klarar en viss för måga 
men det finns ingen arbetsgivare och ingen arbets
plats. I så fall är det Arbets för med lingen, som vi 
samverkar med, som man ska vända sig till. Man 
kan också ha vilande aktivitets ersätt ning, man 
jobbar och har lön men vi betalar inte ut hela 
ersättningen. Man provar på att jobba helt enkelt. 
Det är många som inte känner till det.

Hur länge kan man ha det?
− I högst två år från att man börjar arbete.  

Hur mycket pengar handlar det om? 
− Om man aldrig haft ett jobb är aktivitets ersätt 
ningen 8 300 kr per månad. Den som haft tidig
are inkomst kan få högst 17 914 kr.

Går det att växla mellan daglig verksamhet  
och ett jobb i till exempel en butik?
− Nej. Antingen har man nedsatt arbetsförmåga 
och aktivitetsersättning eller en arbetsförmåga 
och lön. 

Hur kan AF hjälpa?
− Vi har bland annat ett stort antal specialister 
med olika kompetenser som samarbetar för att 
identifiera resurser och behov, vägleda och göra 
anpassningar på arbetsplatsen, säger Caterina 
Holmström, chef för enheten Syn Döv Hörsel Syd, 
AF Lund.
− Eftersom vi möter sökande med kom munika
tions svårigheter ser vi till att arbetsförmedlingens 
utbud blir tillgängligt. Vi har också SIUS, Särskilt 
Introduktions och Uppföljningsstöd. Våra 
konsulenter ger stöd att söka, få och behålla 
arbete och med introduktionen på arbetsplatsen. 

Var går gränsen för ert stöd?
− Ytterst där andra myndigheters uppdrag och 
stöd börjar. Men vi samarbetar med bland annat 
Försäkringskassan.

Hur är det med LSS? 
− Kommunerna har fått ansvaret för människor 
som ingår i personkretsen för LSSstöd. Vår roll 
är begränsad.

Vad är funktionshinderkod bra för?
− Koden är frivillig och fyller en intern funktion. 
Den är ett underlag som beskriver behoven för 
olika former av stöd.

Finns det mer stöd för arbetsgivaren?
− Lönebidrag är en form. Personligt biträde är 
en ersättning för de kostnader, max 60 000 kr 
per år, som uppstår när medarbetare måste 
avsätta tid för att stötta och hjälpa en person. 
Tolk för utbildning i jobbet betalas också av AF. 
Maxbeloppet är 50 000 kr men det pågår ett 
arbete för att höja nivån.

Många klagar på krångliga regler och obegripliga system på 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Men vad är sant och 
vad är falskt för personer med funktionsnedsättning? Här ger 
myndigheterna svar på några vanliga påståenden och frågor.

Malin Lejbro, rehabassistent i växthuset.

Susanne Pacsay-Grönborg och Lia Sjöström syr.
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Arbetet är viktigt för de flesta. 
Men vad menas egentligen 
med arbete? Är det bara något 
som någon annan vill betala 
för? Eller är det en meningsfull 
sysselsättning vi behöver?

Och varför sjunker andelen 
personer med funktions
nedsättning på arbets mark
naden trots att hjälp medlen 
blivit bättre samtidigt som 
många jobb blivit lättare?

Forskningen ger inte alltid 
svaren. Men den sätter ljuset 
på svåra frågor. Och avlivar en 
och annan fördom på kuppen.

VERONICA LÖVGRENS av
handling ”Villkorat vuxen
skap”, 2013, visade att det var 
arbetet som gav mening och 
struktur till vardagen för de 
16 personer med intellektuell 
funktionsnedsättning som hon 
intervjuat. De hade alla daglig 
verksamhet enligt LSS, lagen 
om stöd och service till vissa 
funktionshindrade.

Målet skall vara att den 
enskilde får ”möjlighet att leva 
som andra”. 

Men vad betyder det?
Veronica Lövgren är intres

serad av hur tankesystemen 
krockar i daglig verksamhet.

 − Vi har från samhällets 
sida bestämt att personer med 
funktionsnedsättning inte be
höver försörja sig genom ar
bete. Men hela språkbruket är 
hämtat från lönearbetet. Ibland 
blir det paradoxalt, säger hon.

− Mina intervjupersoner 
beskrev hur viktigt det är att 
komma i tid och sköta sitt jobb. 
De använde ord som arbets
tagare, semester och lön – men 
inte rättighet eller frivillighet. 
Och den lön man talar om är i 

bästa fall en dagersättning som 
räcker till en eller kanske två 
koppar kaffe. Flera jag talat 
med är upprörda över att de 
inte blir lyssnade på när de vill 
prata om ersättningsnivån, och 
att de inte kan gå med i facket.

