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Förord

bemötande funk-utreda frågor kring medregeringen migbad1997Våren att av personer
led i det arbetet.anställdas situation, Enhärtionshinder. ärDen etttarrapporten, som upp

med funktionshinderifrågasatt medKontrollerad och intervjuertidigare rapport personer-
funktionshindrade upple-bemötandet utifrån antalbeskriver1998:48SOU ett personers

åsikter blir handling SOU 1998:16 kun-delbetänkandeti Näroch görsvelser en
bemötande/attityder.forskningenskapsöversikt över om

Arbetsförhållanden och attityder professionellasmed titelnaktuelladenI rapportennu -
drygt nyckelperso-funktionshinder 1998:121 1000med SOUmedmöten svararpersoner
och skolan frågorhälso- och sjukvården påförsäkringskassan,socialtjänsten,inom omner

inställning till de funktions-sin allmännaarbetsförhållanden ochsinade uppleverhur om
sin yrkesutövning. Bakgrunden tilli kontakt med ide kommerhindrade rap-personer som

med funktionshinder riktarbemötande mångakritik dåligtdenärporten personersomom
bättre kunna förstå vadSyftet med undersökningenpersonalgrupper.just dessa är attmot

för förbättra situationen.och vad kandenna kritikkan ligga bakom göras attsomsom
syftar till kunskap i vil-undersökningdet här den förstaSåvitt jag attärvet som ge om

attityder/inställning till med funktions-ocharbetssituationpersonalensken mån personer
Svarsfrekvensenriktningen. harden eller den andrabemötandet ihinder kan påverka ena

vilket jag tolkar frå-de tillfrågadetotalt har 87,1%varit mycket hög attsvarat somav --
hjälpt till besvara enkä-tack till allaoch viktiga.angelägna Ettkänts attstort somergorna

varit möjlig. Ni har på mycketundersökning intemedverkan hade dennaUtan ettten. er
och förslag och därmed bidragit tillåsikter, funderingarmig få dellåtitgeneröst sätt av era

viktiga frågor framåt.med dessaföra arbetetatt
forskningsinstitutetSamhällsvetenskapliga ihar utförts vid StiftelsenUndersökningen

projektledare, formulerat enkätenMichailakis har varitFil. dr.Uppsala SAMU. Dimitris
fram-Sundbom har utfört den statistiska analysen ochFil. lic.skrivit Larsoch rapporten.

Dimitris Michailakis ochgrafer. Undersökningen har planerats Larstabeller ochställt av
för innehållet och tolkningarnahelt och hållet självatillsammans. DeSundbom avansvarar

undersökningsresultaten.
i seminarieserie där politiker och chefstjänste-följas i höstEnkäten kommer att upp en

och sina kommentarer tillundersökta verksamhetsområdena får sininom demän ge syn
kommit fram.vad som

septemberStockholm i 1998

LindqvistBengt
särskild utredare
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Sammanfattning

Inledning

Utredningen bemötande med funktionshinder S 1997:04 i novemberom av personer gav
Stiftelsen1997 Samhällsvetenskapliga forskningsinstitutet i Uppsala i uppdrag under-att

söka och vilketpå arbetsförhållanden respektive de anställdassätt grundinställning på-om
verkar med med funktionshinder.mötet personer

Bakgrunden till uppdraget med funktionshinder i olikaatt sammanhangvar personer
vittnat de i allt högre utsträckning kände sig dåligt bemöttaatt de sökte stöd ochnärom
hjälp från myndigheter och andra offentliga organ.

få ytterligareFör kunskap vad kunde ligga bakom upplevelsernaatt dåligtom som av
bemötande ville utredningen ställa antal frågor till de nyckelpersoner inomett socialtjäns-

försäkringskassan, hälso- och sjukvården och skolan i sitt dagligaten, arbete hanterarsom
olika stöd- och hjälpinsatser riktade till med funktionshinder. Frågorna har for-personer
mulerats så de ska kunna relateras till funktionshindrade upplevelseratt be-personers av
mötandet så de förmedlats till utredningen.som

Det också viktigt hålla i minnet andraär områden inom den offentligaatt även sek-att
dem ingår i denna undersökning förän kritik förtorn bristande förståelseutsätts försom

medborgarnas behov och för inte lyssna på den enskilde. Denna undersökningatt omfattar
emellertid endast urval den personal i sin änsteutövning kommer i kontaktett medav som

med funktionshinder.personer

Redogörelse undersökningsresultatenav

Undersökningen har genomförts postal enkät till personal i sitt arbete kommersom en som
i kontakt med med funktionshinder. gällerDet personal inom fyra sektorer: för-personer
säkringskassan, socialtjänsten, vården och skolan. detNär gäller försäkringskassan har en-
käten riktats till slumpmässigt urval 300 individerett representativa för deärav som
handläggare hanterar handikappfrågor inom försäkringskassans område. detNär gällersom
de övriga sektorerna har enkäten gått till personalurval inomtre lån: Dalarnasut län,tre
Uppsala län och Hallands län. Inom varje län och sektor har 100 ingått ica personer urva-
let. Sammantaget omfattar undersökningen således omkring 300 inom varje sek-personer

totalaDet urvalet omfattar därmed 1230 individer,tor. utvalda så de skallatt vara
representativa för vissa personalkategorier i riket eller i de utvalda länen. Enkätunder-tre
sökningen genomfördes under perioden februari till april 1998. Svarsfrekvensen hög.var
Totalt 1071 87,l% de 1230 utskickade enkätema besvarades.av

Enkäten innehåller 29 frågor, många innehåller flera delfrågor, grupperade i fyravarav
avsnitt. Inledningsvis finns kortare bakgrundsavsnitt med frågor undersökningsper-ett om

kön, ålder, utbildning, befattning Därefter följer avsnitt innehålleretc.sonemas ett som
frågor arbetsförhållanden, med fokus på aspekter relevans för bemötandeproblema-om av
tiken. tredjeEtt avsnitt följer därpå, innehållande frågor kontakter med funktionshind-om
rade och den bild har funktionshindrade situation ochpersoner om man av personers
förhållande till myndigheter Slutligen finns avsnitt, enbart riktar sig tillettm.m. som per-
sonal inom skolsektom, med frågor förhållanden betydelse för funktionshindradeom av
elevers situation. huvudsakI består enkäten frågor med fasta svarsalternativ. Men denav



innehåller några frågoräven däröppna undersökningspersonema fritt kunnat formulera
sina Dessa redovisasöppna och kommenteras, där harsvar. så befogat,svar iansetts
huvudframställningen, fyllig redovisning i bilagedelen.men ges en mer

Av på frågorna i bakgrundsavsnittet framgår följande desvaren besvarat enkä-om som
fyraDe olika sektorernaten: eller mindreär homogena vad gäller olika personalkate-mer

gorier finns representerade i undersökningen. Inom skolan detsom är baranästan
rektorer/biträdande rektorer ingår i undersökningen, vilket sammanhänger medsom viatt

resursskäl nödgades undersökningspopulationenavgränsa inomav denna sektor till att
gälla skolledare. försäkringskassanInom det också relativär homogen personalkategorien

ingår. De i princip alla handläggareär ärenden gällersom med funktions-av som personer
hinder, med befattningar försäkringshandläggare, försäkringskassesekreterare,som hand-
läggare ansökningsärenden/handikappstöd/vårdbidrag, rehabiliteringsutredare,av
rehabiliteringshandläggare, utredare Vårdbidrag När det gäller socialtjänstenetc.av är
sammansättningen mindre homogen, och många olika personalkategorier finns i urvalet.
De vanligt förekommande biståndshandläggare,mest är enhetschefer, föreståndare i grupp-
bostäder, LSS-handläggare, områdeschefer/arbetsledare. detNär gäller hälso- och sjukvår-
den har undersökningen riktat sig till i princip alla yrkeskategorier inom habilitering- och
rehabiliteringsverksamheten, vilket innebär det liksom inom socialtjänstenatt finns storen
yrkesmässig variation. Vanligast förekommande arbetsterapeuter, fritidskonsulenter,är
hjälpmedelskonsulenter, kuratorer, sjukgymnaster, logopeder, psykologer. I det följande
används för enkelhetens skull ordet vården för beteckna dessa personalkategorier.att

För personalen inom försäkringskassan gäller samtliga intenästan haratt någon arbets-
ledande funktion, medan det förhållandet gäller förmotsatta personalen inom skolan. För
socialtjänsten gäller två undersökningspersoneratt hartre någon arbetsledande funktion.av
Av vårdpersonalen i undersökningen har slutligen ungefär sjätte arbetsledandevar en
funktion.

detNär gäller frågan hur länge personalen har arbetat i nuvarande befattning finns skill-
naden mellan de olika sektorerna. Gemensamt för alla sektorer dock detär ganskaatt är
ovanligt personalens tid i nuvarande befattningatt mindre år.är Nästan halvaän ett grup-

inom försäkringskassan har arbetat tio år påän nuvarande befattning.pen deI andramer
sektorerna motsvarande andel betydligtär lägre. förMen alla sektorer gäller att merparten

undersökningspersonema arbetat minst fem år i nuvarande befattning.av
örhållandevisF få i undersökningen tillhör de åldersklasserna. Omkring 35% inomyngre

socialtjänsten och vården, 46% inom försäkringskassan och hela 56% inom skolan 50 årär
och äldre.

Det vanligt inom vårdyrkenär och i den sociala sektorn den övervägande delenatt av
personalen kvinnor. Den kvinnligaär dominansen bland personalen i detär total;närmast
endast 15% inom försäkringskassan, socialtjänst och vårdenca Männenär män. i majo-är
ritet inom skolan vilket har sin förklaring med tanke på frågorna har riktats tillatt skolle-
dama. Fördelningen mellan könen inom skolan dock ganska jämn.är Det intressantär att

inom försäkringskassannotera ochatt sjukvården där kvinnodominansen är störstsom- -andelen medär arbetsledande funktion lägst. För försäkringskassanpersoner kan dettasom
förklaras enkäten tillställdes endast kassornasatt handläggare. Det finnsav samband iett
undersökningen mellan arbetsledande befattning och kön indikerar kvinnor harattsom ar-
betsledande befattning i mindre utsträckning än män.

Personalens utbildningsbakgrund varierar naturligt mellan de olika sektorerna. Detnog
inom försäkringskassanär andelen med grundskoleutbildning ellersom motsvarande är

Andelen med högskoleutbildningstörst. inom skolan,är åtföljdstörst socialtjänsten ochav
därefter vården. Den skillnaden det gällerstora utbildningsbakgrundnär går mellan försäk-
ringskassan, där andelen med högskole-/universitetsutbildning mindreär 30%, och deän
övriga sektorerna där andelen varierar från knappt 80% till 90%. Manän måste emel-mer
lertid komma ihåg frågorna gällde vilken fonnellatt bakgrund respondenterna hade. Inom
samtliga sektorer och kanske framförallt inom försäkringskassan pågår omfattande— en-intern utbildning personalen. Resultaten måste därför bedömas den bakgrunden.av mot



Arbetsförhållanden

Verksamhetsmål, handlingsutrymme och kompetensutvecklingOm

det försumbar andelundersökningspersonerna inte alls sigAv känna till deär sägeren som
gäller. Dock finns inomVerksamhetsmål vårdsektorn och inom socialtjänstensom en

undersökningspersonema, tillmindre 8% endast viss del sigsägergrupp, ca av som en
till verksamhetsmålen. Frågan förankringen verksamhetsmålenkänna inom dessaär om av

inom dessa områden inom försäkringskassansektorer och skolan, ellerär sämre än om
orsaker. sambandsanalysberor på andra indikerar kunskapdetta En verksamhets-att om

högre bland anställda med arbetsledande befattningmålen bland dem med under-är än
finnsställda befattningar. också samband med variabelDet personalensett mäteren som

påverka sitt arbete,möjligheter indikerar kännedom verksamhetsmålenatt eget attsom om
förenat med möjligheter påverka.är att

bara till viss del eller inte allsAndelen instämmer i påståendet de får det stödattsom
för mål, varierar frånde behöver nå 20% inom skolan tillatt uppsatta närmarecasom upp

inom försäkringskassan. således ganska många bara60% Det till viss del eller inteär som
med de får det stödalls vill hålla de behöver. belysa innebördenFöratt attom som av per-

bristandesonalens upplevelse stöd har också antal sambandsanalyser gjortsett ty-av som
upplevelsen bristande stöd sammanhänger medder på ledningen inte ställeratt attav

sina medarbetare, den inte finns tillgängligtydliga krav på vid behov och den inteatt att
verksamheten på brakan sätt.styra ett

kompetensutvecklingdet gäller behovet det fleraNär behovet idagär attav som menar
tillgodosett. framgår detenbart delvis majoritetAV de tillfrågadeär ärattsvaren en av

skolan och vården de erbjuds bra möjligheterinom till kompetensutveckling.attansersom
mindre inom skolan och knappt inomDet 30% 40% vården bara instämmer tillär än som

viss del, eller alls, i de erbjudsinte bra möjligheter till kompetensutveckling, dvsatt som
upplever brister vad gäller möjligheter till kompetensutveckling. Samma uppfattning har

försäkringskassans ochdrygt hälften socialtjänstens60% personal.av ca. av
Andelen inte alls, eller bara till viss del, de möjligheter på-att stora attsom anser ges

verka arbete högst inom försäkringskassansitt och lägst inom skolan. relativtär Atteget
försäkringskassanmånga inom upplever så fallet vi har med derasärsett att göratror att att

arbete starkt reglerat, och med andelen med arbetsledande befattning lägst blandär att är
dem

det gäller denNär organisationens intresse tillvara personalens idéer och för-att taegna
slag likartat det gäller beträffande möjligheternaär svarsmönstret påverka detattsom egna
arbetet, dvs andelen upplever brister härvidlag inom försäkringskassan ochär störstsom
minst inom skolan. Ca 60% försäkringskassans personal instämmer inte alls, eller baraav
till viss del, i det finns intresse tillvarata deras idéer och förslag inom denatt stort att egna
organisationen. Motsvarande andelar inom de andra sektorerna 47% inom socialtjänsten,är
32% inom vården och inom6% skolan. En analys visar det finns samband mellanatt ett
intresse för idéerpersonalens och förslag å sidan och bra kunskaper, bra stöd, och braena
styrning från den ledningen å andra sidan.närmaste

Om organisationsförändringar och deras inverkan på bemötande

Ett antal dem sektor, de fått förändrade arbetsuppgif-stort svarat, oavsett attav som anger
under de fem åren. Störst har förändringarna varit inom försäkringskassanter senaste

84% och inom socialtjänsten och skolan ca 80%, medan relativt färre inom vård-sett
sektom deras arbetsuppgifter har förändrats 65%. demAv fått förändradeattanger som
arbetsuppgifter under de fem åren det få upplever detta har påverkatär de-senaste attsom
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hälftenriktning. hand-i negativ Drygtfunktionshindermedbemötande avpersoneravras
och vårdensocialtjänsten uppleverinomoch drygt 40%försäkringskassaninomläggarna

funktionshindradekontakter medderaspositivt påinverkatharförändringarnaistället att
Majoriteten rektoremaandelmotsvarande 29%.skolanklienter/patienter. Inom är av anger

med funktions-bemötandet eleveralls påinverkanhaft någonharinteförändringar avatt
hinder.

femunder de åren.hade utökats Bero-arbetsuppgifternaockså senastevilleVi veta om
fått utökadede harpersonalen70-90%det mellan attsektorende på är ar-som uppgerav

inom skolan ochhögstAndelenåren.de 5under ärbetsuppgifter Senaste
fått utökade arbetsuppgifter.inte hasig 27%vårdsektomförsäkringskassan. Inom säger

arbetsledande befattning fåttharde integäller intesocialtjänstenInom att personer som
arbetsledande befattning.med Enutsträckning delikaarbetsuppgifter iutökade stor som

upplevelseförenad medarbetsuppgifterutökadeocksåvisar ärsambandsanalys att av press
påverkatarbetsuppgifterna inte tycks hautökadegäller deflestaallradei arbetet. För att

påverkanriktning. negativnegativ Enfunktionshinder imedbemötandet rap-personerav
utökadefemtedelpersonal därfrån socialtjutsträckning attänstensi störst angerenporteras

negativ riktning.bemötande ipåverkat derasarbetsuppgifter
negativ inverkan påhaftrespondentemasenligthar störrePersonalneddragningar svar

detförsäkringskassan 95%funktionshinder. Inommed attbemötandet uppgerpersonerav
därefter följer skolan med 74%fem åren,under depersonalneddragningarskett senastehar

inom vårdsektomandel, 19%,mindrebetydligtmed 49%. En attsocialtjänstenoch anger
habiliterings och reha-kanförklaring till dettaskett. Enpersonalneddragningar har attvara

områdenutsträckning andrahögrepersonalminskningar iundgått änområdenabiliterings
haft personalneddragningartredjedel demOmkringsjukvården.ochhälso-inom somaven

inverkat negativthar pådessavårdenochsocialtjänstenförsäkringskassan, attinom uppger
be-rektoremabara 14%detfunktionshinder. Menmed ärbemötandet somavpersonerav

bara litenavseende.negativt i detta Detinverkathar ärpersonalneddragningarkräftar enatt
bemötande.positivt på derasinverkatharpersonalneddragningarminoritet säger attsom

deras be-eller negativt påinverkat positivtvarkenneddragningarnaMajoriteten attmenar
mötande.

arbetssituationenUpplevelsen av

upplever arbets-utsträckningi vilkenundersöktsarbetssituationen hargällerdetNär man
belastande och i vilkenarbetet upplevsutsträckningvilkeni ut-tillfredsställelse, vara

arbetet.för klarabehövskompetenssig ha denupplever attsträckning somman
den överväl-visar det sigkompetensfaktorn,aspekten,sistnämndadengäller attdetNär

tillräckliga kunskaper och till-bådeupplever sig hasektorerinom allamajoritetendigande
heller i någonupplever inteklara arbetet. Merpartenför störreinformationräcklig att

arbetsuppgifterde utför sinahuruvidabeträffandeosäkerhet rätt.de kännerutsträckning att
socialtjänsteninomförsäkringskassan, 20%vården ochinomändå 12-13%Dock uppger

utsträckning upplever osäkerhetganska höghög ellerde i mycketskolanoch 24% inom att
på har antal sarnbands-osäkerhet grundar sigvad dennaförsöka ettdetta. För utrönaattom

utför arbetsupp-osäkerhetupplevelsentyder påResultatengjorts.analyser att om manav
otydliga krav frånVerksamhetsmål,förankradedåligtsammanhänger medgifterna rätt

arbetsuppgifter tillkommer,regelsystemet,ändringarständigachef,närmaste somnyaav
grund inte kunnaoch påotydliga reglerkompetensutveckling, attavsaknad press avav

från klienter.kravtillmötesgå
mellan de olika sektorernavariationemaarbetstilüfredsställelsefaktorndet gäller ärNär

låg inom allaarbetssituation i dettadåligkan haandelen ärochganska små, sägas ensom
huruvida fårhandlarhemma härhörenkätfrågorde tasektorer. En egetom man an-somav

upple-barapositiva Detöverlagsitt arbete. Här är procenti ett par somsvar.avger mansvar
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får resultat inteinte Detta riktigt de svarsfördelningaregetta emotatt ansvar. svararver man
beträffande personalens möjlighet påverka sittföreligger arbete och beträffandeatt egetsom

tillvarata personalens idéer förslag.intresse och verkarorganisationens Detatt som om perso-
utsträckning för detsidan i arbetet å andranalen å sidan i mindrestor ges ansvar egnaena men

möjlighet påverka sitt arbete och framföra idéer ochutsträckning förslag inomatt egetges
organisationen.

belastningsfaktorn upplever degäller många handlägger/åtgärdar fördet mångaNär att
för höga kravarbetet ställer på uppmärksamhet ochfrågor, de möteratt att storaansvar,

och krav från andra, arbetet psykiskt påfrestande.förväntningar det gällerNäräratt psy-
mellan och i hög ellerkisk påfrestning 70% 95% ganska hög utsträckningattsvarar man

psykiskt påfrestande. högsta andelen 95% gäller förupplever arbetet Den skolan, därsom
arbetet i mycket hög utsträckninghälften upplevs psykiskt på-närmare attuppger som

frestande.

ledningens rollUpplevelse av

hälften socialtjänsten och vårdsektom ledningen inteinom ställer tydligaNästan attanser
sina försäkringskassan detpå medarbetare. 32% bedömerkrav Inom är närmasteattsom

Äveninte det. inom skolan, där skolledare uttalar sig sinachefen chefer,gör närmasteom
andelen 24%.är stor,

uppfattar de inte får frånockså relativt många stöd ledningen i tillräckligDet är attsom
tillfrågade försäkringskassanutsträckning. de inom 45% chefAv närmastet.ex. attanser

finns behöver råd och stöd.inte tillgänglig när man
Cirka tredjedel personalen inom försäkringskassan, socialtjänsten och skolan, ochen av

socialtjänsten ledningenomkring hälften personalen inom inte driver nödvän-attanserav
Även gäller frågandigt förändringsarbete. vad chefen visar förståelse för arbetssi-om ens

tuation det relativt många negativ bild. kritisk denMest på punktenär ärsom ger en
försäkringskassan där tredjedelinom personalen chefernapersonalen inteatten av anser

visar förståelse.
möjlighet kurma återkoppling belyses med fråganChefens huruvida chefenatt ge om

kunskaper arbetsområdet. försäkringskassanbedöms ha tillräckliga Inom visar sig tvåom
anställda ha ganska klent förtroende för chefens kunskaper och inom social-etttreav

gäller sak för drygt hälften personalen.tjänsten vården och försäkringskas-Inomsamma av
färredet betydligt inte chef har tillräckliga kunskaperär närmasteattsom ansersan ens

arbetsområdet Personaleninom 33% 27%. inom vården och skolan, 65% inomöverresp
dessa sektorer, ledningen har tillräckliga kunskaper. Både det gäller chefensatt näranser
handlingskraft ställer tydliga krav på sina medarbetare/driver nödvändigt förändringsar-

kunskaper finnsbete och dennes det skillnader mellan sektorerna, vi denattmen anser
samlade bilden allvarlig kritik ledningen och dess kompetens.utgör mot

Sambandsanalyser utförts tyder också på den chefens förmåganärmasteatt attsom
betydelsestödja och leda har för upplevelse tillfredsställelse i arbetet: det finnsstor ettav

mycket starkt samband mellan arbetstillfredsställelse och frånstöd den arbetsled-närmaste
ningen dvs chefen finns tillgänglig, visar förståelse, har tillräckliga kunskaper. Likasåatt
finns tydligt samband innebär arbetstillfredsställelsen bland demett är störreattsom som

chefer tydligahar ställer krav och driver nödvändigt förändringsarbete.som

Upplevelsen i arbetetav press

Andelen upplever i arbetet ständigt återkommande förändringar istorsom press p.g.a. re-
gelsystemen varierar och lägst inom vården och högst inom försäkringskassan.är Inom
försäkringskassan det regel undantag upplever sådanär än Avenattsnarare man press.
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bland skolledarna detta mycket vanligt förekommande. En vanligt förekommandeär annan
orsak till upplever i arbetet arbetsuppgifter tillkommer.äratt stor Dettaman press nya som
problem vanligast inom skolan, där fyra fem detta,är och minstav svarspersoner anger
vanligt förekommande inom vården, där det gäller för omkring hälften dem harav som
svarat.

i arbetetStor reglerna otydliga upplever hälften personalen inomärattpress p.g.a. av
socialtjänsten och två tredjedelar personalen inom försäkringskassan. Lite mindreav van-
ligt det upplever i arbetet på grund avslå klien-är att stor att tvungen attman press av vara

ansökan eller inte kunna tillmötesgå önskemål från patienter/elever/föräldrar. Detters
hälftengäller för omkring skolledarna och för två fem inom försäkringskassan. Iav av

minst utsträckning detta orsak till inom socialtjänsten.är en press
Andelen upplever i arbetet avsaknad kompetensutveckling vari-storsom press p.g.a. av

från omkring 25% inom vården och skolan till omkring inom40% socialtjänsten,erar upp
medan arbetsförhållanden mindre vanligt förekommande orsak tillärotrygga atten man
upplever i arbetet.stor press

med, ochKontakter attityder till funktionshindrade personer

denna ställt frågordel har vi kommunikationenI mellan personalen ochrörsom personer
med funktionshinder och deras anhöriga. de sektorerI vi undersöker kommunika-ärsom
tion och kontakter kämfråga, får effekter både för möjligheterna utföra arbetet,atten som

arbetstillfredsställelsenpå den och inte minst klienten,på patienten eller eleven.egna
personal undersökningen omfattar har iDen utsträckning kontakter medtätastorsom

funktionshindrade försäkringskassanInom det fyra fem har dagligaärpersoner. av som
kontakter form, inomi någon vården det fem och inom socialtjänsten tvåär tre tre.av av

skolan det mindre vanligt förekommandeInom med kontakter, dock gällerär täta att mer
hälften skolpersonalen har kontakter funktionshindrademed minstän gång iav personer en

veckan. inte andel skolpersonalen har kontakterAtt skall bakgrundstörre täta motav ses av
undersökningen i princip bara omfattar rektorskategorin.att
Undersökningen visar personalen, oberoende inom vilket område den verkar,att av

upplever funktionshindrade och deras anhöriga under blivitår in-att personer senare mer
och bättre tala förpå sig samtidigt de också blivit krävande. Meningarnasatta att som mer

däremot delade huruvida de blivit förstående eller otåliga.är traditionAv harom mer mer
det funnits bild med funktionshinder medborgare inteatt är sär-en av personer som reser
skilt krav, nöjer sig med de beslut fattas och sällan kommer med kritikstora som som som
och invändningar. har tolkatsDetta framförallt forskare uttryck för funk-ett attav som
tionshindrade skulle ha skuldkänslor ligga samhället till last, kännaöver sigattpersoner
isolerade, tacksamma och beroende. bildDen funktionshindrade framträ-av personer, som
der hos de personalgrupper vi undersökt, går delvis stick i sådan traditionellstäv mot en
bild. förefallerDe anställda inte framför sig hjälplösa, undergivna och tacksammase per-

kompetenta, älvmedvetna och kravställande.ärutansoner, personer som
Undersökningen visar också upplevelsen funktionshindradeatt av personer som mer

otåliga och krävande under år tenderar sammanhänga med personalen harattsenare om ar-
beten upplevs belastande eller upphov till därför arbetsför-stor attsom vara som ger press
hållandena upplevs eller därför inte kan tillmötesgå önskemålenotrygga frånatt man
patienter/klienter/elever.

Mellan och15% 27% personalen inom de olika sektorerna samhälletsatt sats-av anser
ningar på med funktionshinder tillräckliga. högstaDen andelen gällerär for för-personer
säkringskassan och den lägsta för personalen inom vården och skolan. Man kan naturligtvis
spekulera detta skulle tyda på negativa attityder från vissaöver anställdas sidaom gente-

med funktionshinder, eller det kan ligga andra orsaker bakommot Attpersoner om svaren.
så många försäkringskassomas personal samhällets tillräckliga påsvarat att ärav resurser
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området kan möjligen enligtdet här vår uppfattning förklaras den s.k. assistensre-attav
infördesfonnen, 1994, många funktionshindrade möjlighet tillgett ettsom personer

självständigare liv tidigare. Med tanke på de signaler fåttvi bristandeän ochom resurser
finnsotillfredsställda behov det emellertid skäl fundera vad kan ligga bakomöveratt som

frågan.på den här SOU 1998:48svaren
tillfrågades iPersonalen undersökningen också direkt de med funk-tror attom personer

tionshinder och deras anhöriga ofta negativa attityder de kommer i kontaktmöter mednär
vården, skolan, försäkringskassan eller socialtjänsten. Vårdpersonalen i undersökningen

i relativt utsträckning så fallet, både vad gäller kontakter med den sek-ärtror stor att egna
vårdpersonalendet 25% och kontakter med övriga sektorer 28%- 38%. Entorn tror av

mindre pessimistisk bild därvidlag har undersökningspersonema inom socialtjänsten, av
vilka dock relativt många 36% negativa attityder förekommer inom hälso- ochtror att

undersökningspersonemasjukvården. Bland inom försäkringskassan, och i högre gradän
bland dem inom skolan, det mindre vanligt på förekomsten negativaär att tror at-man av

funktionshindradetityder gentemot personer.
fråga gäller vad vanliga förklaringar tillEn med funk-ärtror attannan man personer

tionshinder känner missnöje det bemötande de får hos myndigheter och andra offent-över
liga orsaker andelarDe personalgruppema pekar vanliga skälstora utorgan. som av som
till missnöje framförallt sådana har med för de olika offentligaär göraattsom ramarna
verksamheterna: har brist på tid för varje enskildAtt med funktionshinderman person

vanlig hälftenanges orsak personalen inom socialtjänsten och skolan och tvåavsom av
tredjedelar personalen inom vården. det råder brist på personalAtt pekas vanligutav som
orsak häften vård- och skolpersonalen och drygt 40% personalen inom försäk-avav av av

finns bristanderingskassan. det ekonomiska i denAtt organisationen vanligresurser egna
orsak enligt hälften skolpersonalen, enligt 46% vårdpersonalen och 40%än avmer av av
personalen inom socialtjäns-ten. lagar och regelverkAtt otydligt formuleradeärannat

vanlig orsak drygtbedöms hälften personalen inom försäkringskassan ochvara av av av
tredjedel personalen inom socialtjänsten och vården. personalen inte harAttänmer en av

fått nödvändig kompetensutveckling vanlig orsak enligt häften vårdpersona-närmare av
enligt ungefär tredjedellen, och per-sonalen inom socialtjänsten och skolan.en av

Förklaringar knutna till personalens attityder och inställningar det färreär ärsom mer
pekar troliga vanliga orsaker till missnöje. vården och socialtjänstenInomut ärsomsom

det dock respektive26% 16% personalens attityder vanlig orsak, ochärtror attsom en
respektive avsaknad21% 18% lika-rättighets-tänkande vanlig orsaktror att ärsom av en

till funktionshindrade missnöje.personers
Förklaringar knyts till de funktionshindrade själva, upplevssom personerna av perso-

nalen i allmänhet inte vanliga orsaker. försäkringskassanInom dock näratrorvara en av
fem orealistiska förväntningar från de funktionshindrade sida vanligatt ärpersonernas en
orsak till dåligt bemötande. Bara några få inom de olika de funk-procent tror attgrupperna
tionshindrade uppträdande vanlig orsak, två tredjedelar elleräregetpersonemas en men
fler detta i vissa fall kan orsak.tror att vara en

personalen inom försäkringskassanAv något mindre hälften det händerän att attuppger
med funktionshinder klagar deraspå bemötande. Ungefär tredjedel attpersoner en uppger

det händer anhöriga till med funktionshinder klagar. socialtjänstensAvatt personer perso-
nal det färre, drygt fjärdedel fått klagomål från funktionshindradeär en som personer, men

Äveni stället det flera, drygt 40% fått klagomål från anhöriga. inomär vårdsektomsom
och bland skolledarna gäller i utsträckning fått klagomål från anhörigastörre 29%att man
respektive från funktionshindrade19% respektive15%än 7%. Inom samtligapersoner
sektorer gäller det mycket få de ofta får klagomål; deäratt att attsom uppger som uppger
de fått klagomål det fråga något händer sällan.säger äratt om som

försäkringskassanInom omkring fyra dem de fåttsäger klago-tre uppgett attav av som
mål, de klagomål förekommer i flertalet fall gäller sådant inte själv kan be-att som man

gäller bådeDetta klagomålen från funktionshindradestämma över. ochpersoner
frånklagomålen anhöriga. socialtjänstenInom ungefär hälften personalen attuppger av
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anhöriga,eller frånfunktionshindradefrånkommersig deklagomål,flertalet personervare
vårdpersonal fåttdenansvarsområdet. Avutanför detliggersådantgäller somegnasom

funktions-klagomålen frånandel 47%likadet attklagomål nästan storär menarsomen
medansjälv kan bestämmaintegäller saker över,allmänhetihindrade mansompersoner

sådant falleranhöriga gällerfrånklagomålenfärre 40%det något att somär menarsom
vad gällerskolledama 60%blandandelarMotsvarande äransvarsområdet.utanför det egna

klagomålen från anhö-vad gälleroch 40%funktionshindradefrånklagomålen personer,
riga.

funktionshindradeklagomål fråndet gällerklagomålen om Närhandlar dåVad perso-
fåttdemförsäkringskassan 86%personalen inomdelmycket stor somavavenuppgerner

ihar ocksåhandläggningstider. Manklagomål på långa ut-storfåttklagomål att man
och klagomålstöd 48%uteblivet67%,otillräckligt stödklagomålfåttsträckning om

behov 41%.individuella Inomdennestillbedömd med hänsynblivitinteklientenöver att
funk-från medklagomålfåttdem66%också mångaharsocialtjänsten personersomav

handläggningstider 46% ochlångastöd,otillräckligtklagomålfåtttionshinder omom
vården harbehoven 38%. Inomtill demed hänsynbedömdblivitatt egnamanom

fått klagomålfunktionshindermedklagomål frånfåttdem74%många personersomav
detskolan slutligen,50%.otillräckligt stöd Inom äroch påhandläggningstiderlångapå

framför alltfunktionshindrade personerklagomål frånfåttdem74%många somsomav
otillräckligt stöd.klagomålfått om

finns: Delsskillnadervissalikartat,klagomålanhörigasgäller mönstretärdetNär men
handläggningstider.angående långaanhörigaklagomål fråntycks kommaintedetgäller att

skolan,också inomi viss månoch vården,socialtjänstenallt inomframförDels det,är men
information.brist pågälleranhörigafrånklagomålenvanligarerelativt attsett

från anhöriga,och/ellerfunktionshindradeklagomål frånFörekomsten sam-personerav
fö-klagomålsåarbetet påioch kompetensbelastning sätttillfredsställelse, attmedvarierar

sambandet gällerarbetstillfredsställelsemed lågbland demutsträckningirekommer större
fått nödvändigpersonalen inteochbelastninghögvården,ochförsäkringskassan attför

Förekomstenvården.ochsocialtjänstenförsambandet gällerkompetensutveckling av
funk-meduppleverdembland attocksåtenderarklagomål störreatt personersomvara

år.krävande underochotåligablivittionshinder senaremer
osäk-människor fårtillorsakernavad deenkätentillfrågades i attärPersonalen trorom

förklaringarde tänkbarafunktionshinder. Avmedträffarerhetskänslor denär sompersoner
funktionshindrademedkontaktervidframför alltbedömdesställning till,tog ovanaman

orsaker harpekadefärreBetydligt göraosäkerhetskänslor. attbakom utligga sompersoner
uppväckereller medfunktionshindradedensåra atträdsla förmed per-att manpersonen,

hjälplöshet.ellersårbarhetsinkänslorsonliga egenom
moraliska dilemman i sitt arbetehamna iupplever sigoftahurfråganpåSvaren manom

visar andelenfunktionshinder,medgällerbeslut attmedsambandi som an-personersom
socialtjänsten 6% och högstlägst inomdilemmanmoraliskaialdrig hamnardeattger

dilemmani moraliskaofta, harrmarganskaofta, eller är29%skolledare Attbland man
fjärdedel respektivegäller för drygtdettavården, därochsocialtjänsteninomvanligast en

personalen.fjärdedelknappt aven
i arbetet ochmed belastningsamvarierardilemma-situationermoraliskaFörekomsten av

önskemålen från klien-tillgodosekanarbetetiupplevelse attstor manp.g.a.press
bland demofta förekommerdennasituationerpå såter/patienter/elever, typsätt att merav

uppleverbland democharbetsbelastninghårdmed stor press.som
undersöknings-fickoch attitydervärderingarnegativaförekomstenbelysaFör att av

funktionshindradehandlarpåståendenställning till några personersta omsompersonerna
san1hället.ställning iochrättigheter

socialatill utbildning,har likafunktionshindermed rättlyder:påstående "PersonerEtt
framför allt deformulerat detpåståendetandra". Som ärärförmåner, svar somsomm.m.

indikerandelyfta framintressantainstämmandeotvetydigt är attinte innebär ett somsom
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negativa attityder, och sådana har avgivits mellan 5% och 7% personalen bero-svar av av
ende sektor.på

Ett påstående vissa lägen t.ex. vid ekonomiskannat kris, arbetslöshet, etcstorvar:
det befogat nedprioritera stödet tillär med ñinktionshinder."att Mellan 22% ochpersoner

har i29% olika grad instämmande på detta påstående. Den högstasvarat andelen gäller för
socialtjänstens personal.

Ett tredje påstående lyder: "Stödet till med funktionshinder idag såärpersoner pass om-
fattande det inte motiverat ytterligareär satsningar".att Mellanatt göra 27% och 49% av
personalen har i olika grad instämt i detta påstående. Den lägsta andelen gäller för vården
och den högsta för försäkringskassan. såAtt många med instämmanden i justpass svarar
detta påstående sig anmärkningsvärt bakgrund deter klagomål får frånmot attav man
funktionshindrade och deras anhöriga oftast handlar otillräckligt stöd ellerpersoner om
uteblivet stöd.

Med reaktionerna på fjärde påstående: "Negativt bemötande förstärkerett funktions-en
hindrad handikapp" avsågs belysa medvetenheten handikappatt rela-att ärpersons ettom
tivt begrepp och det i relation till omgivningenär attityder, tillgänglighetatt etc. som- -
funktionshinder omvandlas till handikapp. Mellan 2% och 6% i de olika sektorerna in-

inte alls i detta påstående, ochstämmer mellan och5% instämmer13% bara till viss del.en
högstaDe andelarna gäller för försäkringskassan. Det svårt ha någon uppfattningär att om

vad ligger bakom dessa förklaringEn kan delattsom svar. vara en av svarspersonema an-
orsaken till handikappet ligger hos individen själv och inte iatt den omgivande miljön.ser

En orsak kan inte riktigt förstått frågan eller funderat särskiltatt mycketannan vara man
handikappbegreppet.över

I fråga fick den undersökta personalen möjlighetöppen sin på det påståddaatten ge syn
problemet med funktionshindrade ärenden "faller mellan stolarna"att och nästanpersoners
alla har valt någon form kommentar. kanMan urskilja tydligtatt i dessaett mönsterge av

ansvarsfördelningen mellan olika offentligat.ex. otydlig.att De ekonomiskaärsvar, organ
besparingarna ofta anförd orsak till varförär personalen medtror atten annan personer
funktionshinder upplever deras ärenden faller mellan stolama. De tvåatt övergripandemest
orsaker anförs ekonomin och regelverkets utformning.är När det gäller vilkasom grupper

drabbas anförs med psykiska funktionshinder,mest med svårdefr-som personer personer
nierade funktionshinder och de inte kan tala för sig, alternativt inte har så starka före-som
trädare. Genomgående har i skolorna framhållit elever med MBD, DAMP,attman
autismliknande tillstånd, Aspergers syndrom och elever med sociala handikappgruppen
har det svårast.

I fråga ombads det finnsöppen någoten arman sär-man ange om som man anser vara
skilt svårt i arbetet på det här området. Rektorema har här ofta framhållit bristen på resur-

Inom vårdsektom det frekventa känslanär intemest räcka till. Frånsvaretser. attav
försäkringskassan framför många det behövs förstärkning arbetsstyrkanatt elleren av en
minskning arbetsmängden för underlätta arbetet.attav

Skoldelen

detNär gäller de frågor avsedda besvaras endast rektorer visaratt resultatensom var attav
tyngdpunkten förändringarpå de krävs för elever med funktionshinder skall fåattsom en
likvärdig undervisning med andra elever ligger på och kompetens.resurser

Någon klar bedömning huruvida har ökat eller minskat för elever medom resurserna
funktionshinder i relation till hur för andra elever har utvecklats under deresurserna se-

fem kundeåren inte utläsas från rektoremasnaste Flertalet i för-attsvar. menar resurserna
hållande till andra elever oförändrade. Det dockär flerär förattsom menar resurserna
elever funktionshindermed har minskat de de har ökat.än attsom menar
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klas-i vanligaeleverfunktionshindradehabedömningrektoremas attgällerdetNär av
bliri klassenklimatetochundervisningsmetodikenBådepositivt.överlagsvaretvarser

ochfördomareliminerarocksåsituationsådanbedömer nega-flestaallra attDebättre. en
ökadinnebärdetflestadebedömer attelever. Däremotfunktionshindradeattitydertiva mot

endast 4,7%i klassen,funktionshindrade eleverha an-lärarnaför menarbetsbelastning att
skolledareMångaprestationer. attandra eleverspånegativtinverka angerskulledetsåg att

undervisningsmetodik förochfunktionshinderspecifikabehöva omskullede veta ommer
funktionshinder.medeleverförskolgångenledakunnaatt
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Summary

Introduction

November,In 1997 the Committee of Inquiry into Attitudes Persons with Disabilities Sto
1997:04 commissioned the Social research Foundation in Uppsala studyto outcarry a on
whether and in what working conditions and employees general attitudes affect theirway

with with disabilities.encounters persons
The for commissioning this study that with disabilities havereason was persons repor-

ted in various connections that they increasingly often feel that they with negativemetare
attitudes and bad approach when they apply for assistance from the authorities and other
public bodies.

order find aboutIn the underlying of these experiences,to out themore causes
Committee wanted number of questions staff in the social services,to put social insu-toa

offices, health-the and medical services and schools who in their daily workrance care
assist disabled in various The questions formulated in suchpersons toways. were a way as
relate with disabilities’ experiences of the attitudes of such staffto reportedpersons toas
the Commission.

be bome in mind that public services other than thosemust covered by thissector sur-
have also been criticized for lack of understanding of citizens’ needs and for list-vey nota

ening the individual. This only examines sample of the staff whoto intosurvey a come
with disabled in their work.contact persons

the results of theReport on survey

The conducted in the form of postal questionnaire that staff whosesentsurvey towas a was
work brings them into with disabled The staff concernedcontact worked in thepersons.
following four social insurance offices, the social services, the healthsectors: and medical

and schools. regards theAs social insurance ofñces, thesector questionnairescare were
random sample of 300 individuals whosent representativeto of the staff who deala were

with involving disabled in social insurance offices. As regards the other threecases persons
the questionnaires sample of staffsectors, in three counties: Dalarnasent towere a county,

Uppsala and Halland About 100 people includedcounty in thecounty. sample in eachwere
and Altogether, the included aboutcounty sector. 300 people from each Thesurvey sector.

total sample consisted of individuals,1230 selected in such be representative oftoa way as
certain staff categories in the whole in the three selectedcountry counties. Theas a or
questionnaire carried during the period February-April,out 1998. Thesurvey was response

high. Altogether, 1071 87.1% of the 1230 questionnairesrate thatwas sent outwere were
answered.

The questionnaire contained 29 questions, including subquestions, groupednot under
four headings. First, there brief background section containing questions thewas a on sex,

education, position of the respondents. This followed byetc. section containingage, was a
questions working conditions, with the focus relevant the problem of atti-aspectson toon
tudes disabled The third section contained questionsto about with disab-persons. contacts
led and about the respondents’ perception of their situation and their relations withpersons
authorities The last section addressed exclusivelyetc. staff in schools and containedtowas

2-18-5648
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pupils. Generally Speaking, thesituation of disabledtherelevantquestions tomatterson
alternatives. there alsorespond multiple-choice Butaskedrespondents toto werewere

chance formulate ofthe respondentsquestions whichopen-ended to answersagavesome
and commented wherereferredopen-ended questionstheir These to on, appearsareown.

the appendices.detail indealt with inmain butin therelevant, greaterreport, are
background section, the followingquestions in thetheof thethe basisOn toanswers

different lessrespondents: the fourabout thebe drawnconclusions sectors are more ormay
represented in thestaff thatdifferent categoriesregards thehomogeneous are survey.as

staffalmost the onlyheadmasters/deputy headsschools,When categoryto arecomes
obliged, duethat in thisfor whichthein theincluded sector towe werereasonsurvey,

this The staffpopulationlimit thescarcity ofthe to category. catego-to surveyresources,
and local levelsregionalsocial insuranceadminstration of theries in the wereprogram on

withadministrators dealingvirtually allTheyrelatively homogeneous.also matterswere
staff profile theofficers. The in socialsocial insurancedisabilities,withrelating to persons

different staff categories.includedand the samplevaried,service sector manywas more
of sections, supervisors ofadministrators, headscategoriesfrequentThe most carewere

administrative officers dealing withfor disabled,accommodation theresidentialshared ca-
with certain Functionaland Service for Im-Personsconcerning, Supportunder the Actses

the questionnairethe healthmanagers/work supervisors. Inandpairrnents, sectorcarearea
which, in therehabilitation services,of staff in thevirtually alladdressed typesto aswas

Occupational therapists, youthof professions.wideinvolvedservicesocial sector, a range
therapistsphysiotherapists, speechcounsellors,aid advisers,technicalactivities advisers,

ofrepresented. the sake simplicity,widely Forcategoriesthepsychologistsand mostwere
sector.the healthreferredstaff categoriesall these to careasare

staff held supervisorysocial insuranceof thestaff, hardlythe schoolUnlike posts.any
one-sixth ofstaff, while aboutsupervisoryservices staffsocialTwo-thirds of the res-were

staff.supervisoryhealththepondents in sector werecare
their revealed dif-of service inemployees’ lengthabout thequestionThe postscurrent

feature of all thatthe various However,ferences between sectorssectors. wascommona
Almost half the stafffor less thantheirrarely been inthe staff had postscurrent one year.

their Theinworked for thanoffices hadsocial insurancein present post.ten yearsmore
in all the majoritymuch lower.in other Butcorresponding sectorssectorspercentage was

for least fivetheirhad been inof respondents post atpresent years.
About in the35%belonged thefew respondentsRelatively to groups. so-younger age

offices and 56% inin social insuranceand health 46%cial services sectors, as many ascare
agedschools 50 or more.were

tend behealth and social serviceof staff in theThe majority the sectors to women.care
sample overwhelming; onlythe staff in theofThe dominance wasamong surveywomen

service and healthoffices and the socialstaff in social insuranceabout of the15% care
school staff, which presumable duein majorityMen tosectors amongwere awere men.

gender distribution in schoolsheadmasters. Thefact the respondentsthe that waswere
social insurance officesinteresting that in andwell-balanced, however.quite noteto

ofthe supervi-where female dominancethe health percentagegreatestsector wascare ——
because the questionnairessocial insurance offices thisstaff lowest. In werewassory

correlation betweenoffices. The showsstaff in the local insuranceonly sent to a su-survey
held supervisorythat fewer thanstaff gender which indicatespervisory and women men

posts.
staff the differentbackground of the inthe educationalobviousFor sectors va-reasons,

school largest inattended compulsoryof staff who had onlyried. The percentage was so-
of staff with university college educationofñces. Thecial insurance percentage or was

diffe-and health Thelargest in schools, followed by the social service sectors. greatestcare
offices, where theregards education that between social insurance percentagerence as was

than and the otherof staff with university college education less 30%, sectors,wasor
be borne in mind thatwhere varied from less than 80% 90%. However, mustto over
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the questions related the respondents’ formal education. Extensive in-service staff trai-to
ning in all and perhaps of all in social insurance offices. The resultssectors, mostoccurs

therefore consideredbe in this light.must

Working conditions

Operational goals, influence the work situation and in-service trainingon

negligible proportion of the respondents stated that theyA completely of thewere unaware
operational for theirgoals workplace. However, small in the social service andset a group
health about of8% respondents admitted that they only partlysectorscare were aware— —
of these goals. be asked whether of operational goals lower in thesemay awareness

than in social insurance offices and schools, whether the finding due othersectors toor was
correlation analysis indicates that familiarity withA operational goals greatercauses.

supervisory staff than those in subordinate positions. There also correla-among among a
this factor andtion between variable that the employees’ for influencinga measures scope

their work which indicates that of operational goals related influencetoawareness over
the work situation.

proportion of staffThe who agreed only partly all with the that theynot at statementor
receive the they needed achieve the declared goals varied from about in20%support to
schools almost 60% in social insurance offices. Consequently, quite large number ofto a
respondents agreed only partly all with the that they received thenot at statementor sup-

they needed. Several correlation analyses carried in order explain why theport out towere
staff felt that they received insufficient from their superiors, and they revealed thatsupport
lack of has do with the fact that does make clear whatsupport to management not ex-

of its staff, available when needed and incapable of running operations inpects not a
competent manner.

regards the need of in-serviceAs training, several respondents said that this need was
fully majority of respondents in schoolsA and the health considerednot met. sectorcare

offered goodthat they opportunities improve their skills. thanLess 30% of thetowere res-
pondents in schools and in the health40% agreed only partly all thatsector not atcare or

had good opportunitiesthey improve their skills, i.e. they experienced shortcomings into
this This view shared by than half the social insurance staff and aboutrespect. was more

of those in the social60% service sector.
The proportion of respondents who considered that they only had limited influence, or

all, their work highest in social insurance offices and lowest inatnone over own was
schools. believe that theWe why this view prevalent in social insurance officesreason so

that their work highly regulated and that the of respondents in supervisorypercentage
lowest in thisposts was group.