− Ett annat uttryck för 
att idéer om arbete och fritid 
påverkar innehållet i daglig 
verksamhet är att man tar bort 
aktiviteter från verksamheten. 
Jag har stött på att ridning 
tagits bort med motiveringen 
att det är sådant som man ska 
göra på sin fritid. Men det kan 
ses som en högst meningsfull 
sysselsättning som är bra för 
både motorik och kommunika
tion.

TERJE OLSEN, norsk forskare, 
tar upp samma konflikt i sin 
avhandling ”Versjoner av 
arbeid”. De som han intervjuat 
betraktas som sjuk pensionärer 
och har därmed en tryggad 
inkomst. De definierats ut från 
arbets marknaden. Bara för att 
i nästa steg bli föremål för en 
aktiverings och sysselsättnings
politik.

− Det blir en skärningspunkt 
mellan omsorgslogik och 
arbets marknadslogik, säger 

Nordisk forskning:

Färre får jobb trots
bättre hjälpmedel

han. Man kan fråga sig varför 
de över huvud taget ska behöva 
arbeta.

Terje Olsen kan se flera skäl. 
Ett kan ha med bemanningen 
i boendet att göra. Ett annat 
med behovet av aktiviteter som 
får dagen att gå. Eller handlar 
det kanske om hela samhällets 
arbetsmoral?

 Men det han själv menar 
är den viktigaste orsaken är 
intervjupersonernas egna ön
skemål om ett betalt arbete, ett 
”vanligt jobb”.

BRITT LILLESTØ OCH JOHAN 
TVEIT SANDVIN, även de 
från Norge, tar upp en annan 
paradox. Delaktighet och till
gänglighet diskuteras allt mer i 
de nordiska länderna. Alla har 
aktiv anti diskrimineringspolitik 
och olika former av arbets
marknads   stöd. Ändå sjunker 
andelen personer med funk
tions  nedsättning som har 
vanliga jobb. 

− Detta trots att jobb frågan 
antagligen är den enskilt vik
tigaste för gruppen, skriver de 
i ”Limits to vocational inclu
sion” från 2014. 

Studien skärskådar de van
ligaste förklaringarna. Som att 
dagens arbetsmarknad ställer 
så höga krav att personer 
med funktionsnedsättning 
helt enkelt inte klarar av dem. 
Men det är inte sant, säger 
forskarna och pekar på att 
moderna hjälpmedel lett till att 

funktions nedsättningar inte 
spelar lika stor roll som tidig
are. Dess utom har många jobb 
blivit enklare. 

Ett annat argument är att 
det ställdes större krav på in
divider att söka jobb förr. Det 
stämmer inte heller. Åtgärder 
som sänkt sjukersättning och 
akassa som genomförts i nutid, 
är mycket kraftfulla metoder 
för att tvinga ut människor.

Samtidigt som samhället i 
allmänhet och skolan i synner
het blivit allt mer inkluderande 
och tillgängligt har alltså 
arbetsmarknaden gått åt rakt 
motsatt håll. Den tycks ha en 
egen logik som gör att politiska 
ambitioner om ökad delak
tighet inte slår igenom. 

VERONICA LÖVGREN som 
tillsammans Urban Markström 
och Lennart Sauer tagit fram 
kunskapsöversikten ”Från 

sysselsättning till arbete” för 
Socialstyrelsen 2014, pekar på 
studier som visar att fördomar 
styr. Många arbetsgivare är 
rädda för att anställa männi
skor som de inte tror klarar 
lika mycket som andra och 
dessutom medför extra 
kostnader. 

− Men när väl personerna 
finns på arbetsplatsen och de 
nödvändiga anpassningarna 
gjorts ser man hur de ändrar sig 
och ser att detta är bra för alla. 
Då är de inte lika rädda längre. 

EN ANNAN SVENSK STUDIE 
(Jacobsson, K & Seing, I, 
2013) om Arbetsförmedlingen 
visar att människor i allt högre 
grad sorteras och får olika 
typer av etiketter. Den som 
får en funktionshinderkod på 
arbetsförmedlingen får hjälp 
genom olika insatser. Men 
koden gör det svårare att få 
jobb. 

− Det blir ofta så att man 
hamnar i olika former av prak
tik där arbetsgivaren förväntar 
sig någon form av lönesubven
tion som ska omprövas regel
bundet. Här råkar många illa 
ut. Det finns många funktions
nedsättningar som inte går över 
utan är något personen får leva 
med länge, kanske hela livet. 
Att då med jämna mellanrum 
tvingas bevisa att den finns kan 
kännas som ett moment 22. 

          Verksamhet  
         enligt LSS 
skall ”främja jäm
likhet i levnads
villkor och full 
delaktighet i sam
hällslivet. Målet 
skall vara att 
den enskilde får 
möjlighet att leva 
som andra”.

Veronica Lövgren, forskare i Umeå, 
är intresserad av språkbruket i 
daglig verksamhet.

REPORTAGE
FORSKNING



8 Nummer 9 | 2016   |   I FOKUS I FOKUS   |   Nummer 9  |  2016         9

Arbetet är viktigt för de flesta. 
Men vad menas egentligen 
med arbete? Är det bara något 
som någon annan vill betala 
för? Eller är det en meningsfull 
sysselsättning vi behöver?

Och varför sjunker andelen 
personer med funktions
nedsättning på arbets mark
naden trots att hjälp medlen 
blivit bättre samtidigt som 
många jobb blivit lättare?

Forskningen ger inte alltid 
svaren. Men den sätter ljuset 
på svåra frågor. Och avlivar en 
och annan fördom på kuppen.

VERONICA LÖVGRENS av
handling ”Villkorat vuxen
skap”, 2013, visade att det var 
arbetet som gav mening och 
struktur till vardagen för de 
16 personer med intellektuell 
funktionsnedsättning som hon 
intervjuat. De hade alla daglig 
verksamhet enligt LSS, lagen 
om stöd och service till vissa 
funktionshindrade.

Målet skall vara att den 
enskilde får ”möjlighet att leva 
som andra”. 

Men vad betyder det?
Veronica Lövgren är intres

serad av hur tankesystemen 
krockar i daglig verksamhet.

 − Vi har från samhällets 
sida bestämt att personer med 
funktionsnedsättning inte be
höver försörja sig genom ar
bete. Men hela språkbruket är 
hämtat från lönearbetet. Ibland 
blir det paradoxalt, säger hon.

− Mina intervjupersoner 
beskrev hur viktigt det är att 
komma i tid och sköta sitt jobb. 
De använde ord som arbets
tagare, semester och lön – men 
inte rättighet eller frivillighet. 
Och den lön man talar om är i 

bästa fall en dagersättning som 
räcker till en eller kanske två 
koppar kaffe. Flera jag talat 
med är upprörda över att de 
inte blir lyssnade på när de vill 
prata om ersättningsnivån, och 
att de inte kan gå med i facket.

− Ett annat uttryck för 
att idéer om arbete och fritid 
påverkar innehållet i daglig 
verksamhet är att man tar bort 
aktiviteter från verksamheten. 
Jag har stött på att ridning 
tagits bort med motiveringen 
att det är sådant som man ska 
göra på sin fritid. Men det kan 
ses som en högst meningsfull 
sysselsättning som är bra för 
både motorik och kommunika
tion.

TERJE OLSEN, norsk forskare, 
tar upp samma konflikt i sin 
avhandling ”Versjoner av 
arbeid”. De som han intervjuat 
betraktas som sjuk pensionärer 
och har därmed en tryggad 
inkomst. De definierats ut från 
arbets marknaden. Bara för att 
i nästa steg bli föremål för en 
aktiverings och sysselsättnings
politik.

− Det blir en skärningspunkt 
mellan omsorgslogik och 
arbets marknadslogik, säger 

Nordisk forskning:

Färre får jobb trots
bättre hjälpmedel

han. Man kan fråga sig varför 
de över huvud taget ska behöva 
arbeta.

Terje Olsen kan se flera skäl. 
Ett kan ha med bemanningen 
i boendet att göra. Ett annat 
med behovet av aktiviteter som 
får dagen att gå. Eller handlar 
det kanske om hela samhällets 
arbetsmoral?

 Men det han själv menar 
är den viktigaste orsaken är 
intervjupersonernas egna ön
skemål om ett betalt arbete, ett 
”vanligt jobb”.

BRITT LILLESTØ OCH JOHAN 
TVEIT SANDVIN, även de 
från Norge, tar upp en annan 
paradox. Delaktighet och till
gänglighet diskuteras allt mer i 
de nordiska länderna. Alla har 
aktiv anti diskrimineringspolitik 
och olika former av arbets
marknads   stöd. Ändå sjunker 
andelen personer med funk
tions  nedsättning som har 
vanliga jobb. 

− Detta trots att jobb frågan 
antagligen är den enskilt vik
tigaste för gruppen, skriver de 
i ”Limits to vocational inclu
sion” från 2014. 
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          Verksamhet  
         enligt LSS 
skall ”främja jäm
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villkor och full 
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möjlighet att leva 
som andra”.

Veronica Lövgren, forskare i Umeå, 
är intresserad av språkbruket i 
daglig verksamhet.
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 − DET ÄR ALARMERANDE siffror som måste tas 
på stort allvar, säger Mattias Ehn, psykolog vid 
dövblindenheten i Stockholm och doktorand vid 
universitetet i Örebro.

En tidigare avhandling av Moa Wahlqvist 
visade att personer med Ushers syndrom, oav
sett typ, har mycket sämre hälsa, både fysiskt 
och psykiskt, än normalbefolkningen. Brist ande 
social tillit, trötthet som gränsar till utmattning 
och dålig ekonomi är vanliga, liksom självmords
tankar.