When the organization’s willingness the ideas andto suggestions ofto try outcomes
its staff, the similar that concerning the possibility of influencingpattern toresponse was
the work situation, i.e. the proportion of respondents who dissatisfied largest inwere was
social insurance offices and smallest in schools. About 60% of the social insurance staff
agreed only partly all that their organization showed interest in tryingnot at great outor
their ideas and suggestions. The corresponding in the other 47%percentages sectors were
in the social service in the32% health and in6% schools. One analysissector, sectorcare
indicates that there correlation between interest in the ideas and suggestions of the staffa
and high standards in of knowledge, and immediateterms support management among su-
periors.
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attitudes witheffectsand theirorganizationinChanges to personson

disabilities

stated that their tasks had changed inirrespective ofrespondentsofnumberlarge sectorA
insurance officesplace in social 84%changes have takenThefivethe last greatestyears.

while fewer respondents in the he-schools about 80%,andservicesocialand the sector
of who have beenthosehad changed 65%. Fewtheir tasksstated thatalth sector as-care

adverse effectfelt this had theirfive thatthe lastduties insigned an onyearsnew
half the staff in socialthedisabilities. Onwithtowardsbehaviour contrary, overpersons

service and health stated thatthe socialthan 40% inandoffices sectorsinsurance caremore
with disabled clients/patients. Thetheireffectfavourablehad hadthe changes contactsona

majority of headmasters stated that theTheschools 29%.proportion incorresponding was
disabilities.withrelatedthe theyeffecthadchanges to personswayonno

fivework duties during the lastincrease inhad beenwhether thereaskedalsoWe ye-an
stated that their duties had increased inof the staffthe 70-90%Depending sector,onars.

schools and social insurance offices.highest inThefivethe last percentages wereyears.
they had been assignedstated thathealthin therespondentsof27% notsector newcare

thestaff had increasednon-supervisoryduties ofservices, thesocial not toduties. In same
ofanalysis shows also that broadercorrelationstaff. Onesupervisoryforextent a rangeas

increasedmajority did feel thatwork. Theofleads notduties greatatto pressuresensea
The significantdisabledtheir relations witheffectadverse mostduties had. persons.onan

that increasedone-fifth of whom statedstaff,social servicesby thereportedeffects were
with disabledrelationseffect theiradversehadhadduties persons.onan

negative whenimpactstaff haverespondents’ replies,theJudging by cuts a more
in social insurance officesof respondentsdisabled 95%towardsattitudesto persons.comes

the figure for schools 74%fivein the laststaffhad beentherestated that cuts wasyears;
much lower,healthfigure for theTheservice 49%.socialfor the sectorand sector care was

staff in rehabilitationfewerthere have beenbe thatfor thisOne cuts19%. ser-mayreason
witnessed staffof who hadone-third thosefields. Abouthealthotherthan in cutsvices care

stated that theseand healthsocial serviceand theofficessocial insurance sectorsin care
only 14% of thewith disabled Butrelationstheireffectadversehad persons.onan

effect in this Onlyadversehad hadthat staffconfirmedheadmasters respect.cuts aan
effect. The majority view thatfavourablestaff had hadthatstatedsmall minority cuts wasa

the other.clients/patientsattitudeseffecthadstaff tocuts way oroneonno

situationof the workPerception

respondents’ of job satis-concerned thework situationthequestions aboutThe assessment
work they doing.qualifications for theand theirworkloadfaction, their were

overwhelming majority offactor, thethethis lastregardsAs competenceaspect, res-
sufficient knowledge and informationconsidered that they hadallpondents in tosectors

doubts about their work perfor-majority havedid thework.with their Nor greatanycope
health and social insurancerespondents in theofNevertheless, 12-13% sectorcaremance.

stated that theyin schoolsservice and 24%socialin theoffices, 20% sector were very or
performed withof correlation analysesnumberthisdoubtful in Arather respect. were a

indicate that the employees’The resultsfor this uncertainty.identifying theview to reasons
related uncertaintyproperlyperformed their dutieswhether theydoubts about towere

of their immediate superiors,defined demandsthe vaguelyoperational goals,about
of in-service training, rules andtasks, the lackthe rules,changes inconstant vaguenew

clients’ demands.inabilitydue to meettopressure
little variation between the variousfactor, therejob satisfactionregards theAs sec-was

their work situation lowwho complained aboutproportion of respondentsand thetors, was
the element of responsibi-connection concernedquestion in thisrelevantallin Asectors.
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this questionlity work. generally positive. Only fewResponses ofat to centwere a per res-
stated that they trusted withpondents responsibility all. This findingnot at notwere any

with the distribution of theconsistent question about the possibility of influ-toresponses
encing work and the organization’s interest in the staff’ ideas and suggestions. theOns one
hand, the staff expected take responsibility for their work, but the otherto greatwere on
they did have much influence their work situation much opportunitynot to presentover or
ideas and suggestions within the organization.

regards the workload factor, respondents felt thatAs they had too matters tomany many
their work demandeddeal with, that much attention and responsibility of them, thattoo

deal with expectationsthey had and demands and that the work involved mentalto great
foundstated that they that their work involved high70-90% high degree ofstress. a or very

mental The largest of respondents95% be found in schools; al-stress. percentage towas
half respondents in this stated thatthe the degree of mental in their workmost sector stress

high.was very

Perception of the role of management

Almost half the respondents in the social service and health stated thatsectorscare manag-
did make clear what expected of the staff. of32% respondents in social insu-ement not
offices stated that this of their immediate superior. The oftrue percentagerance was

ofheadmasters who said the their immediate superiors also high: 24%.same was
comparatively large proportion also felt that they did sufficientA fromnot get support

ofexample, respondents in social officesFor 45% insurance stated that theirmanagement.
immediate superior available when they needed advice andnot support.was

of staffAbout one-third the in social insurance offices, the social service andsector
schools, and about half the staff in the social service did think that thesector not manage-

effortmade the implement changes. relatively highA proportion ofment tonecessary res-
pondents also painted pessimistic picture of their superiors’ appreciation of their worka

social staffsituation. The insurance critical in this one-third ofmost respect,were respon-
dents considering that their superiors did show appreciation of their work.not any

Superiors’ ability give feedback illustrated by the question whether they knewto
enough about the field of work. Two-thirds of employees in social insurance offices had
little confidence in their superiors’ knowledge, and than half the staff in the socialmore
service agreed. The number of respondents in the health and in social in-sector sectorcare

offices who did feel that their immediate superiors knew enough about theirnotsurance
work much lower and33% 27%, respectively. than ofMore 65% the staff in the he-was
alth and schools considered that the sufficiently knowledge-sector managementcare was
able. There differences between the both regards superiors’ abilitysectors to getwere as
things done make clear what expected of the staff and make the effort towas necessary
bring about changes and their knowledge, but consider that the overall picturewe repre-

serious criticism of the and theirsents management competence.a
Correlation analyses also indicate that the ability of immediate superiors andto support

guide their staff have significant effect job satisfaction: there correla-stronga on a very
tion between job satisfaction and from immediate superiors i.e. they available,support are
show understanding and have the relevant knowledge. There also clear indication thata
job satisfaction those whose superiors make well-defined demandsgreater among on
their staff and make the effort bring about changes.tonecessary

Perception of workatpressure

The ofproportion respondents who experienced work ofgreat at accountpressure on
changes in the rules varied; lowest in the healthconstant and highest insectorwas care
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officesofñces. social insurance the rule rather than thesocial insurance In exception.was
headmasters. Another for thealso ofcommoncommon among reason sensewas very

of duties. This problemthe addition in schools,work greatestat new waswaspressure
four of five respondents, and least in the healthmentioned bywhere out sector,carewas

half the respondents.mentioned by aboutwhere was
of rules experienced by halfwork the staff inGreat accountat vague wasonpressure
of staff. Thetwo-thirds the social insurance incidence ofservice andthe social sector great

reject clients’ applicationsof being obliged beingwork to notaccountat orpressure on
patients/pupils/parents slightly less frequent.wishes of mentio-fulfil theable to was was

staff.and of social insurance This ofhalf the headmasters 40%ned by about cause pressure
servicesignificant in the socialleast sector.was

respondents who experienced of the lack ofproportion ofThe great accountpressure on
in the health andvaried between about 25% schools andtrainingin-service sectorcare

service while job insecurity less ofthe socialinabout 40% sector, was a common cause
pressure.

disabilitieswithand attitudeswithContacts to persons

relating the communications between staff andasked questionssectionthisIn to per-we
studied in therelatives. the communica-disabilities and their Inwith sectors survey,sons

affect job performance, job satisfaction and,of the theytion and notcontacts essence asare
and pupils.patientsleast, clients,

disabledhad frequent with socialincluded in the InThe staff contacts persons.survey
in form, in the healthof five had dailyoffices, fourinsurance contacts sectorout some care

of three.the social service Frequentof five and inthree contactssector two outout were
staffhalf the school had with disab-although thanschools,inless contactsmorecommon

respondents in schools had less frequentweek. The whyled leastat reasononce apersons
staff included inthat virtually all the thecategoriesthe otherthancontacts survey were

headmasters.
of in which they work, considered thatstaff, regardless theshows thatThe sectorsurvey

their relatives have become ofwith disabilities andin recent more awarepersonsyears
the time theypresenting their de-and bettertheir rights atat same as are morecase,are

differences of opinion whether they have becometheremanding. However, toas moreare
wisdom that with disabilitiesimpatient. The conventionalunderstanding personsmoreor

that made anddemands, the decisions seldom criticizemakedo acceptgreatnot are orvery
given by researchers forGenerally speaking, the that this beha-make objections. reason

guilt for beingwith disabilities have of burden society,thatviour apersons a sense on
of with disabilitiesgrateful and dependent. The picture presentedfeel isolated,they persons

different. The staffcategories studied in the dealing withby the staff notsurvey very are
grateful confidentsubmissive and clients, but with and demandinghelpless, competent,

persons.
the staffs perception of with disabilitiesThe also reveals that persons assurvey more

relateddemanding in tends be whether they think theyimpatient and recent to toyears
because of insecure conditions because theyjobs thathave stress orcause or pressure can-

patients/clients/pupils.fulfil the wishes ofnot
of the staff in the various said that they thoughtand 27% society’s15%Between sectors

disabilities sufficient. The highest proportionefforts behalf of with topersons were wason
staff and the lowest staff in the healthfound social insurancebe sectoramong careamong

Naturally, be asked whether this indicates negative attitudes theand schools. partmay on
in relation with disabilities whether there otherof certain employees to persons or are rea-

The fact that of the social insurance staff repliedfor these thatresponses. so manysons re-
this in view, be result of theadequate in Assistansce Benifitarea may, our asources are
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introduced inthat 1994, which hasAct made possible for with disabi-was many persons
lities lead independent life than before. However, in view of the lack ofto a more resources
and unsatisfied needs mentioned by respondents, well wonder what lies be-some one may
hind giventhe this question. SOU 1998:48toanswers

The staff also asked directly whether they thought that with disabilitieswere persons
and oftentheir relatives encountered negative attitudes in their with the healthcontacts care

schools, social insurance offices the social service Respondents in thesector, he-sector.or
oftenalth considered this be the both regards withsector theirto contactscare case, as own

of health staff and25% with other 28-3 8%.sector Thesector contacts sectorscare res-
in the social servicepondents less pessimistic picture in this althoughsector respect,gave a

quite proportionlarge 36% believed that negative attitudes in the healtha occur care
respondents in socialNot insurance offices, and fewer in schools,sector. many even

thought that attitudes towards disabled sometimes negative.persons were
Another question concerned the why disabled dissatisfied with thereasons persons are

they treated by authorities and other public bodies. Many respondents thought thatway are
the main of dissatisfaction had do with the conditions prevailing in the publictocause

the fact staffthat the do have sufficient time for each disabled individualsector; not was
mentioned by half the social insurance staff and schools and by two-as a common reason
thirds of staff in the health The shortage of staff mentioned by half the he-sector.care was
alth and school staff and than of40% the social insurance staff.sector Themore
organization’s lack of economic mentioned by half the school staff,resources was over

of the health staff46% and than 40% of the staff in the social servicesectorcare more
ofThe the regulatory framework mentioned by than halfsector. thevagueness was more

social insurance staff and than one-third of the staff in the social service and healthmore
ofThe lack in-service training mentioned by almost half of thesectors.care necessary was

staff in the health and about one-third of the social insurance staff and schools.sectorcare
Fewer respondents mentioned staff attitudes for dissatisfaction.as a common reason

26% of respondents in the health and 16% of respondents in the social servicesectorcare
mentioned staff attitudes, while 21% and 18%, respectively, believed that thesector ab-

rights philosophyof equal of dissatisfactionansence was a common cause among persons
disabilities.with

Explanations involving disabled themselves generally considerednotpersons were a
by staff. However, almost of20% social insurance staff believed that thecommon reason

unrealistic expectations of with disabilities for thepersons are a common reason poor
reception they sometimes given. Only small of the various staff categoriespercentageare a
considered disabled persons’ behaviour although two-thirdsa common reason, or more
believe that this might be the inreason some cases.

Slightly less than half the social insurance staff stated that with disabilitiespersons so-
metimes complained of the they treated. About one-third stated that relatives ofway are

with disabilities sometimes complained. Fewer of the respondents in the healthpersons
had received complaints; one-fourth had received complaints fromsectorcare over persons

with disabilities, but than 40% had received complaints from relatives. In the healthmore
and headmasters the number of complaints received from relativessector 29%care among

and respectively19%, than that from the disabled themselves 15%greaterwas persons
and respectively.7%, Very few respondents in of the said that they had recei-sectorsany
ved complaints; those who had done stated that theyso were a rare occurrence.

About of the staff in75% social insurance offices stated that they had received com-
plaints and that in the majority of they about things beyond the staffs control.cases were
This applies both complaints from with disabilities and complaints fromto relati-persons

the social serviceIn about half of the respondents stated that complaints,sector whet-ves.
her from disabled from their relatives, about things beyond their control.persons or were
Almost respondents in the health 47% who had received complaintssectoras many care
stated that they about beyond their control, while fewer 40%matters stated thatwere
complaints from relatives concerned beyond their control. The corresponding figu-matters
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regards fromfor headmasters 60% complaints disabled and 40%res were as persons as re-
complaints from relatives.gards

complaints about WhenWhat these complaints from with disa-tocomesare persons
ofbilities large social insurance staff 86% of those who had receivedpercentagea com-

said these related long processing times. largeplaints that number ofA complaints hadto
for insufficient assistance failurealso been received 67%, provide assistance 48%to

that the client had been assessed in relationand complaints his/her individual needsnot to
respondents in the social service of41%. 66% those who hadMany receivedsector

from with disabilities received complaintscomplaints about insufficient assi-persons
long processing times and complaints that the client46% had been assessed instance, not

relation his/her individual needs the health38%. In respondentsto sector,care many
of who had received complaints from74% those with disabilities had receivedpersons

complaints about long processing times and insufficient assistance 50%. Finally, in
of those whoschools respondents 74% had received complaints from withmany persons

disabilities had received complaints mainly about insufficient assistance.
The picture similar when complaints from relatives, but theretocomes are some

differences: there be less complaints from relatives about long processing times.toappear
Furthermore, particularly in the social service and health and alsosectors, tocare some

in schools, for relatives complain about the lack of informa-extent tomore common
tion.

of complaints from disabledThe incidence and/or relatives covaries with jobpersons
satisfaction, and in such that complaints received bystress competence a way more are

satisfactionstaff who experience low job the correlation applies social insurance officesto
the health and lack ofand sector, training the social servicegreat stresscare a necessary

and health complaints also tend be received by thosesectors. More who find thattocare
disabled have become impatient and demanding in recentpersons more years.

asked give for theThe staff uncertainty experienced by people intowere reasons some
ofwith disabled The lack experience of such consideredcontacts contactspersons. was one

The of respondentsof the main number who mentioned the fear of offending thereasons.
feeling of one’s vulnerability helplessness much smaller.person or a own or was

oftenThe the question how respondents find themselves in moral dilemmastoanswers
in their work in connection with decisions concerning with disabilities shows thatpersons
the proportion of respondents who experience such dilemmas lowest in thenever was so-
cial service and highest headmasters6% 29%. Moral dilemmas of-sector among arose

often, in socialquite the service and health where theyten, sectors,or care were
experienced by and just under25% 25% of the staff, respectively.

Experience of moral dilemmas covaries with the workload and of duea sense pressure
fulfilinability the wishes of patients/clients/pupils; in other words, such situationsto to are

experienced frequently by staff with heavy workload and those who under greatmore a are
pressure.

order find about theIn of negative values and attitudes, theto out more causes respon-
dents asked about the rights and social ofto react to statements statuswere some persons
with disabilities.

ofOne these with"Persons disabilities have the rights educa-statements towas: same
tion, social welfare benefits others". view of the formulation ofIn this theetc. statement,as

that indicate less than total the that interesting indicatorsagreementanswers are ones are as
of negative attitudes, and such given by of the staff5-7% depending theanswers were on
sector.

Another "In situations e.g. economic crises, widespreadstatement was: some
unemployment giving lower priority assistance with disabilities justified".to to persons
22-29% agreed with this in varying degrees. The highest bestatement percentage towas
found in social servicethe sector.

thirdA "Nowadays the assistance given disabled suffici-statement towas: persons
ently make further ofunnecessary". 27-49% the staff agreed with thisgreat toas measures
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in varying degrees. The lowest figure that for the healthstatement and thesectorwas care
highest for social insurance offices. The fact that respondents agreed with thisso many

surprising in view of the fact that the complaints received fromstatement withwas persons
disabilities and their relatives usually mentioned insufficient non-existent assistance.or

The fourth "Disparaging makes the disability harder bear".statement treatment towas:
The of this respondents’ of the fact that disabilitystatement to testpurpose was awareness

relative and that functional impairments perceived handicaps inconcept relationa are as
the attitudes, accessibility of other people. 2-6% in the variousto didsectorsresponse — —

with this and 5-13% only partly agreed. The higher figure relatednot statement, toagree
staff in social insurance offices. difficult explain such One explanationto answers.
might be that respondents consider that the individual himself rather than the peoplesome
around him the of the disability. Another explanation might be failure under-tocause
stand the question factthe that the respondents had given much thought whatnot toor a
disability involves.

open-ended questionAn asked give the respondents the opportunity give theirto towas
views the alleged problem that involving with disabilities "fall betweenon cases persons

stools"; given by almost all respondents. obviousAntwo comments patternwere was ap-
in these the absence of clearcut division of responsibilitiesparent betweenanswers, e.g. a

public bodies. Cutbacks often mentioned by staff why with disa-were as a reason persons
bilities feel that their fall between stools. The mentionedtwo two mostcases reasons
frequently the and the regulatory framework. withPersons mental disabili-were economy
ties, with diffuse functional disabilities, and those who speak for themselvescannotor or
do have articulate spokesmen assumed be the that hardest hit. Therenot toare groups are

school staff that pupils with MBD, autisticDAMP, conditions, Asper-a consensus among
ger’s syndrome and pupils with social handicaps have the problems.greatest

Another open-ended question offered respondents the opportunity whether theyto state
experienced particularly difficult problems in this The headmasters often mentio-any area.
ned the lack of The frequently made in the healthcomment most sectorresources. care was
the feeling of insufficiency. of theMany social insurance staff stated that the number of
staff be increased the workload reduced in order improve workingmust conditions.toor

Questions about schools

regards theAs questions addressed headmasters only, the results show that theto main
in which changes needed in order provide disabled pupils with educationtoareas are an

that with that enjoyed by other pupils andon a par competence.are resources
The replies given by the headmasters do allow unambiguous ofnot whet-assessmentan

her the allocated disabled pupils have increased decreasedto compared withresources or
for other pupils during the last five The majority stated that inresources years. resources

relation other pupils have remained unchanged.to However, the number of respondents
who considered that for with disabilities had decreased thanresources persons greaterwas
those who thought they had increased.
The headmasters stated that having disabled pupils in normal classes generally positivewas a
experience. Teaching methods and the classroom atmosphere improved. largeA majority
claimed that this situation also tends eliminate prejudice and negativeto attitudes towards
disabled pupils. theOn other hand, the majority stated that also increased the teachers’
workload, while only 4.7% thought had adverse effect the performance of otheran on pu-
pils. regardsAs the question what headmasters needed be able supervise the schooling ofto to
disabled pupils, stated that they did know enough about specific functionalnot impair-many

about appropriate teaching methods.ments or
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ARBETSEÖRHÅLLANDEN1 ATTITYDER OCH
-

UNDERSOKNING OM BEMOTANDE AV

PERSONER MED FUNKTIONSHINDER

Inledning1.1

Utredningen bemötande med funktionshinder S 1997:04 i novemberom av personer gav
Stiftelsen1997 Samhällsvetenskapliga forskningsinstitutet i Uppsala SAMU i uppdrag att

undersöka och på vilket arbetsförhållanden respektive de anställdassätt grundinställ-om
ning påverkar med med funktionshinder. Utredningen villemötet bakgrundmotpersoner

den kritik dåligt bemötande många med funktionshinder har riktat tillav om som personer
anställda inom bl.a. socialtjänsten, försäkringskassan, hälso- och sjukvården och skolan, få
kunskap huruvida sådana faktorer kunde påverka bemötandet i eller riktning.om en annan

med funktionshinderPersoner har de årtiondena fått allt socialsenaste störreen upp-
rättelse och erkännande de medborgare andra med rättigheter.ärett att De harsom samma

ställa krav och få god service. ochI med de själva kontakter,rätt utbildaratt att sig,att tar
för sin talan och ställer sina rättmätiga krav kommer allt fler människor i daglig kon-egen
takt med med funktionshinder. har tillDe och de förväntar sig bli bemöttarätt attpersoner

olika skäl råkar ha eller flera funktionshinder. De medbor-ett ärsom personer som av- -
med lika rättigheter andra och vill inte betraktas några stackare eller andragare som som

medborgare.rangens
för bemötandetIntresset med funktionshinder och andra harutsattaav personer grupper

också under de hamnatåren i fokus resultat funktionshindradesenaste ett attsom av perso-
högrei utsträckning tidigare vågar framföra direkta klagomålän på det bemötande dener

får myndigheter och offentliga kravetMen på bemötande kan ocksåett gottav organ. ses
positiv bekräftelse flerapå decenniers medvetet drivna politik och opinionsbild-som en

ning. Vid sidan grundläggande frågor arbeta, bo och levarätten andra, harattav som som
till bemötande lyfts fram. Samtidigt har underrätten det årtiondetett gott senastenu ge-

nomförts nedskärningar inom vård, skola och social service; nedskärningar inneburitsom
för funktionshindrade minskats.även offentligaatt Den sektorn harresurserna personer

skurits ned och många de förmåner medborgarna sig vid har reducerats ellervantav som
förändrats i betydande avseenden vilket naturligtvis fler de funktionshindradeän medbor-

Åfåtthar känna sidan långt gångna krav, å andra sidan försämringar el-garna av. ena mer
ler hot försämringar i grundläggande stöd och service. Tendenserna kan tyckas pekaom
diametralt håll.motsatta

sådan situationI kan det uppstå spänning mellan subjektiva krav de förvänt-en en -
ningar människor med funktionshinder med har och de förväntningarnarätta ramar som-
skall förverkligas inom. spänningEn mellan skapade förväntningar och fönnåga för-att
verkliga intentionerna både ekonomiska och organisatoriska skäl. En spänningav som
olika yrkesgrupper i sitt arbete kommer i kontakt med med funktionshinder isom personer
sådana fall kan känna andra.änmer

Kraven på myndigheter och andra offentliga flexibla i sin service harattorgan vara ac-
under de åren. Kontinuerlig förnyelse ochcentuerats anpassning tillsenaste förutsätt-nya

ningar och omvärldskrav har lett till påfrestningar för personalen. Omställnings och
förändringstakten i arbetslivet har generellt varit snabb det decenniet,sett såsenaste även
inom den offentliga sektorn. Försäkringskassa, socialtjänst, skola och hälso- sjukvård har
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form från regel- till målstyrning, decentrali-förändringar i övergångallmännaförutom av
verksamheten till teknik, också fått utökade uppgifter. deanpassning Attsering, mötanyav

personal och minskade ekonomiska leder medmed minskadkraven storresursernya
försämring arbetsförhållanden.bland personalen ochtill ökadsannolikhet stress av

behovfram Standardisering arbetet med ökad intern speci-Rationalisering tvingar avav
i kommuner och landstingomfattande förnyelsearbetet pågått ochalisering. Det som som

beställare-producent-rollmålstyrning, avreglering, och självstyrandeökadbl.a. inneburit
förändringar detta avseende. ekonomiska situationentill ytterligare i Denhar lettenheter

har blivit märkbart försämrad. påverkar sådana föränd-och landsting Hurför kommuner
med funktionshinder Vi personalenbemötandepersonalensringar närtror attav personer

krav återhållsamhettillmötesgå ledningens på och kli-ochför inreutsätts yttre attpress -
dåligtför dåligt bemötande. Vi också bemötande kan här-riskenkrav ökar atttrorentens -

bristandefördomsfulla uppfattningar, kunskap ochkvardröjandefrånröra omoget
myndighetspersonens/tjänstemannens/vårdgivarens sida.frånförhållningssätt

formulerats för handikappolitiken bibringasochde målsättningarGenom program som
hur verkligheten fungerar.funktionshinder idealiserad föreställningmedmedborgare omen

personlig kontakt med myndigheterna, visar det sig intekommer iindividen sedanNär
förväntningarna. Avståndetinte med mellanerfarenheternadesällan stämmeratt egna

debatten hälso- och sjukvården,faktiska förhållanden präglarmål ochdeklarerade om
handikappoli-försäkringskassan. exempel: deoch Försocialtjänstenskolan, närettatt ta

funktionshinder medborgare likamed meddeklarerartiska sompersonerprogrammen
i kontakt med myndighetersig den enskildesamhället, förväntarrättigheter i attpersonen

sida skalldärefter. Tjänstemännen å sin målen ioch bemöttbehandladbli omsättasom
och beslut fattas inom dende ekonomiskahandling,praktisk styrs ramar som egna or-av

förhållningssätt inte alltidpräglasmånga gångerganisationen och överens-ett somavsom
handikappolitiska målen.officiellamed destämmer

resultat individers val handlabemötande kan påVärdigt/icke-värdigt att ettses som av
handling Säkert indi-vad bestämmer valetbestämda situationer. Menvisst i är attsätt av

attityder faktorerdetta val. också andra arbetsför-och värderingar Menvidens styr som
sammanhanget. överansträngd socialarbetarehar betydelse i Förhållanden och enresurser

och har varken tid, ellerframståexempelvis, kan klienterna som en anonym massa, man
enskilde individens situation och sig in i den påsig denorkar, informera sätta sättettom

specifikaindividen med hänsyn till dennes behov.möjligt bedöma Ettdetgör att egnasom
bemötande skall vila relationundenninerar älva tanken på på därförhållandesådant att en

inte ärende skall åtgärdas.klienten människa,personalen Detta ärettsom somser som
framförda kravet personalen ha rimligtpåminnelse det ofta måste antalännu att etten om

påminnelse politiker delaktiga i och medansvarigaockså förklienter. Det ärär attomen
utvecklar sig. relationen mellan personalen ochhur bemötandesituationen Hur klien-

indirektter/patienter/elever kommer utvecklas bestäms nämligen också de politiskaatt av
dessa prioriteringar också harekonomiska prioriteringar etisk dimen-och Attgörs.som en

ända in i bemötandesituationen, alltför sällan med i beräkningen.sion tränger tassom
få vilken personalensmed detta arbete kunskap mån arbetssituationSyftet iär att om

attityder/inställning till med funktionshinder kan påverka bemötandet denoch ipersoner
undersökningen analyseras den inställning anställdeller andra riktningen. I personalena

försäkringskassa socialtjänst har funktionshinderhälso- och sjukvård, och tillinom skola,
liksom arbetsförhållanden i olikafunktionshindrade personalens avseenden.och personer

för konstituerarkan ha betydelse bemötande sådana den psykosocialaFaktorer är somsom
överkrav från chefer och arbetskamrater, dåliga möjligheter självmilj påverkastress, att

liksom konflikter på arbetsplatsen kan upphov tillarbetet och arbetsprocessen, negativtge
bemötande.

Med personalens attityder/inställning till med funktionshinder vi den uppfattning personalen harpersoner avser
patienter/klienter/elever.i deras rolldessa somom personer
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Utifrån enkätundersökning kommer vi lägesbeskrivning hur personalenatten ge en av
själv på sin kunskap, sina möjligheter fatta beslut, arbetsförhållanden och sin inställ-attser
ning till funktionshinder och funktionshindrade Genom enkäten har vi studeratpersoner.
kvalitetsaspekter synliga för exempelvis beredvillighetär mottagaren, serviceattsom ge
och information. Vi har också studerat kvalitetsaspekter inte synliga förär mottagaren,som
exempelvis arbetsklimat och ledarskap. bakgrundMot personalen har nyckelroll iattav en

med sina klienter, patienter, elever relation inte helt jämlikmötet har denna under-en- -
sökning ganska belysa personalens arbetssituation,ägnat hurstort deutrymme att upp-
fattar sin arbetssituation önskemål och behov dessa personalgrupper har.samt som
Personalens arbetssituation beskrivs med utgångspunkt från deras upplevelseregna av ar-
betet med med funktionshinder, målsättningarna i arbetet och utbildningens bety-personer
delse för arbetet. Undersökningen syftar också till identifiera fördomar kritiskaatt samt
faktorer i personalens upplevelse kontakten med med funktionshinder. Närav personer
människor på grund handikapp drabbas nedsatta funktioner behövs stödinsatserav av av
olika slag. dessa utformas beror tillHur del på vilka värderingar råder i samhället.stor som

viktigt understrykaDet och de fyra sektorernaär undersöksatt att harvar en av som
olika förutsättningar, olika arbetskultur, olika metodik och olika regelverk arbeta ef-att

skillnadDet handlägga ärenden Vårdbidrag, handikappersättningärter. t.ex. att ochom
assistansersättning försäkringskassanpå och arbeta med habilitering och rehabiliteringatt
inom hälso- och sjukvårdsområdet. Varje område har sin profession, sin organisation och
sitt arbetssätt. Detta måste hålla i minnet bedömernärman man svaren.

Undersökningen veterligen den första empiriska studien i Sverigeär försökeross som
förstå bemötandeproblematiken från perspektiv där både personalens arbetsförhållan-ett
den/arbetsorganisation och personalens attityder fokuseras, och baseras på personalenssom

dvs dempå utpekas dåligt bemötande uppgifter hur deett uppfattarsom ge egna om- -
funktionshindrade Avsikten få bemötandeproblematiken ordentligtär ettpersoner. ge-
nomlyst. Undersökningen förväntas leda till ökade kunskaper i vilken utsträckningom per-
sonalens inställning, respektive arbetsförhållanden kan påverka bemötandetantas av

funktionshindermed i positiv eller negativ riktning.personer

1.2 Människa medborgare stöd- och servicetagare- -

Grundläggande för all service/omsorg funktionshindradepåär med-synen personer som
borgare med mänskliga behov andra och med till respekt för sinrättsamma som samma

Insikten människor har olika funktionsförmåga måste ligga tillatt grund förperson. om
samhällsplaneringen. Erfarenheten visar åtgärder inriktade på såväl generella indi-att som
viduella insatser bidrar till med funktionshinder bättre kanatt utnyttja sinapersoner resur-

och sin förmåga.ser egen
I de undersökta verksamheterna där människors värdighet och integritet alltid berörs,

kan människovärdet tjäna orienteringspunkt för handlandet. Vi detsom en att äranser
märmiskovärdet, inte eller mål-medel-analys, börnyttan stå i Det betydercentrum.en som

alla handlingar också måste värderas märmiskovärdet.att Personalen inom försäk-mot
ringskassan, socialtjänst, hälso- och sjukvården, skolan och andra inom den offentliga
sektorn måste inte bara i ord uttrycka betydelsen nå subjektrelationer med klienter,attav
patienter, elever, medborgare. Det måste finnas nåsträvan överensstämmelseatten en
mellan de övergripande principerna och det faktiska handlandet. villDet för-säga att man
mår respektera kan henne subjekt,att med potentiellamotparten, möjligheterettse attsom
kunna påverka sina och andras levnadsförhållanden. Dåligt bemötande sig ofta iegna yttrar
den mycket subtila kränkning ligger i misstro klienten, ned klientenpåatt ellerattsom se

behandla klienten ting, "ärende".att ett ettsom
och främstFörst måste på det klara med vilken människosyn och vilken för-man vara

hållningssätt har. Hur du på människor med funktionshinder finnsDet inbyggdman ser en
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obalans i relationen mellan tjänstemannen och den söker stöd och servicesom som perso-
nalen reflektera ojämntmåste Det maktförhållande mellan den söker in-över. är ett som en

slag och den harnågot mandat och därmed makt bevilja eller avslåsats attav som en
ansökan.

Värdigt bemötande grundläggande krav riktat till personal i sitt arbeteär kom-ett som
medi kontakt med funktionshinder och med andra söker stöd och hjälp.mer personer som

påverkar personalens grundläggande inställningHur och människosyn deras arbets-samt
förhållanden deras möjlighet värdigt bemötande frågeställningarDessa härröratt ettge
från övertygelse bemötande formasvår och uttryck för såväl sociala indi-äratt ettav som
viduella faktorer. Bemötande går påverka skapa bättre eller förutsätt-att att sämregenom

förningar människors möte.

Metod1.3

forskning innebär utsnittAll verkligheten beskrivs och analyseras visstatt ett ettav ur per-
spektiv och med hjälp metoder. denna undersökning har viI bemö-vissa närmatav oss

fråntandeproblematiken med utgångspunkt personalens arbetsförhållanden och inställning
till med funktionshinder. Vår har emellertid inte varit enbart beskrivasträvan attpersoner

också söka förstå den situation personalen har och de problem Därförutan att möter.man
vi skrivit denna försökthar har tolka personalens erfarenheter och beskriv-rapportsom

ningar sitt arbete på det här området bakgrund forskning arbetsmiljö,mot av annan om
arbetsorganisation och inställning till med funktionshinderpersoner

grund studiens karaktär valdes datainsamlingsmetodPå postal enkät huvud-av som en
sakligen baserad på frågor med strukturerade fasta svarsalternativ. Intervjuer med under-

skullesökningsgruppens behöva mycket ingående och långa för få framattpersoner vara
arbetsförhållanden,upplevelser kontakter med med funktionshinder och in-av personer

ställningen till funktionshindrade skulleDe också bli mycket tidskrävande medpersoner.
tanke undersökningens omfattning.på Men surveymetoden valdes också med tanke på att
den respondentens anonymitet. påverkan intervjusituationDen kan inne-garanterar som en
bära inte; situationen sitteruppstår helt med enkätfonnulärnär ettman som anonym person
bör öka möjligheterna inte blir tillrättalagda och anpassade till vadatt ärtrorsvaren man
"politiskt korrekt" fördel med dennaEn metod respondenten har god tid påetc. är attannan
sig tänka igenom frågan innan den besvaras. enkät vidare lättadministreradEn ochatt är re-
sultaten förhållandevis lätta analysera och beskriva statistiskt.att

1.4 Urval

Undersökningssyftet avgörande för vilket urval vill sinär I urvaletgöra.typ ärturav man
bestämmande för vilken slutsatser kommer kunna dras på basis insamladetyp attav som av
data. Flera avgränsningar gjordes, dels geografisk avgränsning, dels sektorsmässig,en en
dels avgränsning med avseende på kontakten med med ñanktionshinder.en personer

länTre valdes, nämligen Uppsala län, Dalarnas län, och Hallands län. Dessa län sins-är
emellan olika och fångar ganska väl in den spärmvidd finns inom landet mellan stadsom
och landsbygd och olika kommuner. de länen ingickInom kommuner27 ityper treav un-
dersökningen kommunersex i Uppsala län, kommuner i Hallands län och femtonsex
kommuner i Dalarnas län. FörsäkringskassanFör gjordes frånurval försäkringskassor iett
hela landet eftersom underlaget i de länen inte tillräckligttre stort.var

sektorer undersöktesDe försäkringskassan, hälso- och sjukvården, socialtjäns-som var
och skolan. dessa sektorer valdesInom vissa yrkeskategorier ingå i studien.ten Iut att

princip eftersträvades därvid personalkategorier i sitt arbete ofta kommer i kontaktsom
med funktionshinder.med På grund praktiska svårigheter fick emellertid ävenpersoner av
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andra hänsyn De överväganden gjordestas. ledde fram till urvalsramen bestårattsom av
följ ande befattningskategorier:
Skolan: rektorer
Socialtjänsten: personal inom gruppboende, socialsekreterare, assistenter, SoL- och LSS-
handläggare.
Vården: personal inom hjälpmedelsverksamheten, personal inom rehabiliterings- och habi-
literingsverksamheten.
Försäkringskassan: de handlägger ärenden rörande med funktionshinder.som personer
Se bilaga förIV detaljerad redovisning vilka befattningar de individer haren ingårav som
i undersökningen.

För samtliga sektorer gäller det inte farms tillgång till någraatt färdiga register, perso-
nalförteckningar kunde tjäna urvalsramar.etc, I studiens inledande skedesom ficksom
därför relativt omfattande arbete läggasett ned på skapa sådana urvalsramar.att I princip
gick detta till så vi telefon- och brevkontakteratt med lokala förvaltningar ochgenom
myndigheter i de länen samlade in förteckningartre personal inom deöver aktuella katego-
nerna.

För skolans del innebar detta fram urvalsramsätt för undersökningenatt ta vien att av
kostnads- och tidsmässiga skäl fick begränsa till låta enbart rektorer ingå iatt studien.oss

skapaAtt urvalsram skulle inkludera speciallärare och elevassistenteräven skulleen som ta
lång tid eftersom personalförteckningar för dessa inte kunde tillhandahållas frångrupper
kommunernas skolförvaltningar. hellerInte kunde dessa förteckningar tillhandahållas från
kommunernas löneadministration. Det enda skapa urvalsramsättet med dessaatt en perso-
nalkategorier i dagens decentraliserade skulle framsystem förteckningaratt tavara egna

ringa till varje skola. Detatt kundeseparat tillhandahållas från Skolförvalt-genom som
ningar förteckningar rektorer. En urvalsramöver omfattande 387 rektorer i de aktu-var tre
ella länen skapades ringa till kommuner iatt Uppsala län, kommuner igenom sex sex
Hallands län, femtonoch kommuner i Dalarnas län. Från denna drogs slumpmäs-ettram
sigt urval 100 individer från varje län, dvs totalt 300 individer. Man kan vårt valom mot av
befattningshavare inom skolan invända rektorerna inte så ofta kommer iatt direkt kontakt

Åmed funktionshindrade elever. Detta i många fall.stämmer andra sidan det rektorernaär
i mångt och mycket fonnar verksamheten i skolan och har det övergripandesom ansvaret

och den överblick behövs, för kvalificerad bedömninggöraatt situationen isom en av
skolan för elever med funktionshinder.

Samma procedur för skapa urvalsram, dvs telefonkontakteratt med de kommunala för-
valtningarna, följdes för socialtjänsten.även Eftersom antalet individer på detta sättsom
kunde ringas in för socialtjänstens del inte uppgick till fler sammanlagt 330,än hade vi
möjlighet låta samtliga ingå i undersökningen.att D.v.s. för socialtjänstens del det såtill-är
vida fråga totalundersökning den personal vi med vår metod skapaom en urvals-av att en

kunde förteckna i de aktuella länen. Undersökningentre omfattarram således för
socialtjänstens del totalt 330 individer, frånlll Uppsala län, från112 Hallands länvarav
och från107 Dalarnas län

När det gäller hälso- och sjukvården begärdes förteckningar in personal frånöver
huvudmannen för habiliterings-, rehabiliterings- och hjälpmedelsverksamheten i respektive
län. Detta resulterade i urvalsramar omfattande 209 i Uppsala län, 140 ipersoner personer
Hallands län och 158 i Dalarnas län. Från dessa gjorde slumpmässiga urvalpersoner om
100 individer i varje län.

försäkringskassanFör situationen annorlunda.är Den personalgrupp inom försäkrings-
kassan handlägger handikappärenden i de valda länen Visade sig intesom tre tillräck-vara
ligt Urvalsram fick istället bli rikstäckandestor. population, kartlades/förtecknadesen som
via telefon- och brevkontakter med länskontoren i samtliga län. Urvalsramen så skapad
omfattar 526 individer och består alltså den försäkringskassepersonal i Sverigeav som
handlägger handikappärenden. Ur denna population gjordes slumpmässigt urvalett 300om
individer. Således undersökningenär det gäller försäkringskassannär rikstäckande, medan
den för de övriga sektorerna täcker in särskilt utvalda län.tre
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individer,omfatta totalt 1230därmed undersökningenSammanfattningsvis kom ut-att
finns sammanställning urvalsra-tablån nedanangivits. Idetvalda på sätt en avovansom

län.olika sektorer ochstorlek inomurvalensochmens

UrvalUrvalsramSektor/län
100100C-länSkola
100124Skola N-län
100163Skola W-län
30038 7Totalt skola
111C-län 111Socialtjänst
1 12N-län 1 12Socialtjänst

107 107W-länSocialtjänst
33 0330Totalt Socialtjänst
100209Vård C-län
100140Vård-N-län
10015 8Vård-W-län
3 00vård 50 7Totalt

Försäkringskassan,
00526 3hela riket

750 12301Totalt

Enkätkonstruktion1.5

sekretariat medutredningens och sakkun-antal tillfällen meddiskuterades vidEnkäten ett
funktionshinder inte bör be-medutgångspunktniga i utredningen. En att personervar

inte olikaFöljaktligen skiljer enkätenikategoriserashandlas och utgrupp.
fasta personalkategoriemas upple-utgångspunkt påhandikappgrupper. En att tavarannan

sekretariatet villeklienter/patienter/elever. nå kun-funktionshindrademedvelser mötetav
med utgångspunkt i de signaleruppleverhandläggarenhurskap motparten somom

intervjuer, brev till utredningen,brister i bemötandet genomfått vadutredningen somom
erfarenheter. tredje utgångspunkthandikapporganisationemas Enkunskapsöversikten och
i de klagomål funktionshindradeskulle ha sin utgångspunkti enkätenfrågornaatt somvar

utredningen har fått kännedom brev, inter-bemötandet ochhar på om genomsompersoner
kontakter.vjuer och andra

personalen upplever faktiska förhållandensyftet både beskriva hurEftersom är att
funktionshinderoch deras upplevelser kontakten med medarbetsförhållanden personerav

för både beskrivande och värderande. Frågor ställshar frågorna konstruerats att vara om
ekonomiska ledningensarbetsförhållandekomponenter utbildning, roll,olika t.ex. resurser,

ansvarsfördelning. det gäller upplevelsen kontakten ställsarbetet och Närstimulans i av
till med funktionshinder dels hur meddels attityderfrågor berör personer personersom

myndigheter och andra offentligaupplevs i medfunktionshinder mötet organ.
förställdes till personalen bildar utgångspunkt dis-aspekt i de frågorVarje en ensom

organisatoriska förhållanden upplevelsen uttrycker. Avsiktenvi dekussion där tar somupp
mellan personalens upplevelser i arbetet och organisationen påbelysa relationenär att en

stymingsförhållanden. frånarbetsuppläggning och Genom utgåViss arbetsplats, att perso-
kunskaperfår också anknytning till de anställdas och krav.nalens upplevelser man en

bakgrundsfrågor, frågor arbetsförhållanden,delades in i fyra huvuddelar:Enkäten om
funktionshindrade frågorfunktionshinder och kontakt med riktadefrågor samtpersonerom

skolpersonal. Spridningen befattningskategorier ingår i undersökningenenbart till somav



33

med frågordärför skapades Gel besvaras alla, i några få fallär attstor, en gemensam av av
för skolpersonal och del besvaras enbartmed undantag personalalla verksamatten av

skolan skolledare.inom
delen ingick frågor.den ocksåslutet Den enkätI öppnatre typgemensamma avav som

vissa nackdelar, bl.a. den begränsning liggerhär har också i frågornaanvänds ärattsom
förfasta svarsalternativ. Genom lämna kommentarerutrustade med i s.k.att utrymme egna

avhjälpa denna begränsning. kan inte enkeltfrågor kan Dessa bearbetasöppna svarman
sidan möjlighet till skönja tendenser och "lyssnaå andrastatistiskt, av"att stäm-men ger

således komplement till frågorna med fastafrågorna svarsalter-ningar. De utgöröppna ett
nativ.

genomförandeUndersökningens1.6

genomfördes godkände Datainspektionen enligt datalagenundersökningen 1973:289Innan
insamlas aktuella personkategorier, valuppgifter medium för in-5127-97Dnr att om av

Ansökanuppgifter dataframställning. avsåg tillståndhämtande inrättatypsamt attavav
under "Tjänstemän funktionshindradeoch personregisterföra möternamnetett personer

arbete".2för sittinom ramen
från denmånad skickades enkäten med följebrev särskilde utredarenfebruariI Bengtut

respondenterna. Datainsamling skedde under februari ochLindqvist till de 1230 mars
påminnelsebrev sändes inom två veckor enkäten inte besvarats. Ytterligare1998. Ett ut om

sändes efter vecka till de inte besvarat enkätenpåminnelsebrev efter förstaett en som
påminnelsebrevet.

ingick i undersökningen besvaradede 1071 enkäten,1230Av personer som personer
vilketBortfallet inte 12,9%, låg siffra i den härdvs hela 87,1%. är än är typenenmer av

framgår hur del respektive sektor och länundersökningar. tabell 1 harI stor svaratav som
inte systematiskt i den meningen någon ellerBortfallet några speciellaenkäten. är att

besvara enkäten. Vad gäller bortfallet ipersonalkategorier har de olika länenvägrat att
till bortfallet systematiskt iheller här några tendenser den meningendet intefinns äratt att

markant lägre svarsfrekvens. bortfalleteller några län har Förutom ganskanågon äratt
mellan länen det också jämnt fördelat mellan de olika sektorerna.fördelatjämnt Detär är

bortfall, Svarsfrekvensenhar något för dennaskolan liggerstörre ävenett mensom grupp
för vad normalt i enkätsammanhang mycketinom bra resultat.ettramen som anses vara

de avstått från besvara enkäten har enbart fåtal skäl för detta.Av Skälatt ett angettsom
vanligtvisinte medverka i sådana här enkätundersökningar frågornaför upplevsäratt att

personliga eller inte har tid eller intresse. Intembortfallet,för dvs bortfall inomatt man en-
käten frågor hoppas lämnas obesvarade, också mycket lågt. lågaDet bortfalletöver, är
pekar på respondenterna upplevt undersökningen både angelägen och lätt besvara.att att

bortfalletSammanfattningsvis kan vi konstatera i undersökningen ligger på mycketatt en
inte finns skällåg nivå, och det dess eventuellt snedvridande effekt nå-att att tro att är av

betydelse undersökningsresultaten skall tolkas.närstörregon

Ändamålet2 med registreringen motiverades följande Utredningen bemötande medsätt: om av personer
funktionshinder inom Socialdepartementet har uppdragit SAMU genomföra enkätundersökning riktadatt en

gällandetill handläggare ärenden med funktionshinder inom försäkringskassan och socialtjänst samtav personer
till anställda inom skola och sjukvård har kontakter med funktionshindrade Syftet medsom personer.
enkätundersökningen få förbättrad kunskap nämnda tjänstemäns attityder till funktionshindradeär att en om

och deras arbetsbelastning, kompetens, Undersökningen omfattar 1200 inom deetc.personer om ca personer
nämnda sektorerna i län. Insamlade data skall endast användas för statistisk presentation. ocksåDettre angavs

uppgifter den registrerades befattning i organisationen skulle insamlas direkta kontakteratt om genom per
telefon och brev med respektive organisation.

3-13-5648
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svarsfrekvenserurval ochTabell 1 Population
Svarsfrekvensulation InkomnaUrval PoKate ori svar

83,0%83Vård 209100C-Iän
79,0%79Vård-N-Iän 100 140

91Vård-W-län 100 158

96111111Socialtjänst C-Iän
102112 112N-IänSocialtjänst
94107 107W-IänSocialfänst

78,0%78100100Skola C-Iän
79,0%79124100Skola N-Iän
8484163100Skola W-Iän
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2 BESKRIVNING AV POPULATIONEN ENLIGT

BAKGRUNDSDATA

frågorna 1-5

Inledning2.1

Bakgrundsdata till för beskriva undersökningsgruppens sammansättningär och föratt att
analyser med avseende på eventuella skillnader i upplevelser blandgöra personalen med

olika befattningar i olika län, i olika sektorer, olika kön, olika åldrar, olika tider inomav av
nuvarande befattning och med olika utbildningsbakgrund. Nedan följer redovisningen av
hur undersökningspersonerna fördelar sig efter de olika bakgrundsvariablema. Längre fram

skillnader i både deras upplevelser kontakten med funktionshindradepresenteras av perso-
och med avseende arbetsförhållandenpå i det mån signifikanta skillnader finns.ner

1071 individer besvaratDe enkäten kan sammanfattningsvis beskrivas med hjälpsom
medelvärden och procentuella fördelningar. redovisningenI nedan förekommer därvidav

ofta tabeller där svarsfördelningar redovisas för och de olika sektorernavar en av
försäkringskassan, socialtjänsten, vården, skolan. redovisadeDe svarsfördelningama iär

falldessa beräknade med vikter i förekommande fall, beaktar de variationer finnssom, som
läni urvalssarmolikhet för individer inom viss sektor i olika bastalDe N ien som anges

tabellerna oviktade tal.är
Som tidigare enkätema riktade till den personal inom försäkringskassan,nämnts var

socialtjänst, skolan och hälso- och sjukvården i sitt arbete kommer i kontakt medsom per-
med funktionshinder. tabell visadesI 1 95,0% inom försäkringskassan, 84,3%attsoner

och sjukvården,inom hälso- inom88,5% socialtjänsten och 80,3% inom skolan har besva-
enkäten.rat

2.2 Nuvarande befattning

personalkategorier IV.‘De finns representerade i undersökningen framgår i bilagasom
skolanInom det tidigare bara rektorer/biträdandeär rektorernästan ingårsagts isom som

undersökningen. ocksåDet relativ homogen personalkategoriär tjänstemän inom för-en av
säkringskassan ingår i undersökningen, nämligen handläggare ärenden gällersom av som

med funktionshinder assistansersättning, bidrag till arbetshjälpmedel, bidrag tillpersoner
bil för handikappade, reseersättning, Vårdbidrag och handikappersättning försäk-samt

3Av redogörelsen för urvalet i inledningskapitlet framgår urvalssannolikheten varierar mellan de länenatt tre
det gäller individerna inom skolan och vården. Viktningennär används baseras på dessasom

urvalssannolikheter och syftar till den sektorsvisa redovisningen vård,göra skola "länsneutral".att
4 interna bortfalletDet i denna fråga relativt det många inte besvarade frågan. Därför,stort, förvar attvar som
kunna få så fullständig bild möjligt, har både uppgifterna vi haranvänt respondentemasen som som om
befattning enligt urvalsramen och befattningsuppgiftema enligt deras i enkäten. En anledningar till attsvar av
relativt många inte besvarade frågan befattning kan de ansåg den överflödig. detI medföljandeattom vara vara
brevet till enkäten skrev vi: Från försäkringskassan i samtliga län, och från socialtjänst, skola hälso- ochsamt
sjukvård i län/landsting har insamlats personalförteckningartre från vilka gjorts slumpmässiga urval. Det kan
dock intresse för läsaren vilka personalkategorier från respektiveatt sektor har ingåttvara av ise
undersökningen.
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personalkategoriema bi-de vanligastesocialtjänstengällerdetringssekreterare. När är
LSS-handläggare,gruppbostäder,föreståndare ienhetschef,ståndshandläggare,

mycket inom social-yrkeskategorierolikaVariationenområdeschef/arbetsledare. är storav
variationsocialtjänstendet liksomsjukvårdenochhälso-gäller stordet ärNärtjänsten. en

fritidskonsulenter,arbetsterapeuter,befattningamaVanligaste ärbefattningarna.mellan
det fol-logopeder och psykologer. Isjukgymnaster,kuratorer,hjälpmedelskonsulenter,

dessa personalkategorier.for betecknavårdenskull ordetenkelhetensföranvändsjande att
med andrai kombinationi siginte intressantfrågai dennainhämtas utanärData som

befattningar ochyrkeskategorierolikaskillnader mellanexempelvisFinns detdata. upp-
funktionshindradefunktionshinder ochtillarbetsförhållanden/inställninglevelsen per-av

olikakompetensutveckling mellantillmöjligheternaiskillnaderdetFinnssoner grupper
position de har i dendärmed vilkenochbefattning de harvilkenberoende påanställdaav

skillnader Osv.fall dessai såVilkahierarkinprofessionella är

funktionArbetsledande2.3

personalen inom de olikabeskrivadelförstaenkätensiandra frågan attDen som avser
kartlägger i vilkenbakgrundsdatakonventionellafrånutgångspunkt ut-medsektorerna

framgårbefattning.arbetsledande Somharundersökningspersonerna ta-sträckning aven
handläggerdesektorerna.de olika Avinomvariationennedanbellen är stor som

funktionarbetsledande vil-inte någonharförsäkringskassan 97%inomhandikappärenden
handläggarna, medan detenbartriktades tillfrågornaeftersomförvånade mot-inteket är

eftersom bararesultatförväntatocksådel, vilketskolansgäller för är ettsatta
urvalet effekterVilkaingick iredovisade skältidigarerektorerrektorer/biträdande av

redovisningen längre fram.ivivariabler kommerandramedkombinationi attdetta seger
arbetsledande befattning relativtÄven andelen medsjukvårdenhälso- ochgällerdet ärnär

har arbetsle-tvåtredjedelarcirkaså detsocialtjänstengällerdet är17%. Närlåg som en
funktion.dande

befattningarbetsledandeharsektorerolikaAndel inomTabell 2: som

funktionarbetsledandeAndel medSektor
3%Försäkringskassan

65%Socialtjänsten
17%Vården
98%Skolan

Anställningstid2.4

finns skillnadernuvarande befattningarbetat i sinlängefrågan hurgällerdetNär manom
detfor alla sektorer ganskaVadsektorerna. är ärolikamellan de är attgemensamtsom

mindre år. halvanuvarande befattning Nästansinpersonalens tid i änovanligt är ettatt
nuvarande enhet. Medan dentio år påarbetatförsäkringskassan harinom änmergruppen

och skolan haroch sjukvårdenhälso-inom socialtjänsten,till60 70%,största ar-gruppen,

alla tabeller viktade med5 innebärberäknade med viktning. Dettade ärtabeller gällersamtliga attärFör att en
alltsåorganisationstyp i olika län. Vi betraktarurvalssannolikhet inomolikaforkorrigerarvikt sammasom

Anställdai populationen inomstratiñerat urval efter länvi gjorturvalsförfarandet t.ex.ettattsom
i de olikaurvalssannolikhet for urvalspersonema länen,haft olikalän, och därvidochhabiliteringen i WC, N,

korrigera för.syftar tillalltså viktningenvilket att
° itabellbilagan.redovisas i tabellsvarsfordelning lFullständig
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alla gällernuvarande befattning mindre tio år. arbetat ii Ibetat än att merpartengrupper
befattning. försäkringskassans del det fyrai nuvarande För gjortminst fem år är tre av som

undersökningsresultatens relevans. Respondenternabra med tanke på uttalarså. Detta är
förändringarerfarenhet. Med tanke på de skettkraft längre organisa-sig i stora somav en

sektorer,resursmässigt, åtminstone inom vissa längretionsmässigt och perspektivär ett
med erfarenhet bör i allmänhet med säkerhet kunnaAnställda lång uttalavärdefullt. större

arbetsförhållandena och förändringar med funk-förändringarsig rörav som personerom
tionshinder.