Mattias Ehn har gått 
vidare med samma mate
rial och undersökt hälso
skillnader mellan dem som 
förvärvsarbetade och dem 
som i stället fått sjuk
ersättning, det som tidigare 
kallades förtids pension. 
De visade sig vara mycket 
stora. 

− Deltagarna i min studie har dövblind
syndromet Usher typ II som innebär att man föds 
med en hörselnedsättning och så småningom får 
en allt sämre syn. Många har hunnit utbilda sig 
och börjat arbeta innan synfältet minskat så  
mycket att man bara har ett litet kikarseende 
kvar, ibland inte ens det. Det är då tankarna på 
att sluta jobba dyker upp.

Det handlar inte så ofta om att inte klara 
själva arbetsuppgiften utan om att den sociala 
miljön på jobbet blivit så svår. 

− Det går inte att hänga med i snacket i fika
rummet längre, det är svårt att ta sig till och från 
jobbet och att vara med på stora möten. Att resa 
blir besvärligt och man kanske måste lära om för 
att få tillgång till de itsystem som behövs. 

I det läget är det lätt, även för en psykolog, 
att tänka att det bästa för personen är att sluta 

jobba. Men så är det inte alls.
− Den absolut största 

vinsten med min studie är att 
den visar att vi måste göra 
allt vi kan för att få män
niskor att stanna kvar på 
jobbet, säger Mattias Ehn. 
Men det behöver inte vara på 
heltid, det kan bli för tungt.

Deltagarna i studien är 
hämtade från den svenska Usherdatabasen. Alla 
i yrkesverksam ålder (1865) fick frågan om de 
ville vara med. 80 procent, 67 personer, svarade 
ja. Antalet kanske inte låter imponer ande men 
eftersom detta är en sällsynt sjukdom är studien 
den största som gjorts i världen på temat arbete 
och hälsa. 

Av en ren slump visade det sig att hälften 
av deltagarna hade jobb och hälften hade sjuk

ersättning på 100 procent. Det fanns inga skill
nader vad gällde syn, hörsel, ålder eller tidpunkt 
för diagnos. Ändå utkristalliserades ett glasklart 
mönster.

I gruppen med sjukersättning fanns det betyd
ligt mer oro, depression, självmordstankar och 
självmordsförsök. Det var vanligare att de som 
inte jobbade hade tappat tron på sig själva, kände 
sig värdelösa, olyckliga 
och oförmögna att hantera 
problem. Problem med sömn 
och koncentration var också 
vanligare.

När det gällde den fysiska 
hälsan fanns inga skillnader. 
Ohälsan är stor hos personer med Ushers syn
drom, vare sig de arbetar eller inte. Huvudvärk, 
stress och extrem trötthet, fatigue, var lika vanligt.

− Man skulle kunna tro att tröttheten skulle 
minska för dem som inte jobbade. Men så var det 
inte.

Vad som är hönan och ägget i sammanhanget 
kräver mer forskning för att slå fast. Men det är 
tveklöst så att arbetet är viktigt för det psykiska 
välbefinnandet. Och även om denna studie hand
lar om just Ushers syndrom är det sanno likt att 

resultaten kan överföras till personer med andra 
funktions ned sättningar.

Mattias Ehns slutsats är att tidig diagnos är 
oerhört viktig. De flesta i studien hade inte fått 
sin förrän i 25årsåldern.

− Risken finns att man då hunnit välja ett yrke 
som man inte kan behålla, till exempel chaufför. 
Med tidig diagnos går det att planera utbildning 

och yrkesval bättre.
− Sjukskrivning är inte heller 

någon bra idé. En brittisk studie 
visade att det var vanligt med 
långa sjukskrivningsperioder 
i samband med att diagnosen 
ställdes och att det sen var svårt 

att komma tillbaks till yrkeslivet.
Dövblindhet innebär en risk att bli isolerad 

på grund av svårigheterna att kommunicera med 
andra och dessutom ha svårt att röra sig fritt och 
självständigt. Men arbete tycks motverka dessa 
risker och leda till bättre hälsa.

− Tyvärr visar statistiken att allt färre med 
funk tions nedsättningar har ett jobb. Den här 
studien visar att arbete måste finnas med som en 
central del i alla former av stöd och rehabilite
ring.

Att sluta jobba 
är ingen lösning

Arbete är bättre 
än sjukersättning 
för den psykiska 
hälsan för personer 
med Usher II, 
visar Mattias Ehns 
färska studie.

Att sluta på jobbet för att livet blivit så tungt är ingen lösning. Ny 
forskning visar att personer med dövblindhet som arbetar har en 
betydligt bättre psykisk hälsa än de som har sjukersättning. Bland de 
senare är depression och självmordstankar vanliga. Så många som var 
femte har försökt ta sitt liv.