1.7Diagram

efter antal år i nuvarande befattningFördelning

100%
I svar90%

130%
år1-570%

år5-1 O50%
år10-1 550%

årI 1540%
30%
20%
10%
0%

VårdenFörsäkrings- Socialtjänsten Skolan
kassan

Ålder och kön.2.5

Åldersfördelningen följer i tabell nedan. Förhållandevis få i undersökningenutser som
Helatillhör de åldersklasserna. 42,2 i den totala populationen 50 år ochärprocentyngre

medfört medelåldernäldre. Nedskärningar har på personalen inom försäkringskassanatt är
besparingar hittills genomförts under50 år. 90-talet har till delDe gåttöver stort utsom

personaltätheten. det gäller skolan det naturligtNär inga rektorer i åldrarnaöver är att
år finns. Andelen "fyrtiotalister" också inom29 detta område.är är störstyngre

7Diagrammet baseras på tabell i tabellbilagan.2
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2.Diagram

åldersgruppefterFördelning

100%
IEj svar90%

80% årEl 50-
70%
50°/° år$30-49
50%

årI-2940%
30%
20%
10%

0%
Vården SkolanSocialtjänstenFörsäkrings-

kassan

övervägande delendensociala sektorndenoch ivårdyrken attvanligt inomDet av per-är
total,kvinnor personalen i detblanddominansen närmastekvinnliga ärDensonalen är

ivården Männenochsocialtjänsten ärförsäkringskassan, är män.inom15%endast ca
skolan ganska jämn.inommellan könenfördelningendockskolan,inommajoritet är

3.1°Diagram

könefterFördelning

100%
90%
8°% Män
70%

I Kvinnor60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%
Vården SkolanSocialtjänstenFörsäkrings-

kassan

alla delar samhället.berör InomfrågaochkvinnormellanJämställdhet män är avsomen
olika villkor för kvinnor ochalltjämtrådervård ochinombl.a.områden,viktiga omsorg

harkvinnor och Mänmellanojämnmellan könen mänMaktbalansen ärmän. som grupper.
igen också i vårgårunderordnad. Dettaoch kvinnoröverordnad ställning mönstergenerellt

deundersöker tyder påvifyra sektorerinom deKönsfördelningen attundersökning. som
analysdetta Enutplånainte lyckatsgjorts mönster:jämställdhetsinsatser ännu avsom

arbetsledandeandelen medvisaroch könbefattningarbetsledandesambandet mellan att

3 tabellbilagan.tabell ipå 3baserasDiagrammet
förteckningensaknas. Därför hardär uppgift9 enkäter överdet mångakön fannsvariabeln rättFör

koda man/kvinna förvarit möjligthar detmed ledningigenom och attgåttsurvalspersoner personnamnenav
variabel.bortfall för dennakvarstår ingetDärmedi enkäten.uppgivit dettadem som

° tabellbilagan.tabell ipå 4baserasDiagrammet
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befattningar lägre bland kvinnor bland inom försäkringskassan,är än män socialtjänst och
vården. skolansFör del gäller, såsom urvalet gjorts, samtliga har arbetsledandeatt be-en
fattning och inom försäkringskassan har de flesta ingen arbetsledande befattning, vilket
också beror på urvalskriteriema. Inom vården dock sambandet statistisktär signifikant i

undersökningsmaterial.vårt

2.6 Utbildning

Personalens utbildningsbakgrund redovisas i diagram nedan.4 Det vi har efterfrågat denär
formella utbildningen. Som tidigare pågår det, inom försäkringskassansnämnts t.ex. om-
råde, omfattande intern personalutbildning syftar till komplettera personalensatten som
grundutbildning och personalen ökad kunskap och kompetens inom arbetsområdet.ge

försäkringskassan,Inom andelen med grundskoleutbildningär eller motsvarande störst.
Andelen med högskole-/univeritetsutbildning inom skolan åtföljdär störst socialtjänstenav
och därefter vården. Den skillnaden det gäller den formella utbildningsbakgrun-stora när
den mellan försäkringskassan, där andelen med högskole-/universitetsutbildningär är
mindre 30%, och de övriga sektorerna, där andelenän varierar från knappt 80% till änmer
90%.

analys det statistiskaEn sambandet mellan arbetsledande befattning och utbildnings-av
nivå visar det inom socialtjänsten jämförelsevis vanligtatt är med lägre utbild-att personer
ning har arbetsledande befattning, vilket förklaras det finns många arbetsledare påattav
lägre nivå i urvalet t.ex. föreståndare för gruppbostäder.

4."Diagram

Fördelning efter utbildningsnivå
100%

909o I svar8096
D Universitet70%

60% EI Högskola
5096

Gymnasium40%
30% I Grund-
20% /Realskola

IFoIkskoIa10%
0%

Försäkrings- Social-tjänsten Vården Skolan
kassan

Utbildnings- och kompetensfrågor i dag allmänt ha avgörande betydelseantas fören mer
utvecklingen inom såväl privat offentlig sektor någonsin tidigare. Somän grund försom
detta antagande framhålls ofta införandet informationsteknologi inom allt fler yrkesom-av
råden, ökad marknads- och serviceorientering ökat brukarinflytande. Ett flertalsamt etten

personalen också i frågorna där det farms möjlighet uttrycka synpunkterattav anger egna
önskar utbildning för bättre klara deatt och förändrade arbetsuppgifterna.attman av nya

Flera dem besvarat enkäten skriver de fått fler och omfattande arbetsupp-attav som mer
gifter arbetsuppgifter de saknar kunskaper för.samt som

Diagrammet baseras på tabell i tabellbilagan.5
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ARBETSFÖRHÅLLANDEN3
frågorna 6-12

Inledning3.1

bemöter klienten/patienten/elevenHur resultatet värderingar, främstär människo-man av
och samhällssyn. personalensMen handlingsutrymme inte obegränsat deras faktiskaär -
möjligheter välja sker inte i vakuum organisationen med dess regler,att ett ochresurser-
målsättning vissa inom vilka tjänstemännen verkar. Syftet med denna undersök-ger ramar

formuleradesning det i kapitel 1 identifiera och kartläggaär och i vilkenattsom om om-
fattning de anställdas arbetsförhållanden respektive deras grundinställning påverkar
bemötandet med funktionshinder. Utgångspunkten har varit bemötandetattav personer
inte enkel effekt attityder, sociala ochär organisatoriska faktorer iutan att samvaria-en av
tion med attityder inverkar bemötandet.på

Arbetsförhållanden används här i mycket vid bemärkelse och inkluderar bl.a. infly-en
tande och beslutstagande, självständighet, upplevelse och stimulans i arbetet samtav press
tillgång till nödvändig kompetensutveckling och ledning. Eftersom syftet i denna under-
sökning både beskriva faktiska förhållanden och fångaär in den berördaatt personalensatt
upplevelse hur det arbeta med med funktionshinderär har frågorna konstru-attav personer

för både beskrivande och värderande. dennaI del ställs frågorerats att arbets-rörvara som
förhållandeaspekter arbetsuppgifternas omfattning, personalneddragningar, etc. och
upplevelse arbetssituationen ansvarstagande, trivsel, etc. Undersökningen villav press,
alltså kartlägga aspekter.både sk mjuka aspekter i organisationen och sk hårda

När talar brister i arbetsförhållanden på änstemarmasidan refererar till så-man om man
dana faktorer kontakt och kommunikation mellan människor i arbetsorganisationen,som
möjlighet till kompetensutveckling, makt- och inflytandevillkor, rationaliseringar Omosv.

organisation utpräglat byråkratisk och hierarkiskär återspeglas det på olika i deen t.ex. sätt
anställdas attityder till inflytande och beslutstagande i arbetet. individenNär upplever
brister i arbetsförhållanden kan detta sig olika uttryck. Vanligtta är medatt man reagerar
vad brukar kallas Andra reaktioner känsla maktlöshetstress. och främlingsskapär isom av
förhållande till arbetet.

Alla de sektorer ingår i denna undersökning har alltsedan början 80-taletsom av ge-
nomgått förändringar jämför fråga där det framgårstora 7 instämmer77% i påståen-att ca
det deras arbetsuppgifter har förändratsatt under de fem åren, försenaste
försäkringskassans del instämmer 84% i påståendet. Från tidigare ha varit verksam-attca
heter med fast organisation och med arbets- och anställningsvillkortrygga har såväl vår-
den, försäkringskassan, socialtjänsten och skolan successivt förändrats i rad viktigaen
avseenden. En rad åtgärder har vidtagits också besparingsskäl.av

Kritik har framförts från funktionshinder/derasmed anhöriga bemötandetpersoner om
från anställda inom dessa sektorer. Kritiken har gällt handläggaren alltför oftat.ex. iatt sin
bedömning lägger stödet på så låg nivå folk måste bråka och överklaga;att det finnsen att

2 Förklaringar arbetsförhållanden kan indelas i två huvudgrupper. En lägger vikt vid deom informella,som
mjuka, subjektiva och kvalitativa aspekterna i organisationer, såsom värderingar och känslorgruppnorrner,
och betonar de formella, hårda, objektiva, synliga och lättkvantiñerbaraen som aspekterna, såsommer mer

Ävenoch strukturella variabler. dessa aspekter inte behöver uteslutaresurser varandra finns det oftaom en
tendens antingen betona den eller denatt andra variabler i studiertypen arbetsförhållandenena Lampouav av
1992.
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okunskap; aldrig får handläggarna;rädsla och påmycken handläggarnasatt tag attman
utgångspunkt i hur litet de beviljar. villvärderas med kritiken harjobb Det gällt bådesäga

innehållet i den service och hjälp erbjudits.omfattningen och Därtill kommer attsomav
i olika sammanhang framförtpersonalens sida arbetet ofta förenatfrån medäratt storaman
brist såväl personellapåfrestningar och på materiellapsykiska som resurser.

Verksamhetsmål, handlingsutrymme och3.2 Om

kompetensutveckling.
det skettdecenniet har övergång från regelstyrning tillUnder det mål- ochsenaste en re-

offentliga sektorn.den har inneburit det ställts ökadesultatstyming inom Det krav påatt
möjligheter till utvärdering, uppföljning,målformuleringar, ochkonkreta rapportering och

effektverksamheten. detta har blivit myndigheternaden Enkontroll utveck-attavav egna
sinalat styrsystem.egna

organisationsutveckling framhålls betydelsenarbete med tydliga mål föralltI attav
Chefemafastställs och förankras hos personalen. har här särskiltverksamheten ett ansvar

innebörden i målformuleringamaanställda medvetna ochför de stöd ochgörsatt om ges
målen i praktisk handling. Förändringen frånutbildning för kunna regelstyrningomsättaatt

resultatstyming har också inneburit resultatfokusering samtidigtoch dettill mål- en som
nedåtbefogenhetema i organisationerna. ställerdelegering Detta krav påskett storaaven

verksarnhetsmål och beslutsprocessenförankra stödja,chefernas förmåga inspi-att samt att
handlar hur väl personalen kännerhandleda personalen. Fråga 6 till sinaoch verk-omrera

chefens roll och dettade uppfattar i hänseende.samhetsmål och hur ansvar
vilkaantal påståenden respondenten skulle instämma i ellerställdesfråga 6I ett ta av-

med hans/hennes uppfattning. förstautifrån vad bäst Det påståendetstånd ifrån som svarar
Verksamhetsmål gäller i mitt arbete".väl till dekärmer"Jag somvar:

5.13Diagram

Verksamhetsmålkänner väl till de"Jag
gäller i mitt arbete"som

100%
90% I svar
80%

instämmer helt70%
60%

Instämmer till50% delstor
4° o V I Instämmer till. i30% viss delA

I Instämmer inteA20%
alls10%

0%
Vården SkolanFörsäkrings- Socialtjänsten

kassan

olika sektorerna. det för skolanvarierar mellan de Bäst respondenterResultaten medär
helt eller tillarbetsledande funktion med 98% instämmer del i de kännerbara stor attsom

Verksamhetsmål gäller i arbetet. bara rektorernaDet 1% in-sig säkra på de ärsom av som
uttrycker tveksamhet i hur väl de känner tillviss del och därmed de verksam-tillstämmer

Andelen inte alls instämmergäller för deras arbete. i de välhetsmål attpersoner somsom

3 tabell i tabellbilagan.baseras på 6Diagrammet
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förtill de Verksamhetsmål gäller deras arbete, försumbarkänner inom alla sektorer.ärsom
andelen dem endast till viss del känner till de VerksamhetsmålDäremot är av som som

både inom vårdsektom och inom socialtjänsten.gäller 8% Förankringen verksam-ca av
personalen inom dessa sektorer tyckshetsmålen hos mindre bra.vara

rimligt förvänta sig kunskap Verksamhetsmål högre blandDet anställdaär äratt att om
arbetsledande befattning bland andra befattningshavare.med När vi analyserar samban-än

arbetsledande befattning och kunskap Verksamhetsmåldet mellan finner vi också ettom
förväntad riktning inom alla sektorer. Sambandet docksamband i inte signifikant medär

vårdsektom.undantag för
frågaandra påståendet i 6 min organisation personalen det stöd de behöverDet är: ges

mål". Avsiktenför de skall kunna nå hur tydliga och välförankradeuppsatta attatt var se
målen

6.15Diagram

min organisation personalen det stöd deges
för skall kunna nåbehöver de mål"att uppsatta

100% .
I90% svar

80%
El Instämmer helt70%

60%
Instammer.. tull.

0%5 delstor
40% I Instämmer till
30% viss del
20% Ilnstämmer inte

alls10%
0%

VårdenFörsäkrings- Socialtjänsten Skolan
kassan

alls instämmer, dvs. inte fåAndelen inte sig något stöd alls, i och för sigärsom som anser
andelen också låg förmycket låg, de instämmer helt, dvs. f°ar allt det stöd deär sommen

behöver för kunna nå de målen. Både för försäkringskassan och socialtjänstenatt uppsatta
den förandelen lägre 10%, medan vården och skolan 18%. Andelen baraär än är ca som

eller inte alls instämmer i påståendet de får dettill viss del stöd de behöver föratt attsom
mål varierar från inom skolan tillnå 20% inom60% försäkrings-närmareuppsatta ca upp

kassan. Enligt vår uppfattning måste resultaten tolkas detså här finns behovatt ett stort av
politiskafrån den ledningen för förankra målen i organisationen och till-attengagemang

med de anställda hitta metod för arbeta dessa mål.att motensammans

Sambandsanalyser stöd till personalen och andra variabler3.2.1 av

sambandet mellan variabelnvi analyserar kännedom deNär Verksamhetsmålmätersom om
och variabeln personalensgäller i arbetet möjligheter påverka sittmäter att egetsomsom

finner samband indikerar kännedomarbete, vi verksamhetsmålen förenadett attsom om

Sambandet mellan variabeln förekomst arbetsledande befattning och variabelnmäter mätersom av som
verksamhetsmålen signifikant nivån.kännedom 01 vad gäller personal inom vårdsektom. Kendall’särom

.14Ctau
5 tabell i tabellbilagan.Diagrammet baseras 7
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riktning föreligger inom alla organisa-påverka. samband i dennaEttmöjlighetermed att
vården.inomstarkasttionstyper,

personalstöd och variabelsambandet mellanvi analyserarNär mäter när-en som om
medarbetare på vad de skall se fråga finnertydliga krav på sina 11chef ställer göramaste

ledningenpersonalstöd förenat med ställer tydligaindikerarsambandvi är attattett som
föreligger inom alla organisationstyper, starkast inomdenna riktningsamband ikrav. Ett

vården.
variabelmellan personalstöd ochsambandetanalyserarvi mäterNär när-en som om

stöd och råd fråga finner vipersonalen behöver se 11tillgängligchef finns när attmaste
förenat med ledningen finnspersonalstöd till-indikerarsamband finns är attattett som

inom alla organisationstyper,riktning föreliggersamband i dennabehov.gänglig vid Ett
vården.inomstarkast

den chefens stödförmågamellan personalstöd ochsambandetanalyserarvi närmasteNär
samband finns indikerari fråga finner vichefens stödförrnåga 11indexse att ettöver som

samband i denna riktning föreliggerchefsstöd. inomförenat med bra Ettpersonalstöd äratt
vården.starkast inomorganisationstyper,alla

personalstöd och den chefens styrför-sambandet mellanvi analyserarNär närmasteatt
fråga finner vi samband finns in-chefens styrförmåga i llindexmåga Se ettöver att som

från chef. samband iförenat med bra styrning Ettpersonalstöddikerar närmasteäratt
vården.starkast inomalla organisationstyper,föreligger inomriktningdenna

organisation erbjuds personalen bra möjlig-fråga minpåståendet i 6tredjeDet var:
få belyst vilken möjlighet till kompe-Vi ville med frågankompetensutveckling"heter till

få. Bakgrunden till frågan bådeolika sektorerna kani detensutveckling är attpersoner
handikapporganisationema dåligt be-själva ochfunktionshindrade att ettmenarpersoner

anställda hur lagar och regelverk börkunskaper hosgrund i dåligaofta har sinmötande om
funktionshinder. visar sig uppfatt-leva med Detvad det innebärochtillämpas ett attatt

de olika sektorerna. flerautbildningsmöjlighetema skiftar starkt mellan Inomningarna om
fråga huruvidadåligt tillgodosett se 12behovet i dagdem ävenäratt upp-manav menar

kompetensutveckling. tabellenarbetet beror på avsaknad Avilevelsen stor avpressav
vården upplever sig ha ganska bra möj-tillfrågade inom skolan ochdenedan framgår att

de tillfrågade inom skolan ochkompetensutveckling. mindre 30%Detligheter till är än av
viss del eller inte alls i detbara instämmer till påstå-inom vårdenknappt dem40% somav

hälften och bland socialtjänstensförsäkringskassans personal det drygtBlandendet. är per-
upplever med andra ord deras behovsådana brister. Personalenuppleversonal 60% attom

enbart delvis tillgodosett.kompetensutveckling ärav
det otal uppfattningar vad kompetens egentligenmening finnsEnligt vår ett om

används i så många olika sammanhangblivit något modeord. ochhar DetKompetens ettav
ordets innehåll förflackats. kompetens heltbetydelser älva För enkelti så många äratt oss

uppgift, skicklighet vill, dvs. innebärklara så harförmågan attatt en om manav en man

‘6 Kendall’ssignifikant på nivån inom försäkringskassan C .2l, socialtjänstenSambandet .001är tau
nivån inomoch vården Kendall’s C .37, och på .01 skolan Kendall’sKendall’s C .31 Ctau tautau

.12.
7 nivån inom socialtjänsten Kendall’s C .32 och vården Kendall’sSambandet signifikant .001 tauär tau

nivån inom försäkringskassan Kendall’s C .l8, och skolan Kendall’ssignifikant på .01C .42, tau tauresp
C.l8.
18 signifikant nivån inom vården Kendall’s C .25 och skolan Kendall’sSambandet .001 Cär tau tau

på nivån inom försäkringskassan Kendall’s C .20, och socialtjänsten Kendall’s.19, signifikant .01 tauresp
.20.ctau

‘° på nivån inom försäkringskassan Kendall’s .23,Sambandet signifikant .001 C socialtjänstenär tau
Kendall’s och skolan Kendall’s .23.Kendall’s .24, vården C .30 CC tautautau

2° signifikant nivån inom försäkringskassan Kendall’s .24, socialtjänstenSambandet .001 Cär tau
vården Kendall’s .40 och skolan Kendall’s .22.Kendall’s C .33, C Ctau tautau
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den kunskap, erfarenhet, färdighet, kontakt- och kommunikationsfönnåga, inställning och
vilja krävs för klara just den aktuella situationen. Arbetslivet kräver kompetensattsom av
och kompetensutveckling. den enskildeFör anställde möjligheterna bibehållaär ochatt ut-
veckla den kompetensen avgörande för trygghet och konkurrenskraft på arbetsmark-egna
naden. Kompetensutveckling i arbetslivet alltså nödvändig många perspektiv.är Förur

i arbetslivet kompetensutvecklingmänniskorna inte bara villkor förär klara trycketett att
från ökade krav, sysselsättningen i föränderligt arbetsliv. De anställdas alltatt trygga ett
starkare krav kompetensutvecklingpå har också dimension. handlarDet möj-en annan om

bredarelighetema till intressantare, och stimulerande arbetsinnehåll framför sigattmer se-
goda möjligheter till förändring och utveckling. Med kompetens i arbetslivet vi bådemenar
faktakunskaper, fönnågor, personliga förhållningssätt och kännedom verksamheten,om

verksamhetsidé och mål. Kompetens relativt begrepp, alltid ska i rela-ärt.ex. ett som ses
tion till uppgift. inteKompetensen given förgång alla, den måste underhållas ochären en
utvecklas. Varje verksamhet i dag förockså förändringstryck, i sinutsätts ska-ett tursom

behov kompetensutveckling.par av

7.21Diagram

min organisation erbjuds personalen bra

möjligheter till kompetensutveckling"
100% I svar

90%
80% Dlnstämmer heltI70%

. .
60% Instämmer tillv

delstor50%
7 I Instämmer till40%

viss del30%
I Instämmer inte20%

alls10%
0%

VårdenFörsäkrings- Socialtjänsten Skolan
kassan

Kompetensutveckling också viktig med tanke på personalens tillfredsställelse i arbetet.är
mellan och personalen,30 60% beroende på sektor, bara instämmerAtt till viss del ellerav

i de får bra möjligheterinte alls till kompetensutveckling, dvs så många deatt att attanser
inte får tillräcklig kompetensutveckling något vi måste särskilt beaktas i arbetetär anser
med bättre bemötande. personalensAtt önskan och behov formnågon fortbildningett av av

framgår också i personalens kommentarer.är stort egna
fjärde påståendet i fråga följandeDet 6 min organisation personalen storavar ges

möjligheter påverka sitt arbete". Vägledande för detta påstående har varitatt eget antagan-
det personalen fick ökat inflytande och handlingsutrymme skulle deras förutsätt-att om
ningar Ska tillhandahålla funktionshindrade bättre service, flexiblaatt personer vara mer
till olika lösningar och känna tillfredsställelse med sitt arbete.större

2 Diagrammet baseras på tabell i tabellbilagan.8
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8.Diagram

personalenorganisationmin storages
arbete"påverka sittmöjligheter egetatt

100% I svar
90%
30% EI Instämmer helt
70%

tillInstämmer60%
delstor50%

I tillInstämmer40%
delviss30%

I inteInstämmer20%
alls

0%1
0%

Vården SkolanSocialtjänstenFörsäkrings-
kassan

helt eller in-instämmerhögsta andelen 96%har denskolanResultatet visar att som
lägsta andelen har försäk-arbete.kan påverka sitt Deni detill del egetattstämmer stor

socialtjänsteneller till del.helt Förinstämmerdet 65% ärringskassan. Där storär som
finnerfördelning vi viUngefärför vården 80%.ochsiffra 75%motsvarande omsammaca.

och försäk-Skolan har den högstahelt.instämmerdel personalengranskar hur stor somav
andelen.den lägstaringskassan

eftersomför skolans del, dei varje fallresultatetuppfattningEnligt vår väntat,är som
därmed möjlighet på-befattning ochledandesjälva harskolledarna,dvs. stor attsvarat, en

synvinkel, nämligen huremellertid granskarviarbete. Omverka sitt en annansvaren ur
finner vipåverka sitt arbetehelt kanderektorema inteandel attsvarat attstor casomav

budgetramar kanSnävabakom detta svårtliggeråsikt. Vad säga.har denna är56% attsom
tidsbristorsak, annan.envara en

befattning fråga ocharbetsledande 2sambandet mellanstatistiskadetAnalysen av
påverka arbeteliten möjlighetvisarsitt arbetepåverka ärmöjlighet egetattattegetatt

socialtjänsten ochbefattning och vice versa. Förarbetsledandebland demvanligare utan
riktning. arbetsledande befattning har därmedi dennasamband Definns klaravården

handlingsutrymme.oftare störreett
huruvida organisationenmellan variabelnsambandetanalyserarvi mäterNär gersom

variabelochsitt arbetepåverkapersonalen möjligheter mäteregetatt som om persona-en
finner vi klart sambandfråga 10i sitt arbete sef°arupplever delen ettta egetatt ansvar

påverka."möjligheterorganisationenmedförenatinnebärande attär attatt eget geransvar
organisationstyper.inom allariktning föreliggersamband i dennaEtt

finns intresse förorganisationfråga minpåståendet i dennasistaDet är: stort att ta
vilken återkoppling personalenSyftet härförslag".idéer ochtillvara personalens är att se

kan förbättras.och hur denverksamhetende haroch förslagf°ar för idéer omsom

22 tabell i tabellbilagan.baseras på 9Diagrammet
n .l8, på nivån inomsocialtjänsten Kendall’s C .05nivån inomsignifikant på .01Sambandet tauär resp

l.vården Kendall’s Ctau
2" socialtjänstenKendall’s C .l9,inom försäkringskassansignifikant på nivån .001Sambandet tauär

nivån skolan Kendall’ssignifikant på .05 inomKendall’s .l5,och vården C.2l,Kendall’s C tautau resp
C .08.tau
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9.25Diagram

min organisation finns intresse förstort att ta

tillvara personalens idéer och förslag"
100% I svar
90%
80% Ellnstämmer helt1
70%
60% El Instämmer till

delstor50%
I Instämmer till40%

viss del30%
I Instämmer inte20% , alls10%

0%
Försäkrings- Socialtjänsten Vården Skolan

kassan

Endast från försäkringskassan39% instämmer helt eller instämmer till del i detstor att
finns intresse tillvarata deras idéer och förslag. börstort att Det kanske påpekas detatt är
denna i fråga 25 alla andra har kommenteratän och kommit med olika för-grupp som mer
slag hur bemötandet med funktionshinder kan förbättras. Detta kan jämfö-om av personer

med skolan, där 95% har denna uppfattning. Vi det kan finnas flera förklaringartror attras
till skillnaderna i uppfattning. Försäkringskassans ansvarsområde i hög grad regel-är t.ex.

och därmed svårt påverka. Det gäller också i vissstyrt månatt socialtjänsten. Där beho-är
återkoppling från chefen En orsak kanvet brist på kunskapstort. frånav annan vara

chefernas sida försäkringspersonalens arbete, något de anställda också tillom gettsom
känna i fråga där11 66% personalen inom försäkringskassan och 53% inom social-av
tjänsten chefen saknar kunskaper arbetsområdet.att Störst andelen inom sko-äranser om
lan, 95%, där det verkar finnas sådant intresse. andelenAttett stort positivtsvarat ärsom
så hög inom skolan beror med sannolikhet på respondentemas arbetsledandestor befatt-att
ning har spelat viss roll.

personalens förslagAtt och idéer beaktas vi också kan indikation på olikatror vara en
karaktär i verksamhetens organisation. Exempelvis arbetet organiseratatt är ettsom
teamarbete eller arbetet reglerat olika starkt.att är Ett kan inte fungera tillvarata-team utan
gande varandras idéer och förslag medan det i starkt reglerat arbete finns mindreett be-av
hov tillvaratagande varandras idéer och förslag.av av

3.2.2 Sambandsanalyser tillvara personalens idéer och förslagatt ta ochav
andra variabler

När vi analyserar sambandet mellan intresse för tillvara personalens idéer och förslagatt ta
och personalen upplever de f°ar i sitt arbeteatt se fråga 10 finnerta eget viom attansvar

samband finns innebär intresseett tillvara personalens idéeratt och förslagatt tasom är

förenatzåned sambandEtt i denna riktning föreliggereget inom alla sektoreransvar. utom
skolan.

När vi analyserar sambandet mellan intresse för tillvara personalens idéer och för-att ta
slag och variabel personalenmäter chef har tillräckliganärmaste kun-atten som om anser

Diagrammet baseras på tabell 10 i tabellbilagan.
2° Sambandet signifikant på nivån .00l inom försäkringskassanär Kendall’s C .13, och socialtjänstentau
Kendall’s C .21, signifikant på nivån .01 inomtau vården Kendall’s C .13.resp tau
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innebär intressevi sambandfråga finnerarbetsområdet llseskaper att att taett somom
samband dennachef. i rikt-kunskaper hos Ettmed braförenatförslag närmastetillvara är

skolan. starkast inom vården.Sambandetalla sektorerinomföreligger ärning utom
personalens idéer och för-för tillvaramellan intressesambandetvi analyserarNär att ta

ledningensindex bedömningenstödhar förmåga seledningenoch överslag att omgeom
innebär intresse tillvarasamband finnsfinner vifråga llstödförmåga i att att taett som

föreligger inomsamband i denna riktning allaledningsstöd. Ettmed braförenatförslag är
vården.starkast inomorganisationstyper,

idéer för-tillvara personalens ochmellan intresse försambandetvi analyserarNär att ta
bedömningen ledningensindexförmåga seledningen harslag och överatt styra omom
intresse tillvara förslagsamband innebärvifinneri fråga llstyrförrnåga att taattett som

riktning föreligger inomsamband i dennaledningen.styrning från Ettbraförenat medär
Ävenskolan. sambandet starkast inom vår-här gällerorganisationstyper äralla attutom

den.

påderas inverkan bemö-organisationsförändringar och3.3 Om
tandet

Rationaliseringar i samhället skapatområdenhar på mångastrukturförändringaroch en
medfört förändrade arbetsupp-harRationaliseringaranställda.för desituationförändrad

arbetsuppgifter har till-försvunnit,Arbetsuppgifter harpersonaltäthet.lägregifter och nya
föregående fråga.kompetensutveckling ikrav påjämförkunskapskravandrakommit med

organisationen, och i andraomplaceringar inompersonalenfördettafall innebärdelI en
arbetsbelastning.fall ökaden

inom de olika sektorer ingårförändringarårensdetill någraOm senaste somavman ser
har det skett personal-försäkringskassanföljande: Inomframgårundersökningen storai

förstatsmakterna skärpt kraven fåharSamtidigtrationaliseringar.ochneddragningar att
handläggning medomfattandeinneburitharförsäkringen.från Dettaersättning ett ut-mer

ökatkostnaderna ärende ochhar gjorttidigare.beslutsunderlag Detförligare attattän per
blivit mindreadministrativa harbli längre. Detenderathandläggningstidema att resurserna

belastningenhar detta ökat påmodernt IT-stöd. Sammantagetfortfarandesaknasoch det
årsrapport 1997.Jfrpersonalen. RFV:s

beskrivits i kombina-utvecklingstendenserhar desociala sektorndenInom som ovan
den s.k.för kommunerna.verksamhetsfält inneburit ökat Närutökadtion med ettett ansvar

det handikappolitiska områdetlagstiftning påbl.a. innehöllhandikappreformen en nysom -
genomfördes, fick kommu-funktionshindrade, LSStill vissaservicestöd ochlagen om -

med funktionshinder också för denoch service förför stöduttalatett personeransvarnerna
personkrets.omsorgslagenstidigare

paragrafertillkom 3a och 18a §§ i hälso-handikappreformen tvåföljdSom nyaen av
förförtydligar sjukvårdsmännens habilite-sjukvårdslagen HSL 1982:763och ansvarsom

tolktjför landstingens delhjälpmedelrehabilitering,ring, änst.ävensamt —
skollagen kap § i den utbildningenligt 1 2skolan skall kommunernaVad gäller som

särskilt stöd, elever med funktionshinder.med behovtill eleveranordnas hänsyn t.ex.ta av

27 Kendall’s .21, och vården Kendall’snivån inom försäkringskassan Csignifikant .001Sambandet tauär
Kendall’s .13.nivån inom socialtjänsten Csignifikant på .01.37,C tautau resp

28 Kendall’s .21 och vården Kendall’snivån inom försäkringskassan Csignifikant på .001Sambandet tauär
.l4, och på nivån för skolan Kendall’ssocialtjänsten Kendall’s C .05nivån för.33, .01C tautau resp

.13.Ctau
29 Kendall’s socialtjänsteninom försäkringskassan C .26,signifikant på nivån .001Sambandet tauär

Kendall’s .38.och vården CKendall’s .29,C tautau
3° effektivitet. Sådanaåtgärder kan leda till ökad åtgärderi allmänhet sådanaMed rationalisering sommenas

organisation och arbetsmetoder.förändringaravser av
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följandeFråga ställdes på vis: Dina arbetsuppgifter i7 "Har Din nuvarande anställning
under deförändrats åren eller, inte varit anställd5 Du så länge, under den tidsenaste om

varit anställd respondentenOm svarade skulle följande följdfrågaDu besvaras. "Har
påverkat Ditt bemötandedet med funktionshinder" Som framgår nedanav personer anger

sektor förändringarantal i arbetsuppgifterna förekommit. Mest förett stort oavsett att utsatt
förändringar har försäkringskassan 84% varit och dämäst socialtjänsten och skolan ca

förändringar har varitmedan något mindre vanliga inom vårdsektorn80%, där två tredje-
deras arbetsuppgifter har förändrats.delar attanger

3fåttolika sektorer sina arbetsuppgifter förändrade.Tabell 3: Andel inom som
f~AndeImed .förändradeSektor arbetsupp ifter~~.Försäkringskassan 84%

Socialtjänsten 79%
Vården 65%
Skolan 79%

tabell fyra framgår drygt hälften handläggarna inom försäkringskassanAv uppleveratt av
inverkat positivt deras kontakterförändringar har på med funktionshindrade klienter.att

socialtjänsten och vården andelen 42% upplever förändringar harInom inverkatär attsom
funktionshindradepositivt det gäller med klienter. Inom skolan andelen endastnär mötet är

förändringarMajoriteten rektorerna inte har haft någon inverkan29%. alls påattav anger
med funktionshinder. de instämmerbemötandet elever Av i deras arbetsuppgif-attsomav

fem det få uppleverhar förändrats de åren detta har påverkat derasärsenaste attter som
med funktionshinder i direkt negativbemötande riktning.personerav

10.32Diagram

Påverkan på bemötande arbetsupp-attp. g.a

förändratsgifterna under fem årendesenaste
100% I svar
90%
30% Varken positivt
70% eller negativt
50% Positivt
50%
40°/0 I Negativt
30%
20%
10%
0%

VårdenFörsäkrings- Social- Skolan
kassan tjänsten

3.4 Om utökade arbetsuppgifter och deras inverkan på bemötandet

fråga 8 ville vi personalen uppleverI de har fått utökade arbetsuppgifter underveta attom
de åren och påverkat deras bemötande med funktionshinder. Frågansenaste av personer
formulerades på följande vis: fått"Har Du utökade arbetsuppgifter under de 5 årensenaste
eller, inte varit anställd så länge,Du under den tid Du varit anställd Om responden-om

Fullständig svarsfördelning redovisas i tabell itabellbilagan.ll
32Diagrammet baseras tabell 12 i tabellbilagan.

448-5648
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svarade skulle följande följdfråga besvaras. "Har det påverkat Ditt bemötandeten av per-
funktionshinder"medsoner

Under de har denåren kommunala verksamheten, och inte minst skolan,senaste utsatts
för ekonomiska påfrestningar: Behovet specialpedagogisk insatser har ökat liksom elev-av
antalet samtidigt varit oförändrade eller minskat. Under perioden 1990/91som resurserna

1994/95 elevantalethar i grundskolan ökat med 4% medan antalet lärarveckotimmart.o.m.
i specialundervisning minskat med cirka från28%, till275 000 198 679 Tideman 1997.

Som framgår tabellen nedan det mellan 70 90% personalen instämmerär attav av som-
de har fått utökade arbetsuppgifter under de åren. Allra5 gäller detta inomsenaste mest
skolan och försäkringskassan. Minst drabbad i detta avseende vårdsektom, där 27%är sä-

sig inte ha fått utökade arbetsuppgifter. Vid analysen det statistiska sambandet mel-ger av
lan arbetsledande befattning och utökade arbetsuppgifter framkommer deatt utan
arbetsledande befattning fått utökade arbetsuppgifter i lika utsträckninginte destor som

befattning.med arbetsledande sambandEtt med denna innebörd framträder för social-
sektorn.tjänsten och vården, det dock signifikant vad gäller sistnämndaär

34fåttTabell Andel inom olika sektorer4: utökade arbetsuppgifter.som
mediütökâdefarbetsuSektor.. Andel

.
Försäkringskassan 89%
Socialtjänsten 85%
Vården 72%
Skolan 91%

Sammanfattningsvis framgår visserligen erfarit fått utökade arbetsuppgifteratt attman man
under de fem åren, relativt ofta upplevt detta inverkat positivt påsenaste att attmen man
bemötandet med funktionshinder. Enligt vår mening kan förklaring attav personer en vara
de utökade arbetsuppgifterna troligtvis har medfört arbetet uppfattas vari-att som mera
ationsrikt vilket viktigt på dagens arbetsmarknad och personalen fältär störreett attger- -
överblicka förbättraroch därmed deras möjligheter bemötande. För de allraatt ett gottge
flesta har dock de utökade arbetsuppgifterna inte spelat någon roll i bemötandet av perso-

med funktionshinder. skolledamaDrygt 90% har skolan fått utökadesvarat attner av ar-
betsuppgifter, medan drygt denna75% utökning inte haft någon helst effektattanger som
på bemötandet.

33För socialtjänsten kan redovisas sambandsmåttet Kendall’s för vårdenC .23, gäller Kendall’stau Catt tau

34Fullständig svarsfördelning redovisas i tabell 13 i tabellbilagan.
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11.35Diagram

påPåverkan bemötande arbetsupp-attg.a

gifterna utökats under de fem årensenaste
100% I svar
90%
80% EIVarken positivt
70% eller negativt
50°/0 Positivt
50%
40% I Negativt
30%
20%

0%1
0%

VårdenSocial- SkolanFörsäkrings-
tjänstenkassan

utökningen arbetsuppgifter för socialtjänstensnegativ tycks varitMest personal därav en
påverkat deras bemötande i negativ riktning.femtedel det Enligt vår mening kanattanger

fått rad uppgifter ibero på kommunerna samband med olika huvudmanna-detta att en nya
Förändringar det tid förskapsförändringar. organisationerna förbereda,tar attsom genom-

sig till.föra och anpassa

personalneddragningar påoch deras inverkan bemötandet3.5 Om

undersöka i vilken utsträckning personalneddragningarkunna har skett inomFör deatt
ingår i undersökningen ställde vi följande fråga frågasektorer 9: det varit"Harsom per-

sonalneddragningar på Din arbetsplats under de åren eller,5 inte varitDusenaste om an-
ställd länge, under den tid varit anställd" respondentenså Du Om svarade skulle
följande följdfråga besvaras: det påverkat Ditt bemötande"Har med funktions-av personer
hinder"

de områden vi undersökt det inom försäkringskassan flestAv personalneddrag-är som
ningar har de tillfrågade neddragningarHär 95% har skett denpåägt säger attrum. av egna

följerarbetsplatsen. Därefter skolan 74% och socialtjänsten med 49%. Inom vårdsek-
endastdet däremot 19% de tillfrågade neddragningar harärtom att ägtav som anger rum

den arbetsplatsen.på råder alltså skillnadDet mellan de olika sektorerna. Sestoregna en
tabell 5

35Tabell 5: Andel inom olika sektorer haft personalneddragningar.som

Försäkringskassa 95%
Socialtjänsten 49%
Vården 19%
Skolan 74%

På frågan personalneddragningar har inverkat positivt eller negativt på bemötandeom av
med funktionshinder diagram 12 det cirka tredjedel inom vardera försäk-ärpersoner en

ringskassan, socialtjänsten och vården bekräftar detta har inverkat negativt på be-attsom
mötandet med funktionshinder. det baraMen 14% rektoremaärav personer av som

35Diagrammet baseras på tabell i tabellbilagan.14
36Fullständig svarsfördelning redovisas i tabell 15 i tabellbilagan.
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personalneddragningar har inverkat negativt på bemötande funktionshind-bekräftar att av
rektorema har personalneddragningar förekommit,Hela 74% ochrade elever. angett attav

haft positivdenna neddragning varken eller negativdem påverkan på81% attav menar
övriga sektorerna har majoriteteninom de personalneddrag-bemötande. Aven uppgett att

eller positivt på bemötandet med funktionshin-inverkat negativtningar varken av personer
mellan 56-68%.der

de frågorna framkommer emellertid varierande uppfatt-skolledarnas påI öppnasvar
det blivitbesparingseffektema. Några menade svårare tillmötesgå önske-ningar att attom

assistenter specialpedagogiska individanpassad skolgångbehovmål och t.ex. resurser,av
funktionshindrade elever. bilagaför Se IIsärskiltm.m.

12.37Diagram

på personal-Påverkan bemötande g.a

de fem årenneddragningar under senaste

100% I svar
90%
30% EIVarken positivt
70% eller negativt
50% Positivt
50%
40% I Negativt
30%
20%
10%
0%

Vården SkolanSocial-Försäkrings-
tjänstenkassan

inom alla sektorer,mellanförvånansvärt många, 50 80%detVi tycker är attsomca anser-
hellerarbetsuppgifter och inte personalneddragningareller utökadevarken förändrade stora

med funktionshinder. Vi hade inte förväntatbemötapåverkat derashar sätt att personer oss
Även fannstidigare det viss "luft i haransåg systemen"sådant resultat. attett manom

personalneddragningama och minskade ekonomiskauppfattningenligt mångas resurser nu
Vid jämförelse med frågornaarbetet riskerar 18 ochmedfört kvalitén i 19äventyras.attatt

klagar dittfunktionshinder/deras anhöriga på bemötande" detmed"Händer äratt personer
försäkringskassan och socialtjänsteninom medcirka 50% attt.ex. som anger personer

anhöriga klagar bemötande för vården skolanfunktionshinder och/eller deras på och är
personalen å sidanoch respektive. tyder på ochandelen 34% 22% Detta att ena personer

upplever situationen helt olika. faktumfunktionshinder å andra sidan Detmed är ett att
funktionshindrade och deras anhöriga klagar på det bemötande de får frånmånga personer

andra offentliga här döma harmyndigheter och Men inteattorgan. av svaren
personalneddragningar och/eller utökade arbetsuppgifter påverkat bemötandet i negativ

uppfattarpersonalen. Vi personalen klagan bemötandetriktning för påtror attmerparten av
ligger i de funktionshindrade personer/derasmissriktad, eller orsaken anhörigaattsom

uppleverskulle med personalen med funktions-själva. Detta överensstämma att personer
jämför frågaoförstående, otåliga, krävandehinder 14.mer mersom mer

resultaten tolkas så delEnligt uppfattning måste personalenvår att stor atten av anser
rationalisering,villkoren i arbetet till följd omorganisation, arbetssättde förändrade av nya

ramfaktorema förderas bemötande. Förändringar i verksamheten tycksinte har påverkat av
personalen. Vi tolkarinte uppfattas de drabbar andra det så demånga änatt attsom an-

förhållande till objektet för hela verksamhetenställda deras eleven, patienten,attanser -

37 på tabell i tabellbilagan.Diagrammet baseras 16
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deklienten inte påverkas betingelser inom vilket sker. Vi förkla-mötetyttre tror attav en-
vill framhålla sin professionalism: dvs. försämradering kan arbetsvillkoratt trotsvara man

utföra sitt arbete på tillfredsställande vis.klarar ettattman av
sambandet mellan rationaliseringar frågaVid analys fått"Har Du utökade arbets-av

fråga detuppgifter under de åren", "Har varit personalneddragningar5 på Dinsenaste
arbetsplats under de åren" och andra variabler har vi funnit5 det finnssenaste att ett sam-

mellan belastning "Ditt arbete ställer för höga krav på uppmärksamhetband och ansvar",
för frågor",handlägger/åtgärdar många förväntningar"Du "Du och krav frånmöter stora

psykiskt påfrestande" frågaandra", "Ditt arbete och utökade10 arbetsuppgifter.är se
Sambandet innebär utökade arbetsuppgifter förenade med upplevelsen arbetsför-äratt av

skolan.belastande. Sambandet föreligger för alla sektorerhållanden utomsom

upplevelsen arbetssituationen3.6 Om av

genomförts på inom den offentligaförändringar år sektorn harDe ställtsom senare perso-
inför och komplicerade krav. de framträdandenalen En riktlinjernaäven mestnya mer av

för organisationsförändringar under de sökt effektiviseraår verksamhe-är attsenare man
skulle ske bl.a. bättre tillvara medarbetarnas kompetens.Det attten. tagenom
i arbetet uppstår individens strävanden och behovstillfredställelsePress hindrasnär ge-

och förväntningar chefen, arbetsgruppen ellerde krav organisationen ställer ochnom som
individen uppfattar situationen belastande kunna handla på adekvatnär utan att sättettsom

för minska frustrationen.att
Syftet med fråga få kunskap hur inom10 de olika myndighe-är att om personer

upplever sin arbetssituation.ter/offentliga För på allsidigt kunna bedömasättatt ettorgan
personalens upplevelse sin arbetssituation ställdes påståenden12 rörande arbetssitua-av
tionen, i varierande grad kunde instämma Utgångspunkten bra bemö-är att ettsom man

utbildadtande kan uppnås personal, och inflytande, rimlig arbetsbörda ochgenom ansvar
chefer.förstående/uppmuntrade Områden särskilt uppmärksammas därförärsom persona-

klara sitt arbete,lens kunskaper förväntningar, trivsel och andra psyko-socialaatt stressen,
förhållanden, deras synpunkter på samarbete med såväl klienten med överordnadesom
inom organisationen. Slutligen frågas också efter relationer med arbetskamrater.

Jämförelserna mellan de olika sektorerna visar skillnaderna med avseende på huratt ar-
och arbetssituationen upplevs fåbetet och för de flesta påståenden skillnaderna rela-är är

tivt små. genomgången nedan kommer viI kommentera de fall där det ändå finnsatt större
skillnader.

Tabell fördelningen i frågan6 på i vilken"Ange utsträckning i DinDuprocentanger ar-
betssituation upplever har tillräckligaDu kunskaper för klara Ditt arbete". helaIatt att un-
dersökningsgruppen det bara inom de olika sektorernaär sig iett procentpar som anser
ganska liten utsträckning ha tillräckliga kunskaper för klara sitt arbete. Den överväldi-att
gande majoriteten sig ha i mycket hög eller i ganska hög utsträckning kunskaper föranser

kunna klara sitt arbete. fjärdedel,En något fler inom skolan, de har iatt mycketattanger
hög utsträckning och fjärdedelar i ganska hög utsträckning tillräckliga kunskaper, vilkettre
måste betyg på upplevd kompetensnivå. Inga skillnader mellan detas ett gott störresom
olika områden har således framkommit vad gäller denna aspekt. såAtt många sig haanser
goda kunskaper sitt arbete förefaller rimligt med tanke på de flesta har lång erfa-attom en
renhet i arbetslivet och de flesta har relativ lång erfarenhet arbetet i den nuvarandeatt av
befattningen. Jämför med fråga 3.

38Sambandet signifikant på nivån inom.01 socialtjänsten Kendall’sär C .18 och vården Kendall’stau Ctau
.18, på nivån inom försäkringskassan.05 Kendall’s C .14.tauresp
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på frågaFördelning i efter 10: "Ange i vilkenTabell 6. procent utsträckning Du i Din arbetssitua-svar
har tillräckliga kunskaper förtion upplever Du klara Ditt arbete".att att

:søciaiiiåiéis

mycket hög utsträckning 24.6 22.9I

utsträckning 73.0 75.0I ganska hög

utsträckning 1.8 1.4l ganska liten

Inte alls

.7 1.2svar

relativt få upplever problem, framgår i tabellSamma 7ävenmönster, att av svaren som av-
utsträckning Du i Din arbetssituation uppleverfrågan i vilken har tillräckligDu in-attser

personalen inomformation för klara Ditt arbete". socialtjänstenDet avvikeräratt som
färreBland dem det de i mycket högi utsträckningnågot ärsvarsmönstret. attsom svarar

tillräcklig information, och fler deupplever de har i ganska litenattatt ut-som svarar
alls upplever de har tillräcklig information, inom desträckning eller inte andra sekto-änatt

rerna.

på frågaefter 10: vilkenFördelning i "Ange i utsträckning Du i Din arbetssitua-Tabell 7. procent svar
tillräcklig information för klara Ditt arbete".tion upplever Du haratt att

ii

25.6 24.9l mycket hög utsträckning 28.5

utsträckning 71.2 69.2l ganska hög 69.0

2.1 8.2 5.1I ganska liten utsträckning 1.2

Inte alls .7

1.1svar

flertalet personalen inom de fyra undersökta sektorerna uppleverDet således destora attav
har tillfredsställande kunskaper och får tillräcklig information för klara sitt arbete. Sam-att
tidigt de i mycket hög imånga ca 32% eller ganska hög grad upplever isäger att press ar-

avsaknad kompetensutveckling.betet Jämför fråga 12 "Ange i vilken grad dup.g.a. av
upplever i arbetet på grund avsaknad kompetensutveckling". svårtDetstor ärpress av av

Åfinna tillfredsställande förklaring.någon sidan skulle det kunna indikeraatt över-ena en
på kompetensutveckling kanske i arbetet inte skulle bli mindre medtro ävenpressen-

kompetensutveckling och tendens vilja lösa strukturella problem med indivi-attmera en-
Åduella lösningar. andra sidan kanske inte upplever tydligt samband mellan haett attman

tillfredsställande kunskaper och information för klara sitt arbete och möjligheten till vi-att
dareutveckling i arbetet.

Vad gäller aspekt i vilken"Ange utsträckning i Din arbetssituationDu upplevernästa att
känner Dig nöjd med Din arbetssituation" harDu inga skillnader framkommit mellanstörre

de olika sektorerna. tabell framgår8 det de anställda inomAv 70% samtliga sekto-äratt av
känner sig i mycket hög eller i ganska hög utsträckning nöjda med sin arbetssitua-rer som

tion. Och det således relativt andel, 20% inom samtliga sektorer, iär änstoren mer som
ganska liten utsträckning eller inte alls nöjda med sin arbetssituation. Svaren inom dennaär
kategori grundar sig på personalens upplevelser arbetssituationen, inte på faktiskaegna av
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Arbetsförhållandena upplevelsenförhållanden. och dem behöver inte densamma.av vara
vilket fallVi det i minst fem inte nöjd med sinär värt äratt att notera attmenar en av ar-

medbetssituation, speciellt tanke på de arbetar med människor och service, vård ochatt ger
för undervisning.ansvarar

på frågaFördelning i efter 10: "Ange i vilkenTabell 8. procent utsträckning Du i Din arbets-svar
situation upplever känner Dig nöjd med Din arbetssituation".att

hög utsträckning 13.0 12.0 12.3l mycket 12.4

ganska hög utsträckning 59.3 58.9 66.4l 60.3

22.3ganska liten utsträckning 24.2 17.8I 22.3

2.8alls 5.5 2.4Inte 3.3

1.4 1.2 1.7svar

vilkenaspekt gäller ansvarstagande: "Ange i utsträckning i DinDu arbetssitua-Nästa eget
f°ar Ditt arbete". Tabellupplever i 9 skillnadertion Du De finnsta egetatt ansvar som

olika sektorerna géi1lerhuruvida upplever får imellan de mycket högatt taman man ansvar
utsträckning. Overlag personalen de får ieller i ganska hög mycket högatt taanser ansvar
utsträckning för sitt arbete. baraeller i ganska hög Det de iär ett procent attpar som anser

eller inte alls får för sitt arbete. Enligtliten utsträckning vår meningganska ta äransvar
andel. Resultatet inte med de resultat vi tidigaremycket låg redovi-detta stämmer somen

huruvida personalen får möjlighet påverka sittför fråga 6 arbete ochatt egetsat om om
idéer och förslag tillvaratas i organisationen fråga förefallerpersonalens se 6. Det som

personalen sidan i utsträckning för det arbetetå å andrastorena ges ansvar egna menom
mindre utsträckning möjlighet påverka sitt arbete och framförasidan i idéeratt egetges

och förslag inom organisationen.

på frågaFördelning i efter 10: "Ange i vilkenTabell 9. procent utsträckning Du i Din arbetssitua-svar
fårupplever Du i Ditt arbete".tion att ta eget ansvar

l mycket hög utsträckning 64.2 77.1 68.7 85.2

I ganska hög utsträckning 34.7 21.2 27.8 12.3

utsträckningI ganska liten .7 1.4 2.0 1.6

Inte alls .4

svar

gäller arbetets kravdelaspekt på individen: i vilken utsträckningNästa "Ange iDu Din ar-
betssituation upplever Ditt arbete ställer för höga krav på uppmärksamhet och ansvar".att

framträder markant skillnad mellan skolan å sidan och försäkringskassan,Här en ena
densocialtjänsten och vården å andra Tabell 10. Personalen inom skolan upplever änmer

den i de övriga områdena arbetet ställer för höga krav. hälftenMer skolledarnaatt än av
högupplever i mycket utsträckning arbetet ställer för höga krav på uppmärksamhet ochatt

Motsvarande andel inom övriga undersökningsgrupper varierar från drygtansvar. en
fjärdedel inom vården till knappt tredjedel inom socialtjänsten. Räknar viupp en samman

ganska hög och mycket högdem i utsträckning upplever för krav, finner vistora attsom
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drygt 80% skolledama kraven för vilket kan jämförasatt är medstora, 57% vadav anser
gäller vårdpersonalen, 62% vad gäller försäkringskassans personal och 65% vad gäller per-
sonalen inom socialtjänsten. Nämnas bör det inom skolan och socialtjänstenäratt densom
högsta andelen har arbetsledande funktion finns. Med tanke på de signalerpersoner som en

förekommit alltfler rektorer väljer sluta sin anställningatt vi inte förvånadeatt ärsom om
de tillfrågade rektoremas på den här frågan.över svar

Tabell 10. Fördelning påi efter frågaprocent 10: "Ange i vilken utsträckning Du iDin arbetssitua-svar
tion upplever Ditt arbete för påatt ställer höga krav uppmärksamhet och ansvar".