      Det lätt, även  
    för en psykolog, 
att tänka att det 
bästa för personen är 
att sluta jobba. Men 
så är det inte alls.

     Allt färre med 
    funk tions ned
sätt ningar har ett 
jobb.
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Efter svidande kritik har 
arbets marknads minister Ylva 
Johansson lovat en översyn av 
Samhall. 

− DET ÄR VIKTIGT att det 
verkligen är de som står långt 
från arbets mark naden på grund 
av att de är svaga som får 
anställning, säger hon.

Magnus Storch, tidigare 
ord förande för Nobelstiftelsen 
och Samhall, har beskrivit 
utveck lingen av Samhall som en 
tragedi:

− Många har åkt ut i sysslo
lös het, ensamhet och i vissa fall 

högre mortalitet. Det är ovär
digt i ett modernt samhälle. Vi 
kan alla bli svaga.

Thomas Jansson, ordförande 
för FUB, Riksförbundet för per
soner med utvecklingsstörning, 
är lika kritisk:

− Det har visat sig att Sam
hall inte vill ha kvar svår place
r ade personer. Man vill ta de 
enkla ärendena för att kunna 
nå sina mål Det har de kunnat 
genom att Arbetsförmedlingen 
de senaste åren kunnat klassi fi
cera i princip helt friska person
er som funktionsnedsatta. Då 
kan Samhall skylla på Arbets
förmedlingen.

Andelen funktionsnedsatta 
som har funktionshinderkod 
har ökat explotionsartat. 
Från åtta procent i mitten av 
1990talet till runt 30 procent i 
dag. 

Svidande kritik mot Samhall

Ylva Johansson  − HELA DEN VÄSTERLÄNDSKA 
kulturen är arbetslinjen, säger 
hon. Arbetet ses som det helt 
centrala, det som ska göra 
människan fri.

Lena Eskilsson har inte fors
kat om funktionsnedsättning 
och arbete. Men med tanke på 
vilken betydelse arbetet har för 
människor i allmänhet tror hon 
det har lika stor betydelse oavs
ett funktionsförmåga.

 − I vår kultur är det genom 
arbetet som man blir en individ 
och ingår i ett sammanhang, 
säger hon.

Historiskt sett har det varit 
finare att jobba så lite som 
möjligt än så mycket som 
möjligt. Och i begynnelsen var 
det inte fråga om arbete i någon 
plågsam mening. Adam och Eva 
hade som uppgift att ta hand 
om skapelsen. Det var en form 
av arbete men utan biton av 
kamp. Det var först genom syn
dafallet som det, enligt Bibeln 
kom att handla om att arbeta 
i sitt anletes svett. Arbetet blev 
ett straff för människans synd.

Detta visste man inget om 
på stenåldern. Där tycks det ha 
varit så att människor inte ar
betade mer än nödvändigt utan 
lekte desto mer.

− I goda tider 
behövde man 
inte så mycket 
för att överleva. 
Inte heller vi 
skulle behöva 
arbeta särskilt 
mycket om vi 
inte tyckte att 
vi måste ha så 
mycket saker. 
Vi arbetar för 
att konsum
era, säger Lena 
Eskilsson.

Under antiken ansågs arbete 
inte vara något som fria män 
skulle syssla med. Det var något 
för slavar och kvinnor. Fria 
medborgare, det vill säga män, 
skulle ägna sin tid åt filosofi, 
vetenskap och kontemplation.

Med kristendomen föränd
rades synen. Inte minst genom 
Luther som slog fast att det är 
arbetet som gör en till männi
ska.

− När de politiska ideolo
gierna kommer, liberalismen 
och marxismen, blir arbetet 
huvudlinjen i vårt sätt att se på 
verkligheten. Det aktiva livet är 
det som har högst status.

Drömmen om ett annat sätt 
att leva har dock gått som en 

underström genom hela histo
rien. De socialistiska utopisterna 
ville minska arbetstiden till ett 
minimum. Även den svenska ar
betarrörelsen kämpade i början 
av sekelskiftet för mer fritid och 
mindre arbete. Åttatimmars
dagen var en stor reform i den 
riktningen men därefter har 
rösterna om kortare arbetstid 
aldrig lyckats slå igenom.

− Dessutom motverkar de 
starka kommersiella krafterna 
sådana idéer. Även fritiden har 
invaderats, vi kan inte vara 
lediga utan att konsumera.

I andra religioner finns inte 
alls samma betoning på arbete. 
Men det märks inte längre efter
som den västerländska livsstilen 
fått ett så starkt genomslag i 
hela världen. 
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Arbetet ett 
syndastraff

Utan arbete ingen människa. Det låter hårt, men 
när idéhistorikern Lena Eskilsson vid universitet i 
Umeå, förklarar vår tids besatthet av lönearbete 
säger hon att det är arbetet som i vår tid 
definierar människan.