, . ä .
2:‘

i.Ä
l mycket hög utsträckning 32.5 22.5
l ganska hög utsträckning 32.9 34.8

l ganska liten utsträckning 22.6 28.1

Inte alls 11.3 11.5

E 3.2svar

Följande delaspekt handlar osäkerhet i arbetet: "Ange i vilken utsträckning Du i Dinom
arbetssituation upplever kännerDu osäkerhet huruvida utförDu Dinaatt arbetsuppgif-om

rätt" Tabell Andelen11. i mycket hög eller ganska högter utsträckning känner osä-som
kerhet de utför sina arbetsuppgifter 12-l3% inom vården och försäkringskassan,rätt ärom
medan den högrenågot inom socialtjänsten 20% och skolanär 24% Inom alla sektorer

det alltså denså inte upplever någraär problem i dettaatt stora avseende.merparten större
Med hänsyn till de undersökta utbildningsnivå, ålder, antal år i befatt-personemas samma
ning det ändå, särskilt inom socialtjänsten och skolan,är ganska hög andel känneren som
osäkerhet de utför arbetsuppgifterna Vi undrar varför denna osäkerheträtt. uppstår.om
Från personalens uppgifter framgick tidigare de inte i någon utsträckningatt störreegna
upplever de saknar kunskaper eller information för klara sitt arbete.att osäkerhetenKanatt
bero på motstridiga krav från klienter och överordnade denI frågan 24, däröppna man
skall redogöra för det finns något särskilt svårt för i arbetet, förekommerär oftaom som en
kommentarer handlar dåliga arbetsförhållanden, splittrade arbetsuppgifter,stress,som om
dåligt formulerade mål och för arbetsbelastning.stor

Tabell 11. Fördelning i efter på frågaprocent 10: "Ange i vilken utsträckning Du i Din arbetssitua-svar
tion upplever Du känneralt osäkerhet huruvida utförDu Dina arbetsuppgifter rätt".om

. ,. , . .. . . .W

myket utsträcnlngl hög .7 3.8 1.2 1.6
l ganska hög utsträckning 15.8 11.1 22.2
l ganska liten utsträckning 62.7 65.2 61.7
Inte alls 17.5 21.7 13.2

svar

deI frågorna har alla personalkategorieröppna och särskilt skolledama uttryckt rädsla för
hur det skulle gå vid ytterligare besparingar på respektive verksamhetsområde. Många an-

besparingarna redan varit så den tid kanatt varje ärende ellerstora att elevägnaser ärman
otillräcklig Bilagase II. Man emellertid tiden ärende inte påverkar inne-attmenar per

l
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hållet i arbetet. Om tidsschema beror enbartett pressat på ekonomiska nedskärningar eller
det också hänger med brister i organisation och arbetsledningom kansamman diskuteras.

Men kort handläggningstid skapar olust och påverkar arbetsklimatet negativt.
Nästa delaspekt handlar just tidspress/arbetsbelastning: "Ange i vilkenom utsträckning

i DinDu arbetssituation upplever Du handlägger/åtgärdar föratt många frågor". Som
framgår tabell upplever12 betydande andel personalen i mycketav hög elleren ganskaav
hög utsträckning i arbetet de handlägger/åtgärdar föratt många frågor.press p.g.a. Den
högsta andelen 90% gäller för skolan därnäst kommer socialtjänsten med cirka 65%. Av
vårdsektorns personal upplever 58% de handlägger för många frågoratt i mycket hög eller
ganska hög utsträckning, medan motsvarande andel för försäkringskassans personal stannar
vid 50%. Att 80% skolledama upplever arbetet ställer för höga kravatt ochav 90% menar

de handlägger för många frågor kanatt enligt vår uppfattning ha med de vittatt göra skilda
uppgifter åvilar skolledare och enligt vår mening skaparsom numera allten som annaten

god arbetssituation.än Att rektor för skola innebär ha övergripandevara att etten ansvar
för mångfacetterad verksamhet, till skillnad från den specialiseradeen inriktningmer som
personalen i andra sektorer kan ha. förklararDetta kanske "enbart" hälftenatt t.ex. inom
försäkringskassan upplever de handlägger för många frågoratt personalneddragningartrots
och utökade arbetsuppgifter.

Tabell 12. Fördelning i efter påprocent fråga 10: "Ange i vilken utsträckningsvar Du i Din arbetssitua-
tion upplever Du handlägger/åtgärdaratt mångaför frågor".

l mycket hög utsträckning 13.0 22.9
l ganska hög utsträckning 37.2 41.8
I ganska liten utsträckning 30.2 24.0
Inte alls 18.6 10.3

1.1svar 1.0

När yrkesområden och arbetsinnehåll inventeras och diskuteras, det vanligtär talaratt man
i yrkesroller. Yrkesrolltenner någontingär såväl yrketav än yrkesinnehavaren.mer som
Yrkesrollen in individen isätter organisatoriskt och mellanmänskligtett sammanhang, ett
socialt När inneharsystem. viss position i yrkeslivet förväntas hanen beteperson sigen på

visst Roll definierasett sätt. de förväntningar riktas viss position isom motsom etten so-
cialt exempelvis befattningshavaresystem, imot organisation eller förvaltning.en För-en
väntningarna på rollen kan eller mindre klara och likformiga. Inom rollteorinvara mer
använder också begreppet rollkonflikter. Om de skilda förväntningarnaman på yrkesrollen

oförenliga, inkonsekventaär eller kanske helt motstridiga, kan tala inre konfliktman om en
eller "korstryckssituation". Konflikter kan också uppståen innehar två olikaom en person
roller inte förenliga, ellerär rollinnehavarens ochsom omgivningens förvänt-om egna
ningar motsägelsefulla.är Dessa rollkonflikter kan uppstå rollen intenär välsenare defi-är
nierad Mead 1976.

När det gäller följande del fråga 10: "Ange i vilken utsträckning Du i Din arbetssitu-av
ation upplever Du förväntningaratt möter och kravstora från andra" har resultaten visom

det blivit anmärkningsvärt samstämmiga Tabellser 13. Variationerna mellan de olika
sektorerna små ochär alla instämmernästan i påståendet de uppleveratt förvänt-stora
ningar och krav från andra. Det gäller för så mycket 99% rektorerna och omkringsom av
90% dem i övriga sektorer. Samtidigt upplever de flesta deav trivs på arbetetatt och att ar-
betsgemenskapen bra. Det behöver,är enligt vår uppfattning, inte utesluta detena andra.
Krav och förväntningar kan ofta positiva faktorer bidrar till bra klimatvara påettsom ar-
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uppfattning skulle detEnligt vårdenocksåkaneffektenbetsplatsen. Men motsatta.vara
ytterligare.belystfråganfå den härintressant attvara

utsträckning Du i Din arbetssitua-på fråga vilken10: "Ange iefteri procentFördelning13.Tabell svar
från andra".och kravförväntningarDu möter storaupplevertion att

teörsä m

36.0 61.345.238.6utsträckningmycket högI
37.453.847.653.0utsträckninghögI ganska

7.5 .45.87.4utsträckninglitenI ganska

Inte alls
8.4svar

Din arbetssituation uppleverutsträckning iDui vilkenfråga 10 "AngedelföljandeMed av
kvaliteten iviktig aspektvi fångavilleDitt arbete"istimulansfårDu avannanatt en

får åstadkomma någotkänslaochstimulansnämligen denarbetsförhållandet attavman
iutsträckning stimulansganska höghög ellerupplever imajoritetenTabell 14. En stor

arbetet upplevsmycket små. Attolika sektorernamellan deVariationema ärarbetet. som
från försäkringskas-82%utsträckningganska högellerhögmycketstimulerande i menar

positiva bildenoch skolan. Denfrån vårdsektomoch 87%socialtjänsten,från81%san,
i mycketinstämmersektorer,inom alla90%andelen,ytterligare änförstärks sommerav

detsummerande påståendetenkla ochi detutsträckning attganska högellerhög man:
reflektera dekanMöjligtvisnedan.vidare överarbete"se attmed sitttrivshela manstora

uppleverhögre andelfinns inte harbefattningarbetsledandepersonal meddärsektorer som
flest harinom vårdenutsträckning. Detmycket högi angett attarbetet ärstimulans i som

bilden återkopplingenbekräftarvilketutsträckning,högi mycketstimulansuppleverde av
arbete andra.nytta/det godaoch denutförarbetemellan detVårdeninom ens german

arbetssitua-fråga utsträckning Du i Dinpå i vilken10: "AngeefteriFördelning procentTabell 14. svar
får i Ditt arbetestimulansDuupplevertion att

35.8 34.226.428.8utsträckningmycket högI
51.2 53.153.0 54.5utsträckningI ganska hög
11.0 11.516.117.2utsträckningganska litenl

2.71.1allsInte

svar

frågan i vilkenkartlades "Angepåfrestandepsykisktarbetet ut-Upplevelsen genomsomav
arbetssituation psykiskt påfres-DinuppleverarbetssituationDin äristräckning Du att

mycket andeltabell nedan. Enframgår 15Svarsfördelningarnatande" stor av persona-av
arbetet irektorema uppleverpåfrestande. Helapsykiskt 95%detlen upplever attavsom

motsvarandepåfrestande, medanutsträckning psykiskthögganskahög ellermycket är an-
Vården har här den lägstasocialtjänsten.försäkringskassan ochinomdel cirka 85%är an-

yrkesgrupper ingår i urvalet.de specifikatroligtvis kan förklarasvilket70%delen somav
fram vad gäller deras arbetsför-kommitvad tidigareunderstrykerRektorernas somsvar

bilaga II.hållanden. Se
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Tabell 15. Fördelning i efter på frågaprocent 10: "Ange i vilken utsträckning Du isvar Din arbetssitua-
tion upplever Ditt arbete påfrestande".att är psykiskt

.§3

I mycket hög utsträckning 31.6 32.5 22.1 46.5
I ganska hög utsträckning 51.2 53.1 48.2 48.6
I ganska liten utsträckning 15.1 12.3 26.1 3.7
Inte alls 2.1 1.4 2.8

.7svar 1.2

Arbetsgemenskap de viktigaste faktorernaär på arbetsplatsen för arbetsglädje ochen av
effektivitet. detNär gäller den aspekten: i"Ange vilken utsträckning iDu Din arbetssitua-
tion upplever Dina relationer med arbetskamrater inteatt bra" Tabellär 16 svarade
personalen samstämmigt och någonnästan variation mellan de olikastörreutan sektorerna

bara i ganska liten utsträckning eller inte alls uppleveratt relationerna med arbets-attman
kamraterna inte bra. andelenDen omkringär 90% eller högre i samtligaär sektorer. Ande-
len inte alls upplever problem med arbetsgemenskapen högst inomärsom
försäkringskassan och70% lägst inom skolan 50%.

Tabell 16. Fördelning i påefter frågaprocent 10: "Ange i vilken utsträckning Du i Din arbetssitua-svar
tion upplever Dina relationeratt med arbetskamrater inte är bra".

I mycket hög utsträckning 1.1 1.7 2.0 1
l ganska hög utsträckning 2.5 6.5 2.8 4.5

AI ganska liten utsträckning 25.6 33.6 35.0 43.2
Inte alls 69.8 55.5 57.5 49.8

1.1 2.7svar 2.8 1.2

När det gäller upplevelsen trivsel i arbetet: "Ange i vilken utsträckning Du i Din arbets-av
situation upplever i detDu hela trivs med Ditt arbete"att Tabellstora 17 framgår som
nämndes den helt övervägande delen personalen inomatt alla sektorer i hög ellerovan av
ganska hög utsträckning trivs med sitt arbete i det hela. Detta tidigarestora uttalandentrots

upplever för höga krav, arbetet psykisktatt påfrestande,äratt jämförelseEnom man m.m.
andelen uppgivit de upplever stimulans i mycket högatt utsträckning respektiveav som

trivsel i mycket hög utsträckning visar de förra andelarna högre deatt är inomän senare
alla sektorer, och differenserna därvidlag vad gäller försäkringskassansatt är störst och
socialtjänstens personal.
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på fråga utsträckning"Ange i vilken Du i Din arbetssitua-efter 10:Fördelning i procentTabell 17. svar
arbete".hela trivs med DittDu i detupplever storation att

utsträckningI mycket hög

utsträckningI ganska hög

utsträckningI ganska liten

Inte alls

svar

på frågabaserade 10arbetsförhållandeindex3.6.1 Tre

arbetar med utbildning, sjuk-organisationerkännetecknardragEtt gemensamt somsom
andra människor elever, patienter,och medarbetar föranställdasocialvårdochvård är att -

individ- ochtill rad påupphovmedmänskliga kontaktklienter. Denna processerenger
tjänsteroch "producera" ochproduceraskillnad mellangruppnivå. attDet attär stor varor

upplevs oftaArbete med märmiskorbehandling.vård ochundervisning,service genom
kanmissnöje med arbetssituationen påUpplevelseninnehållsrikt.mycket antasavmersom

med funktionshinder.medpåverkarfaktorstarkgoda grunder mötet personersomvara en

med variabelvärdena diko-variablema i fråga 10faktoranalys de 12På basis avenav
utsträck-med ganska högförtsutsträckning"mycket högtomiserade så att samman

med "inte alls" har olikautsträckning" förtslitenganskaoch trening" samman
identifierats:arbetssituationendimensioner av

fårarbetssituation",nöjd med Din "DuDigkänner"DuTillfredsställelse ta eget an-0
med arbetskam-"Dina relationeri Ditt arbete",får stimulansDitt arbete", " Duisvar

hela trivs med Ditt arbete"i detriktning, "Duomvändbra"inte storaärrater
uppmärksamhet ochkrav på ansvar", "Duställer för höga"Ditt arbeteBelastning0

förväntningar och krav frånfrågor",handlägger/åtgärdar för många "Du möter stora
påfrestande"psykiskt"Ditt arbeteandra", är

Ditt arbete", har tillräck-för klara "Dutillräckliga kunskaperhar"DuKompetens att0
huruvida utförkänner osäkerhet DuDitt arbete", "Duför klarainformationlig att om

omvänd riktningsistnämnda iarbetsuppgifter denrätt"Dina

index skapats:har summeradeutgångspunkt i dettaMed tre
låg tillfredsställelse och högtdär lågt värdehar värden 0-5tillfredsställelse ärsom0

tillfredsställelse.högvärde är
belastning och högt värde låglågt värde högvärden därhar 0-4belastning ärärsom0

belastning
och högt värde höglågt värde låg kompetenshar värden där0-3 ärkompetens ärsom0

kompetens.

sammanfattande index redovisasenligt dessapersonalkategoriemas fördelningolikaDe
återfinns i tabellbilagan.fördelningamafullständig redovisningi diagram. Ennedan tre av

för-överskådlig och lättbegripligredovisningenvi försökthardiagrammenI göra genom
bra, helt bra och dåliga arbets-kategorier, fåriindexvärdenadela representeratre som

belastning och kompetensarbetstillfredsställelse,med avseende påförhållande
därvid betecknat arbetssituationen braarbetstillfredsställelse har vigällerdetNär som

utsträckning" samtligaeller mycket hög påhög utsträckning"ganskasvaratmanom
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de fem underliggande frågorna. Som helt bra har arbetssituation betecknats för dem som
så på eller fyra frågorna, medan vi betecknattre arbetssituationen dåligsvarar forav som

övriga. För de sistnämnda gäller alltså de bara givit positiva högstatt på två frå-svar av
stimulans, trivsel, etc.gorna om ansvar,

Diagram 13.

Arbetssituationen vad gäller tillfredsställelse i

arbetet enligt indexsummerat

Skolan

Vården

Socialtjänsten

Försäkringskassan

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
Andel inom sektor med %viss arbessituation vad gäller tillfredställelseresp

.Dålig Ej UBraarbetssituation helt bra arbetssituation arbetssituation

diagrammet framgårAv variationerna mellan de olika personalkategoriemaatt relativtär
små vad gäller arbetstillfredsställelse. Andelen har dålig arbetssituation i dettasom en av-
seende låg inom alla sektorer, och varierar frånär bland4% skol- och vård personalen upp
till bland8% personalen inom socialtjänsten. Andelen har bra arbetssituation vadsom en
gäller tillfredsställelse något högre inom vårdenär inom övriga sektorer.än

detNär gäller belastningsindex har vi gjort tredelningen på följande Vi har beteck-sätt:
arbetssituationen bra ganska litennat utsträckning" eller "intesvarat alls"som om man

på samtliga de fyra underliggande belastningsfrågoma. Som helt bra har arbetssituatio-
betecknats för dem så på eller två eller frågorna, medan vi betecknatnen som svarar en av

arbetssituationen dålig för övriga, dvs för dem inte på någon belastningsfirå-som som av
liten utsträckning" eller "inte alls".svaratgorna

Diagram 14.

Arbetssituationen vad gäller belastning i arbetet

enligt indexsummerat

Skolan

Vården

Socialtjänsten

Försäkringskassan

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
%

Andel inom sektor med viss arbessituation vad gäller belastningresp

.Dålig Ej UBraarbetssituation helt bra arbetssituation arbetssituation
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vanligt förekom-aspekt mycketgäller dennadet detdiagrammetframgårSom är närav
arbetssituation i detta avseendemed dåligdålig. Andelenarbetssituationen ärmande äratt

tredjedel degäller för drygtdet ändåoch vården därförsäkringskassaninomlägst en av
hälften, och inom skolanför drygtmotsvarandevården gällerundersökta Inompersonerna.

bland skolle-sistnämnda kategorin,denundersökta Idefjärdedelarför tre personernaav
kan ha bra arbets-redovisa,enligt vårt sägasinga l% sättdama, finns attnästan ensom,

det omkringsektorerna 10%,andradearbetsbelastningssynpunkt. Inom ärsituation ur
gäller belastning.vadarbetssituationbraharfler,någotvårdeninom ensom

arbetssituationen brabetecknathar vikompetensaspektengällerdetNär om mansom
samtliga deutsträckning" påhögmycketutsträckning" ellerhög treganska un-svarat

för dem såbetecknatsarbetssituationhelt bra harSomderliggande frågoma. som svarar
de sist-dålig för övriga. Förarbetssituationenbetecknatmedan vifrågorna,tvåpå somav

frågorna till-depå högstpositivagivitde baraalltså tregällernämnda att omen avsvar
utförande.arbetetsosäkerhet Vidinformation,tillräckligkunskaper,räckliga

15.Diagram

gäller kompetensvadArbetssituationen
indexenligt summerat

Skolan

Vården

Socialtjänsten

Försäkringskassan

90% 10070% 80%60%40% 50%20% 30%10%0%
%

gäller kompetensarbessituation vadvisssektor medAndel inom resp
lIDålig UBraHEj arbetssituationarbetssituationhelt braarbetssituation

det få har då-diagrammet,framgårgäller, ärklassificering attEnligt denna som enavsom
mindre i samtligaAndelen 5%kompetensaspekten.till är änmed hänsynarbetssituationlig

varierargäller kompetensendetarbetssituationmed braAndelen närundersökta grupper.
vården och 86% inomtill inom83%socialtjänstenskolan ochinom75%från uppca

försäkringskassan.

arbetsuppgifternautförosäkerhet rättSambandsanalyser3.6.2 om manav
variableroch andra

sambandsanaly-vi utfört antalsig hargrundarosäkerheti dennaförstå ettkunnaFör att var
redovisas nedan.hittatvi harSambanden somser.

utförosäkerhet huruvidamellan upplevelsensambandetanalyserarviNär manomav
fråga finnerVerksamhetsmål gäller 6dekännedomocharbetsuppgiftersina rätt somom

arbetsuppgifternautförhuruvidaosäkerhet rätt ärindikerarsambandvi attett manomsom
samband i denna riktning,tydligtverksamhetsmålen. Ettkänna tillinteförenad med att

organisationstyper.för samtligaföreligger

Kendall’s -.14, social-tjänstenC3° försäkringskassannivån inomsignifikant på .001 tauSambandet är
Kendall’s -.l5.och skolan C17,Kendall’s Cvården-.l8, tauKendall’s C tautau -.



63

När vi analyserar sambandet mellan upplevelsen osäkerhet huruvida utförav om man
sina arbetsuppgifter och personalenrätt chef ställernärmasteatt tydliga kravom påanser
sina medarbetare fråga finner11 vi samband indikerarett osäkerhet huruvidaattsom om

utför arbetsuppgifterna förenad medrätt är ledningen inteman ställeratt tydliga krav. Ett
samband i denna riktning, föreligger vården.inom socialtjänsten och

När vi analyserar sambandet mellan upplevelsen osäkerhet huruvida utförav om man
sina arbetsuppgifter och ledningens styrförrnågarätt se index ledningensöver styrförinåga
i fråga finnerll vi samband indikerarett osäkerhet huruvidaatt utför arbets-som om man
uppgifterna förenad med ledningenrätt är har dåligatt styrning. Ett samband i denna rikt-
ning, föreligger för försäkringskassan, vårdenfsocialtjänsten och

När vi analyserar sambandet mellan upplevelsen osäkerhet huruvida utförav om man
sina arbetsuppgifter och upplevelsenrätt ständigt återkommande förändringar ipress p.g.a.
regelsystemen fråga finnerll vi samband indikerarett osäkerhet huruvidaattsom om

utför arbetsuppgifterna förenad medrätt är ständigt återkommandeman föränd-press p. g.a.
ringar. Ett samband i denna riktning föreligger skolan.inom vården och

När vi analyserar sambandet mellan upplevelsen osäkerhet huruvida utförav om man
sina arbetsuppgifter och upplevelsenrätt arbetsuppgifter tillkommerpress p.g.a. nya som
fråga ll finner vi det finns samband indikeraratt ett osäkerhet huruvidaattsom om man
utför arbetsuppgifterna förenad medrätt är arbetsuppgifter. Ett samband ipress p.g.a. nya
denna riktning föreligger inom socialtjänsten skolan.vården ochsamt

När vi analyserar sambandet mellan upplevelsen osäkerhet huruvida utförav om man
sina arbetsuppgifter och upplevelsenrätt avsaknad kompetensutvecklingav press g.a. av
fråga 11 finner vi samband indikerar osäkerhetett huruvidaatt utför arbets-som om man
uppgifterna förenad medrätt är avsaknad kompetensutveckling. Ett sambandpress p. g.a. av
i denna riktning föreligger organisationstyper.44inom alla

När vi analyserar sambandet mellan upplevelsen osäkerhet huruvida utförav om man
sina arbetsuppgifter och upplevelsenrätt reglerna otydliga frågaatt är 11av press p.g.a.
finner vi samband indikerar osäkerhetett huruvidaatt utför arbetsuppgifternasom om man

förenad medrätt är reglerna otydliga.att Ettär samband i denna riktningpress före-p.g.a.
ligger inom alla organisationstyper, vården.starkast för

När vi analyserar sambandet mellan upplevelsen osäkerhet huruvida utförav om man
sina arbetsuppgifter och upplevelsenrätt att avslå klienterstvungenav attpress p.g.a. vara
ansökan/inte kunna tillmötesgå önskemål fråga finner11 vi samband indikerarett som
osäkerhet huruvida utför arbetsuppgifterna förenad medom rätt ärman attpress p.g.a.
kunna tillgodose klienters önskemål. Ett samband i denna riktning föreligger inom alla
organisationstyper.

Med andra ord tyder vår analys på upplevelsen osäkerhetatt utför arbets-av om man
uppgifterna sammanhängerrätt, med dåligt förankrade Verksamhetsmål, otydliga krav från

° Sambandet signifikant på nivånär .01 inom vården Kendall’s C -.19, påtau nivån .05 inomresp
socialtjänsten Kendall’s C -.13.tau
4 Sambandet signifikant på nivånär inom.01 socialtjänsten Kendall’s C -.13 ochtau vården Kendall’s tau
C -.13, pa nivån .05 inom försäkringskassan Kendall’sresp C -.11.tau
‘Z Sambandet signifikant på nivånär .001 inom skolan Kendall’s C .17, patau nivån inom.05 vårdenresp
Kendall’s C .10.tau
‘3 Sambandet signifikant på nivånär .001 inom vården Kendall’s C .17 och skolantau Kendall’s Ctau
.19, på nivån .05 inom socialtjanstenKenda11’s Cresp .11.tau
‘4 Sambandet signifikant pa nivånär .001 inom socialtjänsten Kendall’s C .23 och skolantau Kendall’s tau
C .l8, på nivån .01 inom vården Kendall’s C .l2,resp och på nivåntau inom.05 försäkringskassan
Kendall’s C .11.tau
‘S Sambandet signifikant pa nivånär .001 inom försäkringskassan Kendall’s C .16, social-tjänstentau
Kendalls C .17, vården Kendall’stau C .217, och skolantau Kendall’s C .19.tau
w Sambandet signifikant påär nivån .001 inom försäkringskassan Kendall’s C .19tau på nivån .01 inomresp
socialtjänsten Kendall’s C .12 och vårdentau Kendall’s C .l5, och påtau nivån .05 inom skolan
Kendall’s C .10.tau
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arbetsuppgifter tillkommer,ändringar regelsystemet,ständigachef,närmaste somnyaav
grund inte kunnaregler och påkompetensutveckling, otydligaavsaknad attpress avav

från klienter.kravtillmötesgå

rollledningensupplevelsenOm3.7 av

till för lösa problemutveckla organisationförförutsättning ärär att attviktigEn att somen
arbetssituationen iarbetet påverka ävendet dagligaundermöjligheterochhar lustalla att

mellanställ-chefer har svårhjälp. Mångaömsesidigansvarstagande ochbeslut engenom
organisationsled-frånofta motstridiga,olika krav,klämda mellansig t.ex.och kännerning

allmänhet.ocharbetskamraterning,
och kritik, upple-berömmycket duktiga påsiguppleverchefer ofta attTrots att gesom

återkoppling hurfåangelägnaMedarbetareofta är attmedarbetaren motsatsen. omomver
Återkoppling förutsättningarorganisatoriskade viktigastelyckats.arbete ärderas utaven

tydliga och kända,mål måsteverksamhetensVid sidanlärande.främjar att varaomsom
chefen goda insikterbehöverallt dettaoch Fördiskuterasockså kunnade omprövas.måste

oerhörtförmedla dessa. Detoch förmåganfrämjar lärande ärförutsättningar attsomom
tillenbart relationer arbets-uppgifter. intestöd för sina Detfårmedarbetarna ärviktigt att

chef och medar-förhållandet mellanarbetsklimatet,ocksåväsentligakamrater är utansom
de uppfattar kontaktenundersöka hurförtill personalenfrågorställt femharVi attbetare.

chefen.med denoch samarbetet närmaste
frågor hur devi antalledningen ställdeupplevelsenfastställa ettkunnaFör att om an-av

framgår tabellernaochchef fråga ll. Frågornasinupplevdeställda närmaste avsvaren
vis.följandesammanfattas påkanfår frambild vi18-22. Den

ledningenvårdsektornochsocialtjänstenpersonalen inomhälften attNästan anserav
be-det 32%försäkringskassanmedarbetare. Inomsina ärkrav påtydligaställerinte som

Ävenmedarbetare. inom skolantydliga krav på sinaställerchefen intedömer närmasteatt
tabell24% 18.chefer andelensinasiguttalar ärskolledare stor,där närmasteom

chef ställer tydligapå fråga Din närmaste"Anser Du11: attefteri procentFördelningTabell 18. svar
g6ra".vad de skallpå medarbetaresinakrav

Sbçialfänsten

72.054.251.7

24.344.746.2

122.1

100100

253292 .

tillräckligstöd från ledningen iinte fåruppfattar derelativt många ut-Det attär som
försäk-punkt personalen inommissnöjda dennapå ärsträckning. Den är mestgrupp som

tillgänglig vid behovchef inte finnshelamed 45%ringskassan närmasteattsom anser
Tabell 19.
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Tabell 19. Fördelning på frågai efterprocent 11: "Anser Du Din närmaste finnsatt tillgängligsvar när
råd".Du behöver stöd och

Försäkrings- Socialtjänsten Vården Skolan
kassa",

vga 2 ~..- . .
Ja 54.4 66.8 71.5 73.3
Nej 44.6 30.1 26.9 23.5

1.1 3.1 1.6 3.3svar
iASUMMA/ .W1oo M100 ,A100 ,100

m&#39;&#39;&#39;&#39;&#39;&#39; "553 292 241i 253

mycket kritisk bild framträderEn i fråganpå chef driver detnärmaste utveck-svaren om
lings- och förändringsarbete nödvändigt". Andelen kritiska därvidlagär ärsom ca en
tredjedel personalen inom försäkringskassan, socialtjänsten och skolan, och omkringav
hälften personalen inom socialtjänsten Tabell 20.av

på frågaTabell 20. Fördelning i efterprocent 11: "Anser Du Din närmasteatt chef driver det ut-svar
vecklings- förändringsarbeteoch är nödvändigt".som

socialpifaânstenoie,Försäkrings-o Vården Skolan
kassan, i .. n. .p g

Ja 63.5 49.3 64.0 63.8

35.4 47.9 33.6 32.5
1.1 2.7 2.4 3.7

190mwioow ai 100 W100-
;W7 E33 M ;E4155292 253. ..

Många också chefen inte visar förståelse för arbetssituation. kritiskatt Mest påanser ens
den punkten personalen inom försäkringskassan där tredjedelär personalen atten av anser
cheferna inte visar förståelse. Detta tydlig kritik ledningenär med tanke på den bildmoten

har framkommit tidigare det gäller personalens arbetsförhållanden,när där bådesom ut-
ökade arbetsuppgifter och personalneddragningar har Tabell 21.noterats

Tabell 21. påFördelning i efter frågaprocent 11: "Anser Du Din närmaste chef förståelseatt visarsvar
för Din arbetssituation".

§‘..~yfVérdehWÃljiFörsäkringss; Socialtjänsten WlanT
kassanMn, V

Ja 66.0 69.9 78.3 73.1
33.0 27.4 19.8 18.2

1.1 2.7 2.0 3.7

.:""W1wg9 10,0i ,toöÄ/i .j,:.100i
W p i253‘j 292285

Många har ganska klent förtroende för chefens kunskaper: inom försäkringskassanett gäl-
ler detta för två och inom socialtjänsten gäller det för drygt hälftentre personalen.av av
Inom vården och skolan det betydligt färre inteär chef har till-närmasteattsom anser ens
räckliga kunskaper inom arbetsområdet, 33% 27% Tabell 22.resp

Både det gäller chefens handlingskraft ställernär tydliga kunskaper på sina medarbe-
tare/driver nödvändigt förändringsarbete och dennes kunskaper finns det skillnader mellan
sektorerna, vi uppfattar den samlade bilden inrymmer klar kritikatt ledningenmen moten
och dess kompetens.

548-5648
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Personalen inom vården och skolan upplever sin ledning kompetent, 65%övermera an-
har tillräckliga kunskaper.ledningen vi kan förklaras medDetta cheferatt tror attser re-

professionen,kryteras denna de delar med nödvändighetur egna en gemensam
yrkeserfarenhet med sina medarbetare, till skillnad från försäkringskassa och socialtjänst

kan ha skiftande yrkesbakgrund. kan skickligdär Man administratör ochman en mera vara
därför få chefsposition budgetarbete, löneförhandlingar kanske inte allsetc.en men- -
kunna verksamheten i detalj.

arbetssituation nedskärningar och förändradepressad organisationsmålI p.g.a.en - -
förväntningarna och kraven ledningen få det hela fungera,ökar på allt.att att trotsnog

på frågaefter 11: "AnserTabell 22. Fördelning i procent Du Din närmaste chef har tillräckligaattsvar
arbetsområdetkunskaper .om

::issâ§i:iiSkolan:Vården,Försäkrings- Socialtjänsten i
kassanL__ ., pE 32.6 43.8 65.2Ja 68.3

i 66.0Nej 53.1 33.2 27.2

1.4 3.1 1.6 4.5svar

samband mellan ledningsfunktioner frågaIndex för analysera l3.7.1 1att

frågaarbetstillfredsställelse 10.och

gäller ledningsfunktionen alla delfrågor i fråga har sammanfattatsvariabler 11 iDe som
ledningens förmåga stöd respektive ledningens förmågatvå index att attgesom avser

enkla summerade index enligt följ ande:har konstrueratsDestyra. som
antaletfrån räknar Nej-svar på variablema "f1nns tillgängligstöd ledning, närsom0

stöd och råd", "visar förståelse för Din arbetssituation",behöver "har tillräckligaDu
kunskaper arbetsområdet", alltså bildar index med värdenaoch där0-3, 3 stårettom

för ledningen.för dåligt stöd och 0 bra stöd från
förmåga räknar antalet Nej-svarledningens på variablema "ställeratt styra,0 som

medarbetaretydliga krav på sina vad de skall "driver det utvecklings-göra", och för-
ändringsarbete nödvändigt", och alltså bildar index med värdena där0-2,är ettsom

står för dålig styrning och för bra styrning från ledningen.2 0

de följande diagrammenI två visas hur undersökningspersonerna inom de olika sektorerna
fördelar sig efter dessa index. fullständig svarsfördelningEn redovisas i tabellbilagan. När
det gäller förstadet index, gäller vilket stöd i arbetet kan erhållas från den när-som som

arbetsledningen, har vi betecknat stödet "dåligt" för dem har skalpoäng,maste tresom som
dvs besvarat samtliga underliggande frågor nekande den chefen finnsnärmastetresom
tillgänglig, visar förståelse, har tillräckliga kunskaper. Som "bra" har vi betecknat
stödet för dem har noll skalpoäng, dvs för dem inte besvarat någon desom som av
underliggande frågorna negativt. dem hamnar däremellan,För med eller tvåtre ettsom
skalpoäng, har vi betecknat stödet "ej helt bra".som
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Diagram 16.

frånStöd chefnärmaste

enligt indexsummerat

Skolan

Vården

Socialtjänsten

Försäkringskassan

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
%

Andel inom sektor med olika bra stödresp

.Dålig Ej UBrastöd helt bra stöd stöd

klassificering finner vi, framgår diagrammet,Enligt denna andelen med dåligtattsom av
chefen lägst inom skolan 6%, och högst inom försäkringskassanstöd från därnärmaste är

med bra stödhar dåligt stöd. Andelen högst inom skolanhela 22% och lägstär omvänt
inom försäkringskassan.

gäller styrningen arbetet från den chefen, har vi benämntdet denNär närmasteav som
för har två skalpoäng, dvs för dem besvarat båda de underliggande"dålig" dem somsom

negativt. chefen ställer tydliga krav, och driverfrågorna Den nödvändigtnärmaste
betecknas för dem harförändringsarbete. "Bra" styrningen O skalpoäng, dvs för demsom
de två frågorna negativt. övriga, dvs för dembesvarat någon För besvaratav somsom en

här "ej helt bra".frågorna negativt, styrningenanses varaav

Diagram 17.

frånStyrning chefnärmaste

enli indexsummerat

Skolan

Vården

Socialtjänsten

Försäkringskassan

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
DAndel inom sektor olikamed bra styrningresp

.Dålig Ej UBrastyrning helt bra styrning styrning

Utifrån denna klassificering kan vi, diagrammet visar, konstatera dålig styrning ärattsom
relativt vanligt förekommande, i synnerhet inom socialtjänsten, där detta gäller för drygt en
tredjedel i undersökningsgruppen. Andelen med dålig styrning lägst caärav personerna

inom skolan och försäkringskassan.20% Omvänt gäller andelen med bra styrningatt är
högst inom skolan drygt 60% och lägst inom socialtjänsten 38%.
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Vi har också undersökt huruvida det föreligger några statistiska samband mellan å ena
sidan stöd och styrning enligt dessa båda index och å andra sidan arbetstillfredsställelse

belastning i arbetet enligt de index tidigareoch redovisade vid genomgången frågaav
10.

föreliggerResultaten visar det mycket starkt samband mellan arbetstillfredsstäl-att ett
lelse och stöd från den arbetsledningen: de har bättre stöd har högre arbets-närmaste som
tillfredsställelse och mycket tydligt samband, inteEtt fullt lika starkt, finnsomvänt. änom

mellan arbetstillfredsställelse och styrning från denockså chefen: de med bättrenärmaste
omvänt."arbetstillfredsställelsestyrning har bättre och

mellan stöd fråndet gäller sambandet chefen ochNär upplevelse arbetetnärmaste av
belastande har detta riktning de dvs. de med bättre stödnämnt,sammasom som nyss

mindre utsträckning arbetet belastande ochupplever i sambandDetta dockomvänt. ärsom
socialtjänstensignifikant bara inom och vården, medan det mycket inom försäk-är svagt

skolan.ringskassan och
Sambandet mellan styrning från chefen och upplevelse arbetet belas-närmaste av som

det innebörd, dvs de har bra styrningtande har upplever i mindreäven ut-samma som
belastande och sambandsträckning arbetet Detta dock signifikant endastomvänt. ärsom

vården.gällervad

upplevelsen i arbetet3.8 Om pressav

få i vilken faktorerfråga ville vi reda på utsträckning förändringarGenom 12 i regel-som:
arbetsuppgifter, avsaknad kompetensutveckling, otydliga regler,systemen, otryggaavnya

anställningsförhållanden rollen nej-sägare leder till pressad arbetssitua-samt somom en
tion.

fråga har antagit arbetslivetutgångspunkt för denna vi i i hög gradSom hängeratt press
Återkommandeorganisatoriska förhållanden på arbetsplatsen.med förändringar isamman

tillkommerarbetsuppgifter svårtolkade regler ökarregelsystemen, desamtsomnya an-
och vantrivsel ofta sambandställdas upplevelse Stress har med andra tecken påav press.

upplevelsen tråkigt,belastning i arbetet, exempelvis arbetet det råder likgiltighetäratt att
inför kvaliteten på det utförda arbetet, det finns ointresse för initiativ. Några fakta kanatt

plats för belysa situationen för de anställda inom försäkringskassan.här på Landetsattvara
försäkringskassomacirka anställda på hanterar olika bidragstyper.13,500 43 Reglerna för

socialförsäkringar har hittills under 90-talet ändrats gånger.olika 340 På år genomför-tre
des nedskärningar på försäkringskassoma samtidigt många ärenden har blivitsom mer
komplicerade. arbetstakt, konkurrens, högt ställda förväntningarHög andra exempel påär
stressfaktorer. Allt detta förhållanden i hög grad försvårar den anställdes utvecklingär som
och förhindrar bra relation till klienten/patienten/eleven.en

På frågan personalen upplever i arbetet "ständigt återkommandestorom press p.g.a.
förändringar i regelsystemen" varierar andelen uppgivit de upplever i mycketattsom press

eller ganska hög grad ständigthög i återkommande förändringar från inom36% vår-p.g.a.

" Sambandet arbetstillfredsställelse-ledningsstöd signifikant nivån inom.001 alla sektorer. Medär
sambandsmåttet Pearson’s gäller för försäkringskassan för socialtjänsten-.24, -.42, för vården -.47,att r r r
för skolan -.34.r
Sambandet arbetstillfredsställelse-ledningsstyming signifikant nivån .001 inom socialtjänsten r -.32 ochär
vården r -.36, respektive på nivån inom skolan r nivån.01 -.l9 och .05 inom försäkringskassan r -
.14.
4 Sambandet signifikant på nivån inom socialtjänsten.001 r -.24 På nivån .01 inom vården rär resp. -
.l8.
49Sambandet signifikant på nivån inom vården.01 r -.18är
5°Justitieombudsmannen Pennlöv har slagit fast felen i handläggningen harJan blivit fler ochatt att
rättssäkerheten därmed hotas Dagens Nyheter 97-09-04.
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den till inom försäkringskassan.85% försäkringskassanInom det alltså regelärupp snarare
Ävenundantag upplever sådan bland skolledama detta mycketän vanligtatt ärman press.

förekommande, där har 67% uppgivit de i högganska grad eller mycket hög gradatt upp-
lever i arbetet ständigt återkommande förändringar i regelsystemen.stor Dessapress g.a.
siffror bekräftar redan känd bild. Flera respondenterna har i fråga 24 handlaren av som om
"det finns något särskilt för Digsvårt i Ditt arbete" betonat detaljlagstiftningenär attsom
delvis hinder för förbättra servicen. Lättnader i regelverken ofta framförtär ett att är ett
önskemål. bilagaSe II.

på frågaTabell efter23. Fördelning i 12: "Ange i vilkenprocent utsträckning Du upplever storsvar
på återkommandei arbetet grund ständigt förändringar i rage/systemen".avpress

I mycket hög grad 16.5.
l ganska hög grad 51.9

l ganska liten grad 28.8

Inte alls 1.6. . .
1.2svar . . .

vi ställde för finna faktorerfråga påverkarEn upplevelsen iattsomannan som av press ar-
vilken grad uppleverbetet "Ange i Du i arbetet på grund arbetsupp-är stor press av nya

gifter tillkommer". Förändrade arbetsuppgifter, målgrupper, ändrad lagstiftningsom nya
och inom andra sektorer avspeglas förändrade förutsättningar för arbetet.synsättnya som

de flerSamtliga yrkesgrupper fått och förändrade arbetsuppgifter.attanger
tabell Visar så det i de olika sektorernaSom 24 lägst omkringär 50% ochsom som

högst så mycket drygt personalen mycket hög80% i eller i ganska hög gradsom av som
upplever i arbetet arbetsuppgifter tillkommit. Högst andelenstor att ärpress p.g.a. nya
inom skolan där detta gäller för hela därefter följer socialtjänsten83% och försäkringskas-

där motsvarande andel ligger omkring vårdsektorn60% och där andelen omkringärsan
Resultaten50%. i fråga kan jämföras med i fråga12 där betydligt8 färre uppleversvaren

utökade arbetsuppgifter leder till bemötande de uppleversämreatt änett attsom nya ar-
betsuppgifter leder till finns olika möjliga tolkningarDet detta. Det inte nöd-ärpress. av
våndigtvis så upplevs leda till dåligt bemötande. En tolkningatt är,press annan om man
ändå leder till dåligt bemötande, känner sig pressadatt "nyaattmenar press man mer av
arbetsuppgifter" "utökade arbetsuppgifter" och därför fårän så olika resultat i dessaatt man
båda frågor.
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på frågaefter 12: "Ange i vilken utsträckningFördelning i Du uppleverTabell 24. procent storsvar press
på arbetsuppgifter tillkommer".grundi arbetet av nya som

mycket hög gradI

gradI ganska hög

ganska liten gradI

Inte alls

svar

upplever kompetensen räcker tillpersonalenfråga förföljandeVi ställde avgöra attatt om
ställs inför: vilkenförväntningar de "Ange i gradkrav ochuppfylla dede skallför att som

kompetensutveckling".grund avsaknad Somarbetet påiuppleverDu stor avavpress
eller i ganska hög grad uppleveri mycket högandelentabell varierarframgår 25 somav

omkring inom vårdenkompetensutveckling från 25% ochavsaknadi arbetet avg.a.press
problematik alltså vanligtsocialtjänsten.omkring inom Dennatill 40%skolan är mestupp

förekommande inom försäk-och vanligtsocialtjänsten,förekommande inom näst mest
kompetensutveckling inom socialtjänstendata. Behovetenligt våraringskassan är störstav

frågornaframkommit i de många uppleverhar ocksåförsäkringskassan.och Det öppna att
arbetet känns särskilt svårt.orsak tillkompetensavsaknad adekvat attvara enav

frågapå vilken utsträckning Du upplever12: "Ange iefter storFördelning i procentTabell 25. svar
kompetensutveckling".pa grund avsaknadarbeteti av avpress

mycket hög gradI

gradI ganska hög

gradI ganska liten

allsInte

svar

väldigt ofta förekommer bland i de frå-önskemålTydligare regler öppnaär ett svarensom
upplevelsenfastställa betydelsen för i arbetetoch kunna på24 25 För att av pressgorna . i vilkenställde vi följande fråga: "Ange grad upplevergrund otydlighet i regler Du storav
framgår tabellgrund reglerna otydliga". Som 26 nedan finnsi arbetet på äratt avavpress

fråga.de olika sektorerna det gäller på denna Problema-skillnader mellan närstora svaren
inom försäkringskassan där två de iaktuell för särskilt mångatiken är tre uppgett attav

utsträckning upplever i arbetet därför reglernaeller i ganska högmycket hög attstor press
för drygt hälften undersökningsper-socialtjänsten gäller motsvarandeotydliga. Inomär av

mindrefem och inom skolan för tredje undersök-vården för tvåinom än varavsonema,
försäkringskassan,de frågorna framkommerdel påningsperson. I öppna atten av svaren

olika uppfattningar gällande regelverk.och vården ibland kan ha Dettasocialtjänsten om
LSS-ärenden. samarbete mellan myndigheternaframförallt i handläggningen Detgäller av

försvårasofta fungerar mycket bra kan ibland de olika aktö-nödvändigt ochär attavsom
skall förklaringuppfattning hur regelverket tolkas. kaninte har En annansamma omrerna

vilket skall tillämpas.olika uppfattningar regelverkharatt somman omvara
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Tabell på fråga26. Fördelning i efterprocent 12: "Ange i vilken utsträckning Du uppleversvar stor
påi arbetet grund reglernaatt är otydliga".press av

:Vårdenältjânåtené
.

I mycket hög grad 11.5

l ganska hög grad 28.9 28.0
I ganska liten grad 45.81 56.4
Inte alls 11.5 12.8

i
svar
Si

fråga vi ställdeEn i vilken"Ange grad uppleverDu i arbetet påstorannan som var: press
grund anställningsförhållanden". framgårSom svarstördelningama iotrygga tabellav av

tycks arbetsförhållanden27 relativt mindre vanligt förekommandeotrygga settvara en or-
l sak till upplever i arbetet. Inom skolan det bara 4% i ganska högatt stor ärman press soml eller i mycket hög grad upplever arbetsförhållanden. Inom vårdenstor otryggapress p.g.a.

motsvarande andel cirka inom socialtjänsten14%, den 16% och inom försäkringskas-är ärl
den Försäkringskassan23%. alltså den sektor där denna problematikär är relativtärsanl

vanligt förekommande. Vilket sannolikt, enligt vår mening, har sin bakgrund i fö-sett mest
rekomsten nedskärningar och personalminskningar.l av

på frågaTabell 27. Fördelning i efterprocent 12: "Ange i vilken utsträckning Du upplever storsvar
pai arbetet anställningrund otryggapress av

I mycket hög grad 5.3 6.5 4.0 .4

I ganska hög grad 17.5 9.9 9.5 3.7

I ganska liten grad 43.5 32.5 31.2 37.0

Inte alls 32.6 49.7 53.0 57.6

svar

sista fråganDen handlar upplevelse i arbetet följande: "Ange i vilkensom om av press var
grad uppleverDu i arbetet på grund avslå klientersstor att tvungen att ansö-press av vara
kan/inte kunna tillmötesgå önskemål från patienter/elever/föräldrar". Som framgår tabellav
28 nedan upplevelse denna orsak vanligast inom skolan.är undersök-stor Avav press av
ningspersonema inom denna sektor omkring hälften de i mycket hög eller iattuppgav
ganska hög grad upplever i arbetet de inte kan tillmötesgå krav frånstor ele-attpress p. g.a.
ver/föräldrar. försäkringskassanInom gäller motsvarande för två fem, medan det baraav
gäller för tredje inom vården och för färre inom socialtjänsten.ännu Dettavar person

också med neddragningar har varit inom de förstnärrmdastämmer två sektorerna.att störst
Vi upplever det har blivit mycket vanligt folk klagar deatt "överansträngda".överatt att är

oftaDet någonting självklart, överansträngning beror förpå myckettas arbete.att Ensom
påfrestning jämförbar storlek kan ligga i individen tvingas fatta beslutäven ellerattav ta

i högre grad utifrån sin kompetens orkar med.än Detta gäller väl framföralltansvar man
inom olika yrkesgrenar inom vård och ocksåMen det "bara" gäller avslånär attomsorg.
klientens ansökan, eller välja mellan olika möjligheter, då kan mångaatt människoräven
känna det börda.tungsom en

gm
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pá frågaefterTabell Fördelning i 12: "Ange i vilken utsträckning28. procent Du upplever storsvar
pa‘ avslagrund klientersi arbetet ansökan/inte kunna tillmötesgåatt tvungen attav varapress

önskemål från patienter/eIever/föräldrar".

ngs-

6.3I mycket hög grad

grad 34.0I ganska hög

grad 48.4l ganska liten

10-2Inte
1svar

attityder och teoretiska perspektiv inte tillräckligahävdar handlingar,del forskareEn äratt
skola, sjukvård och socialvård fokuserarförändringar i organisation.för skapa Inomatt en

och fler medarbetare betraktas förutsätt-rambetingelsema.ofta på Mer pengar som enman
uppfattning.förbättra organisationen. Vi Månganing för skall kunna äratt av sammaman

för uppgifter de utifrånför dåliga villkor de lagar ochhar reelltverksamheter attsett som
emellertid inte säkertska kunna lösas på bra utvid-politiska beslut ålagts Detsätt. ärett att

lösning problemen. framgår i frågaalltid på Somgade budgetramar 12utgör av svarenen
återkommande förändringar i regelsystemen,regelverket, ständigtotydlighet iär nya

mycket pressandetillkommer faktorer upplevsarbetsuppgifter storetc, som som av ensom
också faktorer olikaenligt uppfattning, därmed på fårpersonalen. vårdel De sättär, somav

med funktionshindrade kommerpersonalensåterverkningar på hur möten attpersoner
mellan den funktionshindrade och tjänste-bordeAllt lika,gestaltas: mötetannat personen

förutsättningar bli lyckat, mindre den sistnämnde kännerfall bättrei varje ha attmannen
dessa.pressad faktorersig hårt somp.g.a.vara
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4 FUNKTIONSHINDER OCH KONTAKTER MED

FUNKTIONSHINDRADE PERSONER

frågorna 13-25

Inledning4.1

bemötande betydelsefulltEtt i många verksamheter där det professionellaär inslaget igott
hög handlarså utsträckning tydligt förhållningssätt och kvalificerade bedömningar.ettom

Myndigheterna lyckas respektive misslyckas redan i det förhållningssätt finns interntsom
och de attityder handläggarna förmedlar. De står ofta inför svåra bedömningar medgenom
krav på snabba beslut. Därför kompetensfrågoma och servicetänkandeär avgörande för hur

skall lyckas i sitt arbete. braEn utformad arbetsorganisation instrument för kva-är ettman
litets- och kompetensutveckling. Tillgänglighet i den fysiska miljön viktig service-är en
faktor.

denna del frågorI kommunikationen mellan personalenrör ochtas upp som personer
med funktionshinder/deras anhöriga. de fyraI sektorer vi undersöker kvaliteten påärsom
kommunikation och kontakter kämfråga. handlarDet kvaliteten detpå utfördaen om ar-
betet, den arbetstillfredsställelsen och inte minst bemötandet klien-om egna om av
ten/patienten/eleven. våraEn utgångspunkter har varit de anställdas inställning tillattav
sitt arbete och till de människor de skall biträda har avgörande betydelse för hur möteten

Ävenkommer sig. igestalta denna del handlar det faktiska förhållanden ochatt om om
upplevelsen situationer. Syftet med denna del undersöka hur personalen uppleverär attav

med funktionshindrade deras attityder till funktionshindrademötet utrönaattpersoner, per-
inhämta uppgifter bemötandesituationen får de klagomål ochatt vad hand-samtsoner om

lar i så fall klagomålen om.

Kontakter4.2 med med funktionshinderpersoner

första fråganDen fråga 13 i denna del gäller frekvensen och kontakt mellantypen av per-
med funktionshinder och personalen. Resultaten sammanfattas i diagram 18. Full-soner

ständiga svarsfördelningar redovisas i tabellbilagan. diagrammetAv framgår att storen
majoritet personalen inom samtliga fyra undersökningsområden har direktkontakt medav

med funktionshinder dagligen eller eller flera gånger i veckan. Därmed kanpersoner en
slutsatsen dras undersökningen har träffat i urvalet respondenter.att rätt av

dagligenAtt ha kontakt i direkta vanligast inom vårdenmöten där dettaär gäller för två
och inom socialtjänsten där det gäller för drygt hälftentre personalen. försäk-Inomav av

ringskassan daglig kontakt i direkta mindreär vanligt. Där gällermöten i stället för flerta-
let, två har direktkontaktnärmare någon eller någratre, gångeratt vecka.av man per
Vanligast med glesa direkta kontakter det bland skolledama. demär Av det ungefärärmer

tredje inte har sådana kontakter några gånger årligen.änvar som mer
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Diagram 18.