Samhället har misslyckats, 
menar Magnus Tideman, 
professor i handikappvetenskap 
i Jönköping och Jessica Arvids
son, forskare i hälsa och livs stil 
i Halmstad. I en färsk svensk 
studie har de följt hur det gått 
för de 12 269 elever som slutade 
gymnasie  sär skolan 20012011:

47 % har daglig verksamhet. 

22 % har arbete. Men bara  
3,3 procent har lön utan 
subvention.

24 % saknar helt syssel-
sättning. De varken 
studerar, arbetar eller  
har daglig verksamhet.

 Betydligt fler män än 
kvinnor har jobb. 

Forskarna konstat erar att 
antalet elever i sär skolan ökat 
drastiskt utan att det finns några 
bevis för att de intellektuella 
funk tions ned sätt ning arna ökat. 
Som vuxna får de inte jobb trots 
att studier visar att ett personligt 
utformat stöd och handledning 
till arbetsgivaren gör att nästan 
alla kan jobba.

Forskarna menar att an
svariga myndigheter och depar
tement har inte tagit sitt ansvar 
och kräver politiska krafttag. 

− Och satsningarna måste ske 
nu. Personer med intellektuell 
funktionsnedsättning har väntat 
länge nog på att rätten till arbete 
ska förverkligas, skriver de i en 
debattartikel i DN. 

Samhället har misslyckats med de unga

SIA-MODELLEN BRA FÖR UNGA
 36 av 100 unga med funktionsnedsättning fick jobb eller studier. SIA, Stegen 
in i Arbetslivet, som drevs av Furuboda Arbetsmarknad i Skåne i samarbete 
med bland annat Malmö högskola blev en succé. Nu är SIA ett EU-projekt med 
målet att 40 av 160 deltagare ska komma vidare i arbete eller studier.
− Det är svårare nu eftersom vi har kortare tid på oss men vår vision är att alla 
kan med rätt stöd, säger projektledare Petra Palhato.

Unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning får inte 
jobb. 78 procent står utanför den ordinarie arbetsmarknaden.

Paradiset, målat 1530 av Lucas Cranach d.Ä. Beskuren bild.

FOTO: LUCAS CRANACH THE ELDER/WIKIMEDIA COMMONS

ARBETE
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Med kristendomen föränd
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− När de politiska ideolo
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underström genom hela histo
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av sekelskiftet för mer fritid och 
mindre arbete. Åttatimmars
dagen var en stor reform i den 
riktningen men därefter har 
rösterna om kortare arbetstid 
aldrig lyckats slå igenom.

− Dessutom motverkar de 
starka kommersiella krafterna 
sådana idéer. Även fritiden har 
invaderats, vi kan inte vara 
lediga utan att konsumera.

I andra religioner finns inte 
alls samma betoning på arbete. 
Men det märks inte längre efter
som den västerländska livsstilen 
fått ett så starkt genomslag i 
hela världen. 
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Arbetet ett 
syndastraff

Utan arbete ingen människa. Det låter hårt, men 
när idéhistorikern Lena Eskilsson vid universitet i 
Umeå, förklarar vår tids besatthet av lönearbete 
säger hon att det är arbetet som i vår tid 
definierar människan.

Samhället har misslyckats, 
menar Magnus Tideman, 
professor i handikappvetenskap 
i Jönköping och Jessica Arvids
son, forskare i hälsa och livs stil 
i Halmstad. I en färsk svensk 
studie har de följt hur det gått 
för de 12 269 elever som slutade 
gymnasie  sär skolan 20012011:

47 % har daglig verksamhet. 

22 % har arbete. Men bara  
3,3 procent har lön utan 
subvention.

24 % saknar helt syssel-
sättning. De varken 
studerar, arbetar eller  
har daglig verksamhet.

 Betydligt fler män än 
kvinnor har jobb. 

Forskarna konstat erar att 
antalet elever i sär skolan ökat 
drastiskt utan att det finns några 
bevis för att de intellektuella 
funk tions ned sätt ning arna ökat. 
Som vuxna får de inte jobb trots 
att studier visar att ett personligt 
utformat stöd och handledning 
till arbetsgivaren gör att nästan 
alla kan jobba.

Forskarna menar att an
svariga myndigheter och depar
tement har inte tagit sitt ansvar 
och kräver politiska krafttag. 

− Och satsningarna måste ske 
nu. Personer med intellektuell 
funktionsnedsättning har väntat 
länge nog på att rätten till arbete 
ska förverkligas, skriver de i en 
debattartikel i DN. 

Samhället har misslyckats med de unga

SIA-MODELLEN BRA FÖR UNGA
 36 av 100 unga med funktionsnedsättning fick jobb eller studier. SIA, Stegen 
in i Arbetslivet, som drevs av Furuboda Arbetsmarknad i Skåne i samarbete 
med bland annat Malmö högskola blev en succé. Nu är SIA ett EU-projekt med 
målet att 40 av 160 deltagare ska komma vidare i arbete eller studier.
− Det är svårare nu eftersom vi har kortare tid på oss men vår vision är att alla 
kan med rätt stöd, säger projektledare Petra Palhato.

Unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning får inte 
jobb. 78 procent står utanför den ordinarie arbetsmarknaden.

Paradiset, målat 1530 av Lucas Cranach d.Ä. Beskuren bild.
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Nordens välfärdscenter, NVC, 
har gett ut två inspirations
häften, Dags för studier och 
Dags för jobb. Båda ger tips 
och idéer för hur personer 
med funk tions ned sät tning 
ska inkluderas. I jobbhäftet 
delar sju arbetsgivare från 
hela Norden med sig av sina 
erfarenheter. Studiehäftet 
förmedlar goda nordiska 

exempel på stöd till studenter. 
Det tar också upp övergången 
från utbildning till arbete. 
Båda kan laddas ner från 
nordicwelfare.org

MÄRKLIGT NOG HAR lönearbete 
blivit den främsta garanten inte 
bara för inkomst utan också 
för sammanhang och själv
för   verkligande, tillhörighet, 
existens berättigande och trygg
het. 

Mitt i en period av hyllad 
arbetsreducerande teknik utveck
ling anstränger sig vår samtid 
för att hitta på så arbets skap
ande processer som möjligt i 
akt och mening att maximera 
arbetsmarknaden. Vi vill ju så 
gärna arbeta – och samtidigt 
inte. För vi vill ju gärna ha 
kortare arbetstid och längre 
semestrar…

MEN ARBETE KAN ju inte gärna 
vara både himmel och helvete, 
vare sig för individer eller för 
samhälle. Många av oss har 
valt sida i den inre dialogen 
om arbete eller ickearbete 
och hamnat på att ”visst vill 
vi arbeta men med en annan 
balans i livet än den 
vi har idag.” Arbetet 
ger oss utlopp för 
en framtidstro och 
för en önskan att 
ständigt förbättra 
tillsammans, hålla 
samhällsklyftorna i 
schack och göra livet 
tryggare. En ständigt 
ansträngningslös 

drönartillvaro som 
den i bibelns paradis 
lockar inte när vi 
så gärna vill göra 
saker ihop. Och 
utanförskapet i att 
inte få vara med är 
skrämmande.

ALLRA KÄNSLIGAST 
ÄR relationen till 
arbetet när den är 
alldeles ny eller på 
väg att etableras. 
Det är just därför 
som ung doms
arbets lösheten är så förödande. 
Den berör särskilt tre grupper 
av unga: de som har en funk
tions nedsättning som medför 
nedsatt arbetsförmåga, de 
som saknar en fullständig 
gymnasieutbildning och de som 
är födda utanför Europa. För 
dessa grupper är inte ung doms
arbetslösheten bara ”hög” utan 
oanständigt katastrofalt hög. 

Den ligger på en nivå 
som inte är värdig ett 
civiliserat samhälle. 

”Heltid för alla” 
är inte den självklart 
bästa slogan för 
löne arbete. I min 
bok ”Tio tankar om 
arbete” som kommer i 
höst utvecklar jag inte 
bara det ovanstående 

utan också poängen med 
lagomarbete för alla. En 
långsiktigt hållbar utveckling 
kräver långsiktigt hållbara 
människor. Med våra olika 
kompetenser, livs situationer 
och funktionsförmågor ”drar” 
vi olika mycket arbete i dess 
formaliserade former. Då 
behövs en solidaritet. Den är 
inte till för att vi alla ska vara 
lika, identiska – då hade den ju 
inte behövts. Istället är den till 
för att vi ska kunna vara just så 
olika varandra som vi faktiskt 
är och ändå leva rimligt bra 
tillsammans i denna världen. 
Det finns ju hur mycket som 
helst att göra. Däremot finns 
det ingenting som säger att 
det behöver göras i det gamla 
lönearbetets former. 

AKTUELL
DEBATT

Lagomarbete 
för alla!

Bodil Jönsson
professor emerita, Lunds Universitet

NYHETER
KORTA

TOLKCENTRALEN I ÖREBRO 
förlorar 1 juli för med lings
tjänsten Bildtelefoni.nu. Detta 
sedan högsta förvaltningsrätten 
beslutat att ett landsting 
eller en region inte får delta 
i upphandlingen av en riks

täckande tjänst. Det blir i stället 
finska Evantia som tar över.

För Örebro innebär detta en 
risk för framtida tolkbrist. Ett 
40tal anställda vid tolkcen
tralen riskerar att sägas upp. 