Kontakter med funktionshindrade

-Direkt möte

Skolan

I svarVården

UMer sällan
eller aldrigSocialtjänsten

Någon/några
ggr/månad

kF k rings 8558"orsa .Någon/några
ggr/vecka

90%40% 50% 60% 70% 80% 10¢10% 20% 30%0% -Dagliga"
sektor med olika kontakttäthetAndel inom resp

telefon-Per

Socialtjänsten

Försäkringskassan

70% 80% 90% 10020% 30% 40% 50% 60%0% 10%
%kontakttäthetAndel inom sektor med olikaresp

-Via brev
Skolan

Vården

Socialtjänsten

Försäkringskassan

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 1000% 10%
%kontakttäthetAndel inom sektor med olikaresp

myckettelefonkontakter med funktionshindrade vanliga inom försäk-Dagliga ärpersoner
till dem har telefonkontakter något mindre ofta, någonringskassan 78%. Lägger som

har vi ringat in försäkringskassans personal.vecka, 95%eller några gånger Motsva-avper
vården cirka och inom socialtjänsten cirkarande andel inom 80% 60%. Inom skolanär

Ävenflertalet telefonkontakter sällan förekommande. brevkontaktergäller för är äratt mer
förekommande för försäkringskassans personal. Ungefär fyraofta femmerparten av av

sådana kontakter dagligen eller minst någon gång varjeinom den sektorn har vecka. Mot-
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svarande andel inom vården 40% och inom socialtjänsten drygtär 20%. skolanInom detär
bara hos mindre del, cirka 12%, brevkontakter aktuella mindreär gång iänen som en
månaden.

Om på oberoende kontakt direktmötet telefon eller brevtyp möte,man ser av av per- -
gäller, framgår tabell 29, kontakter med med funktionshindertätaatt ärsom av personer
vanligast inom försäkringskassan, dämäst inom vården och socialtjänsten. Inom försäk-
ringskassan det fyra fem har dagliga kontakter i form,någon inomär vården detärav som

fem och inom socialtjänsten två skolanInom det mindre vanligt förekom-tre tre. ärav av
mande med kontakter, dock gäller hälften skolpersonalen har kontaktertäta änatt mer av
med funktionshindrade minst i veckan.gång inteAtt andel skolperso-störrepersoner en av
nalen har kontakter skall bakgrund undersökningen i principtäta baramot attses av om-
fattar rektorskategorin. Hade vi haft möjligheter också vända till speciallärare ochatt oss
elevassistenter hade resultatet med säkerhet på Sarnrnanfatt-största sett ut sätt.ett annat
ningsvis kan vi ändå konstatera respondenterna, vissmed reservation således för skolle-att
dama, i hög grad har frekvent kontakt med funktionshindrade Vi undersökeren personer.
alltså verkligen personalgrupper attityder, förhållningssätt och handlande relevanta iärvars

diskussion hur med funktionshinder blir bemötta olika samhällsorgan.en om personer av

Tabell 29. Fördelning i efter oftaprocent hur kommer i kontakt funktionshindrademed iman personer
direkt telefon på frågamöte eller eller via brev variabeln är baserad 13.per

Dagligen

Någon några gånger/veckaeller 15.1

Någon några gånger/månadeller 4.9

Någon några gånger/åreller

Mer sällan eller aldrig 9.1

4.3 Upplevelsen med funktionshinder och deras anhö-av personer
riga

belysaFör personalens bild med funktionshinder och deras anhörigaatt ställdeav personer
vi följande fråga. vilken utsträckning Du med funktionshinder och de-attanser personer

anhöriga under år generellt blivit... bättre på tala för sig; insatta;sett attras senare mer mer
förstående; otåliga; krävande"fråga 14.mer mer

Med dessa frågor ville vi försöka i vilken utsträckning personalens bildse av personer
med funktionshinder dvs dem ibland klagar detpå bemötande de får frånav som perso--
nalen präglas på dessa allt kravställande, otåliga, skickliga på "ta förattav en syn som mer
sig" etc.

tabell visarSom 30 den personalen, 80% eller därunder,stora merparten straxanser av
i alla fyra sektorerna med funktionshinder och deras anhöriga i mycket högatt personer
eller ganska hög utsträckning blivit bättre på tala för under år.sigatt senare
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på frågaefterFördelning i 14: "I vilket utsträckningTabell 30. procent Du att medsvar anser personer
år påfunktionshinder och deras anhöriga under generellt blivit bättre försett talaattsenare

sig".

mycket hög utsträckningl

utsträckningI ganska hög

utsträckninglitenI ganska

Inte alls

svar

också funktions-personalen i samtliga fyra medCirka 75% attgrupper anser personerav
eller ganska hög utsträckning blivitår i mycket höghinder under insatta.senare mer

Tabell 31

på frågaefter vilket utsträckning Dui 14: "I med31. Fördelning procent attTabell ansersvar personer
år generellt insattafunktionshinder och deras anhöriga under settsenare mer

utsträckningmycket högI

utsträckningganska högl

utsträckningganska litenl

allsInte

svar

funktionshindrade och deras anhöriga blivit förståendefrågorna ochPå personer merom
otåliga under år Tabellerna och 33, fortfa-de blivit 32 är svarsmönstrenmer senareom

framgårlika i alla fyra sektorer, samtidigt det här råderrande tämligen deladeattmen
bland personalen hur verklighetenmeningar ut.om ser

tabell visar det 44-50% personalen inom de olika sektorernaSom 32 är attav som anser
med funktionshinder och deras anhöriga i mycket hög eller ganska hög utsträck-personer

blivit förstående under år. Andelenning upplever de i ganskatvärtom attmer senare som
eller inte alls har blivitliten utsträckning förstående på år alltså ungefär likaärmer senare

stor.
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Tabell 32. Fördelning i páefter frågaprocent 14: vilket utsträckning Dusvar att medanser personer
funktionshinder och deras anhöriga årunder generellt fbrstaende.settsenare mer

I mycket hög utsträckning

l ganska hög utsträckning

I ganska liten utsträckning

Inte alls

svar

liknandeEtt gäller för frågan upplever funktionshindradesvarsmönster attom man perso-
och deras anhöriga blivit otåliga under år Tabell 33. Andelenner mer senare som sva-

något högre speciellt inom vården och skolan.är knapptrat Det 45%är personalenav
inom socialtjänsten, vården och skolan, och något drygt 50%, inom försäkringskassanmer,

med funktionshinder och deras anhöriga i mycketatt eller i ganska högsom anser personer
utsträckning blivit otåliga generellt Andelen istället funktionshind-sätt. attmer som menar
rade och deras anhöriga inte alls eller bara i liten utsträckning blivit otåligapersoner mer
ligger ungefär på nivå. här finnsAven alltså skilda uppfattningar alla sektorerinomsamma
samtidigt skillnaderna mellan sektorerna obetydliga.ärsom

Tabell 33. Fördelning på frågai efterprocent 14: "I vilket utsträckning Du att medsvar anser personer
funktionshinder och deras åranhöriga under otaIiga.generellt settsenare mer

I mycket hög utsträckning

l ganska hög utsträckning

l ganska liten utsträckning

Inte alls

svar

detNär gäller uppfattningen funktionshindrade och deras anhöriga skulleatt ha blivit mer
krävande under år Tabell 34 majoritet personalen inom samtliga sek-senare menar en av

så fallet: deAtt i mycket hög ellerär ganska högtorer att utsträckning blivit krävandemer
inom70% försäkringskassan, 60% inom skolan och inom55% socialtjänstenanser ca ca ca

och vården. råderHär alltså inte i utsträckning delade meningar bland personalensamma
de olika sektorerna viinom kunde konstatera beträffande förståelse och otålighet.som nyss

stället framträderI kritisk bild funktionshindrade och deras anhöriga.en mer av personer
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på fråga utsträckningefter "I vilket DuFördelning i 14: att medTabell 34. procent svar anser personer
år generellt krävande".funktionshinder och deras anhöriga under settsenare mer

F

utsträckninghögl mycket

utsträckningl ganska hög

utsträckningI ganska liten

allsInte

svar

bild personalen i denna under-vi konstatera denSammanfattningsvis kan merpartenatt av
funktionshindradevilket område de verkaroberoende inomsökning ger av personerav --

insatta och bättre på tala förunder år blivitdessaanhöriga,och deras attär att mersenare
däremotkrävande. Meningarna delade huru-blivitde ocksåsamtidigtsig är ommersom

otåliga. de frågorna finns kommentarereller Iförståendeblivitvida de öppna sommermer
och de i princip intevill ha allt här och villfunktionshindradepågår attattut nu,personer

kan ske.förstå detta inteatt
resultat mening resultaten anledningtolka dessa Enligt vårkan viHur sammantaget ger

Håller det fram påreflektioner. påochrad frågortill växa synsättett gemensamtattexen
sinomderas anhöriga bland de anställda de här sekto-funktionshinder ochmedpersoner

betydelsesamstämmiga. det skulle så vilken har det iOmsåResultatenrerna är vara —
övervägande delen personalen, kanske pressadebemötandet denOmså fall för av av re-

uppfattar med funktionshinder krävande,håll,från olikaoch kravsursbrist personer som
det naturligtvis konsekvenser i där så mycketbesvärliga fåröverlagochoförstående mötet,

och informera och förklara.lyssna varandrakommunikation,handlar att attomomom
med funktionshinder håller på för-tolka resultaten såkan ocksåMen attatt personerman

kraft ökad kunskap, självtillit ochimedroll i myndighetspersonerändra sin mötet t.ex. av
kanske gäller samtidigt. vilket fallIrättigheter Båda förklaringarnamedvetenhet sinaom

förändras.håller pådet tycksvi slutsatsen någotdrar den attatt som om
funktionshinder medborgaremeddet funnits bildTraditionellt har äratt personeren av

fattas ochmed de beslut sällansärskilt krav, nöjer siginte stora som somsomsom reser
forskaretolkats uttryck förkritik och invändningar. harkommer med Detta ett attsomav

skuldkänslor ligga samhället tillmed funktionshinder skulle hamånga över attpersoner
känsla beroende. bildkänna tacksamhet och ha Denlida isolering,last, attav varaen avav

framträder hos de personalgrupper vi undersökt,funktionshindradehur är,personer som
bild. förefaller inte framför sig hjälp-sådan traditionell Degår delvis stick i stäv mot seen

alltmer kompetenta,och tacksammalösa, undergivna ärutan sompersoner, personer
delvis kan bero på kunskapenkravställande. Vi detta vadsjälvmedvetna och attatttror om

handikappreformenmed funktionshinder ökat, på lyft framdet innebär levaatt ett som
handikapporganisationernas informations- ochi ljuset och på opinions-handikappfrågorna

arbete.bildande
det finns samband mellan upplevelsengjort analys i vilken månVi har av perso-en av

otåliga och krävande och andrafunktionshinder och deras anhöriga variabler.med somner
dikotomiserade variabelfördelningarenkelt index "iAnalysen baseras på summeratett av

sidanoch ganska hög utsträckning" å och ganska litenmycket hög utsträckning" ena
andra sidan löper från till Värdet har deutsträckning" och "inte alls" 0 0a som som

funktionshinder och deras anhöriga blivit otåligaupplever med el-varken att personer mer
de bivitVärdet har de upplever antingen otåliga ellerler krävande. 1 att mersom mermer

de både blivit otåliga ochtvå de upplever krävande.krävande, och värdet att mer mersom

m;
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viNär så undersöker sambandet mellan upplevelsen med funktionshinderav personer
och deras anhöriga otåliga och krävande å sidan och personalens upplevelsesom ena av

i arbetet på grund "otryggastor arbetsförhållanden" respektive "attpress av tvungenvara
avslå klienters ansökan/inte kunna tillmötesgåatt önskemål från patienter/elever/föräldrar"
frågase 12 å den andra sidan, finner följande: Inom försäkringskassan och socialtjäns-
samvarierar uppfattningen funktionshindradeten otåliga och krävande med upplev-av som

elsen i arbetet arbetsförhållanden.stor otrygga Inom alla sektorerav press p.g.a.
samvarierar uppfattningen funktionshindrade otåliga och krävande med upplevel-av som

ansökan.avslå klientersstor äratt tvungensen press p.g.a. man
Sambandsanalys har också gjorts beträffande de index gällande arbetsförhållande-tre

situationen konstruerades på basis fråga dvs.10, tillfredsställelse i arbetet, belast-som av
ning, kompetens. detNär gäller arbetstillfredsställelse och kompetens sambandenär
mycket med undantag för socialtjänsten, där upplevelse med funktions-svaga av personer
hinder otåliga och krävande tenderar förenad med låg kompetensatt ochsom lågvara
arbetstillfredsställelse.53 När det gäller belastning sambandet betydligtär starkare och
signifikant i alla sektorer skolan. Sambandet innebärutom uppfattningatt medav personer
funktionshinder krävande och otåliga under år vanligare bland demärsom mer mer senare
med hög belastning i arbetet och ovanligare belastning.bland dem med lågomvänt

4.4 Negativa attityder finns dom-

Syftet med fråga 15 bl.a. hur personalen uppfattar attitydemaatt till funktionshind-var se
rade inom det arbetsområdet visavi andra områden. Tror funktions-vara egna t.ex. attman
hindrade blir bemötta inom andra sektorersämre inom den egnaän De resultat vipersoner
fått kan sannolikt tolkas på många Många har besvaratsätt. denna fråga med "vet ej", i
synnerhet det gällt bedöma andra sektorernär denatt själv verksamän inom.är An-man
delen "vet ej" beträffande områdena utanförsvarat det varierar från knappt 30%som egna

till 60%. Särskilt skolledarna harän i hög utsträckning valt "vet ej" be-upp mer att svara
träffande förhållandena inom andra områden skolan. Inom socialtjänstenän och vården är
det också förhållandevis många 25% beträffande detsvarat vet området.ca som egna

diagramI visas19 hur andel personalen inom sektorstor negativatrorav attresp som
attityder med funktionshinder vanligamot inom de fyraär olika områdena.personer De

staplarna visar således andelen inomsvarta sektor negativa attitydertror att ärresp som
Vanligt förekommande inom försäkringskassan. De mörkgråa staplarna representerar an-
delen inom sektor negativa attityder vanliga inomatt är socialtjänstenresp som menar osv.
Fullständiga svarsfördelningar redovisas i tabellbilagan.

För det första kan vi, diagrammet visar, konstatera det finns variationerattsom stora
mellan personalen i de olika sektorerna vad gäller uppfattningen förekomstenom av nega-
tiva attityder med funktionshinder. Blandmot skolledarna, också hadepersoner som

andelen "vetstörsta "- sådan kritisk bildär mycket ovanlig, medan den relativtsvar en är
vanlig inom vårdsektom och socialtjänsten. Vi bland skolledarnatror att svarsmönstret nog
skall i ljuset den jämförelsevis låga frekvensen medses möten med funk-av av personer
tionshinder se fråga 13. Många forskningsresultat tyder nämligen på längreatt ärman

5 Sambandet signifikant på nivånär .001 inom försäkringskassan Kendall’s C .19 på nivåntau .05resp-inom socialtjänsten Kendall’s C -.11.tau
52Sambandet signifikant på nivån inomär .01 försäkringskassan Kendall’s C .16, vården Kendall’stau tau-C -.l8, och skolan Kendall’s C -.l9, på nivån inomtau .05 socialtjänsten Kendall’s C 12.resp tau -.5’ Sambandet med arbetstillfredsställelse signifikant på nivånär .05 inom socialtjänsten Pearson’s .15.r -Sambandet med kompetens signifikant nivånär .05 inom socialtjänsten r .13.-5‘ Sambandet signifikant på nivånär .001 inom socialtjänsten Pearson’s .23 och vården r -.27 , pår resp-nivån inom.05 försäkringskassan r 14.-.
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funktionshinder destomed med positiva derasdirekta kontakternafrån de ärmerpersoner
attityder.

med funktionshinder vanligt före-negativa attityderUppfattningen ärmotatt personer
Och det gäller då inte bara åsikter förhållandenvanlig inom vårdsektom.kommande, är om

också i utsträckning kritiskutanför det finnsverksamhetsområden Härinom stor enegna.
med funktionshinder oftaanställd inom vårdsektomfjärdesjälvbild: tror att personervar

kontakt med hälso- och sjukvården.attityder de kommer i Mennegativa ännunärmöter en
negativa attityder vanligt förekommandevårdpersonalen sådanaandel ärtror attstörre av

fallet vad gäller försäkringskas-vårdpersonalen såområden. 38%inom andra äratttrorav
så fallet beträffande soci-gäller skolan, och 28%fallet vadså35% ärattär troratttrorsan,

altjänsten.

19.Diagram

funktionshindermedhuruvidaUppfattning personerom
områdenolikaattityder inomnegativaofta möter

ör

i

Vården SkolanSocialtjänstenFörsäkrings-
kassan

HÅsikt.Åsikt beträffande socialtjänstenbeträffande försäkringskassan
ElÃsiktUÅsikt sjukvården beträffade skolanochbeträffande hälso-

negativ bild de attityderhar i utsträckningsocialtjänstenPersonalen inom gent-stor en av
försäkringskassan.finns inom vården och 36%funktionshindermedemot som avpersoner

ofta negativ attitydfunktionshindradesocialtjänstpersonalen möter näratttror personer en
dem negativoch sjukvården, och 22% attitydkontakt med hälso-de kommer i tror attav en

försäkringskassan.förekommande inomvanligtär
utsträckning negativ bild vilkaförsäkringskassan har i mindre attityderInom en avman

andra sektorer. "pessimistisk" där beträffande för-förhärskande inom Mest ärär mansom
inom försäkringskassan funk-skolan. 20% personalenhållandena inom Drygt tror attav

attityder de kommer i kontakt medofta negativa skolan.tionshindrade närmöterpersoner
försäkringskassepersonalen det vanligt med negativasocialtjänsten 16%Inom äratttror av

attityder.
funktionshinder negativapersonalen med attityderfråganPå möteratttror personerom

personal inte alls kritisk denförsäkringskassansinom försäkringskassan är mot egna orga-
personalen inom försäkringskassanbara 9,1%nisationen. Det är attsomav anser personer

negativa attityder de kommer i kontakt med försäkringskas-funktionshindermed närmöter
frågan med nej. däremot betydligt flera frånhela besvarar Det bådemedan 82,1% ärettsan

respektive funktionshindradeoch vårdsektom, 21,9% 37,9%,socialtjänsten attsom anser
kontakt med försäkringskassan.negativa attityder de kommer inärmöterpersoner

jg
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Också resultaten i fråga 15 vi, anledning till rad frågor och reflektioner.ger, anser en
Vad beror det på vårdpersonalen i så utsträckningatt t.ex. stor med funk-tror att personer
tionshinder negativa attityder inom andramöter sektorer deras egen Baserarän de sin be-
dömning på vad funktionshindrade själva upplevt i sina kontakter utanförpersoner
vårdsektom eller på andra erfarenheter På motsvarande kan funderasätt varföröverman
socialtjänstens personal i så hög grad har kritisk bild attityderna inom hälso- ochen av
sjukvården. Kan det bero på huvudmannaskapsförändringar S.k. "medicinskt färdigbe-
handlade" patienter inom psykiatrin skrivs till vård- och boendeforrneröppna iut kommu-

därmed får för ofta mycket svårt psykiskt sjuka människoransvaret det kannen som som
svårt hitta lösningar för.attvara

4.5 Satsar vi tillräckligt på med funktionshinderpersoner

människorNär på grund skada eller sjukdom drabbas nedsatta funktioner behövsav av
stödinsatser olika slag för kompensera funktionshindret. Hur dessa utformasatt beror tillav

del på vilka värderingar råder i samhället. Vistor med funktionshindervet attsom personer
bland de de fattigaste, deär samhället oftamest utsatta och i olikagrupperna, som sam-

manhang försummar jämför hur många har arbete eller genomgårt.ex. utbild-ettsom en
ning. Samhällets stöd eller brist på stöd kan avgörande för med ettvara om en person- -
funktionshinder skall kunna leva någotsånär värdigt liv eller hon eller han tvingasett inom
i isolering och beroende. Fråga 16 ställdes den bakgrunden.mot

tabellSom 35 visar instämmer mellan 44% och 65% personalen i de olika sektorernaav
i påståendet samhället tillräckligtinte på med funktionshinder.att satsar Mellanpersoner
omkring 15% och 27% i de olika sektorerna samhällets satsningar påattanser personer
med funktionshinder tillräckliga. högstaDen andelen gäller för försäkringskassanär och
den lägsta för personalen inom vården och skolan.

Tabell på35. Fördelning i efter frågaprocent 16: "Anser Du samhälletatt tillräckligt påsatsarsvar per-
med funktionshinder.soner

ngs-
kassan

27.4

48.1

23.9

3.6 2.1.

253 2

Vi kan det också hög procentandelnotera att är de inte stödetatten vetsom anser om sam-
hället till funktionshindrade tillräckligt eller inte.är Det 38% rektorernager ärpersoner av

ej, jämfört medsäger 16% de svarandevet inom socialtjänsten.t.ex.som ca av
framLängre i enkäten finns liknande fråga. frågaI ville22 vi bl.a. hur mångaen veta

instämde i påståendet "Stödet till med funktionshinder i dag såsom ärpersoner pass om-
fattande det inte motiverat ytterligareär satsningar".att göraatt Av framgår attsvaren
mellan 50% och i69% de olika sektorerna instämmer i påståendet.

Det naturligtvis svårt vad liggerär bakom i frågaatt veta 16. Enligt vårsom svaren me-
ning andelen tillfrågadeär stödet tillräckligt från samhälletsatt är sidapersoner som anser
och dem det inte motiverat ytterligareatt är satsningar högregöraattsom anser än väntat.
Det anmärkningsvärt med tankeär på hur olika personalkategorier på andra frågor.svarat
Detta antyder det inte ovanligt det förekommerär oenighetatt mellanatt personalen å ena
sidan och klienterna/patientema/eleverna å andra sidan behovet ytterligare sats-om av

6 l‘‘-56-124
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dra slutsatser i vilken utsträckningningar. svårare några resultatenDet kanännuär att om
negativa attityder hos del denförekomsten hartyda på Fråga 16svarat.av en av som

fråga fråga har vi bl.a. frågatdelvis med 22. I 22 det i vissa lägen kanhänger samman om
till med funktionshinder ochnedprioritera stödetskäl att attpersoner om man anservara

inte motiverat ytterligareomfattande det satsningarstödet idag så enär göraär att attpass
tillfrågade helt, till ellerinstämmer 30% de del till viss deldelfråga. 20Där storavannan -

befogat nedprioritera stödet tilli vissa fall kan medpåståendet deti attatt vara personer
i påståendet det inte motiveratVidare instämmer 27 48%funktionshinder. är göraatt att-

Enligt mening inger resultaten i dessa frågorsatsningar. vår medytterligare av svaren oro
redan ställning.funktionshindradetanke på utsattapersoners

med funktionshinder missnöjda med detVarför4.6 är personer
bemötande de får

uppfattar orsak till med funktionshindervad personalenbelysaFör ärattatt vara personer
får myndigheter och andra offentliga ställdemed det bemötande de hos vimissnöjda organ,

framkommit det finns med funktionshinderfråga harföljande fråga 17. "Det att personer
myndigheter och offentligamed det bemötande de får hos andramindre nöjdaär or-som

Därefter formulerades olika tänkbara orsaker och sistdet beror på" 11Vad Dutrorgan.
andra orsaker de föreslagna. Nedan redovisasförlämnades änäven attutrymme ange

redovisas också "andra orsaker"olika orsakerna och i slutetsvarsfördelningar för de som
personalen uppgav.

hos med funktions-missnöje med bemötandetfrågan huruvidaPå tror att personerman
formuleradelagar och regelverk otydligt 95% dehinder beror på nästanäratt uppger av

detta problem. Motsvarande siffror för social-försäkringskassantillfrågade inom äratt ett
och för skolan 78%. således majo-för vården 81% Dettjänsten 90%, ärnästan storär ca en

otydligt regelsystem kan väsentligundersökta områdenritet inom alla attsom anser vara en
funktionshindrade klagar det bemötande de får. mellan femtill på Baraorsak att personer

vårdenförsäkringskassan, socialtjänsten och deoch åtta inom att attprocent uppger anser
aldrig orsak. Bland försäkringskassans personal drygt hälftendetta sällan eller är anseren

fall. otydliga och regler orsak till missnöjeorsak i många lagar idetta Att äräratt enen
personalen inom socialtjänsten,fall i mindre utsträckning bland där dettamånga tror man

tredje Otydliga lagar och regler inte orsakgäller för lite 37%. tillän ärmer var person
utsträckning enligt skolledare. bara skolledarnamissnöje i lika Det 12%ärstor av som an-

det orsaken i många fall Tabell 36.ärattser

Fråga framkommit finns funktionshinderTa bell 36. 17: "Det har det medatt är mindrepersoner som
fårnöjda med det bemötande de hos myndigheter och andra offentliga Vad Dutror attorgan.

beror efterdet Fördelning i hur vanligt det är orsak till missnöjeprocent tror att ärman
lagar och regelverk otydligt formulerade.äratt annat

Socialtjänsten.Försäkrings-
i

mångaOrsak i fall

Orsak fall 42.1i vissa 52.1

Sällan eller aldrig orsak 4.9 7.5

fråganPå huruvida missnöje med bemötande bland med funk-tror attom man personer
tionshinder beror på personalen har fått nödvändig kompetensutveckling Tabellinteatt
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37 bilden annorlunda. Bara 15% personalen inomär försäkringskassan detta itror attav
många fall orsak till missnöje hos med ñinktionshinder.är Motsvarande andel förpersoner
de övriga sektorer betydligt högre. den inomHögst vårdenär 47%, därefterär kommer
socialtjänsten 36% och skolan 33%.

FrågaTabell 37. 17: "Det har framkommit det finns med funktionshinderatt är mindrepersoner som
fårnöjda med det bemötande de hos myndigheter och andra offentliga Vad Dutror attorgan.

berordet Fördelning i efter hur vanligtprocent dettror är att orsak till missnöje ärman
fåttpersonalen inte har nödvändigatt kompetensutveckling.

mångaOrsak i fall

Orsak i vissa fall

Sällan eller aldrig orsak

svar

På frågan missnöje med bemötandet beror på det råder avsaknadtror att attom man av
servicetänkande Tabell 38 10% personalen inom försäkringskassan detta kanattmenar av

orsak i många fall. Motsvarande andel för de övriga sektorer betydligt högre. Högstärvara
den inom vården, 30%, därefter kommer skolan och26% socialtjänstenär 22%. Tron
missnöje kan bero på bristande servicetänkande alltså vanligt förekommandeatt är mest

inom vårdsektom och skolan.

FrågabellTa 38. 17: "Det har framkommit finnsdet med funktionshinderatt är mindrepersoner som
fårnöjda med det bemötande de hos myndigheter och andra offentliga Vad Dutror attorgan.

på".det beror Fördelning i efter hur vanligtprocent dettror är orsak tillatt missnöje ärman
råderdet avsaknad servicetänkande.att av

å Försäkrings- Socialtjänsten Vården " .skolang
kassan i ,

mångaOrsak falli 9.5 22.3 30.0 26.0
Orsak i vissa fall 56.8 60.6 58.1 53.7
Sällan eller aldrig orsak 33.0 15.4 9.1 16.1

mm2.8 4.

"oo-

fråganPå missnöje med bemötandet bland med funktionshindertror attom man personer
beror på det föreligger brist på tid för enskild med funktionshindervarjeatt detärperson
överlag betydligt flera det kan orsak i många fall. Det denatt vanligasteärsom anser vara
faktorn, enligt personalen, till med funktionshinder kan uppleva missnöje.att Sompersoner
tabell visar39 andelen högst bland vårdpersonalen där helaär 64% brist på tid itror att
många fall kan orsak till missnöje. socialtjänstenInom och skolan omkringtrorvara
hälften personalen brist på tid i många fall kan orsaken till missnöje.att Medanav vara en-
bart bland39% personalen inom försäkringskassan tidsbrist kan orsak itror att vara en
många fall. Som tabell visar39 det bara liten del mellanär 4% och 7% personalenen av
inom socialtjänst, vård och skola brist på tid sällan eller aldrig kantror orsakattsom vara
till missnöje. inom försäkringskassanI motsvarande andel cirka 15%.är
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Fråga med funktionshinderhar framkommit det finns är mindre17: "DetTabell 39. att personer som
får och andra offentliga Vadmed det bemötande de hos myndigheter Dunöjda tror attorgan.

pá". vanligt det orsakFördelning i efter hur tror är att till missnöjedet beror procent ärman
på funktionshinder.för enskild medföreligger brist tid varjedetatt person

64.0många 38.9fallOrsak i

28.545.3fallOrsak i vissa

4.715.1orsakSällan eller aldrig .
2.8svar .

bemötandet med funktionshin-missnöje meddetfråganPå att som personeranserom man
lika-rättighets-tänkande visarfinns avsaknaddetberor påder känner attatt svarenaven

vården och skolansocialtjänsten, orsaken ianställda inomhälften de tror attän avmer
lika-rättighets-tänkande. femtedel vårdpersonalenEnavsaknadfall kanvissa avavvara

socialtjänstenBland de anställda inomfall. 18%orsak i mångadet tror attäratt enanger
till missnöje i många fall, medanlika-rättighets-tänkande kan orsakavsaknad vara enav

rektorema 14%.andel blandmotsvarande är
hälften hävdar det sällanpersonal därförsäkringskassansUndantaget här närmare attär

missnöje.tillorsakaldrig någoneller är

funktionshinderfinns med är mindreFråga framkommit dethar att17: "DetTabell 40. personer som
får offentligahos myndigheter och andra Vad Dubemötande de tror attmed detnöjda organ.

efter vanligt det är orsak till missnöje ärpå". i hur tror attFördelning procentdet beror man
Iika-rättighets-tänkande.avsaknadfinnsdetatt aven

många fallOrsak i

fallOrsak i vissa

aldrig orsakSällan eller

svar

bemötandet kan bero på den harmissnöje med missnojdePå frågan att attman anserom
uppfattningenTabell den vanligaste uppemotorealistiska förväntningar 41 70%är

fall. uppfatta orealistiska förvänt-detta kan orsak i vissainom alla sektorer Attatt vara en
till missnöje i vissa fall såledesfunktionshindrade orsak likaningar hos ärsom enpersoner

mellan sektorernafinns vissa skillnader det gällervanligt inom alla sektorer. Däremot när
orsak i fallorealistiska förväntningar mångaandelen äratt tror atttror resp somensom

orsak. femtedel för-sällan eller aldrig Detorealistiska förväntningar är nämnareär en en av
orsak i många fall, jämfört med baraanställda det härsäkringskassans äratttror en ensom

och skolan, där i stället femtedelanställda inom vårdentiondel de närmare tror attenav
orsak till missnöje.förväntningar sällan eller aldrigorealistiska är en
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FrågaTabell 41. 17: "Det har framkommit det finnsatt funktionshindermed är mindrepersoner som
nöjda med fårdet bemötande de hos myndigheter och andra offentliga Vad Dutror attorgan.

pa.det beror Fördelning i efterprocent hur vanligt tror det är att orsak till missnöje ärman
den missnöjdeatt har orealistiska förväntningar.

mångaOrsak i fall 13.7

Orsak falli vissa 68.8
orsakSällan eller aldrig 15.4

2.1svar .
100

285

tabell framgår42Av majoritet de tillfrågade inom vården, 91,4%, ochatt stor skolanen av
de bristande92,2% ekonomiska inom respektive område iatt många och ianser resurserna

vissa fall tillorsak klagomål från funktionshindradeär sida. Också inom de tvåpersoners
övriga områdena siffran hög, för försäkringskassan75% ochär 78% för social-nästanca
tjänsten Tabell 42. Det 55% inom skolan och inom46% vårdenär detta ärattsom anser
orsak i fall. dessamånga Inom sektorer det också bara cirka 5%är bristandeattsom anser
ekonomiska sällan eller aldrig orsak till missnöje. Också inomär socialtjänstenresurser

relativt andel 39% ekonomins roll i många fall betydelsetror förstor att missnöjeären av
med bemötandet. minstI utsträckning uppfattas22% detta vanlig orsaksfaktorvara en
bland personalen inom försäkringskassan. Nästan fjärdedel inom försäkringskassanen an-

bristande ekonomiska sällan eller aldrig orsak till missnöje.att ärser resurser

FrågaTabell 42. 17: "Det har framkommit det finnsatt med funktionshinder är mindrepersoner som
bemötande fårnöjda med det de hos myndigheter och andra offentliga Vad Dutror attorgan.

på".det beror Fördelning i efterprocent hur vanligt dettror är att orsak till missnöje ärman
det finns bristande ekonomiskaatt resurseri den organisationen.egna

socialtjänstenFörsäkrings- Várdéh f
kassan w ~p

mångaOrsak i fall 21.1 39.4 46.1 55.4
Orsak i vissa fall 53.7 48.3 45.3 36.8
Sällan eller aldrig orsak 23.5 10.6 5.5 3.7

1.8 1.7 3.1svar 4.1
ii i i

§ i292285

I många myndigheter och offentliga har organisationsförändringar genomförts uti-organ
från visionen inom offentlig verksamhetäven skall marknadskraftemaatt utveckla effekti-
vitet och kostnadsbesparingar. Det kärva ekonomiska läget viktig faktorär påverkaren som
organisationernas storlek, ökat behov tjänster inom vård ochtrots och i skolanav omsorg
på grund elevökningen. På frågan funktionshindrade missnöje med be-av om personers
mötande beror på brist på personal det, tabell 43 visar, framföralltär inom vården ochsom
skolan och försäkringskassan tillskriver denna faktor betydelse. Inom vårdenstorsom man
och skolan hälften personalen brist på personal itror många fall liggeratt bakom funk-av
tionshindrade missnöje med bemötande, och inom försäkringskassan har drygtpersoners

femtedelartvå uppfattning. Motsvarande andel inom socialtjänsten 29%. Jämförärsamma
också med försäkringskassans på fråga 9.svar



med funktionshinderdet finns är mindreFråga har framkommit17: "Det attTabell 43. sompersoner
får offentligamyndigheter och andra Vad Dubemötande de hosdet tror attnöjda med organ.

det tillpå". efter hur vanligt är att orsak missnöje ärFördelning i trorprocentdet beror man
på personal.brist

många fallOrsak i

fallOrsak i vissa

orsakaldrigSällan eller

svar

attityder den vanligastepersonalenskan bero påmissnöje ärfråganPå atttrormanom
fall orsak Tabell 44.attityderna i vissapersonalgrupperalla ärinomuppfattningen att en

till missnöje fjärdedelorsakfall skullei mångaattityderpersonalens trorAtt en avvara en
skolan och försäk-12%inom socialtjänsten. Inompersonalenvårdpersonalen och 16% av

förekommande.vanligt ocksåmindre Detuppfattningsådan ärringskassan 9% ännuär en
utsträckningi högstskolan 25%och34%försäkringskassan attinom ansersom man

bemötandet. vimissnöje med Somorsak tillaldrigsällan ellerattityderpersonalens är ser
roll regelstyrdpersonal sinförsäkringskassansförklaraskanskedettadet kan att somserav

attityder. kvarstårtjänstemannens Detfaktorersubjektivaberoendeinteoch egnasomav
personalen i de olika sek-ochmellan 65% 85%mycketvarför såförklaradock att avsom

orsak till funktions-fall kanvissa eller i mångaattityder ipersonalenstror atttorerna vara
offentligaoch andramyndigheterbemötandet hosmissnöje medhindrade organ.personers

med funktionshinder är mindreframkommit det finnsFråga 17: "Det har attTabell 44. sompersoner
offentliga Vad Dufår myndigheter och andra atthos trorbemötande demed detnöjda organ.
det är orsak till missnöje ärefter vanligt tror attpa. i hurFördelning procentdet beror man

attityder.personalens

många fallOrsak i

fallOrsak i vissa

aldrig orsakSällan eller

svar

bemötandet har sin grund i funk-missnöje medpersonalengäller frågandetNär tror attom
variationema mellanuppträdande visar det sig småtionshindrade ärattegetpersoners

sällan eller aldrig orsakdettacirka 25%Tabell 45.olika sektorer Det ärär attsom anser
funktionshindrademellan och 74%ansermedan 69%till missnöje att egetpersoners upp-

jämföras med resultaten på fråganfall. kan 14eller i vissa Dettaorsak i mångaträdande är
otåliga och krävandeav med funktionshinderuppfattningen personer mersom mer un-om

konstatera och ansåg otåligheten ökat ikunde mellan 43% 53%viår, därder attattsenare
mellan och 69% ansåg funktions-utsträckning, och 51%mycket högganska hög eller att
utsträckning blivit krävande.eller mycket högi ganska höghindrade merpersoner
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FrågaTabell 45. 17: "Det har framkommit det finnsatt funktionshindermed är mindrepersoner som
nöjda med det fårbemötande de hos myndigheter och andra offentliga Vad Dutror attorgan.

på".det beror Fördelning i efterprocent hur vanligt tror det är att orsak till missnöje ärman
funktionshindrade eget uppträdande.personers

Försäkrings- iSocialtjänsten Vården Skolan-,A:kassan A ri.s umångaOrsak i fall 5.3 3.1

Orsak i vissa fall 68.8 71.2

Sällan eller aldrig orsak 24.6 24.3

1.4

fråganPå missnöje kan bero på språksvårigheter eller kulturellatror att skillnaderom man
framkommer omkring inom70% alla sektorer detta i vissa fallatt kanattanser vara en
orsak. Andelen detta orsak i många fall varierar frånär inomtror att 5% skolansom en upp
till inom18% vården, medan andelen detta sällan eller aldrig orsaktror att Varie-ärsom en

mellan inom vården10% och inom18% skolan. denna faktorAtt i så utsträckningstorrar
uppfattas orsak till missnöje vissa fall omkring 70% enligt vår mening förvå-ärvara en
nande. Tabell 46 skulle betydaDet del de tillfrågade skulle upplevaatt juststoren av
denna statistiskt lilla särskilt problematisk.sett grupp som

FrågaTabell 46. 17: "Det har framkommit finnsdetatt med funktionshinder är mindrepersoner som
nöjda med det bemötande fårde hos myndigheter och andra offentliga Vad Dutror attorgan.

pa°.det beror Fördelning i efterprocent hur vanligt dettror är att orsak till missnöje ärman
språksvårigheter eller kulturella skillnader.

mångaOrsak i fall 18.2.
Orsak i vissa fall 68.8
Sällan eller aldrig orsak 9.9

3.2svar . .

Personalen kunde också de missnöje med bemötandet kan berotror att på andraange om
orsaker de nämnda. Nedan följerän på fråga för17 dem angivit sådanaovan svar som
andra orsaker svaren grupperade efter organisationstyp.

Försäkringskassan:

Avsaknad empati.av
Handikapporganisationema generaliserar behoven.
Funktionshindrade ställer höga krav.
Bristande samordning mellan hos olika myndigheter/organ.resurser
Dålig privatekonomi.

harMan fått negativt beslut.ett
Komplicerat i många fall flera myndigheter handlägger sakeratt har samband.som
Handläggningstidema för långa.
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falsk bild hur friska har det.Funktionshindrade ofta har aven
funktionshindrade erhållit avslag på förmån.denAtt en

komma fram till toalettentillgänglighet, svårtDålig att m.m.
skrämmandeungdom, skönhet, friskhet, det handikapp.prisarVår kultur är att se

byråkrati.Onödig
information sjukvårdspersonal, kuratorer.Funktionshindrade får av

förmåner mindre ersättning/pengar.Försämring olikaav -
tillhör bidragsberättigade. Ofta grund: dåliginte allmäninteAccepterar att personen

sin försörjning.söker hjälp tillekonomi. Man
i ärende.kan inkoppladeför handläggaremångaAtt sammavara

förändringar lagar.Indragningar, av
handikapporganisationema.fråninformation bl.a.felaktigFått

funktionshindrad.bemötaskallhurMan vet enman
Tidsbrist.

förstår.myndigheternadå uppleverbitterMan är attman
försäkringskassa.landsting,mellan kommun,reglerOklara

Besparingseffekter.och lagar.Hårdare praxis
betydelse kunskaper.harGrundläggande människosyn änstörre

funktionshinder.mångaOkunskap om
blirekonomiska situation de besviknaoftaFunktionshindrades svåra gör närattsom

inte ställersamhället upp.
förstå regler saknas.viljanAtt att

alltid missnöjda.Vissa ärpersoner
utreda förmåner.förståelse för det tidochDålig kunskap att tar att

arbetet längre.hinner inte medpersonalen,hosStress man

Socialtjänsten:

empati, respekt.Kunskap,
den funktionshindrade kundmyndighetsutövning. såoch Sermycket maktFör man som

därefter.ocksåagerar man
i samhället.Besparingar

uppfylla sittspräcka budgeten, inte kontrakt.med skattemedel,Risk göraatt av
etik, delaktighet.utbildning iMer

Även missnöje med nämnda myndighetersupplever säkert visstfunktionshindradeicke
missnöje, hur detfunktionshindrade uppleverfråganbemötande, mätsär merom

använder maktspråk.myndigheterSomliga ett
förväntningar.För stora

alltid vilka rättigheter dekrav, funktionshindrade inte har.ställaHar svårt att vet
Resursbrist, tidsbrist.

handikappmedvetande.dåligtharMan
funktionshindrades svårigheterKommunikationssvårigheter och den precisera sinaatt

behov.
handikapp olika slag.Bristfälliga kunskaper avom

Utseende, lyte.
och rädsla.Okunskap

beslut.Negativa
samordning.Brist på

tolka lagar och regelverk.fram för LSS-handläggamaFritt att
Aggressiva.

svårigheter.de de enda meddeAtt ärtror att
för vad.organisationenOklarheter i vem som ansvararom
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Kommunaliseringen, olika kommundelar.
behov bedöms olika beroendeAtt på kommun, försäkringskassa, kommundel.samma

föräldrarMånga har äldre inte sina rättigheter.vetsom
Avsaknad humanistisk märmiskosyn.av en
Myndigheters mambo jambo intern jargong.

Vården:

Bristande ekonomiska personalen inte orkar visa förståelse.gör attresurser som
Avsaknad empati hos viss personal.av

personal tidspress, utmattning inte kan följa kontaktAtt höj kvaliteten.g.a. upp som er
Personalen överbelastad.är

finns ingen smidighet, flöde, ingenDet och hänvisas och iblandvet runt runt,man
lyckas ändå inte. Efterlyser samarbete allt smidigare.görettman som

inte till helheten.Att man ser
funktionshinderBrist på kunskaper och dess konsekvenser för individen.om

okunskap.Rädsla,
Diskriminering fascistoid karaktär.av
Brister i utbildningen hos vissa handläggare.

rädd för tystnaden och vågarMan påär vänta svar.
inte bemötande kopplat till mängdenJag kontakter till kvaliteten i varjeär utananser

enskilt möte.
Dålig organisation, förvaltningsledning.
Oförmåga till inlevelse.
Okunskap det speciella handikappets natur.om

finns anställda arbeta med döva, deDet kan teckenspråk saknar ade-attpersoner men
kvat utbildning i övrigt. kör dövaDe med mycket negativt bemötande. haröver Jag

exempel.många
Undanhållande infonnation.av

tolkanvändning. texttelefon.
ÖvertagandeKommunens LSS, för många okunniga.ärav som

Avundsjuka.
Lag och regelverk ofta vackra ord medan krass ekonomisk realitet får legiti-ses som en

inte lever till bestämmelserna i lagen.attmera man upp
Brist på regelbunden handledning för personal.
Kulturella skillnader i vid bemärkelse. Ibland det olika världarär möts.som

svåra situation väckerDeras ångest/rädsla.

Skolan:

Samordning brister mellan myndigheter.
Ekonomiska neddragningar då projekt går genomföra.att
Penningbrist.

det tid fatta beslut.Att tar att
Rädsla.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera majoritet dem inom de fyraatt stor svaraten av som
sektorerna otydliga regler, brist tid,på och personal, orealistiskaatt förvänt-anser resurser
ningar från funktionshindrade sida, språksvårigheter kulturella skillnadersamtpersoners
kan bidra till bemötandet upplevs dåligt.att som
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tidigare det 95% de tillfrågade inom försäkringskassanSom nämnts är ca av som anser
socialförsäkringssystemets regelverk alltför komplicerat. framgårDet ocksåäratt av svaren

anställda kännerde frågorna. i arbetet på grund depå De många och oftaöppna press av
återkommande regeländringar i socialförsäkringssystemet och framförallti LASSgörssom

assistensersättning.lagen om
vårdsektorn många orsaken till funktionshindradeInom svarat atttror som personers

bemötandet kan sökas i brist på kompetens hos personalenmissnöje med eller den sak-att
uppfattningservicetänkande. Enligt vår mening kan sådan spegla de anställdasennar egna

vilken betydelse kompetensutvecklingen har för personalenerfarenheter inomstor attav
och rehabilitering skall kunna funktionshindradehabilitering önske-mötat.ex. personers

vård och behandling. Vi tycker ocksåtill adekvat det intressantmål och rätt äratt atten
inom vårdsektom det den högsta andelen de tillfrågadedet 30%ärärnotera att som av

servicetänkande kan orsak till missnöje. Vibristande hade förväntatatt vara osssom anser
anställda skulle ha den högsta Svarsfrekvensen här bl.a.försäkringskassans därföratt att

där kan ha så utpräglad servicekaraktår.verksamheten sägas en
arbetsuppgifteri relation till mängden och personaltätheten.Brist på tid står viNärav

fråga personalen har fått utökade arbetsuppgifter dejämför med på 8 om 5senastesvaren
fråga personalneddragningar harmed på 9 om drabbat arbetsplatsenåren liksom svaren
personalen inom försäkringskassan iåren, vi utsträckning fåttde 5 att storsenaste ut-ser
de alla varit föremål för personalinskränkningar.arbetsuppgifter ochökade Deatt mest av

förväntasockså rimligtvis andra kunna brist på tid iborde därmed mångaän attansemer
till missnöje bland med funktionshinder, siffrornaorsak nedanfall kan personer menvara

fåttvill de upplever de devisar det Det säga störstamotsatta. attsnarast som perso-
brist tid minst betydelse. Vid sidan skolpersonalennalminskningama tillskriver på detärav

utsträckning bedömtinom försäkringskassan i minst utökadeockså personalen attsom ar-
personalneddragningar negativt har påverkat derasbetsuppgifter och bemötasätt att per-

fråga ochmed funktionshinder se 8 9.soner
vi det personalen i den sektor har haft de minstaLika förvånade är över äratt som per-

utsträckning uppleversonalneddragningarna vårdsektom i högsta brist tidpå ärattsom--
missnöje med bemötandet. kan tolkasvanlig faktor bakom Detta dras-att trots attsomen

personalneddragningar inte har skett inom den del sjukvården vi undersöktetiska ärav
vårdgivare patienttid där ändå realitet. mellan och i och för sig oftabrist på Mötet ären

informationen föder många frågor med följden varjeefterlängtat och besök medattnya
kan förlängas. det kan också så vårdpersonalens indikerarlätthet Men att attvara svar man

växande patientgrupp inom existerande dvs. personalstyrkahandhar och arbets-en ramar,
uppgifter oförändrade med växande arbetsmängd. Jämför fråga 10: arbetsförhål-men en
landeindex belastning.om

frågan lika-rätts-tänkandetdet gäller hälftenNär respondenternaänom anser mer av
inom socialtjänsten, vården och skolan den frågan falli vissa kan ha betydelse för be-att
mötandet. vi kan indikation på detDetta inom dessatror tas att attsom en man anser myn-

finnsdigheter/verksamheter medarbetare främmande för lika-rättstänkandet. Deärsom
pågående prioriteringsdiskussionema inom vården kan också ha haft betydelse för framför-

"vårdpersonalens" uppfattning.allt bakgrund den härMot på frågan finns det,av svaren
enligt uppfattning, visst fog för den kritik framförtsvår med funktions-som av personer

här försäkringskassanhinder. Undantaget där hälften den tillfrågadeär närmare av perso-
nalen hävdar avsaknad lika-rätts-tänkande sällan eller aldrig orsak till missnöje. Viäratt av

det kan bero på lagstiftningen på området utformad utifrån lika-råtts-princi-ärattantar att
dvs. uppfyller villkoren för de olika stödåtgärdema, har enligt lagrätt attpen, om man man

få stödet.
döma det vanlig uppfattning hos de tillfrågadeAv funktionshindradeäratt attsvaren en

har orealistiska förväntningar inför kommer också framDet i de frå-mötet. öppnapersoner
svårt ha någon meningDet vad detta kan bero på. Möjligen har deär attgorna. om som

funktionshindrade borde bättre eller själva reda på vadansett attsvarat veta tapersoner
gäller. förklaring kanEn vederbörande begär för mycket iatt attsom annan vara man anser
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får.förhållande till vad andra emellertid intressant konstateraDet detär att äratt nästan
lika tillfrågade dåligt bemötande kan ha sin orsak i funktionshindrademånga attsom anser

orealistiska förväntningar dem orsaker kan ligga i funktions-attpersoners som som anser
uppträdande.hindrade egetpersoners

offentliga debatten har resursbristen inom skola,den vård och varitI huvudfrå-omsorg
Ofta har skolanunder de åren. tagits varnande exempel på vad kansenaste ettsomgan som

alltförekonomin får i hög utsträckning. Enligt vår uppfattning finnshända detnär styra en
till så skolledare resursbristenviktig förklaring många 55% kan medföraatt att attanser

resultatsenhetstänkandeoch föräldrar blir dåligt bemötta. präglar offentligelever Det som
dag innebär varje enhet, område inom skolan, harverksamhet i bud-t.ex. ettatt egetsom

leda till intern konkurrens inom kommunen och inomkan för-Dettagetansvar. en samma
kostnadskrävande insats specialundervisning eller assistent tillvaltning. Om t.ex.somen

denskola kan belasta resultatenhet detta ekonomisktelev på än ärannan egnaen en enen
användadå klara besparingskrav alternativt till andra behovvinst. kanMan ett pengarna

benägenheten "lastaskolan. knappa ökar kostnaderinom När över" påär attresurserna
möjligt. det gäller svagbegåvade elever visar olika studier inskriv-andra så Närär attom

möjlighet. kommunala kassai särskolan sådan betalar finns detning Avenär om sammaen
lägga kostnader på Särskolan. Genom låta särskolans budget betala devinst i attatt extraen

behöver kan de gå kvar i sin ordinarie klass, särskolelev.dessa eleverinsatser men som

med funktionshinderVarför klagar4.7 personer

funktionshinder inte känner sigexempel på med respekterade,finns mångaDet att personer
utifrån deninte blir hörda eller inte blir bemötta de Vi villeblir informerade,inte är.person

det händer med funktionshinder klagar på bemö-med fråga få reda på18 attom personer
förekommer och vad klagarutsträckning klagomål på. Här handlar dettandet, i vilken man

föreställningarexisterande klagomål, inte kartlägga olika och attitydermäta attatt somom
redovisning förekomst och frekvens klagomål och iföregående fråga.i Förutom av av av

ligger innanför befogenhetsområdeutsträckning klagomål gäller sådantvilken som ens
förekomsten olika slags klagomål, inklusivehamnar öppeträtt, ettpresenteras av svars-

klagomål de i enkäten angivna kunnatalternativ där andra äntyper av uppges.
funktionshinderfrågan "Händer det med klagar på Ditt bemötande"På att personer

klagomål aldrig förekommer.Tabell majoriteten personalen klagomål47 Närattavanger
förekommer sker det inte särskilt ofta. Förekomsten klagomål ganska ofta ellerav mer

försäkringskassan därefter kommer socialtjänstensällan inom 47%, 26%, ochstörstär
förekommer i utsträckningvården Klagomål minst i skolan där15%. motsvarande andel

endast 7%.är

på frågaFördelning i efter 18: "Händer detTabell 47. procent med funktionshinderattsvar personer
påklagar Ditt bemötande".