Bildtelefonin privatiseras

BARNOMBUDSMANNEN, 
BO, Fredrik Malmberg är 
mycket kritisk mot de statliga 
specialskolorna för elever med 
funktionsnedsättning efter 
en granskning där 100 barn 
intervjuats och fler än 1 000 
rektorer besvarat en enkät. 

Uppgifter från elever om 
att lärare inte kan teckenspråk 

uppr ör BO. 
Han vill ock
så att Skol
inspektionen 
tar över 
upp draget 
att utreda 
kränkningar 
mot elever. 

Skarp kritik mot specialskolor

Fredrik Malmberg
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Otillgängliga affärer

Mer än hälften av alla butiker 
saknar automatiskt dörr
öppnare. Det visar en enkät 
som Konsument verket gjort 
med 500 butikschefer. De flesta 
sade sig arbeta aktivt med 
tillgänglighet men många kände 
inte ens till kraven på enkelt 
avhjälpta hinder som trösk lar, 
nivåskillnader och trapp steg. 

Bra för utbildning
Barn med hörselnedsättning 
har stor nytta av tidiga språk
erfarenheter visar en av handling 
av Ole Hendar vid Köpenhamns 
universitet. Det går bland annat 
bättre för barnen i skolan. Om 
det är tal språk eller teckenspråk 
som an vänds spelar däremot 
ingen roll.

Läsverktyg
Hur lär sig barn som är gravt 
hörselskadade eller döva och 
har CI, cochleaimplantat, att 
läsa? Det ska Malin Wass, 
forskare vid Luleå tekniska 
universitet, ta reda på för att 
i nästa steg hitta verktyg som 
stöder läsutvecklingen.

Föräldrar fick rätt 
mot kassan
Föräldrarna till ett barn som 
fått cochleaimplantat, CI, när 
hen var åtta månader gammal 
fick nej till helt vårdbidrag av 
försäkringskassan. Föräldrarna 
överklagade och fick rätt. Först 
i förvaltningsrätten och sedan 
även i kammarrätten.

Det vore bättre om myndig  
heter fixade vanliga jobb
Maria Johansson, ordförande i Lika Unika,  
om att myndigheter uppmanas ordna praktikplatser  
åt personer med funktionsnedsättningar  

BODIL 
JÖNSSON

TIO 
TANKAR 
OM ARBETE

BROMBERGS

MEDBORGAR
LÖN?

2 timmars 

arbetsdag?

LAGOMARBETE –

FINNS DET?

Tips från NVC
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 NYHETER – SARA GRANÉR – FORSKNING – IDÉHISTORIA

Jobbet en friskfaktor
Mattias Ehns färska studie visar 
att det är viktigt att hålla kvar 
människor i arbetslivet. De som 
har jobb mår mycket bättre än de 
som har sjukersättning. SID 11

Samhället har  
misslyckats
Fyra av fem unga vuxna med 
intellektuell funktions ned sätt
ning saknar arbete. Det är alarm
erande, menar forskarna.  SID 12

Himmel eller helvete? 

Bodil Jönsson, professor emerita, 
ifrågasätter lönearbete som 
garanten för både inkomst och 
existensberättigande. Hon vill se 
lagomarbete för alla. SID 15

tema arbete & sysselsättning

Ylva har kul på sin 
dagliga verksamhet
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2016

Sara Granér:
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Titeln på Sara Granérs senaste seriealbum är 
lika rolig som besk. För vad är det vi förväntas 
leverera? Egentligen?

− Prestera är samma sak men känns mer 
negativt. Leverera är ett ord som låter lustfyllt 
och härligt och jag tror det är därför det 
används. För att dölja att det så ofta handlar om 
att prestera för någon annans skull. 

I boken beskriver Sara Granér arbetsmark
naden som en olycklig kärlek. Någon som tar 
och tar utan att ge tillbaks. Som ofta är extremt 
otrygg och underminerar ens självkänsla. 

− Min kritik handlar inte om arbetet i sig. 
Jag tror att människan i sitt väsen behöver vara 
kreativ, producera och samarbeta, både för sin 
egen skull och för att bära upp civilisationen 
som vi vill ha den. Men jag saknar ett samtal 
om vilken typ av arbete vi vill ska utföras.

Det finns en drastisk humor i Sara Granérs 
böcker. Men också ett stråk av melankoli.

− Jag försöker ta upp politiska frågor ur ett 
mer existentiellt perspektiv. Vad är ett liv? Vad 
är meningen? Vi pratar för lite om det.

Med texter som ”Ta mig till havet och 
gör mig till kund” och sviten ”Din stund på 
jorden”, som bilden till höger är hämtad ur, ger 
hon sitt bidrag till det samtalet.
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Jag vill inte dö, jag vill 
bara inte leverera