Nej

oftaJa, det händer ganska

sällanJa, det händermen

svar

frågan vilken utsträckning gäller sådana klagomål sådantPå själv inte kanDu be-som
Tabell 48 personalen i utsträckning de klagomålöver" finnsstämma stor attanger av som
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gäller flertalet dessa sådant de inte kan bestämma Detta gäller framför alltöver.somav
försäkringskassan där mycket del personalen de78% klagomål fårdestor attaven anger

faller utanför det ansvarsområdet.gäller sådant Inom socialtjänsten och vårdenegnasom
klagomål i betydligt mindre grad.förekommer sådana

på fråga sådanaefter 18: "I vilken utsträckning gäller klagomålFördelning iTabell 48. procent svar
Frågansådant bestämma 6ver. ställd till demDu inte själv kan nejsvaratsom som en-

redovisning i tabell 65.ligt

VårdenSocialtjänstenFörsäkrings- Skolan
kassan

y
klagomålen 51.9 46.577.5 60.0Flertalet av

klagomålen 14.5 44.2 37.2 30.0Vissa av
klagomålen 4.3 1.3 4.7 5.0Inga av

3.6 2.6 11.6 5.0svar
100 100 100 100.SUMMA. tr

77 i138 42 20N -- sa

klagomålen sektor för sektor i fyraredovisas nedan tabellervad klagar påPå frågan man
sorterade efter hur ofta devarje sektor visas klagomålenTabell 49-52. Inom rapporterats

klagomål iförsta tabellen framgår de utsträckningdenförekomma. Av störstatt som man
handläggningstider/väntetider.gäller långa två femförsäkringskassan Drygtinommött av

fått sådana klagomål. Och den personal fått klagomålförsäkringskassan harinom av som
handläggningstider den högra kolumnen i tabellen.det gällt långahela Det85% attanger

försäkringskassan gällervanligt förekommande inom stödetklagomål är näst attmestsom
försäkringskassepersonalen har fått sådanatredjedel klago-otillräckligt. Närmareär aven
gäller fått klagomål beträffandealls fått klagomål otill-Och demmål. att typ treavsomav

relativt inom försäkringskassan gällerAndra klagomål mångaräckligt stöd. mött,som
blivit bedömd hänsynstöd och klagomål inte med tillklagomål uteblivet överöver att man,

förekommer relativtden enda sektor där klagomål fre-individuella behov. ca 35%. Inom
första handhandlar således klagomålen i långa handlägg-försäkringskassan,kvent, om

otillräckligt stöd.ningstider och
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Tabell 49. Andel i försäkringskassansprocent personal haft olika klagomål fråntyperav som av perso-
med funktionshinder. Andel i samtliga inom försäkringskassanprocent och andelner iav

dem haft klagomål. Klagomålenprocent eftersorterade förekomst.av som

samtliga. AndelAndel av A;.7j; maa a,;;;.-
Klagat på försäkringskäåsajrtrå;is
Långa handläggningstider/väntetider 41.4

Otillräckligt stöd 32.3

Uteblivet stöd 23.2

Att inte ha blivit bedömd med tillhänsyn ens 20D 41.3
individuella behov

föremålAtt blir för upprepade granskningar 11.2 23.2man
på informationBrist 6.7 13.8

förståelseBristande 6.3 13.0
handläggning/åtgärdandeotillfredsställande 4.6 9.4

"Annat" 4.2 8.7

Bristande kunskap andra kulturers värderingar 3.2om

socialtjänsten där klagomål betydligtInom mindre vanligt förekommande, handlarär de
liknandeklagomål fått spörsmål. socialtjänstens18% personal har fått klago-man om av

mål otillräckligt stöd, har fått klagomålpå 12% på långa handläggningstider och 10% på
bedömd med hänsyninte blivit till individuella behov. dem allsAv fåttatt man ens som

de fått klagomålklagomål långa handläggningstider,66% 46% deatt attomanger anger
otillräckligt stöd ochfått klagomål 38% de fått klagomål på inte blivitatt attangerom man

individuellabedömd med hänsyn till behov.ens

Tabell 50. Andel i socialtjänstens haft klagomål frånprocent personal olika typerav som av personer
funktionshinder.med Andel i procent samtliga inom socialtjänsten och andel i procentav av

klagomål.dem haft Klagomålen förekomst.sorterade eftersom

samtliga i "iAndel av
uQ ui 1:4 i Tf intim v./ Klagatjvå sqcialtiäñs.

.. . K
Otillräckligt stöd 17.5

Långa handläggningstider/väntetider 12.0

Att inte ha blivit bedömd med hänsyn till ens 9.9 377
individuella behov

påBrist information 7.5 28.6
förståelseBristande 6.2 23.4

Uteblivet stöd 5.8 22.1
föremålAtt förblir upprepade granskningar 5.5 20.8man

handläggning/åtgärdandeotillfredsställande 5.5 20.8

"Annat" 3.1 11.7

Bristande kunskap andra kulturers värderingarom

summgu
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vården där klagomålenInom färre det återigen långa handläggningstider ochännu ärvar
otillräckligt stöd flest de fått klagomål förstnämndaDet klagomåletrapporterat attsom om.

vårdpersonalenhar nått medan det sistnämnda nått dem12% 8%. Av alls fått kla-av som
de fått klagomål långa handläggningstider ochgomål 74% 50% deatt attanger om anger

otillräckligt stöd.fått klagomål om

vårdpersonalen klagomål frånAndel i haft olikaTabell 51. procent typer med furk-av som av personer
vårdentionshinder. Andel i samtliga inom och andel i demprocent procent haftav av som

klagomål. Klagomålen sorterade efter förekomst.

Långa handläggningstider/väntetider 12.3 73.8

8.3 50.0Otillräckligt stöd

förståelse 3.6 21.4Bristande

på 3.6Brist information 21.4

tillha blivit bedömd med hänsynAtt inte ens 36 214
individuella behov

handläggning/åtgärdandeotillfredsställande 3.6 21.4

2.8Uteblivet stöd 16.7

"Annat" 1 9.8

kulturers värderingar 0.4 2.4Bristande kunskap andraom
föremål granskningarför upprepade 0.4 2.4Att blirman

W

Även där klagomålen förekommande, gäller de klagomålinom skolan, allra minst attvar
finns oftast handlar stöd. skolledama harändå otillräckligt Av 6% sådanamöttsom om
Och dem alls klagomål fått klagomål beträffandeklagomål. fått har 74% otillräck-somav

klagomålligt stöd. Till skolpersonalen ställdes frågorna på upprepade granskningar,om
otillfredsställande handläggning handläggningstider.och långa

klagomål frånTabell Andel i skolpersonalen haft52. procent olika typer fmk-medav avsom personer
tionshinder. Andel i skolan ochsamtliga inom andel i dem haftprocent procentav av som
klagomål. Klagomålen sorterade efter förekomst.

Otillräckligt stod 5.8 73.7

Att inte ha blivit bedömd med hänsyn till indivi-ens 21 263
duella behov

på informationBrist 1.7 21.1

Uteblivet stöd 0.8 10.5

förståelseBristande 0.8 10.5

Bristande kunskap andra kulturers värderingar 0.4 5.3om
"Annat" 0.0 0.0

litengenomgående relativt andel upplevt klagomålDet gäller bristande in-är somen som
formation och färre upplevt klagomål handlar bristande kunskaperännu som som om om
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andra kulturers värderingar jämför här personalens föreställning den betydelse språk-om
svårigheter och kulturella skillnader har för uppkomsten missnöje, fråga 17.av se

fråganPå personalen ansåg klagomålen på deras bemötandeatt kan bero på andraom
orsaker de redan hade listatsän framgår tabellerna mellan 2%som angav, som av ovan,
och inom4% vården, socialtjänsten och försäkringskassan de upplevt sådana andraatt kla-
gomål. Nedan följer listning dessa frågapå 18 svaren grupperade efter sektor:en av svar

Försäkringskassan:

Får inte den ersättning själv sig berättigad till.man anser vara
Bristande empati.
Förstår inte beslut fattas nämnd.att av
Missnöje med utredaren inte medicinska bedömningar.att gör egna
Otydliga regler. "Synnerliga skäl". Vad detär
Negativa beslut.
Klagar bedömningarpå från andra.

lagar/praxisAtt med hänsyn till sökandes behov.stämmer
Svårt funktionshinder inte så omfattandeatt acceptera att eget enligtär lagenatt man
blir berättigad till det själv sig berättigad till.man anser
Att inte kan få något stöd inte får LASS, får allvarligtt.ex. närman ettom man man
funktionshinder kortare tid i sitt liv.en
Svårt nå, ofta borta på hembesökatt m.m.
Skyddsnätet dåligt. Förstagångssökareär frikostiga ochtror att ärsystemen utanmer
provning.

Socialtjänsten:

byråkratiskt.Mer
Avslag insatser.på

klartDet vanligaste klagomålet jag svår nå på telefon.är äratt att
Önskar stödsamtal.mer
Tidspress på arbetet svårt bra.göraatt-
Felbehandlingar inom landstingets psykiatri.

avlastning i den utsträckning önskar.man
detNär gäller arbete i den arbetsmarknaden.öppna

Orealistiska förväntningar på andra funktionshindrade och våra insatser.

Vården

Kroniska sjukdomar, MS-patienter utvecklar psykos,t.ex. kan svåra atten som vara
hantera.
Bristande för behandling.resurs
Långa väntetider avseende behovet diverse intyg har ökat.av
Man önskar hjälpmedel godkända landstingetär bostadsanpassningarsamtsom av utan-
för Boverkets regelverk

fåFör behandlingstider, behovet vad tillåterstörre än Små barn prio-attresurserna ge.
riteras.

Svaren frågapå 18 anledning till några reflektioner från vår sida. Det deger utser som om
flesta de tillfrågade inte tycker med funktionshinderatt klagar särskiltav mycketpersoner
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klagomålen inte frampå bemötandet. Kommer till berörda Klagarparter medpersoner
funktionshinder istället till sina organisationer Finns det missnöje Eller kanett tyst man
tolka dessa tecken på personalen vill slå vakt sin prestige det kanatt omsvar som vara

medge arbete för klagomål. låga andelensvårt Den klagomålutsättsegetatt att ens
och i de olika sektorerna besvarar frågan med nejmellan 90% inte hel-51% stämmerett

bilden de funktionshindrade krävande, otåliga ochler så bra med insattaav som mera som
visat relativt vanligt förekommande bland personalen jämför frågavi tidigare 14.vara

de tillfrågade de får många klagomålocksåDet rörut att ta emotser som om anser som
slutsatsansvarsområden deras Vi möjlig på denna frågaandra än tror atteget. en av svaren

olika ärendenmed hör hemma många ärenden "fallerhar ärgöra attatt var somsom --
socialförsäkringssystemen,kan ha sitt i tolkningen alternativtmellan stolarna" avursprung

förstaden instans dit många vänder sig i hand. Vad fallerförsäkringskassan äratt som
kanske för givet utomstående skallansvarsområdet kan inte känna till;inom det tas attegna

intern definitionsfrågaansvarsområdet börjar och slutar kandet vara en somegnavar
uppbyggnad, komplicerat regelverk, frågaorganisationens se 17.grundas på ett osv.

för långatycks handläggningstiderna och stödetproblemetDet är ärstörsta attattvara
inte bli bedömdvanligt också klagar med hänsynotillräckligt. Relativt överär attatt man

individuella behov.till ens
finnas skäl förvaltningslagengäller handläggningstider kan detdetNär nämnaatt att

förbättra myndigheternas service allmänheten.bl.a. syftar till1987 La-att gentemotsom
avgöranden motverka ärenden i förskall leda till snabbare mångaprövasattattgenomgen

motverka krångel, förkorta väntetiderna,Myndigheterna skall således 1 2instanser. 3
myndigheterna Förvaltningslagensmedborgarna de har medunderlätta för göra.när att

myndigheter gällerserviceskyldighet och samverkan mellan all verksamhet iregler om
förvaltning. behöver alltså inte bara sig handläggningkommunal Detstatlig eller röra om

fråga hand patient på sjukhus.det kan ocksåärenden, att ta ettutan vara om om enav
snabb problem och olägenhet för den sökandeHandläggningen ärenden bör så attvaraav

undviks.
bli bedömd efter individuella behov berörgäller klagomål dedetNär att ensom en

i arbetet med handlägga handikappärenden, nämligen dilemmatsärskild svårighet att som
individuella och samtidigt följa förhandhänsyn till de behoven påligger i att ettatt ta ut-

Organisationerna efter åstadkomma rättssäkerhet och likartadeformat regelverk. strävar att
skall från individer. Risken dessabedömningar, samtidigt utgå båda målär attsom man

använda ordet "klient" individerkommer i konflikt med varandra. söker stödAtt om som
försöka skapa situation hanterlig för bedömningoch hjälp är sätt ärett att en som

Individen avpersonifieras kallas klient ochJohansson 1992. kan därmed be-attgenom
ärende jämföras andrahandlas fall, kan med ärenden. Målet lika be-ett ett somsom om

lagarhandling tillämpning kan därmed uppnås, Johansson. Individengenom av anser
"avskaffas", blir till objekt, för åstadkomma rättssäkerhet och möjliggöra likastörreett att
behandling.

4.8 Varför klagar de anhöriga

grund funktionshinder intepå längre klarar vardagenNär på hand, måsteman av egen man
få hjälp. uppfattas allmänt självklart ochDetta utgångspunkten för samhälletsutgörsom

handikappområdet. flestaåtgärder på allra vänder sig till familjen ellerDe andra närstående
del anhörigahjälp behövs. För kan detta leda till omfattande ochnär etten omsorgs-

kunna hjälpa,vårdåtagande. behöver de anhöriga stöd och hjälp.För förstDet påatt är se-
anhörigas insatserår de vårdgivare har uppmärksammats. Tidigare fokuse-nare som som

rades intresset främst till samhällets åtgärder och insatser för dem behöver hjälp. Såsom
sker givetvis också i dag, betydelsen de anhörigas hjälpinsatser framhålls allt of-men av

Resultatet från olika undersökningar pekar anhörigomsorgen överstigertare. mot att sam-
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hällets samlade hjälpinsatser flera gånger Utan anhöriginsatsema skulle inteom.
handikappomsorgen fungera.

tiderI ekonomisk åtstramning finns risk för familjen och de anhörigaatt fårav axlaen
allt för närstående. Om dettastörre skerett anhörigas vilja kan detmot fåansvar då-egen

liga konsekvenser. Konkret innebär detta de anhörigas behov hjälpatt och stöd måste fåav
uppmärksamhet. För många anhöriga det svårtstor vilken hjälpär finnsatt fåveta attsom

från samhällets sida och hur kan anspråk hjälpen.pågöraman
Syftet med fråga 19 fastställa dels hur vanligt detär med klagomålatt frånär anhöriga

till funktionshinder,med dels i vilken utsträckning dessa klagomålatt gällerpersoner se
sådant personalen får klagomålen själva inte kan bestämma och dels fast-översom som att
ställa Vad klagar på.man

Som framgår tabell 53 majoriteten klagomål aldrig förekommer.att Ochav anger när
klagomål förekommer sker det inte särskilt ofta. Förekomsten klagomål inomär störstav
socialtjänsten, 43% och försäkringskassan 34%, därefter kommer vårdsektom 29% medan

i minst utsträckning fått klagomål inom skolan 19%. Om jämför andelenman man som
fått klagomål från anhöriga med andelen fått klagomål från de funktionshindradesom
själva visar det sig andelen fått klagomål från anhörigaatt vad gällerär social-störresom
tjänsten, vårdsektom och skolan. Däremot förhållandet detär vad gäller försäk-motsatta
ringskassan där andelen fått klagomål från anhöriga lägre andelenär fåttänsom som
klagomålen från de funktionshindrade själva. klagomålenAtt inom skolanpersonerna

kommamåste från de anhöriga från den funktionshindradeän eleven förståeligt,ärmer
kanske inte detsamma gäller socialtjänsten och vårdenatt undersökningens urvalmen är

gjort detså inte omfattar den personal sysslar medatt på grund högsom personer som av
ålder blivit funktionshindrade.

Tabell 53. Fördelning i efter på frågaprocent 19: "Händer det anhörigaatt tillsvar med funk-personer
tionshinder påklagar Ditt bemötande".

‘

Nej 64.9 55.1 68.0 78.9
Ja, det händer ganska ofta .4 1.4 .4
Ja, det händer sällan 34.0 41.1men 28.1 19.0

2.4svar 3. 2.1
i 1.99

På frågan klagomålen från anhöriga gäller förhållanden utanför detom ansvarsområ-egna
det här deläven personalen så falletstor Tabellär 54. Frånatt anhörigaanser fåren av

i något mindre utsträckning klagomål på förhållanden faller utanför detman som egna an-
svarsområdet får från de funktionshindradeän själva, skillnadenman där-personerna men
vidlag liten i alla sektorer skolan.är Där det betydligt färreutom är från anhöriga fårsom
klagomål gäller förhållanden utanför det ansvarsområdet jämfört medsom vadegna man
får från de funktionshindrade själva.personerna

7—S-5648
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på frågaTabell Fördelning i efter sådana54. procent 19: "I vilken utsträckning gäller klagomålsvar
sådant FråganDu inte själv kan bestämma över". ställd till dem svarat nejsom som en-
ligt redovisning i tabell 77.

i gjgggsociåltjåñstenhFörs ggringgg i
san .V. klagomålen 75.8Flertalet 50.0av

klagomålen 14.1 39.5Vissa 45.8av
klagomålen 8.1 4.0Inga 5.6av

6.5svar
SUMMÄÃVÄ Z1ÖO-Ji i

“““ WW

i föregående fråga skall vi redovisa vad de anhörigas klagomålPå gäller isättsamma som
för varje sektor, där klagomålen efter hur andelfyra tabeller, personalensorterats storen av
Tabell den första tabellen framgår detdem 55-58. iAvmött störstatt ut-mansom

klagomål från anhöriga inom försäkringskassansträckning fått otillräckligt stöd.ärom
personal har fått sådana klagomål från anhöriga.försäkringskassans dem23% Avav som

alls fått klagomål från anhöriga har två tredjedelar fått klagomål otillräckligt stödom
kolumnen i tabellen nedan. Relativt många har också fått klagomål frånhögra anhöriga

stöd och inte blivit bedömd med hänsyn till de individuellauteblivet beho-attom om man
all personal inom försäkringskassan gäller detta för respektive18% 13%. OchAvven. av

dem alls fått klagomål gäller det för 52% respektive 38%.som

klagomålpersonalen inom försäkringskassan haft olika frånTabell 55. Andel i procent typersomav av
med funktionshinder. Andel samtliga försäkringskas-anhöriga till i procent inomavpersoner

klagomål. Klagomålenhaftoch andel i dem sorterade efter förekomst.procentsan av som
ndela

I V

;lågOtillräckligt 23.2 66.7

Uteblivet stöd 17.9 51.5

Att inte ha blivit bedömd med hänsyn till ens 133 384
individuella behov

föremålAtt blir för upprepade granskningar 6.7 19.2man
förståelseBristande 6.0 17.2

handIäggning/åtgärdandeotillfredsställande 3.5 10.1

påBrist information 3.2 9.1

"Annat" 3.2 6.5

Bristande kunskap andra kulturers värderingarom
Långa handlä gningstider/väntetider

SUMM

Även inom socialtjänsten gäller otillräckligt stöd det i utsträckning fåttäratt störstman
klagomål från anhöriga fjärde inom socialtjänstenNästan har råkat förutom. var person
detta. Och dem alls fått klagomål från anhöriga har fått56% klagomål dennaav som av

Andra klagomål från anhöriga relativt många inom socialtjänstentyp. typer möttav som
handlar brist på information gäller 18% all socialtjänstpersonal och klagomål överom av

ha blivit bedömd efter individuella behov gäller all socialtj15%att av



99

Tabell 56. Andel i personalen inomprocent socialtjänsten haft olika klagomåltyper frånav som av an-
höriga till med funktionshinder. Andel i procent samtliga inom socialtjänsten ochpersoner av
andel i klagomål. Klagomålendem haftprocent eftersorterade förekomst.av som

Otillräckligt stöd 23.6 55.6

på informationBrist 17.8 41.9

inte ha blivit bedömd med hänsyn tillAtt ens 151 35.5
individuella behov

förståelseBristande 12.0 28.2

Uteblivet stöd 9.6 22.6

handläggning/åtgärdandeotillfredsställande 7.2 16.9

föremål förAtt blir upprepade granskningar 6.2 14.5man
"Annat" 5.1 12.1

Bristande kunskap andra kulturers värderingar 1.4 3.2om
Långa handläggningstider/väntetider 0,0

för vårdpersonalens del gäller det anhörigasOckså klagomål otillräckligt stödäratt om
andelen råkat för. femteden relativt Var inom vården harstörstasett ut möttsom person

anhöriga. allssådana klagomål från Och dem fått klagomål från anhöriga har 71%av som
sådana spörsmål. vårdpersonalenfått klagomål 11% och den38% vårdpersonalom av av

klagomål anhöriga,alls fått klagomål har från gäller brist på information.möttsom som

vårdpersonalen klagomål frånAndel i haftTabell 57. procent olika anhörigatyper tillav som av personer
vårdenfunktionshinder.med Andel i inom och andel iprocent samtliga demprocentav av

klagomål. Klagomålenhaft sorterade efter förekomst.som

Otillräckligt stöd 20.5 71.2

på informationBrist 11.0 38.4

handIäggning/åtgärdandeOtillfredsställande 5.5 19.2

Att inte ha blivit bedömd med hänsyn till ens 5.1 173
individuella behov

Uteblivet stöd 4.7 16.7
förståelseBristande 4.3 15.1

föremålAtt blir för upprepade granskningar 2.4 8.3man
"Annat" 2.4 8.3

Bristande kunskap andra kulturers värderingar 1.2 4.2om
Långa handläggningstider/väntetider 0,0 0,0

Vi kan slutligen konstatera det också för skolpersonalens del gäller det anhörigasatt äratt
klagomål otillräckligt stöd den relativt andelen råkat för. 16%störstasett utom som av
skolledama har fått sådana klagomål otillräckligt stöd. Och dem alls fått kla-om av som
gomål från anhöriga har 85% fått klagomål otillräckligt stöd.om
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klagomål frånskolpersonalen haftAndel i olika anhörigaTabell 58. procent typer tillsomav av personer
Andel i inom skolanmed funktionshinder. procent samtliga och andel i demprocentav av

klagomål. Klagomålen sorterade efter förekomst.haftsom
i Andel deifêiålsomfliaftg.samtliga. Andelav avAg j klagomåiinomvKlagatpä skolaninom skolanj . Av

16.1 84.8Otillräckligt stöd

tillbedömd med hänsyninte ha blivitAtt ens 7o 37.0
behovindividuella

på 5.3informationBrist

förståelse 3.3Bristande

2.1stödUteblivet

värderingar 0.0andra kulturersBristande kunskap om
0.0Annat

"241

blivitovanligt klaga någon föremål förrelativt påalla sektorerinomDet sett att attär upp-
handläggning/åtgärdande. frånotillfredsställande Klagomålellergranskningarrepande an-

handläggningstider/väntetider överhuvudtaget tycks till skillnad frånlångahöriga på
alls förekomma.älva intefunktionshindrade personer

möjlighet för respondentenfanns det här iföregående frågani denLiksom även att ett
klagomål de specificerade alternativen.förekommer andradet änöppet ange omsvar

grupperade efter sektor:listningNedan följ av svarenener

Försäkringskassan:
ofta de ska kompenseras ekonomiskt förhandikappade barnmedFöräldrar att attanser

"girighet".handikappad barn därav mångasfåde haft att ettoturen
empati.Bristande

för gällande regelverk.Bristande förståelse
beslut.Negativa

bidragsnivå.få maximalInte
väl underbyggda underlag.inte kan beslutAtt ta utanman

hembesök.nåSvår t.ex.att p.g.a.
de inte får de vill, lång handläggning. fått klagomålklagar på påDet är när somman

bemötandet.

Socialtjänsten:

Otillräckligt stöd.
tolkningar LSS.Kommunens av

insatser.Avslag på
funktionshindrades behov.åsikter denOlika om

Otillräckliga resurser.
ringer.Svårt nå, det mångaäratt som

utsträckning önskar.avlastning i den man
Platsbrist.
Bristande resurser.

beviljade insatser.Verkställighet av
Meningsskilj aktigheter beslutet stöd.om av
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Negativa beslut för den enskilde.
Anhörigas bekymmer och förs på mig chef.överegna oro som
Orealistiska förväntningar.

Vården:

jag uttryckt mig vidHur diagnoser utvecklingsstörning.som
frekvenslåg på träningstillfallen/hahiliteringstillfállenFör tidsbrist.p.g.a.

Val tekniska hjälpmedel möbler, färg, funktion, urval, gamla hjälpmedel.av nya- -
livet så hopplöst det lättarsvårt lite klaga.Att är att att

Tillgänglighet på telefon.

Är4.9 det skillnad klagarvem som

fråga och harFör 18 19 beräknats det villäven avseendesägasammantagna,svaren svaren
både klagomål från med funktionshinder och/eller klagomål från anhöriga. Detpersoner
kan intressant i vilken utsträckning olika klagomål förekommeratt oavsettvara se vem

därtilldet klagar. Detta möjlighet redovisa korstabeller organisationstypär att motsom ger
bastal.baserade på lite också möjlighetDet lättare överblicka viddenstörre attger av pro-

personalenblemet med hur på klagomålen från med funktionshinder och derasser personer
anhöriga.

cirkaTabell 59 visar 50% personalen inom försäkringskassan och socialtjänstenatt av
får klagomålde med funktionshinder/deras anhöriga, dock inte ofta.attuppger av personer
andel för vården ochMotsvarande skolan och33% 22% respektive.är

på frånTabell Klagan bemötande59. med funktionshinder och/eller anhöriga till medpersoner personer
funktionshinder. Andel i alla inomprocent respektive sektor i olika fåttutsträckningav som
klagomål.

Försäkringsa
g kassan5. ,Vj V ,A j,klagomålOfta fran funktionshindrad .7 1.0 0.0

och/eller anhörigperson
klagomål frånIbland funktionshindrad 48.4 50.0 33.2 21.8
och/eller anhörigperson
klagomål frånVarken funktionshindrad 49.5 46.9 62.8 75.3
och/eller anhörigperson
på på frågornaoch nej .7 1.2svar en 2.1en av
på båda frågornasvar

det gäller fråganNär klagomål förhållanden utanför det ansvarsornrådet frånom om egna
med funktionshinder eller anhöriga, mycket del försäkrings-storpersoner svarar en av

kassans anställda 79% haft klagomål, det flertalet klagomålenär fallerattsom av som
utanför. Likaså del de anställda inom socialtjänsten 54%stor haft kla-uppger en av som

utanför.gomål flertalet klagomålen faller Bland de anställda inomatt vården haftav som
klagomål det däremot lika många flertaletär klagomålen faller utanför,attsom uppger av

det bara vissa klagomålen fallerär utanför cirkaatt 45%. Inom skolansom som uppger av

55 beräknadeProcenttalen på dem har besvarat delfrågoma,är därför blir de relativt Delfrågorna harsom stora.
besvarats dem Nej på den första delfrågan i frågan 18 ochsvarat 19.av som
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de bara i vissa fallklagomålfåttdem49%andel attdet störreär som uppgersomaven
gäller sådant utanför detfallflertaletde i ärdetutanför,faller är attän somuppgersom

och i viss månförsäkringskassanframföralltsåledesDetbestämmakansjälv äröver.man
"missriktade".klagomålenuppleverpersonal ärtillfrågadesocialtjänstens attockså som

sig älva relativttjänstemännentill detförklaringuppfattning kan attEnligt vår servaraen
med möjligheteroch småverksamhetsramarochregelverkansvarsområdetsstyrdahårt av

ansvarsområdet. kanDetdetligger inominte striktärendensig i egnaatt somengagera
iklagat dåligt insattdenuppfattartillfrågades sida ärfrån de attsåockså att sommanvara

för vad.har ansvarsomvem
frånutsträckningiklagomåldet möterstörstframgårnedantabellen attAv mansom
ochotillräckligt stöd. Mellan 60%gälleranhörigaoch/ellerfunktionshindermedpersoner

klagomål just detta.harolika sektorernadeklagomål inom möttfåttdem83% omsomav
handlägg-gäller långaklagomålenvanligtmycketdet ocksåförsäkringskassan attärInom

råkat för hand-klagomål harfåttförsäkringskassepersonalen attut83%ningstider. somav
gällermångarelativtklagomål möttAndra settkritiserats.läggningstidema typer somav

ha bli-försäkringskassan,inomstöd 55%uteblivetpå attklagomåletnärbesläktadedet
försäkringskassan,inomomkring 40%individuella behovtillmed hänsynbedömdvit ens

och 36%socialtjänsteninominformation 41%och brist påskolanochsocialtjänsten
vården.inom

funktionshinder och/eller anhö-medklagomål frånfåttallaAndelen av personersom
ioch 27% demellan 19%förståelse varierarbristandeförklagomålfåtttill dessariga som

granskningar inteupprepadeföremål förblivit ärförKlagomålsektorerna.olika att man
försäkrings-personalen inomdrabbatfrämstförekommande, och harvanligtdet såheller

relativt ringaocksåklagomål.fått Detallspersonal är ettdencirka 24%kassan somav
derasfunktionshinder ochmeddöma,frekvensklagomålens attproblem, att personerav

Andelen demotillfredsställande. avvarithandläggning/åtgärdandeanhöriga somattanser
inom social-till cirka 20%försäkringskassaninomfrån 12%varierarklagomålfåttalls

andra kulturersbristande kunskapersiggrundar påKlagomålvården.ochtjänsten omsom
olikaoch i demellan 2% 6%utsträckningmycket liteniförekommervärderingar perso-

dennafår klagomåldenalgruppema typ.att avanger
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påTabell 60. Klagan bemötande från med funktionshinder ochleller anhöriga tillpersoner medpersoner
funktionshinder. fåttAndel klagomål olika demtyp, inom respektivesom sektor fåttav av som
klagomål från funktionshindrad ochleller anhörig. Procentperson

i IUteblivet stod 55 22 17 9
Otillräckligt stöd 71 60 66 83

förståelseBristande 19 27 21 19
påBrist information 15 41 36 26

Att inte ha blivit bedömd med hänsyn 43 38 20 40
till individuella behovens
Bristande kunskap andra kulturers 6 4 5om 2
värderingar

föremålAtt blir för upprepade 24 15 7man -granskningar

otillfredsställande handlägg- 12 19 20 -ning/åtgårdande

Långa handläggningstider/väntetider 83 24 37 -
"Annat" 11 13 13 0

Enligt uppfattning förefallervår det klagomålen på uteblivet stöd eller långasom om
Åhandläggningstider beror på resursbrist på dåligt bemötande.än andra sidansnarare är

det mycket möjligt de klagomål framnår verkligen handlar detatt absolutsom om man
inte kan ekonomisktt.ex. stöd eller förutsätter olikautan stödinsatsertypervara som av
för vardagen skall kunna fungera. Vi inte det här handlaratt klagatror påatt attom
"bristande förståelse".

Analys4.9.1 samband mellan klagomål och andra variablerav

Frågorna och18 19 kombinerade i index med värdena 3 och därett 1 innebär att
med funktionshinder eller anhörig ofia klagar, innebär2 med funktions-person att person

hinder eller anhörig ibland klagar, och innebär3 varken anhörig eller med funk-att person
tionshinder klagar. Lågt värde alltså ofta klagan och högtär värde aldrig klagan. En
sambandsanalys med antal andra variabler visade följande:ett

Ett samband föreligger med upplevelsen funktionshindrade otåligaav personer som mer
och krävande under år enligt det indexmätt presenterades i fråga 14. Sam-senare som
bandet innebär uppfattningen med funktionshinderatt krävandesom av personer som mer
och otåliga under år samvarierar med förekomsten klagomål, det villmer senare sägaav
de upplever med funktionshinder otåliga och krävande har isom personer störresom ut-
stréicslémingfått klagomål de inte det,än signifikant förgör allaär sektorer vår-som utom
den.

sambandEtt föreligger med upplevelse tillfredsställelse arbetet mätti enligt det in-av
dex presenterades i fråga 10: Sambandet indikerar med låg arbetstill-attsom personer
fredsställelse oftare upplever klagomål och och signifikantomvänt, är inom

vården.försäkringskassan och

5°Sambandet signifikant på nivån inom.01 försäkringskassanär Pearson’s .16 och skolan r -.18 ,r resp-
på nivån inom.05 socialtjänsten r -.14.
57Sambandet signifikant på nivån .05 inomär försäkringskassan Pearson’s .12 och vården r ..17r



104

arbetet enligt det indexföreligger också med belastning mättsamband iEtt som pre-
med hög arbetsbelastning iSambandet innebäri fråga 10.senterades störreatt ut-personer
föreligger för socialtjänstenfått klagomål. Sambandet och förmed lågsträckninggdemän

vården.
arbetet enligt det indexockså med kompetens mättföreligger slutligensamband iEtt

med låg kompetens iSambandet innebärfråga 10.presenterades i störreatt personersom
klagomål. Sambandet föreligger signifikantkompetens fåttmed högdemutsträckning än

vården.59och försocialtjänstenför

kontakten medosäkerhetskänslor ibakomVad ligger4.10 personer
funktionshindermed

osäkerhetskänslor hos intefunktionshinder skaparframhållsforskningI att sompersoner
situationer i arbetet har givetvis åter-osäker iuppleva sig självfunktionshinder. Atthar

färga bakgrundenklienten och kan Detharupplevelsepå den mötet. ärverkningar man av
få känsla osäkerhet demänniskor påstås"Mångaföljande fråga: närställdetill viatt en av

det följande orsaker lig-vanligtfunktionshinder. Dumed Hur ärträffar attatttrorpersoner
Därefter formulerades sju tänkbaraosäkerhetskänsla fråga 20sådanbakom enger

känslan osäkerhet iframkallarvadför finnaosäkerhetsanledningar mestatt avsom
svarsfördel-fullständig redovisningmed funktionshinder. Enmedkontakten avpersoner

nedan sammanställningredovisas i diagrammettabellbilagan.finns i Härningarna en av
osäkerhetskänslor i kontaktenorsak tillfallmångabeträffande vad i ärtrormansvaren

funktionshindrademed personer:

5‘ Pearson’s .13 och på nivån inompå nivån inom socialtjänsten .001 vårdenSambandet signifikant .05är r
.r .26

59 vårdensocialtjänsten Pearson’s .15 och r .signifikant på nivån .01 inom .29Sambandet är r
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20°°.Diagram

fårtill människor känslaUppfattning orsaker att enom av
funktionshindertäffar medosäkerhet denär personer

med kontaktOvana -1

fel/inteRädslan sägaatt
|skall sägavadveta man

hjälplöshetKänsla av
maktlöshetoch .Försäkringskassan

ställa förRädsla att Hsocialtjänsten
.personliga. frågor

Vården
överbetonaRädsla

funktlonshlndret n Skolann

Påminns om egen
sårbarhet

Rädsla visaatt
medlidande

50 60 70 8030 400 10 20
Andel i procent trorsom

mångaorsaken gäller i fallatt

framhåller i första hand kontakt medalla sektorerorsak inomDen är att taovanasom man
detta i många fall orsak till osäkerhetskänslorAndelenfunktionshindrade. ärtror att ensom

försäkringskassan till 74% inom vården. finns alltsåinom Härvarierar från 43% upp en
bedömningen.spridning irelativt stor

vanlig rädsla för något fel och/eller inteorsak mångaEn är är sägaatttrorannan som
i fallskall Andelen detta många orsak varierar frånvad ärsäga. attveta som menar enman

till inom vården. här kan vi såledesinom försäkringskassan 59% konstatera32% Avenupp
ganska olika bedömning inom de olika sektorerna och liksom i föregåendegöratt enman

särskilt mellan försäkringskassepersonalens bedömning ochfall skillnaden vårdper-är stor
sonalens.

orsak till osäkerhet skulle får känsla hjälplöshetvanlig ochAtt attvara man en aven
det har med rädsla för ställa för personliga frågormaktlöshet eller göra attatt att troren

och i de olika sektorerna. det gäller den förstnämndamellan omkring 20% 35% När orsa-
försäkringskassanskillnaden här särskilt mellan just 20% och vårdenken ävenär stor
för förgäller den sistnämnda orsaken, rädsla ställa personliga frågor,35%. detNär att är

oftast lyfter fram dennaskolledama 3 2%.det som
vanlig förfärre, mellan och orsak rädsla överbetonaNågot 12% 27% ärtror att atten

funktionshindret. Också denna orsak oftast skolledama, medan den lägsta ande-nämns av
för försäkringskassan.len gäller

minst ofta pekar de handlarorsaker påminns sinDe ärut attsom man som om man om
sårbarhet och rädsla för Visa medlidande. förstnämnda orsakenDenatt nämnsomegen

°° baseras tabellerna i tabellbilagan.Diagrammet 89-95
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främst personalen inom vården 21% och inom socialtjänsten 17%. Medan den sist-av
nämnda orsaken, rädsla visa medlidande, i utsträckning framförs skolledamastörstatt av

och vårdpersonalenl 5% 13%.
anställda flestFörsäkringskassans har alla angivit "sällan eller aldrig orsak" på deav

orsaker till osäkerhetskänsloralternativa i formuläret. verkarDe dessutom hanämntssom
bedöma de olika alternativen med säkerhet.kunnat Till skillnad från andra sekto-största

obefintligt eller minimalt intembortfallhar de i denna fråga socialtjänstens ochettrerna
intern bortfallvårdens personal har på 3-4%. slutsats vi drarEn försäkringskas-ett är att

personal inte i någon utsträckning upplever osäkerhetskänslor realitet.större att ärsans en
uppfattar deras arbete ligger på neutraltKanske de plan.att ett mer

allra majoriteten har dock besvarat de flesta påståendena medDen "orsak i vissastörsta
tyder personalen helhet intefall" vilket vi på verkar uppleva de påståddaatt osä-anser som

kerhetskänsloma föds vid med med funktionshinder någotmötet störresom personer som
problem. allra flesta ansåg orsak till osäkerhetskänslorDe kontakt.att är att taen ovana

och rädsla för väcka personligaRädsla för såra, känslor några orsakeräratt attovana som
for bemötandet och för människors attityderhar betydelse till med funktionshin-personer

Andersson Fishbeinder. forskare 1990, och Azjen 1980 intresseratMånga sig försom
attityder kanfrågan negativa utvecklas just sådana känslor. Vi tycker dettaatt attmenar ur

vi studerar de indexen detaljviktigt ha i minnet i nedan.närär att tre

index personalens osäkerhetskänslor inför funktionshindrade10.1 Tre om

klienter/patienter/elever

Variablerna de sju orsaksaltemativen i fråga har sammanfattats20 i index enligt föl-tre
jande:

såra, baseras på "Rädsla för visaRädsla för medlidande", "Rädsla föratt att attsom0
ställa för personliga frågor", "Rädsla för överbetona funktionshindret" och haratt

mellan och där lågt värde förvärden 1 står osäkerhet beror påinteatt tror attman
"rädsla for såra-faktorema" och högt värde står för osäkerhet beroratt att tror attman

dessa.på
baseras "Rädsla förOvana, på något fel och/eller inte vadsägaatt veta0 som man

skall säga", "Man kontakt med funktionshindradeär personer" och haratt taovan
värden mellan och där lågt värde för1 står osäkerhet berorinte påatt tror attman
"ovanefaktorema" och högt värde förstår osäkerhet beror på dessa.att tror attman
Rädsla för väcka personliga känslor, baseras på "Man får känslaatt0 som en av
hjälplöshet och maktlöshet", påminns"Man sin sârbarhet" och har värdenom egen

ochmellan där lågt värde står förl osäkerhet beror påinte deatt tror attman per-
sonliga "känslofaktorema" och högt värde står för osäkerhet beror påatt tror attman
dessa.

redovisas dessa index iHär tabeller med procentfördelningar för de olika organisa-tre
tionstypema.
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Tabell 61. Fördelning i efter i vilkenprocent utsträckning tror att osäkerhetskänslor vid kontakterman
påmed funktionshindrade såra:beror förrädsla attpersoner

Fäiásäiâiings- soéiäitjâri
kassan- - vA , .... .

Skalvärde 1 Tror dettaatt är 74 3.5 3.3 13
orsaken

Skalvärde 2 63.8 62.5 55.4 52.9

Skalvärde 3 18.8 22.4 21.3 22.7

Skalvärde 4 7.1 7.9 15.0 16.0

Skalvärde grad5 Tror i hög att 28 3.6 5.0 7.1
detta orsakär en

få tillskriverbara relativt faktorn "rädsla förDet såra" betydelse bakomär att stor osä-som
medkerhetskänslor i kontakten med funktionshinder. Majoriteten oberoendepersoner av

sektor tillskriver denna faktor relativt låg betydelse.

i efter vilkenTabell 62. Fördelning procent i utsträckning tror att osäkerhetskänslor vid kontakterman
påmed funktionshindrade berorpersoner ovana:

Skalvärde1 Tror dettaatt är 6.3 25 4
orsaken

Skalvärde 11.62 5.7 1.6 3.8

Skalvärde 29.83 18.4 14.6 32.2

Skalvärde 29.8 30.14 31.2 28.9

Skalvärde 5 Tror i hög grad att 225 433 522 351
detta orsakär en

M

detDäremot många inom samtliga sektorer tillskriver faktornär "ovana" bety-storsom
delse bakom osäkerhetskänslor. betydelseStörst tillskrivs denna faktor personalen inomav
vården och socialtjänsten. Det personalen i dessa sektorer oftare andraär har dagligänsom
kontakt med funktionshindrade vid direkt frågaSe 13 För personalenmöte.personer
inom försäkringskassan de ofta har telefonkontakter kontakter vidatt änsom uppger mer
direkt med funktionshindrade klienter framstår kontaktmöte med funktions-att taovana
hindrade inte i utsträckning viktig faktor. Kanske formas dennapersoner samma som en
bedömning med kontakter telefon mycketärav vanan per som mer anonyma.
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efteriTabell 63. Fördelning i vilken utsträckningprocent osäkerhetskänslortror att vid kontakterman
påmed funktionshindrade beror rädsla för väcka personliga:att känslorpersoner

Skalvärde 1 Tror dettaatt är
orsaken

Skalvärde 2

Skalvärde 3

Skalvärde 4

Skalvärde T i hög grad5 attror
detta orsakär en

framframför allt personalen inom vården, lyfter "rädsla för väckaDet personligaär attsom
osäkerhetskänslor vid kontakter medkänslor" orsak till med funktionshinder.personersom

orsak i minst utsträckning inom försäkringskassan.här påDen trortypen av man

moraliska dilemman4.11 Om

klienten/patientByråkratins instrumentella rationalitet och hänsyn till vanlig kon-utgör en
offentliga förvaltningens regelstyming och kraven på rättssäkerhet förutsäg-flikt. ochDen

till klientens/patients krav närhet, flexibilitet,barhet står i motsättning på personlig
individuell bedömning. bygger byråkratinkontinuitet och Som på instrumentellsystem en
kännetecknas mål-medel-logik och medför relationerrationalitet präglassomsom av som

saklighet och där stymingsfaktor.anonymitet och stark Omsorgsarbetet åärpengar enav
sidan bygger på kommunikativ rationalitet ömsesidig förståelseandra styrsen som av en

omsorgsgivaren och instrumentellamellan rationaliteten kommerDen tillomsorgstagaren.
relation till organisationen och dess målsättning,uttryck i medan den kommunikativa ratio-

naliteten till uttryck i relation till klienten/patienten/eleven.kommer relationenI ut-som
vecklas mellan personalen och den funktionshindrade försöker aktörerna nåpersonen
förståelse samförståndoch samtidigt referera till de lagar och regler gäller iattgenom som
syfte förhandla fram definition den specifika situationen. Kommuni-att en gemensam av
kationen mellan personal och med funktionshinder förutsätter ömsesidig ochpersoner en
jämlik dialog. Moraliska konflikter kan uppkomma personalen måste handla korrektnär
både visavi de regler och förordningar och Verksamhetsmål organisationen har följaattsom
och samtidigt handla utifrån förståelse den funktionshindrade individen. Michailakisen av
1995, 1997

personal iAtt dessa sektorer ibland måste hamna i situationer omöjliga val ochav mo-
raliskt positionersvåra ganska troligt, speciellt med tanke på begränsad budget.är Frågaen

ställdes för21 undersöka hur vanligt dettaatt är.
Som tabell visar andelen64 personalen de aldrig hamnar iär moraliskaattav som anger

dilemman, i samband med beslut gäller med funktionshinder, minst inomsom personer
socialtjänsten och högst bland skolledare. Om till vilka upplever de ganskaattman ser som
ofta och ofta hamnar i moraliska dilemman visar det sig drygt fjärdedelatt en av persona-
len inom socialtjänsten och knappt fjärdedel personalen inom vården så äratten av anger
fallet. Enligt vår mening det ganska mycket. förklaring kanEnär personalenattvara upp-
lever regelverket såsom det utfonnat, eller de målen, sådan karaktäräratt äruppsatta av en

de drabbar klienten; dvs. tjänstemännen hanså ändå fel.att när gör rätt gör
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på frågaTabell Fördelning i efter64. procent 21: "Hur ofta händer det Du hamnariatt moraliskasvar
dilemman i Ditt arbete i samband med beslut gäller med funktionshinder.som personer

SkolanVården j

Aldrig 12.6 5.8 14.2 28.5

Ganska sällan 67.7 64.4 58.7 64.9

Ganska ofta 16.5 25.0 20.9 5.4

Vid analysen statistiska samband mellan moraliska dilemman fråga och21 andra vari-av
finnsabler har vi funnit det samband indikerar arbetssituation medatt ett att storasom en

förväntningar och krav från andra frågase 10 förenad med ofta hamna i moraliskaär att
visst, särskiltdilemman. starkt, samband, i denna riktning, föreliggerEtt för social-om

skolan.tjänsten och
samband föreligger mellan moraliskaEtt dilemman och belastning i arbete mättannat

enligt de belastningsindex presenterades vid genomgången fråga 10. Det samban-som av
indikerar arbetssituationdet med hög belastning förenad med ofta hamna iäratt atten

skolan.moraliska dilemman, och gäller för socialtjänsten, vården och
samband kan påvisas mellantredje moraliska dilemmanEtt och i arbetet påstor press

grund avslå klienters ansökan/inte kan tillmötesgå önskemål frånäratt t tvungen attav man
med funktionshinder/deras anhöriga. sambandetDet indikerar upplevdattpersoner press

kunna tillgodose klienters önskemål förenad med ofta hamna i moraliskaäratt attp.g.a.
organisationstyper.Sambandet föreligger fördilemman. samtliga

grundläggande inställning4.12 Om till medpersoner
funktionshinder

Med fråga belysaville vi personalens21 grundläggande inställning till med funk-personer
tionshinder. Vi naturligtvis medvetna det svårt något så komplextär ochäratt mätaattom
svårdeñnierat "grundläggande inställning". samhällsvetenskapenInom användersom man
sig ofta förattityd beskriva de värderingar i situation individstermen att styrav som en en
inställning individ eller Attityder grundas på den informationgentemot in-en annan grupp.
dividen har sin På grundval informationen skapar sig individen käns-motpart.om av en
lomässig inställning till den Med denna inställning bakgrundmöter. utvecklarman som
individen handlingsberedskap sin situationen sådan, börgentemot motpart ären som, om
utlösa handlingar i någon riktning.

Forskare studerat bemötandaspekter och attityder har på olika försökt förklarasättsom
förhållandet mellan begreppen beteende, bemötande, attityd och fördom med ellermer
mindre framgång SOU 1998:16. flestaDe tycks emellertid attityderöverens attvara om

6‘ Sambandet signifikant nivån inom.05 socialtjänsten Kendall’sär C .10 och skolan Kendall’stau tau-
-.09.C

52Sambandet signifikant på nivån .001 inom socialtjänsten Kendall’s C .16 och vårdenär Kendall’stau tau-
16, på nivånC .05 inom skolan Kendall’s C .08.tauresp-. -

63 signifikantSambandet på nivån .001 inom försäkringskassan Kendall’sär C .18 och socialtjänstentau -
Kendall’s -.19,C nivån inom vården.01 Kendall’s C -.l5 och inom skolan Kendall’stau tauresp tau

.13.C -
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föreställningar, åsikter och värderingar. vissalltid förknippade med Närtill är enen person
bemötande.aktiv handling har attityder blivittillinställning övergår en

tillpåverkar relationen både dem arbetar ochinom organisationenMänniskosynen som
Personalen inom de fyra sektorer vi undersöktskall betjäna.organisationentill dem som

de förkastar värderingaralla andra och idel samhället. Somintegrerad antarutgör enaven
omgivningen och med samhället imed den närliggandeständig interaktionsprocess stort

förtydligas.befästs ochopinioner bildastrender ochoch de som
inställning" inte klart formulerad"grundläggandesammanhangmångaI är personsen

medvetandegjord hos i fråga.och därmed inte heller Hossjälv personenpersonenens av
eller halvt formulerad. för-utsagd, halvt uttalad Sammamycket tydligtdenandra kan vara

internt språk, jargong, in-arbetsplatser. utvecklasde flesta Detgäller påhållanden ett en en
med målen ochföreteelser inte alltidmärmiskor ochställning till överensstämmersom

pressad arbetssituation kan detdessutom gåUppleverför arbetet.inriktningen utenman
arbeta för.dem äröver satta attman

attityder/inställning tillpersonalensföljer tidigarefrågorDe nämnts,rör, per-somsom
kan vi dock konstatera majoritetenföregripafunktionshinder.med Utan attatt svarensoner

till med funktionshinder.positiv attityduttryckerundersökningsgruppen personerenav
förväntarnonnala, det vi alla ibemötandet skall detgodaförväntat. DetDet är vara oss

försäkringskassan och skolan. Vi för-och sjukvården,socialtjänsten, hälso-medkontakten
skall ha positiv inställning till deeller arbetsterapeutsjukgymnastväntar att enenoss en

denden LSS-handläggare,motsvarande förväntningar påVi hardeklienter t.ex.möter. an-
intressant fånga in ivi Vadförsäkringskassan och den rektorställda inom ärmöter. attsom

uttrycker någotdemden här frågan är annat.som
följer antal påståenden gällerföljande vis: "Nedanformulerad påFrågan ett somvar

instämmer i dem kryssaMarkera i vilken gradfunktionshinder. Dumed attgenompersoner
påstående".för varjeför i rutaen

ställning till "Personer med funk-personalen skullepåståendetförstaDet ta varsom
andra" tabellsociala förmåner, 65.till utbildning, Ilikationshinder har rätt somm.m.

mellan och i dede allra flesta helt. 4% 7%förväntat Meninstämmerdetta påstående som
till del eller till viss del.instämmande, instämmerheltinteolika sektorerna storutanettger

missnöje hos med funk-ochdär mellan 50% 73%jämför här fråga 17 atttror personer
rättighets-tänkande. Socialtjänstenfinns avsaknad likapå dettionshinder kan bero att av

påståendet, resterande instämmerenbart instämmer helt isiffrorna, 91%här de lägstahar
valt inteviss del eller hartill del, till attstor svara.

påstående frågaföljande iefter olika grad instämmande i 22: "Perso-Fördelning iTabell 65 procent av
förmåner,har lika till utbildning, sociala andra".med funktionshinder rätt m.m. somner

i9:i.3ii ii U H 93.i4wiInstamerhelt 91.195.8

4.8 2.8 4.9till del 3.9Instämmer stor

1.62.1Instämmer till viss del

allsInstämmer inte

2.1 2.4 1.2.4svar

ekonomisk kris, arbetslöshet,vissa lägen t.ex. vid etcandra påståendetDet ärstorvar:
med funktionshinder" Tabell 66. harnedprioritera stödet till Härdet befogat att personer

olika grad, dvs "helt", "till del", "till vissinstämmande imellan och 29%22% storsvarat
siffrorna.har här de högstadel". Socialtjänsten
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Tabell 66. Fördelning i efter olika påståendeprocent grad instämmande följande frågai i 22: "I vissaav
lägen t.ex. vid ekonomisk kris, arbetslöshet, etc det befogatstor är nedprioriteraatt stödet
till med funktionshinder"personer

Instämmer helt 1.8 3.8 2.8 3.3

Instämmer till del 1.1 2.4stor 1.6 3.3

Instämmer till viss del 18.9 22.9 18.2 16.0

Instämmer inte alls 77.5 68.8 74.7 75.7

.7 2.1 2.8 1.6svar

tredje påståendet personalen skulle ställning tillDet lyder "Stödet till medtasom personer
funktionshinder i dag så omfattande det inte motiverat ytterligareär äratt göraattpass
satsningar" Tabell det67. Här 51% inom försäkringskassan 57% inom socialtjänsten,var

inom vården och inom skolan helt69% 58% avstånd från påståendettog attsom genom
"instämmer alls". alltsåinte mellan ochDet 27% 49% personalen i varie-ärsvara av som

rande grad ytterligare satsningar funktionshinderpå med motive-att äranser personer
rade. Hela 14% försäkringskassans personal och 11% socialtjänstens personalav av
uttrycker stark uppfattning instämmer helt eller till del.storen

instämmandeav påståendeTabell 67. Fördelning i efter olika grad frågaprocent i följande i 22: "Stödet
såtill med funktionshinder är i dag omfattande det inteatt är motiverat göraattpersoner pass

ytterligare satsningar

Instämmer helt 4.2

Instämmer till del 9.8stor

Instämmer till viss del 34.7

Instämmer inte alls 50.5

.7svar

fjärdeDet påståendet "Negativt bemötande förstärker funktionshindrad handi-en persons
kapp" avsåg reda på de iörfrågade kände till de faktorer kan orsaka eller för-att ta om som
stärka handikapp. miljörelateradeDen handikappsyn präglat tänkandet underett som se-

år väsentlig. Enligt denna handikapp inte någon egenskap hos denär enskildeär utannare
förhållande mellan skadan eller sjukdomen och omgivning. handikappEttett personers

uppkommer den omgivande miljön inte anpassad eller tillgänglig. gällerDet såvälärom
tillgänglighet fysiskai den miljön tillgängliga serviceåtgärder. Men handikapp kanettsom
också uppkomma eller förstärkas den enskilde fördomar, negativa attityder ochmötsom av

nedlåtande bemötande. Flera forskare har studerat det relativa handikappbegreppets be-ett
tydelse för bemötande SOU 1998:16. Kerr 1980 för minskat.ex. att ansvaret attanser
handikapp ligger på samhället. finnsDet också sedan länge kartlagt samband mellan in-ett
dividens uppfattning sig själv och omgivningens attityder. Om med funk-om en person
tionshinder för negativt bemötande påverkar detta hansutsätts eller hennesupprepat
uppfattning sig själv i negativ riktning.om

dettaPå påstående har majoriteten instämmande. detMen mellan 2% och i6%svarat är
de olika sektorerna inte alls instämmer i påståendet negativt bemötande förstärkerattsom
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mellan och bara till viss deldärtill kommer sedan 5% 13% vill in-handikapp. Och att
ansluter de sig till s.k. "medicinskt innebärpåståendet. Troligtvis synsätt"i ettstämma som

till individen. bland försäkringskassanshandikapp förläggs Det personalorsaken till äratt
eller till viss del instämmer i dettainte alls bara påstående.vi hittar flest 18% somsom

lägre.motsvarande andel eller någotsektorer 10%övrigaInom är
uppfattning i den här frågan visar, enligt vår mening,respondentemasResultatet attav

handikappbegreppet.till det miljörelaterade Vi tyckertillfrågade inte kännerflera de attav
hos de anställda effekterna funktions-finns kunskapviktigt detdet attär ettatt om aven

undanröj förändringar i den omgivandeoch i vissa fall miljön.kan mildrashinder as genom
individuellt. Generella insatser kan skapa bättre levnads-både generellt ochgällerDetta ex
individuella stödinsatser. Vi kan inte finnabehovet detvillkor och minska änannat attav

kompetensutveckling inom det här området.finns behovstortett av

påstående frågagrad instämmande i följande iefter olika 22:Tabell 68. Fördelning i procent av
funktionshindrad handikapp".förstärker"Negativt bemötande en persons

73.5 72.7Instämmer helt

14.2 17.4till delInstämmer stor

5.5del 5 4Instämmer till viss

3.6 1 7inte allsInstämmer

3.2E svar

och med funk-undersökningen mellan 91 96%visarSammantaget attatt anser personer
utbildning, sociala förmåner andra. Mellantill 69 ochtionshinder har rätt m.m. somsamma

funktionshindradebefogat dra ned stödet till ochtycker inte alls det77% är attatt personer
för lite.tycker samhälletmellan och 69%50 att satsar

dessa siffror viss Visserligen uttryckeruppfattning inger majoritetEnligt vår en oro. en
inställning till lika-rätt-principen. det ändåpositiv Men mellandem 20ärsvaratav som en

det befogat med nedskärningar och 27-48% tyckeroch tycker30% är stö-att attsomsom
helt, instämmer till del och instämmertillräckligt, dvs instämmer till vissdet är storsom

vi, de handikappolitiska målen, likarättstänkandet, människorätt-del. tyder påDet attanser
standardregler för tillförsäkra människor med funktionshindersprincipen och del-FN:s att

inte slagit igenom inom den offentligaaktighet och jämlikhet sektorn. harDetännu
betydelse för det bemötande funktionshindrade får igivetvis sina kontakter medpersoner

offentligamyndigheter och andra organ.
oroande också synpunkt.Resultaten De årens budgetsanering harär senasteur en annan

drabbat de människor funktionshinder elleri hög grad andra skäl varit beroendesom p.g.a.
stöd- och hjälpinsatser från det generella välfärdssystemet.olika Från generelltett settav

utgångsläge jämfört med de flesta andra människor hardåligt många funktionshindrade
situation. Samtidigt harfått den s.k. ekonomismen och utilitaris-ännu sämrepersoner en

fått breda sig på bekostnad den s.k. människovärdesprincipen, dvs. uppfatt-ut avmen
ningen alla människor har lika värde kön, ålder, hudfärg, nationalitet ochoavsettatt
funktionshinder. Människovärdesprincipen bildar hörnstenar i demokratisktetten av sam-

till utbildning, sociala förmåner,hälle hävdar allas lika tryggheträtt etc.som
finnsslutsats vi drar det tecken på negativa attityder bland delDen de till-är att en av

framgår ocksåfrågade i denna undersökning. del i de frågorna.Det öppnaav en av svaren
där vi också exempel på ochintresse för deMen värme,ser engagemang, omsorg personer

kommentarerna i absolut majoritet.Demöter. ärman

21;
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4.13 "fallaAtt mellan stolarna"

Vid analysen på de frågorna fråga 23-25 detöppna tydligt det förelågattav svaren ettvar
intressanta i materialet. Kommentarernas karaktär varierarmönster sinsemellan; någrapar

lyfter fram situationsspecifika förhållanden medan andra allmängiltiga orsaker.mer mer
Personalens beskrivningar sitt arbete med med funktionshinder varierande,ärav personer

antal framförde mycket likartade kommentarer. Personalensett stort intemen svar var en-
bart begränsade till kartläggning myndighetens huvuduppgift och målsättning, elleren av

beskrivning arbetsförhållanden, svårigheterna handlägga vissa ärenden, regelver-atten av
kets utformning och de svårigheter det leder till. innehöllDe också informationsom om
relationerna till andra myndigheter och offentliga information relationer tillorgan, om
överordnade, hel del attityder och värderingar funktionshindersamt ochen om personer
med funktionshinder. ochAtt respondenterna uppmärksammade ochvar en av en annan av
dessa aspekter inte Varje individ har tillgång till deloväntat. den totala informa-var en av

Åsikternastionsmängden och kan saker utifrån sitt perspektiv. samstämmighet böregetse
inte uppfattas slumpmässig. Men de kan inte heller uppfattas uttryck för någraettsom som
framträdande objektiva egenskaper hos den och den organisationen och den och den sek-

Åsikternas samstämmighet förstår personalens självuppfattning och förtorn. en gemensam
förståelse den organisationen och dess relation till omgivningen. Denna förståelseav egna

organisationen och dess roll verkligheten, samtidigt den innehållerrepresenterarav som
värderingar i hög grad formas komplicerad kommunikationsprocess därsom genom en
personalen inom specifik organisation uppfattar och förmedlar information hur denen om

och övriga organisationer fungerar.egna
Fråga handlar23 på funktionshindrade upplevelse derassom om synen attpersoners av

ärenden "faller mellan stolarna" valde alla kommentera.nästan kanMan urskiljaatt ett
tydligt i dessa ansvarsfördelningen mellanmönster olika offentligat.ex. att ärsvar, organ
otydligt. Resursbrist ofta anförd orsak till varförär personalen tror atten annan personer
med funktionshinder upplever deras ärenden faller mellan stolarna.att De två över-mest
gripande orsaker anförs ekonomin och regelverketsär utformning. När det gäller vilkasom

drabbas anförs med psykiska funktionshinder,mest medgrupper som personer personer
svårdefinierade funktionshinder och de inte kan tala för sig, alternativt inte har såsom som
starka företrädare. Genomgående har i skolorna framhållit elever med fysiska han-attman
dikapp rörelsehinder, synhandikapp, hörselhandikapp relativt litenär i jämfö-en grupp
relse med elever med olika medicinska handikapp MBD, DAMP, dyslexi,gruppen
allergier, autismliknande tillstånd, Aspergers syndrom och elever med socialagruppen
handikapp. Det också dessa sistnämndaär elever med medicinska och sociala han-grupper
dikapp tycks ha det svårast. Det sig här elevgrupperrör svårigheter ochstorasom om vars
behov många verksamma inom skolområdet inte eller förstår. Många de här elevernaser av
har heller inte fått någon diagnos vilket inte deras situation lättare.gör

hörDet till undantagen inte instämmer i ärenden falleratt mellan stolarna.att Denman
överväldigande majoriteten oberoende det sektor arbetar i de kän-säger attav som man- -

igen och instämmer i denna beskrivning. Det oftast från mindreär kommunerner personer
de ställer sig tveksammasäger eller har inteatt kommit i kontakt med denna proble-som

matik. Det skäl de anför personlig kännedom betyderär del iatt de mindre kommu-en
"De funktionshindrade och borär på mindre jag klarar sig bättre tacknerna. orter trorsom

kortare beslutsvägar och fungerande nätverk helhetssyn." De yrkesgruppersamtvare som
har kommenterat denna fråga dem från försäkringskassanmest är och socialtjänsten. Minst

har frågan kommenterats rektorerna. Svaren på denna fråga visar tydligt orsakernaav att
anförs strukturella; det sällan detär harär sådant handläggarensnämnts inställ-som som

ning o.d.
De inte instämmer i ärenden faller mellan stolarnaatt med undantag för dem frånsom -

små kommuner har tydlig benägenhet, det framgår nedan, subjektifieraen attsom- pro-
blemet, de tenderar förklara det med hänvisning till denatt funktionshindrade perso-

8—1S-5648
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med funktionshinderanhörigas förhållningssätt, intenens/dennes t.ex. attegna personer
meninginfonnation. Enligt vår tycks det finnaseller inte fönnårvill emotatt ta personer
fast gällandesjälva enbart administratörer regelsystem.verkar sig ettsom avsesom

Personalens förslag till lösningar4.l3.l

åtgärderna föreslås personalen för kunna und-återkommandeNågra de attmest avsomav
mellanstolarna" samarbete, samverkan myndigheter,"faller mellanvika ärenden äratt ge-

infonnation, sökanden skall insatt.ökad kompetens, tydligare Hurkassa, att varamensam
arbetsuppgifteroch varierar såväl mellanoch delarsamarbetar ett gemensamt ansvarman

personal ingått i studienFlertalet deninom kommunerna.kommunerna av som angavsom
bra, det finns också dearbetsfördelning inte fungerarsamarbete och äratt men som av

bor i små kommuner.uppfattning det.ex.motsatt som
undersökningsmaterialet kommunalanställd personalframgårSammantaget att anserav

utföras landstingsanställda och landstingsanställdarbetsuppgifter bordede utföratt avsom
kommunalanställd personal borde utföra.arbetsuppgifterutför Dettapersonal deatt som

försäkringskas-gäller mellangränsdragningsproblem.djupgående Detsammatyder på ett
bilaga där antal representativainom socialtjänst. Se Ioch handläggarehandläggare ettsans

återges.svar
riksdag och regering handikappolitiskapåtalat deharmångaDet antagnaär att avsom

förväntats grund den frag-genomslagskraft samhället hade påimålen inte fått den avsom
myndigheter och andra offentligaråder inombristande helhetssynmentering och or-som

med funktionshinder hänvisasuppmärksammad tendensocksåDet attär personerengan.
människor med funktionshinder.olika former för Denmyndigheter medtill olika av ansvar

fragmentering den statliga verksam-definition påFörvaltningspolitiska kommissionens av
följer nedan. "Fragmenteringmycket precist de kommentarerfångar påheten sättett som

olika verksarnhetsgrenar, tendens tillsammanhang mellanbrist påkan definieras ettsom
övergripande mål." Hänvisning tilltill helheten ochoförmågasplittring görsattsamt ense
regel undantaget inom välfärds-tendensESO-rapport änutgör snararesom numeraom en

enskild människas problemdet oklartallvarlig iakttagelsepolitiken: "En ärär att om en
myndigheter. egentligenbollas mellan olika Personerstolarna ellerfaller mellan som

hålls kvar i socialförsäkringen medindividinriktade socialtjänstenborde hanteras denav
samlas fall med arbetsmarknadsproblemdiagnoser. likartade mångahjälp diffusa På sättav

arbetsmarknadsmyndighetema."i stället för hoshos försäkringskassoma

på områdetsärskilt svårt i arbetet det härVad4.14 är

kartlades i fråga Bortfal-uppfattning det särskilt svårt i arbetet 24.Personalens ärom som
svarsalternativ. frekventade frågorna med fastalet något här på Detänär större mest svaret

anför, bristen påsvårigheterna i arbetet rektorema Detdet gäller ärnär mestresurser.som
inte räcka till. kommer frånfrekventa inom vårdsektom känslan Kravetär attsvaret av som

förstärkning arbetsstyrkan ellerbland personalen inom försäkringskassanmånga är av
fråga gäller orsakerna till varförarbetsmängden. Jämför också med 12minskning somav

instämmeri arbetet. så många 60% såupplever Det är ärattstor som ca sompressman
arbetsuppgifter tillkommer ständigt. aspektfallet bl.a. beroende på Enatt annan somnya

ansträngande svårt meddela föräldrar bar-framhållits arbetet kan psykisktär att attatt vara
stöd arbetebegåvningshandikappat, svårt meddela inget osv. Att medår attnet att ges,

framförallt där mämiiskor drabbatspsykiskt påfrestande käntmänniskor kan är avvara -
bild. bilaga där antalsjukdomar och bekräftar denna Seproblem eller ett repre-svaren-

sentativa återges.svar
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Övriga synpunkter4.15

Med fråga ville vi få respondenternas synpunkter25 på bemötandefrågan vi inte kun-som
fånga in i enkätens fasta svarsalternativ. betonarMånga det oerhört viktigt medärnat att
kunskap funktionshinder och hur bra bemötandet skall uppnås. Kompetens-ettmer om om

höjande åtgärder många måste. också mycketDet vanligt responden-ärett attses av som
skriver skall bemöta andra så själv vill bli bemött. flesta,Deterna att man som man

oberoende sektor, önskar Svaren på denna fråga på varia-öppnaav mera resurser. ger prov
positiva likvältionsrika synpunkter och negativa attityder och därför utgörsom som,

viktig läsning. bilagakommentarerna Se där antal representativaIII återges.etten svar
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SÄRSKILDA FRÅGOR5

frågorna 26-29

Inledning5.1

årens utveckling inom skolanDe har kännetecknats reformer lett framsenaste tillav som
förutökat kommunerna. Besluten ansvarsfördelning och ett nytt styrsystemansvar om ny

på skolområdet innebär kraftigt förändrade förutsättningar för skolanssammantaget ut-
veckling. Staten vad skolans arbete skall inriktas och leda till, samtidigtmotanger som

nå mål resursfördelning blivit lokal angelägenhet.vägarna att uppsatta samt en
villkoren och förutsättningarnaDe ställer krav på skolledarrollen. ledaAttstoranya en

lärande organisation skiljer sig från administrera traditionell förvaltnings-avsevärt att en
organisation. Rektors roll chef och ledare för den pedagogiskaär verksamheten.att vara

administrativa uppgifterMen och budgetansvar många gånger mycket rektors tid ochtar av
hindrar vederbörande från fungera fullt pedagogisk chef och arbetsledare.att ut som

dagI det självklart de flesta barn med funktionshinderär skall igå skolanatt tillsam-
med andra barn. finnsDet emellertid undersökningar tyder på det inteatt ärmans som

självklart dessa elever helt och hållet räknas in i Tendenser tillatt segregeradegruppen.
lösningar blir allt tydligare och bristen på god utbildning många elever medgör atten
funktionshinder riskerar slås redan under skoltiden. Får de inte god utbildningatt ef-ut en

sina förutsättningar och det stöd de behöver på grund sina funktionshinder, finnster detav
risk de kommer hamna i underläge och få besvärligarestor att situationattsom vuxna en

andra medborgare.många Skolan har i dag ekonomiskaän problem. Om elev krä-stora en
omfattande assistans kan skolan ibland ha svårt bistå med detta i den utsträckningattver

det skulle behövas. Specialundervisningen skall räcka till alltfler elever och läromedlen och
hjälpmedel lång tid få och inte alltid anpassade efter individuellatar är behov.att hän-Det
der elever med komplicerade funktionshinder hänvisas till andra skoloratt dem deän nor-
malt skulle ha gått i därför skolorna inte tillgängliga eller saknaratt är tillräcklig
specialistkompetens. händerDet också funktionshindrade elever, inteatt utveck-ärsom
lingsstörda, hänvisas till särskolan så länge har bättreän Sammantaget för-som resurser.
svårar detta funktionshindrade elevers möjligheter få valfrihet och undervisningatt
likvärdig med andra elever. Frågorna till skolledama har ställts denna bakgrund.mot

5.2 behovetOm förändringar i skolanav

Syftet med fråga 26 fastställa antal ramfaktorer. Vi villeatt detett krävdes för-vetavar om
ändringar och så fallet inom vilka områden. Som resultatet visar majo-om var anser en- -
ritet de skolledare det behövs bättre och kompetenssvarat, att förav som attresurser
åstadkomma förändring för förbättra möjligheterna för funktionshindradeatt elever ien
skolan.
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på fråga endast till personal inom skolan: "l vilkenställdefter 26iFördelning procentTabell 69. svar
områdenpå följande inom den/de skolor därförändringarkrävsDu detutsträckning attanser

få likvärdig undervisning med andraskallfunktionshinderför elever medverkar,Du att en
elever".

18.6 2.6 10018.7 60.1Lokalanpassning

29.0 2.6 10015.0 53.4Assistenthjälp

3.1 1OO13.665.417.9Hjälpmedel

3.8 10018.561.116.6Läromedel

5.1 2.2 10040.252.4Ekonomiska resurser
2.2 10063.2 3.331.2Kompetens

skolans ekonomiskadet gällerförändring krävs när52%Det storattär resurser.angersom
det gäller skolperso-förändring krävsandelenhög närocksåDet att storär angersomen

elever, Medan detför denna 31%.behoventillgodoseför ärnalens kompetens att grupp av
gällerdet lokalanpassning iförändring krävsrektorema närbara 19% att storansersomav

undervisning med andra ele-skall få likvärdigfunktionshindermedför eleverskolan att en
hjälpmedelssidan. 17%förändring krävs Det är18%Det att storär sommenarsomver.

elever med funktionshinderläromedel fördet gällerkrävsförändring när attatt storanger
förändringelever. 15%med andra Detundervisninglikvärdig är att storskall få som anger

assistenthjälp.gällerdetkrävs när
ekonomiska förfå bättreskolan måstepådetVi kan inte sätt än attattannat resurserse

i undervisningen.får det stöd de behöverfunktionshindrade eleverattgarantera

Om5.3 resurser

funktionshindermed drabbas ieleverriktigtvi undersöka det detvillefrågaI 27 är attom
framgårnedskärningar. rektorernasSomicke-funktionshindrade elevergradhögre än avav

funktionshindrade elever har minskat 23%tillbedömerflerdet attär resursernasomsvar
emellertid i för-41%har ökat Flertaletde l 8%.de attattän resursernaangersom anger

oförändrade.för andra elevertillhållande ärresurserna

frågapå ställd endast till personal inom skolan: "Harefter 27Fördelning i procentTabell 70 svar
årenfunktionshinder under de 5 ökat,med senasteför undervisning eleveravresurserna

förhållande förtill hur andra elever utvecklatsoförändrade, ieller är deminskat resurserna
period.under samma

j13.9 3.7

förvånande. Vi hade möjligenkanskedessa resultat någotmeningEnligt vår väntatär oss
minskande för eleverskulle pekat påtillfrågade skolledamadeflerännuatt resurserav

undersökningar vi läst har just fram-visavi andra elever. Mångafunktionshindermed som
emellan i de besparingarbehov fått sittamed särskildaeleverhållit det äratt som ge-som

oftadet saknas samladi Bilden skolan 1996konstaterarSkolverketnomförts. attt.ex. enav
funktionshinder. Elever med behovmedåtgärdsprogram för eleverochdokumentation av

till skolan skärs ned. något äldreIdessutomsärskilt stöd närutsattaär extra enresurserna
handikappråd går alla barn med1993dåvarande Statensframhåller attrapport numera

delta i skolarbetet andra barn.skolor, långtifrån alla kanvanligafunktionshinder i sommen
brist anpassning,funktionsnedsättning, på hjälp-ofta inte derashindrenDe utanärstörsta

läroböcker och lämpligapersonal. fattas bra arbets-och kompetent Detläroböckermedel,
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redskap för bammånga med funktionshinder. Synskadade barn råkar exempelvis ofta förut
få lärobokpå på kassett tills klassenvänta redanatt har arbetat färdigtresten med bo-en av

ken. Undersökningen visar bl.a. det finns klar tendens bristenatt på ekonomiskaatten re-
undergräver den handikappade elevens speciella situation.surser

5.4 Om inställningen till ha elever med funktionshinder iatt

klassen

frågaI denna fråga har vi velat28 undersöka hur uppfattar effekterna blir, detatt närman
finns elever med funktionshinder i vanlig klass. skolledarnaHur på principenen ser om en
skola för alla Frågan ställdes följandepå vis: finns"Det olika uppfattningar vilkaom
effekterna blir det finns elever med funktionshinder i klass.när I vilken utsträckningen

detta medför.."Du Därefter formulerades tio olika alternativatt respondenten ianser som
varierande grad kunde instämma eller helt avstånd från.ta

Vi fråganställde bl.a. bakgrunden det börjar höjas förmot svårt funk-att röster attav
tionshindrade elever borde sammanföras i särskilda klasser eller specialskolor för på detatt

få bättre Vi har också tidigaresättet, antar sett, nämnts, överström-man, resurser. som en
ning elever till särskolan. Vi det här oroande utveckling.är Måletatt "en skolaav anser en
för alla" måste enligt vår mening stå fast. Om samhälle utvecklas integrationett ellermot
segregation visar främstsig i hur det behandlar de medborgare, har svårast kommaattsom
till sin och vilkas möjligheter beroende det stöd derätt kan få frånär samhället hel-av som
het.

tabellen nedan visas fördelningenI beträffande hur bedömer effekten attav svar man av
undervisa funktionshindrade elever tillsammans med andra elever. Svaren visar mycket
otvetydigt detta bedöms generellt för alla elever.att som gynnsam

hälften rektorernaDrygt ansåg fick förbättrad undervisningsmetodik iattav man en
mycket hög eller ganska hög utsträckning det fanns funktionshindrade elever i klassen.om
På frågan det förhållandet också ökad pedagogisk kompetens så mångaom ger svarar som
66% så fallet i mycket hög eller ganska hög utsträckning. Såär svarade ocksåatt 71% av
rektorerna fråganpå detta skulle medföra förbättrad självkänsla hos funktionshindradeom
elever. På frågan funktionshindrade elever bidrog till bättre klimat klassrummetiom svarar

fallet61% så i mycket hög eller ganska hög utsträckning.är Om dettaatt ökad toleransger
bland eleverna så många 89% rektorerna så fallet i mycket hög ellerärattsvarar som av
ganska hög utsträckning. det skulleAtt förbättrade skolprestationer hos funktionshind-ge
rade elever det bara något hälften rektorernaär än så fallet i mycketärattmer av som anser
hög eller ganska hög utsträckning, och bara 2% rektorerna i utsträckningav anser samma

fördomarna befästs och förstärks funktionshindrade elever skulle undervisasatt till-om
med andra elever. fråganPå sådana förhållanden försämrade resultat hossammans om ger

elever har lätt för lära det barasig 5% så falletär iatt mycket högärattsom som anser
eller ganska hög utsträckning medan hela 65% det orsakar arbetsbelastningatt storanser
för lärarna. Däremot det väldigt få instämmer iär det skulle leda till det blir föratt attsom
många klassrummet.ivuxna

Inställningen till ha funktionshindrade elever i skolan måste således överlag ses som po-
sitiv. baraDet 5% rektorerna detta skulle hindraär eller påatt sättannatav som anser vara
negativt för de andra elevernas möjligheter till sig undervisningen. allra flestaDeatt ta an-

också med funktionshindrade elever inverkarumgänge positivtatt på attitydema.ser
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på fråga till personal inom skolan:efter 28 ställd endast "Det finnsiFördelning procentTabell 71 svar
finns med funktionshinderivilka effekterna blir när det eleveruppfattningarolika enom

medför..."Du dettautsträckningI vilken attklass. anser
litenhög lganska hög lganska .inte ;Ejl mycket : .1utsträckning utsträckning .SUMMA Nallsutsträckning svar- . .

undervisnings-...förbättrad 473 35.5 53 100 24154 4.4
metodik

°mPete5-uökad Peda9°9i$k 24155.9 24.8 6.3 3.0 10010.0
lärarehos

självkänsla hOS...förbättrad 3.1 24151 19.5 6.7 100125
funktionshindermedelever

30.3 3.5 100 24152.9 5.77.7i klassrummet...bättre klimat

2417.9 3.3 10025.4 63.4bland eleverna...ökad tolerans

funktionshindermedelever...att 43 24149.7 208 107 10050
skolprestationerförbättrar sina

befästs ochfördomar...att 32A 027 34 24115 100
förstärks

hos eleverskolresultaten...att
för lärahar lätt attsom

241eftersom läraren 4.0 45.0 47.6 2.7 100försämras
måste tidmycketavsätta

funktionshindermedelever
i3.3 24151.6 29.4 2.6 10013.2för lärarearbetsbelastning...stor

många iblir fördet...att vuxna 329 597 27 100 241415
klassrummet

kunskapbehovetOm5.5 m.m.av

för pedagogik utifrån denförutsättningar föreliggerfrågaSyftet med 29 är att ense om
de enskilda elevernas behovoch gradenbehov.funktionshindrade elevens Arten ärav

påverkar ofta inte skolsituationen särskiltfunktionshinderoch lättaresjälvfallet skiftande,
mycket.

eller har begränsade kunskaper och färdig-de saknarrektorernadelEn attstor uppgerav
funktionshindrade elever. femtedel direkt nej påför Enskolgångenheter ledaatt svarar

ytterligarefärdigheter behövs. Och 56%kunskaper ochde har defrågan säger attsomom
del.och färdigheter till visssådana kunskaperde bara har

frågapåefter 29 ställd endast till personal inom skolan:Fördelning iTabell 72 procent svar
förkunskaper och färdigheter krävs kunna underDu har de att"Anser Du att som

sig i behovfjärdedelar rektorernasammanlagt drygtdessaDet atttre menar varaav avsom
funktionshinder. demkunskap specifika 75%först och främstärveta av somommera om,

sådant. dem behöverde behöver Mångakunskap anförhar otillräcklig att veta mer om av
kan få informationundervisningsmetodik 56%,också veta om var man mermer om

Minst behov verkar finnaslagstiftning utanför skolområdet 42%.och52%, annanom
bara dem har behovdet regelverket. 22%angående kunskaper Det: är av som avom egna

det regelverket.de behöverkunskap,ytterligare att veta om egnasom anger mer
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på fråga till personal inom skolan:ställd endastefter 29Fördelning i procentTabell 73 svar
Frågan endast till dem "Nej"om". ställd svaratbehövaskulle Du veta"Vad sommer

på frågan tabell 104redovisas iviss del"eller "Till som
iBehöver"Biéhfiyer SUMMA Ne veta/merveta merx. , i

74.6 100 18125.4funktionshinderSpecifika

22.1 100 18177.9regelverketDet egna
181utanför skol-lagstiftningAnnan 42.4 100575

området

55.6 100 18144.4Undervisningsmetodik

51.9 100 18148.1informationkanVar merman

föruppfattning på stödet eleverskolledama tyder enligt vårtillfrågornaResultaten attav
övergripande målforrnuleringarotillräckligt.i skolarbetet Defunktionshindermed är som

för elever medinte tillräckligaverksamhet tycksskolans värnaskall attstyra omvara
besparingar itydligare i tider då skolorna måstesigvisarfunktionshinder. göraDetta ännu

funktionshinder har särskilda behovelever medtroligt ocksåverksamhet. Detsin är att som
till, ökar iFler elever kommer klassernavid besparingar.i klämkommerstödinsatserav

budget viktigNeddragningar i skolansräcker inte.speciallärartjänsternastorlek och är en
i skolan.utifrån neddragningar Enförklaras barakan inteproblemenfaktor av resursermen

behov och vilka insatserdessa eleverskunskapenfaktorbetydelsefull är att omomannan
bland rektorerna.ökabehöverbehöverochkan görassom
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Slutord

med funktionshind-dels personalensi denna studie,grundenutgjorthar möteTvå teman
arbetsförhållanden, resursbristkan påverkasdettadels hurrade etc.möte avpersoner,

utfördautgångspunkt i den undersökningen.medpersonliga reflektionerfölj någraNedan er

andredenAtt möta

och klienten inte jämbör-mellan tjänstemännenrelationenklar ärmåsteMan över attvara
informell maktposition. Klien-formell ochgrundad påharTjänstemännendig. övertag,ett

problemformuleringsföreträde det gällerharhjälpsökande. Tjänstemännen när attärten
sin grund i de känslorhar ocksåoch behov. Overtagetlivssituationklientensdefiniera av

med människorarbetarklienten. Eftersomfinns hosoftaochoch skamskuld sommansom
från början in-finns det redanvårdensocialtjänst,försäkringskassan,beroendeär enav

Personalen i grunden ocksåreflekteramåsterelationen äri över.byggd obalans mansom
de valt; deras beroendedet yrkeklienter/patienter/elever ärsinaberoende menp.g.a.av

individoberoende.alltframförochfrånbortselättare att
sig älv.uppfattningklientens/patientens/elevens DetpåverkarattityderPersonalens om

läggeri andrassjälva DettaVimed även ögon. etthandlar möteett ser ossannan.enom
vårdpersonalens, skolpersona-Handläggarens,personalen.påutomordentligt stort ansvar

funktionshindermedgenomslagskraft påstarkmyckethaattityder kanlens personeren
negativväldigt viktiga kontakter. Attkontakter ochhandlar mötadetdärför tätaatt enom

professionellden frånmed, intelevagårpå mötafrån någonattityd attattgatan enmen
beroendemyndighetsföreträdare är av.mansom

patienten/klienten/eleven bilderpå inteuppmärksammåstePersonalen att avgevara
attityder intesjälvkänslan. Negativa gårnedbrytande påverkakansjälv atthenne som

arbetevårdpersonalens, skolpersonalenshandläggarens,och färgardärfinnsdölj De soma.
fråndessutom kommerfunktionshinder. Denhartill denriktar sig ett annatett somsom

hanterliga.omfattande förblir för Iattitydernegativaland kan attmötas vara un-somav
språksvårigheter och kultu-föreställningenharrelativt mångaframgårdersökningen attatt

och i de frågorna finnstill missnöjeorsakenvissa fallskillnader i öppnarella ettär par
till invandrare. Handläggningnegativa attityderväldigtuttryckerkommentarer ettavsom

bildar sig klientens beteendebedömarenuppfattningdenbl.a. påärende bygger omsom
tillhör olika kulturer ochmissuppfattningarrisk förfinnsberättelse.och Det när parterna

och personalen kanreferenser Hosenligt sinasakeroch bedömeruttalar sig normer.egna
kring klientens nationalitet.fördomar Dessagrundutvecklas påföreställningar egnaav

attityden redan innande färgareller negativa,positivakanmeningarförutfattade menvara
beroendesituation ochihjälpsökandeklienten Attmed är attägtmötet envaravararum.

"svaghetsförklaring".avgivitupplevaskan lätt att enmansom
förändrade livsvillkorvårai sin betraktelseframhåller1998 mötenöver attTengström
i krympande värld och videl livetfrämmande kulturerfrånmed människor attär enaven

konstruktivt kan hantera dessainsikter påsådanabörja förvärva sättdärför måste ettatt
den andre, tillinsikter förskaffa sigbehovet mötaDetta attattmöten. somresonemang -

med från andra kulturer,baraannorlunda gäller intedefinition justsin mötetär personer- Ävenfunktionshinder. de kanmedmedappliceras påkan lika mötetgärnautan personer
lätt och ingenting själv-värld där ingenting gårvärld;från ärverka komma annan enen
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klart. kommentarer framgår ocksåI det svårt förstå med funktionshinderäratt att personer
därför deras livsvillkor så annorlunda. slutsatsEn måste utbildadäratt och insikts-attvara
full personal förmåste lagstiftning, handikappolitik ochär FN:s standardreglerett att skall
bli i praktiken.omsatta

Stöd och service till med funktionshinder ligger på offentligt organiserad verk-personer
samhet vilket bl.a. innebär personalens värderingar skall ha underordnad betydelseatt i
förhållande till yrkesrollens krav på professionell behandling. Till skillnad från iomsorg en
informell individrelation handlar det formell relation mellan individ i yrkesrollom en en en

för myndighet och individ i egenskap patient/klient/elev.representantsom en en av
Hjälp/stöd/vård organiserad verksamhet och den behövande förutsättsär känna tillatten
sina rättigheter han söker älp/stöd/vård. Kontakten med klienten/patientennär formali-är
serad och han/hon föremål för åtgärder i enlighet med de regler gäller för myndighe-som
ten.

Regelverkets betydelse

Många har i kommentarerna framhållit regelverkets betydelse hinder och gränssättare.som
följer bara regler. byråkratiskaMan Den logiken på och vis tvingande förär såvälsätt

mänskligt tänkande mänskligt handlande. Som enskild handläggare i byråkratisktettsom
uppbyggt undandrakan inte sig vissa konsekvenser. Man måste följa organisa-system man

Åtionens regler. andra sidan finns inga regler kan appliceras direkt. handlarDetsom om
tillämpning lagstiftning, bedömningar och uttolkningar.av om

Handläggarens beslut bygger på professionell bedömning. begreppetI professionellen
bedömning inryms också subjektiva element. Vad beträffar arbetet med andra människor

det inte sällan konflikter, slitningaruppstår och irritationer. känslorDe och handlings-
impulser, kort det intryck erfaren handläggare får sin klient självklartsagt är ävenen av

för mängd kunskaperuttryck andra liknande klienter eller situationer. Dessa känsloren om
och subjektiva ochhandlingsimpulser inte reducerbara formellti regelverkär deett men
färgar likväl och eventuellt också utfallet ärendet.mötet av

Enligt Lipsky 1980 kan byråkratiskt arbete aldrig bli hårtså regelstyrt tjänstemän-att
bara tillämpar regler. Tolkningen kan aldrig komma ifrån. Lipsky karaktäriserarnen man

vissa serviceorganisationer "street-level-bureaucracies" gatunivåbyråkratier. Hansom -
karaktäristiskt för dessa yrkesgrupper de enligt den formella organisationenatt är attmenar

har underordnad ställning, i själva verket ändå deras reella inflytandeär överen men ar-
betsuppgiften betydande. arbeteEtt med klienter, baserat på ingående personlig kontakt,en
kan inte och kontrolleras med sedvanliga administrativa kontrollinstrument. Lipskystyras

detta leder till klientarbetet undandrar sig den formella styrningenatt ochattanser att
tjänstemännen istället kan innehåll och inriktning i sitt arbete efteravgöra eget gott-
finnande. kan på visLärare ha reellt inflytande arbetsuppgiften.sägas ett stort översamma

Kanske regelverkets ofullkomlighet till viss del beroende denär skall tillämpaav som
det, eller exakt, graden brister i regelverket beror på dem skall tolka och admi-mer av som
nistrera det. Ett regelverk kan tjäna skydd kritik. regelverkEtt kan användas påmot ettsom

eller mindre prövande, undersökande mindre kommunerAtt inte harsätt.mer samma pro-
blem kommuner med inkongruenta regelverk samordningenstörre mellan olikasom or--

och fungerarmyndigheter tillfredsställande pekar på andra komponenter spelarattgan -
roll.
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Resursbrist

Generellt kan dåligt bemötande kan ha två orsaker: grund kansäga attsett man en vara ne-
gativa attityder grund kan otillräckliga spelDet kan iakttaen annan vara resurser. som man
kring arbetet med påfrestande förPettersson 1991, båda särskiltär parter,pengar, menar

hårda. Och kanrestriktionema det med tiden leda till cynism och klientñentlighetärom
handläggare enbart sysslar med dessa problem.hos som

Förutsättningar för den offentliga produktionen tjänster har ändrats radikalt under deav
åren avtagande ekonomisk tillväxt, ñnansieringsproblem med minskadesenaste stats--

bidrag och för skattehöjningar. flesta kommunerDe och landsting har dennastopp mot
bakgrund rad strategier: anställningsstopp, ökad användningprövat entreprenörer,en av

avreglering, bolagisering och inte minstprivatisering, interna organisationsförändringar. På
håll idag former för lokalt politiskt och administrativtmånga beslutsfattandeprövas nya

produktion tjänster. Med köp-och-sälj verkar bokföringenoch många gånger bli-systemav
kvaliteten på den service Fokusviktigare ligger på kostnader ochän är satt attman ge.

kostnadsställen och ingen vill kostnaden skall komma på den enheten, sektorn. Detatt egna
grund och botten inte ärenden bollas vidare kostnader,i respondentär utan ut-som som en

tryckte saken.
särskilt för bollande med psykiska funktionshinder.En ärär utsatt personergrupp som

förhållande har påpekatstyder bl.a. på många gånger, nämligen inten-Detta ett attsom
psykiatrireforrnen i många kommunertionerna bakom den antingen har påsenaste stannat

eller bristerna i verksamheten påtagliga. Reforrnen förutsatte den medi-ärpapperet att att
fortfarande landstingets skulle fungeracinska vård fullt och begreppetär ut attsom ansvar

färdigbehandlad" alltid skulle ha strikt medicinsk"medicinskt definition. betonarNuen
de ekonomiska motiven har betydelserespondenter så i bedömningenmånga iatt storen

leder"färdigbehandlad patient" det till oacceptabla förhållanden.vad attsom anses vara
och förändringari tider snabba dramatiska den svenska välfärdsmodellenDet är av av

mellandiskussion, analys och forskning myndighet och medborgare behö-mötetomsom
har, maktutredningen framhållit,fördjupas. åren präglatsDe senaste som avver en succes-

medborgare. barasiv urholkning begreppet handlar inte övergången frånDet ettav om
samhällsorienterat till individinriktat medborgarbegrepp. allt fler tidensIett strömmarav
blir inte längre medborgare kund i samhälleligt serviceutbud.medborgaren utan ett

Kvalitet i offentlig verksamhet för såväl personal brukare beroende sådanaärsom av- -
organisation, personalens förhållningssätt tillförhållanden sitt arbete, till det hand-som

lingsutrymme personalen Till del emellertid dessa förhållanden istor styrssom ges m.m.
Ävensin verksamhetens ekonomiska förändringar kan genomföras inomtur ramar.av om

existerande kan de flestabudgetram, så många förbättringar kräver kost-attvara ense om
nadsökningar.

exempel hur resursbristen slår hårtEtt på skolans svårigheter stöd till eleverär att ge
med särskilda behov. Tideman 1997 har i sin forskningsrapport-om utvecklingsstörda

i Hallands län kunnat förklara den kraftigabarn ökningen antalet elever i särskolanav un-
der perioden med den försämrade ekonomin1990-1995 i samband med kommunalise-
ringen. Efter kommunövertagandet skedde kraftig ökning antalet inskrivna elever ien av
särskolan. hela Sverige har antalet elever i den obligatoriska särskolanI ökat med 16%

undervisningsfonnperiod. ökat kraftigast den s.k. individuellaDen integre-ärsomsamma
periodenringen under ökat med 158%. Kommunaliseringen särskolan skeddesom av un-
kraftiga nedskärningar.der period med Besparingama har drabbat skolan särskilt svårt.en

bland till längre fårhar lett elever inte den hjälp och det stödDetta tidi-annat att som man
fått via den ordinarie verksamheten. få sina behov tillgodoseddaFör tvingas deatt att,gare
eller mindre sin vilja, söka insatser särskolan. Med andra ord har särskole-motmer genom

verksamheten i allt högre utsträckning med lättare, diffusa diagno-använts av personer mer
enligt Tideman inte hör till kategorin psykiska funktionshinder, just på grundser som av
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ordinarie skolan och tendens omdeñniera behovenbesparingar i den så deatt atten passar
gäller för särskolan.in i det regelsystem som

antalet speciallärare minskat fjärdedel.Tideman visar med Nedskämingaratt en av spe-
grundskolan innebärcialundervisningen i det svårare för elever få hjälp idagäratt att än

fårtidigare, färre barn de idag den hjälp de önskar. Mindre specialundervis-attanser som
färre grupptimmar och klasser har inneburit klar försämringning, förstörre svagpreste-en

har fått handrande elever. Särskolan de elever grundskolan misslyckas medta om som
huvudsakliga förklaringen till denna utvecklingresursbrist. Den enligt Tidemanärp.g.a.

kommunal verksamhet. viktigt inte dra alltförnedskärningar i Det generella slutsatserär att
endast baseras på förhållanden i län.studien eftersom den ettav

Samordning

fungerande ansvarsfördelning mellan landsting och kommun förutsättningvälEn ärstat, en
funktionshinderbemötande med skall bli bättre. kunna föreslåför För attatt personerav

börsyfte förbättra samverkan analysera de förändringaråtgärder i skettstoraatt man som
sektorn och konsekvenserna utgiftsminskningama underinom den offentliga de senasteav

kommuner och landsting de ekonomiskaFaktum idag saknar många medelåren. är att som
kunna uppfylla sina åtaganden inom vård, och skola. Uppfatt-avgörande förär att omsorg

mellan landstingenbättre fungerande samspel och kom-ningen det behövs ett staten,att
de sektorer ingår i undersökningen.personalen inom alladelas somavmunerna

verklig samverkansamarbete kännetecknas frågorfungerandeEtt av om gemensamma
och information.lösningar på problem och inte påoch Dess-att ta emotgegemensamma

låt-gå-mentalitet infinner sig.systematiseras så inte Samarbetetbör samarbetet attutom en
resultaten i denna döma har det framkommitför allaviktigt Av attär parter. rapport att

upplever de emellanåt behöver försvara sina behovs-och rektorerhandläggare även att
både från med funktionshinder derasoförståelse ochbedömningar. De möter personer an-

nödvändigt och det samarbetetmed varandra måste fortgå.höriga. samarbetaAtt är
sektorerna olika och målen för de olika verksamheterna ocksåRollema inom de olika är är

och de olika mekanismer verksamheten och demolika. lyfta fram målenAtt görastyrsom
därför nödvändigt.personalen inom de olika sektorernamedvetna för är

funktionshinder de facto fördelat olikaför stöd till med på huvud-Ansvaret ärpersoner
omfattning huvudansvaret för insatsernahar i allt samordnas,Kommunerna störremän. att

föroch arbetsförmedling betydelsefulla den enskildes vård, rehabi-landsting ärävenmen
arbete. förutsättning för fungerandelitering och möjlighet till En samverkan godaären

villkoren förkunskaper hos varje tjänsteman de generella med funktionshin-om personer
der och de olika myndigheternas mål och ansvarsområden. På grund bland annatav en
krympande budget har benägenheten hos olika huvudmän skjuta påöveratt ansvaret var-

enkätsvaren i föreliggandeandra ökat tendens omvittnas i undersökning. För attsomen-
skall existera delsfungerande samarbete måste tydliga för allaansvarsgränsema görasett

krävs analys och kartläggning de mekanismer iinblandade Dels självaparter. syste-en av
till sådan handläggning leder till"tvingar" tjänstemärmen ären-typ attmet en av somsom

sociologisk förklaring idén tjänstemännen ellerden bollas vidare. Som mindreär att mer
för de vill för kostnader helt förkastlig.godtyckligt skickar ärenden vidare bara inte ståatt

funktionshindermed medarbetaAtt personer

sitt arbete med funktionshindradeRespondentemas helhetsintryck inte ode-ärav personer
stimulerande, vi behövs och vi fyller funktion de.lat positivt. Arbetet Menär sägeren ar-

får i fall ingen från överordnade i sin oftabetet stressigt, de många inteär turrespons som
verksan1heten. saknas ofta för tillmötesgå behoven, och kaninsatta i Detär attresurser man



127

försökerkänna alla lasta till någon Resursbristen framförs ocksåöveratt ansvaret arman.
hinder för kompetensutveckling. alltid ha för litet tid ochAtt inte räcka tillett att ärsom

dåliga förutsättningar för arbetet. Reglerna bör flexibla tycker några. Och ettvara mer
önskemål för fram Verksamheten det skall finnas utbildning, bättreär attsom man om mer

liksomsamordning och handläggare bör få tid för följaatt attmera resurser, man som mer
och upprätthållaVerksamheten, besöka kontakt med funktionshindrade klienter.upp

allt kom fram i enkätennegativt tidsbrist, dåliga arbetsförhållandenTrots ochsom om
bristfälliga kunskaper ansåg alla de i sitt arbete bemötande, godnästan att ett gottgav ser-
vice, både på de standardiserade frågornaMen och de frå-etc. öppnaomsorg, av svaren

framgår det finns personal liten andel samtliga haränatt svaratgorna om av som som en- -
med funktionshinderpå eller deras anhöriga inte medöverensstämmerpersonersyn som

lagstiftning ligger till grund för samhälletsden stöd och service för medsom personer
funktionshinder. milj handikappbegreppet, likavälDet lika-rättighets-som

grundkvalifikation förtänkandet borde huvud utreda, informera, be-överatt tagetvara en
funktionshinder.och undervisa medhandla personer

finns inneboende hederlighet i saklig, har Berthold Brecht påpekat,Det ochatten vara
tänka på arbetar med människor i behovdet kan stöd och service.värt närattvara man av

funktionshinder; ingen förhar råkat få detta rår och det kan lika drabbaDe gärnaett vem
arbetar funktionshinderhelst. med med skall haIngen dåligt samvetesom personersom

ha funktionshinder.själv inte något Det handlar inte tycka syndöver att attom om, men
heller ned på någon för denne behöver stöd ochinte service. bemö-Ettatt att gottseom

respektfullt bemötande, förvisso dentande med distans yrkesroll kräverär ett som en men
inkännande livserfarenheten människor utifrånockså med det insikten livetattsom ger oss

alla till viss ödmjukhet.sårbart och bjuderär en





129

Litteraturreferenser

Abrahamsson, 1993K. Medborgaren isamhällsdialogen. Om kunskapssyn, byråkrati och
välfärd. Publica Stockholm.

ÖversynArbetsmarknadsdepartementet. reglerna för utbildningsbidrag vidav
arbetsmarknadsutbildning och yrkesinriktad rehabilitering Ds 1992:66.m.m.

Öyvind,Bastöe P. Dahl, K. 1996. Organisationsutveckling ojfentligi verksamhet.
Studentlitteratur, Lund.

Berglind, Kristenson,H. P-O. red 1991 Socialt arbete utveckling. Allmännai
Förlaget, Stockholm.

Börjeson, B. Mether, C. red 1989 Det goda Utvecklingmötet. av
forskningsprogrammet, relationen mellan socialarbetare och klient .
Delegationen för socialforskning.

Ekholm, M. 1994 Försäkringskassan utveckling.i En granskning decenniumsettav
utvecklingsprojekt. RFV, Stockholm.

Ellström, P-E. Kock, H. Kompetensutveckling oflentlig verksamhet.i Ds 1993:65,
Civildepartementet.

Eriksson, Björn. 1998 "Handlingar och utfall. En diskussion samhandlingslogiker" iav
Sociologisk Forskning, nr.1, 1998.

Eriksson, Bodil Från1995 till socialt förändringsarbete analys villkor föromsorg en av-
stödgruppsarbete. Stockholm.

Eriksson, Håkan. Bryt tabu de svagbegåvade 25 folket har för lågprocentom av
intelligens för dagens skola och arbetsmarknad" i Dagens Nyheter 97-05-25.

F BehovsbedömningN, G. 1994 social hemtjänst. Trollhättan,i Synes Tryck.emow,
Förvaltningslagen 1987
Gabrielsson, Britt m.fl.Ing 1988 God vård god ekonomi. Vård Högskolan i Göteborg.är
Gustafsson, Ch., Hallefors, Mollberg,H., Th. 1995 Att arbetsledare gruppbostadivara

för med utvecklingsstörning fråga låta sigpersoner att styras.en om-
Conator Förlag.

Gustafsson, G. red 1993 Demokrati förändring. Svenska kommuneri och landsting deti
lokala välfärdssamhället. Statsvetenskapliga institutionen, Umeå Universitet.

Hansson, Martinsson,J-I, 1994 Verksamhetsmål och nyckeltal. Kommunlitteratur.
Iseskog, T. 1991 Arbetsgivarnas rehabiliteringsansvar. Allmänna Förlaget, Stockholm.
Jacobsson, redB. 1994 Organisationsexperimentet kommuner ochi landsting. Nerenius

Santérus Förlag, Stockholm.
J Håkan 1989 Att eller god Studentlitteratur,göra Lund.nyttaenner, vara
Johansson, 1993A. Varje människa värd lyssna på. Socialsekreterareär berättar.att

Stockholm.
Johansson, Roine. 1992 Vid byråkratins handlingsjrihetensOmgränser. organisatoriska

begränsningar klientorienterat arbete.i Arkiv Förlag, Lund.
Karlsson, Gunzel,H. 1992M. helt livEtt förändring. Karlskrona.i
Kebbon, m.fl.L. 1992 Kom-ut-projektet. Utvärdering kommunaliseringav av omsorger

utvecklingsstörda. Centrum för Handikappforskning Uppsala.om ,Körge, Holmberg,H., R. Abrahamsson, K. 1994. På jakt efter serviceprofilen En
kartläggning servicemätningar försäkringskassaninom år 1988-1992.av
RFV, Stockholm.

9-18-5648



130

undersökningVårt empirisk någraKonstantin. 1992 Företag. EnLampou, av
självuppfattningar och identiteter. Uppsala Universitet,organisatoriska

Institutionen.Företagsekonomiska
valfrihetSjälvbestämmande, och samtyckeAnn-Charlotte 1996Landelius, inom

Förlag. Stockholm.socialtjänsten. NS
Öppna information ochförvaltningen bättreEn1984L. service iLarsson, rapport om

Stockholm.Demokratiutredningen,och landsting.kommuner
studie bland äldre, anställdaperspektiv och1996 HemtjänstenLarsson, P. tre enur -

Karlstad.Högskolan iledning.
Yrkesrollen. Folksam, Stockholm.Framtiden VärldenMaud red 1994.Lindeberg,

Handikapp, Rehabilitering. Nyköping.Rudolfsson, Etik,1994Lindehag, A-G A.
Dilemmas of the Individual PublicStreet-LevelMichael. Bureaucracy.Lipsky, 1980 in

Russel Foundation.York: SageNewServices.
KommunförbundetkommunenTideman, 1991 NärM.L-ELorentzson, över.tar

Halland.
lärarutbildningHögskolan for i Stockholm,Forskning lärare.Lundman, 1981Lars om

Pedagogik.Institutionen för
Socialbehavioristisk ståndpunkt.och Samhället frånMedvetandet, JagetMead, 1976G.H

forlag.Argos
ofSocio-Legal Studies the deathDeath. BrainLegislatingMichailakis, 1995D

Upsaliensis. Almqvist WiksellSweden. UniversitatisActaControversy in
International.

be Equalised" in Disabiliythe thingOppertunity"WhenMichailakis, 1997D to
Vol. 1997.12, No.Society,
Nyheter 97-09-04.Pennlöv, Jan. Dagens

Berglind,och klientarbete" i H.organisation"Människosyn,Ulla. 1991Pettersson,
Allmänna Förlaget,utveckling.Socialt arbeteredKristenson, P-O. i

Stockholm.
1990/91Proposition 17

praktik.Idé, Corona.Boken1996Hill, teori,Rabe, T. A. integrering.om
Årsredovisning Stockholm.budgetåret 1997.Socialförsäkringen.1997RFV

rehabiliteringsverksamhet.försäkringskassans RRVOmåterupprätta.1994 AttRRV
1994:18.

kompetensutveckling. studie olikatill EnAnställdas möjligheter1991Rönnqvist, D. av
i Linköping.sjukvården. Universitetetpersoanalkategorier inom

politisk fidga. Wigforss Institutet.red 1997Tideman, M. DettaSandén, inteär en
handikappade Stockholm.arbeta med sjuka, äldre ochVilka skaSimivici, 1987

Bilden skolan.Skolverket 1996 av
jjøsiska handikappför elever medSkolsituationenSkolverkets 38.rapport ennr. -

Skolverket,undersökning åtta kommuner. 1993.i
Socialstyrelsen redovisar,Personalförsörjningen hemtjänsten.Socialstyrelsen 1988. inom

1988:7.
Socialstyrelsen 1997:4.

vård lika villkorGod psykiatrisk påSocialstyrelsen 1997:8.
mätmetod för vårdbiträdenoch kvalitet hemtjänsten. En1990.29. KontinuitetSoS-raport i

och assistenter.
lärabemötande går detVärdigt1997:17.SoS-rapport att-

Kompetensutveckling1991:56.SOU utmaning.en-
Kunskap för utveckling.1994:48.SOU

med funktionshinder.arbetslivetFörbud diskrimineringSOU 1997:176. imot av personer
äldre.bemötande;rågaSOU 1997:51. Brister i avomsorg en om-

handling.åsikter blir1998: 16. NärSOU
funktionsnedsättning delaktighet ochmänniskor medför tillförsäkraStandardregler att

jämlikhet. Stockholm 1995.



131

handikappråd Vad händer kommunerna1993Statens i
Statistiska centralbyrån 1987 Lyhörd förvaltning. undersökaAtt myndigheters

tillgänglighet och SCB, Stockholm.service.
Organisationsförändringen hemtjänsten.Ström, P. 1991 Pedagogiskai Institutionen,

Lunds Universitet.
Sundström, 1995 Skolans personal kliver fiam.B. Om kunskapsutveckling skolan.i

Göteborg.
kommunförbundet AnhörigaSvenska 1991 tillvaratagen resursen-

Thylefors, O. 1996 lärande byråkratinPersson, Den utvärderingEn av-
Älvsborgsmetodutvecklingsprojektet vid Läns Försäkringskassa.

Arbetslivsinstitutet.
Tideman, 1994 Särskolan och de särskildaM. Halland 1990-1993.iomsorgerna

Högskolan i Halmstad.
Tideman, andra kommunaliseringenM. 1997 Lever Om och levnadsförhållandensom

för med utvecklingsstörning. Wigforss Institutet förpersoner
välfárdsforskning. Halmstad.

Tideman, 1997 andra kommunaliseringenMagnus. Lever Om ochsom
levnadsförhållanden för med utvecklingsstörning. Rapportpersoner nr
Wigforssinstitutet, Högskolan i Halmstad.

människor och psykiska problem.1988 Hemtjänsten, VårdbiträdenasTopor, A. samlade
tystnader. Esselte, Studium AB.

Samhällsarbete förWahlberg, 1997 Strategier bevarande eller förnyelse Om-
möjligheterna utveckla radikalt och humanistiskt socialt arbete.att ett
Pedagogiska Institutionen, Stockholms Universitet.

arbetaViklund, 1981 Arbetslivscentrum, Stockholm.R. Att i omsorg.





133

BILAGA I

Fråga 23. Personer med funktionshinder sig upplevasäger derasatt
ärenden "faller mellan stolarna" och ingen känner föratt ansvar
helheten. Vilken din på dennaär problematiksyn

Nedan redovisas antal representativa frånett både de delar på funk-svar attsom synen
tionshindrade ärenden faller mellan stolarna och de inte det.personers Personergörsom,instämmer i funktionshindrade upplevelse derassom ärenden "falleratt mellanpersoners
stolarna" antingen orsaken till varför det förhåller sig på detta vis elleranger specificerar
vilka funktionshinder/vilket område det gäller. delEn har också valt vilka åtgärderatt ange

behövs för avhjälpa detta problem.attsom
Ett antal har identifieratsnämnare i och dessa har fåttgemensamma ligga tillsvaren

grund för nedanstående indelning dem. Under varje rubrik redovisas såsomav svaren som
de avgivits i enkäten, dock med vissa språkliga korrigeringar gjorda för förbättra läsbar-att
heten:

REGELSYSTEM / LAGSTIFTNING

Bristande kunskaper varandras regler.om
Regelsystemen kan tolkas på olika sätt.
Regelverken ofta komplicerade ochär svårtolkade med utveckling praxis ti-överav
den. kanDetta medföra luckor i reglerna uppstår.att Förändringar regler medförav
ofta avgränsningssvårigheter.nya
Enheterna får ekonomiskt för sin specifika del och driver detta någonansvar utan
överblick helheten. Strikta regler beträffande vad varje enhet skall lederav tillgöra
bedömningar detta inte mitt bord.att är Ingen hänsyn till andra faktorer.tas Vid be-
dömning till sjukpenningrätt eller förtidspension där försäkringskassan enbartav ska

till strikt medicinska skäl kan hamna mellan stolarna försäkringskassa,se personer
arbetsfönnedling.
Ansvaret de facto uppdelatär mellan olika aktörer. finnsDet inte alltid heltäckande
lösningar.

ÄrendenRegelsystemet inte heltäckande.är kan falla mellan stolarna främst i de
ärenden där sjukpenningrätten ifrågasätts, reglerna. Andra myndigheter har intep. g.a.

uppfattning försäkringskassan ingen vill församma översom ta ansvaret personen-
ifråga.

kanMan säkert uppfatta det så. Det finns regler och förordningar0 måste följsom as.
Gränsdragningsproblem finns mellan landstinget och kommunen0 vad gäller ansvars-

Ävenfördelningen. gränsdragningsproblem mellan försäkringskassa och kommunen
vad gäller LASS och LSS.
Personer med funktionshinder handläggs ofta flera speciella funktioner. Exempel-av
vis det gäller åtgärder i skolannär rektor ansvarig,är utredning psyko-görsmen av
log, och rektor chef för psykologen.är När det gäller hjälp habiliteringen liggerav
huvudmannaskapet utanför skolan, etc.
Lagar och förordningar kan till och med motverka varandra.0
Otydligt formulerade lagar.0



134

samarbetar blir resultatetdessa intehuvudmän;har fleralagar/reformer attFlera om0
faktiskmellan myndigheterfråga. Samverkaniför ärvillingen ta enpersonenansvar

överhuvudtagetmed funktionshindertilloch hjälpstödförutsättning för att personer
och försäk-huvudmän: kommunenoch har tvåExempelvis LASSLSSskall fungera.

risken ingen villeftersom det ökarolägenhetbetraktasoch detringskassan attsom en
ansvaret.ta

kommun, försäkringskassa,olika instanser,assistansersättning kangällerdetNär tre0
Risken blir då ärendenärende.ochinblandade ilandsting stor attett sammavara

sig ha haft kontakt medhänderstolarna". Sammamellan säger"faller när personen
LSS-handläggaren, Hab,ochSOCexempelvis, kommunen,olikaflera personer

sin bit. Kontaktbegränsad del,tagit ienbartm.fl. och alla harläkarekurator, tag en
nödvändighetkräver medkaraktärfunktionshindretsfunktionshindrademed p.g.a.

olika instanser.mellansamverkan
funktions-varför medsamarbetetillåter interegelverkmyndighetersOlika personer0

vilket kan innebäraolika regelverkmyndigheter harOlikai gråzonen.hamnarhinder
någonstans.ärenden inteatt ett passar

gråflertalfinnsDet ett zoner.0
alldeles för mångablandar inlagLSS är personer.somen0

behov tillgodosedda via SoL;få sinasvårtkan hatillhör LSSinte attGruppen som0
handikapplag.det finnsdet att enanses

vadgränsdragningar. Vemmed görSvårt0
konflikter där den funktions-tillorsakoch landstingmellan kommun ärSamarbetet0
dåligtoftahari kläm. Vem är utrett.hindrade kommer ansvaretsom

hinder iläggerSekretess vägen.0
inbeslut.sig för Kommunentid påmycket långt sätterFörsäkringskassa tar resur-0
skall bliför hur detiblanduppleverfunktionshindradetiden.under De stor oroserna

assistansen.medbliräddaoch är att av
deförberedda påorganisationerKommunalasnabbt.förskerändringarTror an-0

fått.desvarsområden

PARTIKULARISMHELHETSSYNAVAVSAKNAD -

tillsamhällsekonomiskt ochärendenintebedömer utanTjänstemännen en servar0
gällandehar gjorts sigfragmenteratdvsförutsättningar,och synsättsina lagar ett som

Samhälletekonomiska situation. harför sinocheffekt att egenansvararenvaraven
varandra.med motverka Dentill ochförordningar kanochhelhetssyn. Lagaringen

myndighet. Samarbetegäller förreglerinte vilkamyndigheten vet en annansomena
intearbetsförmedlingen fungerarochförsäkringskassanlandsting, kommun,mellan

olikamedolikakontaktar mångasökandedendärförbra att personer syn-
olika myndig-samordning. OmBrist påoch penningspåsar.sätt/bedömningsgnmder

söker ökar riskenfunktionshindradstöddelar detolikahandheter tar som enavom
bollande.för

ärende för samhälletblivitsituationeni denhamnatnågon gångAlla ettatt mansomo
helheten. alltså ingetför Detkänneringenkänslan ärvittnakan att ansvaromnog

funktionshinder.medendastberör personersom
mellan kommunalfunktionshindrade hamnardärarbetsmarknadenbl.a. påtänkerJag0

huvudan-skall och hararbetsmarknaden. Vemdenverksamhet ochdaglig taöppna
lägesådanti ettsvaret

olika håll och då bristerfrån mångainsatserfunktionshinder,för vissabehövs,Det0
inrättad funge-få individuell plandirekta Atthar densarnordningen. Ingen ansvaret.

utifrån.riktlinjer arbetabraFinns ingadåligt. attrar
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Genom samhällets nedskärningar har och tjänster de funktions-personer som gav
hindrade trygghet försvunnit. Ingen har det totala längre.ansvaret
Boendet och sysselsättningen finns sedan 1996 i kommun och vuxenhabiliteringen
finns kvar i landstinget. Byråkratin krångligare i kommunen,är och kvalitetenäven
har blivit olika då boendet finns i olika kommundelar.

tyckerJag de funktionshindrade har alldeles föratt många inom myndig-personer
heterna vänder och in på deras livssituation. Jag arbetarut med barn ochsom attser
föräldrar ofta inte orkar med vanligt arbete för de har fulltett med barnets kon-upp
takter.
Samhället starkt sektoriserat med för skott mellan olika förvaltningar.täta
Arbetsförmedling, AMI, distriktsläkare saknar kompetens till helhetssyn.

finns revirtänkande.Det
Psykiatrin vill ofta kommunen skall för behandlingatt vilketta psykiat-äransvar -
rins bord
Alla i begränsad del, sin bit.tar tag en
Strikta regler vad varje enhet skall leder till bedömningargöra det inte mittatt är
bord. Ingen hänsyn till andra faktorer. Vid bedömningtas till sjukpenningrätt el-av
ler förtidspension där försäkringskassan enbart ska till strikt medicinska skäl kanse

hamna mellan stolarna försäkringskassa, arbetsförmedling. Det bättrepersoner var
förr kunde viss hänsyn till andranär aspekter och bedömata även helheten.man
Brister i samordningen för funktionshinder behöver insatser från många olikasom
håll. har det direktaIngen ansvaret.
Alltför många inblandade med specialiserade kunskaper ochpersoner ansvar.

BESPARINGAR BOLLAR KOSTNADEN VIDARE-

Med det ekonomiska finns idag slussas försystem interunt attsom tapersonerna av
instansens budget. Kommunen vill och skjuter därför möjligtegna överspara om
kostnaderna. Människor kan komma i kläm. Det råder spariver från politikernas sida.
Myndigheter och andra tvingas dra på vilket innebär det inteorgan attner resurser
finns tid för samordning. Faranöver kommun och försäkringskassaär stor hänvi-att

till varandra då det ekonomin Vem ska förär stå ñolerna.styr.sar som
finns tendensDet hos alla myndigheter skicka problempersoner vidare. Till slutatten

hamnar hos socialtjänsten tvingade något.är Slutstationen.göraattman som
kommunerna inte fattarAtt LSS-beslut personlig assistans i avvaktan på försäk-om

ringskassans beslut LASS. kommunernaAtt har sina skyldigheter enligt lag iom
barnomsorg och skola för tillgodose barns behov oftast får deatt inte de insatsermen

krävs Kommunerna lägger gruppbostäder vilket leder till LASS i vissasom m.m. ner
fall.
Kommunernas utökade för funktionshindrade från landstinget intestämmeransvar
helt med skatteväxlingen mellan landsting och kommun.
Problemet upplevde jag särskilt starkt lämnadenär ochstaten över ekono-ansvaret
min för de personliga assistenterna i skolan till kommunerna. Inga följde med.pengar

hadeJag under år 6-7 personliga assistenter anställda ha fått ekonomisktutan att
täckning för de under pågående läsår. Bakom detta ligger bland vad skulleannat man
kurma kalla för renodlingen skolans verksamhet. Tendensen varje skolagöraattav
till resultatenhet för måste köpa kurators-, psykolog- och assis-en som egna pengar
tenstjänster har kommunernas dettaItunnat allaut inom skolanärsystemansvar.
förlorare; barnen mest.
Kommunerna blandar funktionshindrade med äldreomsorggärna eller andra grupper

har helt skilda behov stöd och insatser.som av
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Sådant händer ofta kommunennär övertagit för sådant förr0 ingicknu, ansvaret isom
landstingets åtagande. Kommunen också och har inte råd med sådantsparar pengar

helt klart vettigt.ärsom
Beslutsfattaren och den utför talar inte språk. Exempelvis: lagen0 som sägersamma att
den enskilde skall integreras i samhället, kommunen har dåligt med byg-men pengar

gruppbostad där det finns Boendet intetomt. för boendeärger en enligtanpassaten
LSS.
Bristande ekonomiska har lett till alla myndigheter har mindreatt0 ochresurser pengar
därför vill ingen betala vad de måste.utöver
Eftersom flera myndigheter inblandade, vill bådeär socialtjänst och arbetsförmedling0

ifrån sig till försäkringskassan.gärna styra Detsamma håller på hända det gäl-att när
ler vård svårt sjuka. iLASS stället för medicinsk behandling. Ingen vill betala.av
Alla inblandade håller i sina0 pengar.
Kommun och landsting bollar ärenden mellan sig.0

i förstaDet hand landstingetär försöker lasta sitt ekonomiskaöver0 påsom ansvar
kommun och försäkringskassa. Detta märks särskilt i LASS-ärenden. Landstinget
önskar personlig assistent vid sjukvårdande behandling.
Om regelsystemen kan tolkas på olika får de ekonomiska förhållandenasätt i0 en
kommun spela avgörande roll, dvs vältrar någonöveren ansvaretman annanstans.

handlarDet då det lätt det inteär vårt bord.sägaatt att ärom pengar,
Kommunerna vill allt skall betalas LASS FKatt av
Ingen vill betala.
Skolans nedskärningar arbete för habiliteringen och, för social-genererar senare,
tjänsten.

ARBETSBELASTNIN G/ STRESS

arbetsbelastningStor på arbetsplatserna inte hinner ellergör orkaratt itu0 att taman
med människans helhet vi borde varje instansgöra enbart sinutan uppgift.görsom
På grund personalnedskämingar och därmed ökad arbetsbelastning, finns risk för0 av
ökade umbäranden för personalen och därmed risk de inte har tid ellerstor orkaratt
ha hela för ärendet.ansvaret
För många handläggare i dag tiden bristvara.är Större krav på utredning och do-0 en
kumentation. Med besparingar och dålig ekonomi följer också betoning påmer

kontrollfunktion.änstemännens
Kombination orsaker: känsla utsatthet och hjälplöshet, brist på information,0 av av
tidsbrist.

TJÄNSTEMANNEN människosyn kompetens-

denI mån problemet finns beror det på handläggarens inställning det0 änmer nuva-
rande regelverket.
Fantasilöshet och rädsla hos alltför bokstavstrogna och ekonomiskt styrda tjänste-0

Dåliga kunskaper hos lokalamän. politiker.
Den människosyn tjänstemännen har viktig faktor;är0 är engagerad försom en man
medmärmiskoma går det lättare hjälpa till.att
Tjänstemännen tillämpar regler hänsyn till andra faktorerutan deatt ta0 regel-än som
verket beskriver.
Bristande kunskaper hos försäkringskassa och kommunernas handläggare hörsel-0 om
nedsättning och dövhet. Uppsökande enligt SoL fungeraransvaret Instämmer
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det gäller arbetsförmedling, distriktsläkare saknar kompetensockså AMI, till hel-när
hetssyn.

prioriterarförsäkringskassans ledning andra ärendenberor på hög-Det äratt som mer
rehabiliteringsärenden, sjukbidrag,frekventa sjukpenning, förtidspension, för-t.ex.

bostadsbidrag och där inkomstförlust märks omedelbartäldrapenning, för individen.
allt har handikapp ochbekräftar regeln med med funktions-Detta att som personer

samhälle. Handikappforskningenhar låg prioritet i dagenshinder har låggöraatt en
med funktionshinder har låg prioritet inom arbetsmarknadenprioritet, etc.personer

personalen inte långt hållerutbildning vågar sig krampaktigtBrist på gör att utanse
till regelverket.

grund personalens bristande kunskaperkan uppkomma både på ochProblem påav
tillräckligtden funktionshindrade inte insatt i den/de förmåner hansgrund ärattav

sig till. funktionshindrade blir dåligt informerad insatser förärende relaterar Den om
istället hänvisadoch service enligt LSS, och blir söka statlig assi-särskild stöd att

stansersättning LASS.

SJÄLVAFUNKTIONSHINDRADE

förafunktionshindrade kan sin talan eller inte det, ochden KanpåBeror manom
det lätt falla mellan stolarna. Oftafinns anhöriga/vänner, berorinte hellerdet är att

myndigheten skall allt och det inte behövsförväntar sigdet på göraatt att taatt man
Passivitet hos de sökande ökar risken för bollande.ellerinitiativ eget ansvar.egna

funktionshindrade måste född ideNätverksamheten är enormt stor,runt man vara
vänner/godman hjälp. de har tuffa föräldrareller ha goda Avenfamiljrätt som som

får del det de har till i många fall.de skall vända sig rättvet somavsom var

OMRÅDE/ drabbasVILKETFUNKTIONSHINDERVILKA av

stolarnafalla mellanatt

Barn/ungdom

behov i skolan dyslexi, autismliknande till-med särskilda DAMP, ADHD,Barn
stånd.

tillräcklig omfattning för funktionshind-och barnomsorgen ställer inte iSkolan upp
speciella behov.barn det gäller tillgodose barnetsrade när att

särskilt drabbas barn med psykologiska handikapp inte får den hjälpDe är somsom
i skolan.de behöversom

barn föräldrar ibland det inte finns tillräckligadet gäller iNär attuppger resurser
med och tillräckligt med stöd i form assistansskolorna små specialut-grupper av av

personal.bildad
får merkostnad för och de villGäller hanärannatyngre personer som resor samma

friska ungdomar kostnader inte alltid kan betalassociala uteliv i handi-som som-
och inte heller berättigar till exempelvis lämplig socialbidrag.kappersättning

barnhabilitering, vilket innebärhänder det inte finns samordnadDet när atten man
familjen, barnhabiliteringendubbelt dvs. och handi-har så många runtpersoner

kappomsorgen.
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Psykiskt fuktionshinder

medDet de psykiskt funktionshindradestämmer inte kan beviljas assistanser-som
sättning.
Personer med psykiska funktionshinder inte kan beviljas assistansersättningsom men
har hjälpbehov, kan ha svårigheter få älpbehovet tillgodosettett stor kommu-att av
nen.
Det gäller psykiskt funktionshindrade behöver mycket tillsyn för kunna bo iattsom

boende. oftast inte berättigadeAr till assistansersättnig.eget
skolan kan vi tydligt detI det gäller elever med psykiska handikapp.närse

händer framför alltDet med med psykiska funktionshinder, då samverkan0 personer
mellan länsvård, primärvård, kommun inte alltid fungerar.
Psykiskt funktionshindrade får inte det stöd skulle vilja idagman

Dövblinda

Dövblinda jag arbetar med hänger mellan landsting kommun och och hör-som syn-
selvård.

Små och mindre kända funktionshinder

med små och mindrePersoner kända funktionshinder faller mellan stolarna och får
mindre chans/hj älp idag exempelvis arbetsmarknaden.på

flesta faller mellanDe stolarna har relativt diffust handikapp/diffus sjukdom.ettsom
har rejäla funktionshinderDe brukar vanligen in bättre i regelsyste-som mer passa

met.
inte tillhörGruppen kan haLSS svårt få sina behov tillgodosedda via SoL.att0 som

Händer ofta med dubbla diagnoser.0 personer
detTror för dem har udda svårdiagnostiserade funktionshinder.stämmer De0 som som

har neuropsykiatrisk diagnos har många gånger svårt hitta hem.att
Funktionshinder olika karaktär. vissaFör inte riktigtär hör hemma någon-av som

kan det säkert kännas de hamnar mellan stolar.stans som

Område

kan ibland händaDet främst i de ärenden där sjukpenningsrätten ifrågasätts p.g.a.
reglerna.

bristerDet i samarbete med habilitering och psykiatri.
Stämmer det gäller hjälpmedel tillnär vuxna.

FÖRSLAG FÖRBÄTTRINGARPERSONALENS TILL

Nedan redovisas vad personalen behövs för motverka ärenden kan "prioriterasatt attanser
bort" i de fall flera myndigheter har för olika delar i ärendena.ansvar



139

samordningBättre

från till slut-i ärendethållerärendet,huvudansvarig i startskall finnasDet somen
mål.

myndigheter.mellansamverkanStörre0
myndig-eventuella andraochsocialkontorarbetsförmedling ochFörsäkringskassa,0

ochbolla ärenden framkande intemyndighet såtillsammanförasskulle attheter en
mellan sig.tillbaka

funktionshindrade hardenviktdetförsäkringskassan attär stortHos sammaav
kompe-Viktigt med allmänbollasoch intefönnånersamtligaför runt.handläggare

myndigheter.till andrahänvisaförkunskap atttens,
därtillsammansmedGärnaberördamed möte tarsamverkan ettMer parter. uppman

problematiken.
myndigheter.mellansamverkanstärkautredningar/seminarier för attGemensamma

såvarje enskildnätverktillfallenskiltvarje runtborde i ettuppmuntrasDet person,
vad.framgårdet göratt somvem

informationBättre

handikappersättning.ochVårdbidragrättigheternainformationBättre omom0
myndigheter.olikarättigheter hosinformerad sinaenskilde börDen ommervara0

funktions-deinformerakani kommunencentralBorde finnas om varsompersonen0
ersättningar.olikaansökahindrade kan om

berördamellan allasamarbeteupparbeta bra parter.Viktigttydlig.Viktigt attatt vara

penningpåsemyndighet/En en

problem.undvika dettaförpenningspåse,ha attBättre att gemensam
behövs.samverkanfinansiellgradHögre av

ligga påassistansersättning börochassistentpersonligförHuvudmarmaskap en0
Vårdbidrag, handikappersätt-funktionshindradetillStöden/bidragenmyndighet. som

avlösarserviceledsagarservice,socialbidrag, etc.personlig assistans,bilstöd,ning,
tak.underliggabordeförsäkringskassaochfrån kommun en

gällerallthandläggerhandikappenhetellersocialenhetfinnasbordeDet somsomen
funktionshindrade.för de

borde detkommunenkommunen. Hosligga hosskalltotalsituationenförAnsvaret
in.lagstiftningar täckerövrigaintealltklaraförekonomiskafinnas att somresurser

samhälletsfunktionshindradedenbättre förfungeratroligenskulleDet resurserom
bil-enklare ochbli bådedet troligenskulleTotaltkassa.frånkom settgemensamen

ligare.
regilandstingetsorganisatoriskt iliggerdelarmed vissaProblem me-omsorgenav

kommunalt.alltkommunaliserat. Bättre göraövrigtdan attär
egentligen helthade helheten. LSSdenbordeochharSOC störreett somvaraansvar

onödig.

Övrigt
individuellfrånutgå synsätt.börMan ett

LSS.problemminskar dettajaghandikappstöd t.ex.Utökat tror genom0
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Propositionen samverkan kan förhoppningsvis bättra på detta.0 Mer personalkur-om
behövs.ser

Känsla för etik måste förbättras.0

De inte instämmer i funktionshindrade upplevelse derassom ärenden "fallerattpersoners
mellan stolarna" anför följande:

Systemet bra

Min uppfattning på min arbetsplats förär vi alltidatt ingående samtal0 med våra
funktionshindrade. Vilka olika alternativ ersättningar kan aktuella förav som vara
den enskilde individen.

del funktionshindradeEn upplever det kanske så. vårtI arbete informerar vi0 deom
olika förmåner socialförsäkringen Vi försöker informeraävensom attger. om sam-
hällets stöd i övrigt och framför allt hänvisar vi till vilka myndigheter och personer

skall kontaktas i olika ärenden.som
svårtHar någon skulle falla mellan stolamaatt eftersomatt stödet till funktions-0 se

hindrade väl utbyggt. Krävs dock denär enskilde sina rättigheter hos olikaatt vetaav
myndigheter.
Stämmer vad gäller försäkringskassan. Försäkringskassan samarbetar med kom-0

handläggare inom LSS och hemtjänst och försöker uppnå helhetssyn.munernas en
LSS/LASSInnan kunde ersättning utbetalas från två olika håll för sak, t.ex.samma

Handikappersättning, sjukpenning etc.
Känner igen detta. Tycker god mellanatt FK kommunenär och sjuk-0 samsynen -
vården. Försöker få fram det bästa för med de medel finns.personen som

den kommunI jag arbetar och med motsvarande organisation jag inteo som tror att
detta inträffar. Vi har organisation helt integrerad avseendeär ärendehand-en som
läggning enligt såväl LSS SoL.samt

tyckerJag inte det in vad gäller handläggningatt stämmer från försäkringskassan.0 Vi
vad vi kan för hjälpa inomgör de vi haratt efter.rättaattramar oss

Det jag inte. Instämmer inte, alla blir lika behandlade.tror Har upplevt dennao pro-
blematik.
Jag det har blivit bättre.tror Det faller mellanatt stolarna jag skedde0 vidtrorsom
nedläggningen omsorgslagen och övergången till LSS och SoL.av

Funktionshindrade/anhöriga orealistiska krav

Fel. behovDeras tillvaratagna. Politikerär lyssnar på funktionshindrade0 änmera
vanliga "Svensson".
Fel. Funktionshindrade har inte enbart rättigheter, de har också skyldigheter.0 De
funktionshindrade kan inte kräva allt.
Orealistiska krav få betalt från de funktionshindradesatt sida. I arbetslöshetens0 om
spår och med dålig ekonomi hos den enskilde ställs kraven mycket högt på samhället.
Ibland kräver med funktionshinder alltför mycket och alltför snabbt.0 personer
Kan så. behöverMen inte det. Känslan finns hos alla människor och0 kanvara vara
säkert i många fall egocentricitet.ses som

jagDet känner till bäst skolan. Vi duktigaär på handär funktionshindrade.0 att ta om
Ibland kanske föräldrar till funktionshindrade barn kräver för mycket.

mi;
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funktionshindrade vad gäller bemö-förväntan från dekan finnasDet personernaen0
blivit negativt bemött tidigare kan ifråga-alltid adekvat.inte Hartande är mansom

där innansättandet finnas mötet.
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BILAGA

arbetesvårt i dittsärskiltFråga Vad24. är

frågan i bilagaför den 23redovisningsprinciper tillämpas öppnaSamma som

lagstiftningRegelsystern/
skall för inlärning läkaredet skolanförklarasvårt närDet ärär attatt ensom ansvara

arbetstid för intensivt läsa med sitt barn ochförälder gå irekommenderar attneren
inte lässvårigheter motivera Vårdbidrag.Enligt lagenVårdbidrag.söka t.ex.att anses

16-årigt kan då få handikappersätt-från och med 16 år. BarnetupphörVårdbidrag
Ungdomar i behov vårdvårdbidraget gäller 18 år.ning. Bättre ärt.o.m. som avom

kan inte bedömasofta ochoch tillsyn är som vuxna.omogna
lagar/praxis. endast hänvisaden behöver hjälp Kaninte hjälpajag kanNär p.g.a.som

kommunen/landstinget. Sekretess mellan myndig-exempelvismyndighettill annan
får vadhjälpa de funktionshindradebordeAllas målheterna. att att personernavara

liv.leva brabehöver förde ettatt
lagpraxis. Ibland kan vi välja bästa och billigaste alternati-följaSmåsnålhet för att
beviljas färdtjänst för kr/mån körkort plus bil-kan 2000vet, t.ex. menpersonen

stöd.
mycket väl förstår denväldigt många får avslagRegelsystemet gör trots attatt man

verkliga behov detta.enskildes av
hjälpaoch förordningar anpassade så kan på bästa möjligainte lagarAtt är att man

krångel.sätt, utan massaen
regler. Mycket bedömningar naturligtvis kan blimed klara direktiv ochDåligt är som

tvetydiga och lämnar förolika kassor. och regler olika be-olika i Lagar är utrymme
handlägga efter mall, alla individerdömningar. går inte någon med olikaDet äratt

Alltid individuell prioritering utifrån lagstiftning ochförutsättningar. övrig praxis.
sjukpenning eller förtidspension med motivering de arbetsföradra inAtt äratt men

arbetsförmedlingen de sjuka.ärattanser
olika myndigheters lagar inte ihop.Att passar

Alltför ofta regeländringar.
förklara reglerna i förmån. tänker på ochAtt Jag LASS LSS. inteDetnärmast ären
för med funktionshinder förstålätt det finns personligt stöd-att att etten person om

behov minst tim/vecka kan beviljas, däremot kan20 LASS LSS beviljasom av
för honom förstå skillnaden.kommunen, svårt att

reglerna för assistansersättning har ändrats alldeles för många gånger underAtt t.ex.
funnits.få reglerna Vi hinner aldrig få arbetsro eller förklaradessa år reglernasom

enskilde innan det ändras igen. Alldeles för komplicerade regler.för den
och regler förändras ofta. förklara.Otydliga lagar Svåra helhetssynIngenattsom

mellan olika lagar LASS, handikappersättning, Vårdbidrag, LSS-insatser.t.ex.
för godtyckligLASS lämnar tolkning. Vissa funktionshindradeAtt utrymme utnytt-

jar lagen eller bristerna i den för ekonomisk vinning exempelvis make/maka, an-
ställda anhöriga, m.fl.
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Utformningen assistansersättningsreformen.av
assistansersättningLagen mycket svår arbeta med.är De prejudicerade domarattom

hittills har kommit från Regeringsrätten inte mycket vägledning. RFV:s all-som ger
råd i och för sig bra inte klarhet beträffandemänna är barn under 16 år.t.ex.men ger

beviljas bilstöd ellerAtt i vissa lägen väl lotteriartat.är
Arbete med handläggning LASS betungande. Otydliga regler frånär början.av

felKänns kategori funktionshindrade får LASS, behovsprövningen görsom om att
många hamnar utanför psykiskt funktionshindrade.t.ex.
Otydlighet i LSS inte ha delegation på beslut både enligt ochLSSatt SoL, dubbelt
huvudmannaskap vad gäller personlig assistans.

regelbokenNär något egentligen tycker felsäger och kännerär nå-attsom man man
egentligen skulle gälla förnuft eller skall detgot annat samhälls-sunt om man se-

ekonomiskt.
måste följa lagarNär själv det blir felaktigt negativt beslut ochatt ettman men anser

sedan skall förklara lagen.
ibland försvaraSvårt lagarna.att
svårt förklaraDet reglerna ändrats på innebär försämringär föratt att sätt denett som

haft det bra under några årsom nu.
Ryckigheten hos regering och riksdag, dvs regler ändras omotiverat från dag till an-
nan.

tycker regering och riksdagJag fattar snabba beslut, alltid väl genomtänkta.att

Organisation/ samordning

för vad.Att veta vem som ansvarar
hittaSvårt skall fatta beslut eftersom helhetssyn saknas.att personen som

försökerkommunen bort lagen.Att LSSta
Kommunens organisation det svårt lotsaär rättatt

osäkerhet det gällerKänner hänvisa vidare.när att
Attitydproblem i den organisationen och brist på samordning mellan myndig-egna
heter.

klara uppföljningen ochAtt bra dokumentation. Otydlig organisation i kommu-en
beställare-utförare myndighet, rörigt, ingen riktigt för helheten.tarnen, ansvar
maktkamp mellanStor olika chefer inom olika förvaltningar, alla rädda sinär om po-

sition inte de funktionshindradeom personerna.
Kommunaliseringen har stökat till verksamhetsförutsättningarna.

principer i köp-och-sälj-systemetAtt med funktionshindergör kommeratt ipersoner
hand.andra

Ibland jag inte skall betala för hjälpmedel, eller krävssåvet mycket arbetevem som
för reda det.på Ärenden bollas mellan olika myndigheter.att

LSS:s intentioner harAtt glömts bort, människor inte f°ar det stöd de behöver.att
det finnsinte bostäderAtt erbjuda för vissa funktionshindert.ex. att kom-attp.g.a.

inte riktigt förstår hur vissa funktionshinder fungerar.munen
Personer med och hörselskador, behöver kommunikationsrehabilitering försyn som

tillägna sig alternativ kommunikationsmetod också kanatt användasen som som
tolkmetod, får inte denna rehabilitering. sigIngen påtar ansvaret.

dag assistansersättningI för sådant stöd egentligen skall ligga hemtjäns-påges som
ten.
Alltför många olika och instanser inkopplade.ärpersoner
Samverkan/förståelse för varandras roll i vår myndighetsutövning. kanEn förvara
frisk för försäkringskassan, för sjuk för arbetsförmedlingen, hand helhe-tarvem om
ten
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har upplevt svårigheterJag i kontakten med andra berörda myndigheter då de inte är
insatta i reglerna inom varandras områden och därför ibland ställer orimliga krav.

skolan lämnasNär med svåra problem psykisk art.0 ensam av
Samordning insatser från kommun och psykiatrin. Psykiatem skriver ofta bara0 av ut
medicin och har ingen kontakt med den funktionshindrade.

valfrihetNär och integritet med avseende påpratar psykiskt funk-man om gruppen
tionshindrade blir det lucka mellan lagen och praktiken.storen

få hjälpmedel i tid.Att rättut

Besparingar

Budgeten så den inte för flerär snäv anställningar inomatt handi-utrymmeger
kappområdet överhuvudtaget. braEtt arbetssätt hembesök,är vi hargöraatt men
långa sträckor här i Norrland. Inte ovanligt jag kör mil25 i ärende.att ett

svårt neddragningarDet inom vård, skola, kommunär är vilket görsom attm.m.
kostnaderna bollas mellan de olika myndigheterna.

vissa handläggare lägger ekonomiskaAtt aspekter i huruvida beslut blir positivtett
eller negativt.

ekonomiska situationenDen försöker skjuta kostnadergör på någotatt överman an-
nat organ.

dåliga ekonomiKommunens medför försäkringskassa tvingas betala heltt.ex. attsom
Vårdbidrag därför kommunen inte kan ordna allergisanerad dagisplats.att

till förStå politiska nedskärningar.svars
Nedskärningar inom socialtjänst har lett till fattigdom.0 som en ny
Brist på personal inom barn- och ungdomspsykiatrin. Brist på till särskilt0 pengar
stöd.

i skolan gällerKnappa personlig dator till elever med funktionshinder,t.ex.resurser
anpassad klasstorlek, personlig assistent till elever.

för kunna tillmötesgåResurser önskemålen och behoven, personligaatt assi-t.ex.
stöd specialpedagog, När så de i dagstenter, är hind-etc. snäva är ärav ramarna som

på liten skola ibland oöverstigliga. inteAtt anställanästan assistent tillren en
funktionshindermed eftersom budgeten så och inte utgå frånär stram, attpersoner en

fleraeller behöver hjälp.extra
Skolans försämrade Det mycket svårt få bra skolsituationär för barnattresurser. en

funktionshindermed där dels har fått sina ekonomiska försämringar och dels harman
haft omorganisation skriver i skolformen, hartrots mycketatt motsatsenen som man
svårt erbjuda individanpassad skolgång. Skolorna trånga, barnen fåratt växlaär
mellan olika grupperingar och många och pedagogiken med mycket själv-vuxna,
ständigt arbete och planering oftast inte våra bam. Det i skolanär sämreegen passar

för fem år sedan personalen ofta förståendeän ochtrots välutbildad.att ärnu mer
Brist på och rigid organisation utformad för fiktiv normalelev intepengar en en som
finns.

få familjer förstå hurAtt fungerar. utreda bamAtt med funktionsned-att systemet
sättningar och de får tillräckligt med stöd i skola, fritidspå eller påveta att barn-
habilitering. inte kunnaAtt erbjuda det stöd bra för barnetärtrorman g.a.
ekonomiska nerdragningar.

behöva nej tillAtt patients önskemålsäga rullstolsväska jag för 20en om en ny som
år sedan kunde lämna till patienterna. Många saker har strukits ekonomiskaut p.g.a.
besparingar inom hjälpmedelshanteringen samtidigt har patienter fått uppgifter inya
sitt dagliga liv.
Våra långa väntelistor för erhålla hjälpmedel för oprioriterade brukare. Vi haratt haft
väntelista sista 8 åren och det frustrerande vi aldrig hinner ikapp.är att

1048-56418
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Bedömning/handläggning

Hjärnskador inte har orsakat något fysiskt hinder i kombination med läkarutlå-0 som
tanden inte heller tydliga.ärsom

det gäller förAtt LASS skrivs från sjukhusetavgränsa när tillut ett0 personer som
boende med arbetstider dygnet Vad medicinsk vårdeget ärrunt.

Behovsbedömning gällande assistansersättning, kartlägga behov aktiv hjälp iatto av
timmar, svåra utredningar, otydliga i lagstiftningen.gränser

mycket kompliceradLASS lag med höga utredningskrav,är ständiga änd-0 som en
ringar i lagstiftningen och för försäkringskassan komplicerat utredningssystem.ett

utredare det gäller handikappersättning,Som assistansersättning, Vårdbidragnär är0
det ofta utredning fokuserasså detpå negativt för den berörs. Frå-att ären som som

gäller klarari hög grad: vad du integorna
finna lösningar kan förAtt goda funktionshindrade.0 som anses

individuella bedömningen. Utreda såDen stöd till funktionshindrades in-rättatto ges
dividuella behov eftersom dessa har olika förutsättningarså framföraattpersoner
sina behov. nivån för denAtt ekonomiska förutsättningen.sätta

kan få olika besked förhållandena.Man kanT.ex. beskriva sitt barn0 om en mamma
kuratom vid habiliteringpå och skolan ytterligare påsätt, Detett ett annat sätt.ett

verkar saknas behandlingen.på Vad bäst för barnetärsamsyn
bedöma vad skall inom Vårdbidrag respektiveAtt assistansersättning när0 som vara

föräldrar vill personliga assistenter sina barn; handikappersättning respektivevara
assistansersättning make/maka vill personlig assistent.när vara

utreda komplex verklighet utifrån allmänna riktlinjer.Att eno
Våra begränsade, vilket medför vi bara får liten tilldelning förär att extra0 resurser en
dessa barn. Då hamnar i moralisk dilemma, dvs. hur mycket skall jag frånett taman

förde övriga tillgodose dessa barns behov.att
Skälighetsbedömningar överhuvudtaget svåraär göra.att0
Valet mellan individuellt integrera funktionshindrade eller skapa däratt att0 grupper

kan tillskapas.större resurser
förbli känslig.Att0

inte roligt avslagDet de har svårigheter få det tillgodosettär näratt vet att att0 ge man
på sätt.annat

Tidsbrist

Brist på handläggningstid.0
upplever problem i bemötandetJag beror till allra delen på tidsbrist,att största0 en

alltför pressad arbetssituation där det inte finns tid förvissa sig bemö-att attom ens
tande och information inte missuppfattas den funktionshjndrade. Många behöverav

funktionshindrets mycket tid till förklaringar. sådanOmart möterp.g.a. en person en
stressad personal blir det lätt missförstånd missnöjeoch det gäller bemötan-även när
det. personalneddragningarAtt har gjort vi har inte möjlighet lyssna på denatt att
funktionshindrade hjälpaoch till med fram de uppgifter behövs i utred-att ta som
ningarna i den utsträckning vi skulle vilja och den funktionshindrade har rätt att
kräva. beslutsunderlagenFör skall bli så bra möjligt krävs omfattande utred-att som
ningar vid personliga kontakter, alternativt hembesök, vilket inte möjligt. Det kanär

fara för rättssäkerheten den inte kan tala för sig får otillräckligt stödvara en om som
vad gäller handikappersättning.t.ex.
Svåra prioriteringar arbete hög arbetsbelastning.o av g.a.

i
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Avsaknad utbildning/kompetensav

Administrera assistansersättning. Jag dessa frågor kräver mycket högreatt ut-anser
bildning. Risk diskutera i det oändliga och det ändå aldrig blir rättvist.att att

handlägga till exempel delAtt LASS-ärenden där vi skall besluta saker vien av om
inte har kompetens till t.ex. timersättningens storlek, vi har ingen utbildning som
ekonomer eller löneadministration.
Dåliga kunskaper kring LSS-lagstiftningen hos personal såväl inom landsting som
kommun.

förklara för kollegor inteLSS hand allt.Att att tar om
ha kunskap alla de skiftande varianterAtt problem funktionshinderett0 om av som

medför.
Kunskap mindre kända funktionshinder.små,om
Kunskap hos mig och mina medarbetare.

arbetsledare det oftastSom svårt förändra personalens attityd oftaär går påatt utsom
funktionshindermed till besvär. vill inteDe räkna dessaär iatt personer personer

sammanhanget.
dålig kunskap hos politiker/förvaltningschefer.För Svårt få gehör för vissa frågor.att

Olika ställs varandra.motgrupper
det finnsStörsta problemet inte någon grundläggande hosär personalatt samsyn oss

det gäller etik, delaktighet.då
Teamarbete svårt.är
Utvecklingsarbetet, skapa för god kompetensutveckling och godatt resurser en en

vilketlönepolitik tillsammans skulle kunna skapa mindre personalomsättning ochen
höja så kunskapenstatusen att starmar.

få personal arbetat länge medAtt med utvecklingsstörning förstå sinattsom personer
yrkesroll, och hur viktigt just bemötandetnya

okunnighet och dumhet, där förväntarAtt sig insikt i den funktionshindra-möta man
des situation, hos handläggare i offentlig verksamhet.
Svårt få på folk verkligen vill sig.rättatt tag som engagera

hålla sig jour med all kunskapå inom området förAtt yrkeskompetensny ens egen
och yrkesutövande ofta svårt få och motivera ekonomiskt.är att

Psykiskt betungande

Kärms ganska svårt någon avlider där varit inblandad och kännernär man personen
ganska väl.

jag tycker det särskiltJa, svårt träffar ochnär inteatt gettman personer som upp
längre vill leva, särskilt de svårt psykiskt sjuka. får förDe litet hjälp samhället.av

förstår inte varförJag hela tiden drar in på deras De missgynnas i för-man resurser.
hållande till de fysiskt funktionshindrade.

funktionshindradeAtt mycket ofta har mycket pressad ekonomisk situation lågen
pension, handikappersättning sänks beviljad assistansersättning, hög hyrasom p.g.a.

anpassad bostad, underhåll för barn kännsetc.. Det svårt detta ochmötaattp.g.a.
inte kurma hjälpa.

upplever detJag många gånger svårt medmänniska och tjänsteman samtidigt.att vara
kännsDet svårt lagar och regler jag inte fullt kan tillgodosenär önskemålgör att ut

och behov fullt ut.
ständiga förändringarnaDe har skett inom assistansersättning ställer till stortsom

problem känner ofta personligt det blir förändringar för den funktions-näransvar-
hindrade.
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falli vissa svårt fatta beslut medKan negativa följder för den funktionshind-attvara0
rade.
Ibland kan det svårt psykiskt jag skall utreda Vårdbidrag och dånär tala medrentvara0
föräldrar har svårt sjuka eller handikappade barn och hela familjen befinner sig isom
kris.

kunna frigöra sig problemen på min lediga tid.Att0
kan svårt träffa föräldrarDet och små barn, där barnet lider mycketattvara0 av en

svår sjukdom eller svårt handikapp. Det alltid jobbigt små bamär mycketnär är
sjuka.

funktionshindradeArbetet med svårt det kan kännas del de-tungt att ta0 personer, av
livssituation.ras

barn far illa.När att0 man ser
funktionshindradessitta och i privataAtt liv räkna minuter kännspeta gravt mest0 en

ibland kränkande för alla berörda.
känslomässiga planet i samtal föräldrarmed upplever besvikelseDet mot0 som sam-

eller för sitt funktionshindradehället barn.sorg
komma med informationSvårt barnet utvecklingsstört.äratt t.ex. att0 om

Känslan maktlöshet speciellt svår. bara litenMan kugge iär är systemet är0 av en som
jättestort.

in ersättning för väl behöverSvårt dra så den.att en en person som

Klienterna

funktionshindrade har ofta så komplex situation. Svårt få helhetsbilden.De atten0
den funktionshindrades situation.Ibland svårt sig in isättaatt0

ibland människor i kris. Ibland det svårt hur jag skall förhållaJag ärmöter att veta0
mig inte tycka synd känna empati, mina ord på guldvåg, inte klampavägaom, men-

människors liv.in i
Språksvårigheter i detta område. Svårigheter få de förstå våra svenska lagarattatt0

bestämmelser.och
i endast handikappadePressande mötaatt stort sett personer.0

få förståelse för de lagar och bestämmelser jag tjänstemanAtt måste gå ef-0 som som
i min bedömning ärende. Speciellt vid negativa beslut. inteJa, villett närter av man

information hur reglerna inte vill in information varför beslutet blirär,ta taom om
eller nej, inte vill lyssna. förklara eftervi arbetar lagar ochAtt arbetsföreskrifter,att
jag ingen personlig vinninghar på visst få förståelseAtt för de lagarsätt.att ettagera
och bestämmelser jag tjänsteman måste gå efter i min bedömning ettsom som av
ärende. Speciellt vid negativa beslut.

försöka på så bra möjligt förklara för den funktionshindradeAtt hansättett att0 som
inte tillräckligt funktionshindrad för få den ersättning han söker.är att som
Olika med samma funktionshinder upplever sina hinder totalt olika. Den0 personer

helt invalidiseradkan och den andre kan arbeta heltid.nästanene vara
bra förklarapå vad mitt ansvarsområde detAtt gäller medsätt är närett0 som personer

funktionshinder. förstårsvåra de behöver hjälp detJag skall bådeatt men ges av
försäkringskassa,sjukvård/kommun och exempelvis LSS och HSO-lagar. Likaså att

de med små funktionshinder inte har till ellerersättning skallAFLrätt utan stöttas av
skola/AMS 0.d.

för funktionshindradeförklara icke-funktionshindradeAtt kan få prioriteraävenatt0
vad viktigast för få dräglig tillvaro.är attsom en

uppleva viss oförståelse från funktionshindradeKan gällande vår lagstiftning.0 en
Kontakt med nyskadade förväntar sig få alla ersättningar och hjälpmedelatt utan0 som
provning.
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funktionshindradesvårastDet inte kan tala förär är när sig själva kommu-som utan
nikationen måste ske via någon gällerDetta särskilt LASS-ärenden där det ärannan.
viktigt det den funktionshindradeär synpunkteratt kommerpersonens egna som
fram.
Svårigheter då funktionshindrade inte kan föra sin talan.0 egen
Anhöriga/närstående vill föra den funktionshindrade talan och det0 som personens
sker den funktionshindrade önskan.mot personens
Anhöriga inte alltid till den funktionshindrade bästa. Anhörigasom ser personens
lyssnar inte alltid på den funktionshindrade de älva bestämmer bäst. Deutan tror att

svenskar har svårt förstå våra lagar och bestämmelser.är De inte kanattsom som
kommunicera.

bemöta funktionshindradeAtt låter sina känslor bitterhet/besvikelse derasstyrasom
begäran insatser.om

del vill inte förstå, lyssnarEn helt enkelt inte. Många förstår vi har lagar till-att att
ampa.

den funktionshindrade familjNär med har orealistiska krav inte socialförsäk-som
ringen kan och de absolut inte vill förstå de inte kan få alltersätta, de begär. Attatt

förde vill ha allt de har funktionshinder.att ett
mångkulturellaDet samhället svårt. Personer från andra kulturer vårär anser/trorän

Sverige kan och skall betala för alla skavanker.att
inte få den kontaktAtt önskar föräldrarmed till funktionshindrade bam.som man

Flera vill inte erkänna det funktionshinder.äratt ett
Orealistiska förväntningar.
Bemötande lindrigt utvecklingsstörda svårast ofta begränsadmot g.a. en
handikappinsikt hos den enskilde.

förklara för funktionshindradeAtt anhöriga han/hon nått sitt tak.gravt attpersoners
funktionshindradeNär skulle behöva stöd, inte vill taman ser personer som men som

det självbestämmande.emot
så många godemän heltAtt och hållet intresserar sig förmöta hur hu-nästansom

vudmännens ekonomiska situation och i hur helhetenär struntar är.

Övrigt
Dolda funktionshinder dyslexi får stöd de med påtagliga fysiskasom samma som
handikapp.

tidigt få information nödvändigaAtt åtgärder.0 om
skolors fysiska miljö oftaAtt inte utformad för med funktionshinder.är personer
det finns så lite erbjuda.Att arbetslöshetenAtt så hög människor inteatt detär att ser

positivt ha arbetsförmåga. det sådanAtt tröghet iatt är Att männi-systemet.som en
skor inte upplever de har för sitt liv.att egetansvar

andra uttalar sig vadAtt vi skall göra.om
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BILAGA III

på fråganövriga synpunkter bemötandeFråga Vilka25 om av

funktionshinder harmed Dupersoner

tillämpas för de två tidigare redovisade frågornaredovisningsprinciperSamma öppna
bilagai bilaga II.och fråga 24 Ifråga 23 resp

TJÄNSTEMÄNS VILLKOR...om

tidspress. Beslutsunderlagenberoende på kan bli ofullstän-Bemötandet blir sämre
handläggarenfunktionshindrade känner stressad.dendiga och äratt

mängd ärenden skall handläggas snabbt förhårdhudad levabliLätt när stor attatt en
mål.statsmakternastillupp

Arbetssituationen försäkringskassandet problemet. påpersonalBristen på är största
ansträngd.mycketär

handledning hos personal arbetar medbehovetbeaktaViktigt att av som personer
funktionshinder.med

missförstånd.risken förArbetsbördan ökar
bemötandet med funktionshinder.ekonomiska heltdeAtt styr personerresurserna av

i verksamheten våra tjänstemänpolitiker dåligt insattavåraAtt är att presente-p.g.a.
chefer sina chefspositioner.politiker skall få Vårade vill våradet värnarveta. omrar

för den befattning de besitter. attitydoftast kompetens DerassaknarDe genomsyrar
verksamheten.övriga

kompetens.rekrytera personal meddet svårtdagI rätträttär att0
anställa kretibehövs. kan inte och pleti hela tiden,Professionella människor Man

ledning.kompetent

MÄNNISKSOSYN inställning..och egenom

bemöta människor med respekt. bemöter människorskall Jag påtyckerJag att man
själv.jag vill bli bemöttsättett som

duvilken märmiskosyn du har. Om allas lika värdeväsentligaDet är accepterar spe-
funktionshinderroll invandrare, med ellerlar det ingen är personom personen

värde människa.Alla har ett som
behöver våra värderingar och bemötande. delvi EnJag prataatttror egnamer om

faktiskt.byta arbetekan behöva
har svårt tala för sig själva.deViktigt värna attatt somom0

samhälle består funktionshindrade medborgare likvälnormaltJag att ett av som0 anser
normalkurvan och inte har funktionshinder. samhälletinnefattas inom Omde som

solidaritet avvikelser vad de -främ-fönnåga/tolerans måinte har möta änatt vara
funktionshinder detta formerhudfärg, avvikande åsikter,lingar, utan att se som av

viktig del samhälles fundament.och ononnalitet så saknasutanförskap ettaven
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Egentligen olyckligt sådan här utredning skall eftersom det bordeatt göras,en vara
självklarhet med funktionshinder skall bemötas alla andraatt i vårten personer som

samhälle.
Rätt på plats. Alla vill inte, kan inte arbeta/bemöta funktionshindrade.rätt0 man
Oftast tacksam arbeta med. krävs dockDet lyhördhet från utredarensatt0 en grupp
sida. haMan måste kompetens och kunskaper vad de olika funktionshinderstor om
innebär. Etikutbildning saknas.
Problemet oftast inte för hjälpsam och därmed såraär mångaattnog vara som upp-
fattar älpsamheten nedvärderande.om
Skuldfrågan från de icke handikappade de handikappade måste hela tidengentemot
beaktas för kunna den handikappade med respekt.möta Du måste klart föratt göra
dig du har frisk.rättatt att vara
Känslan inte behövd försvårar handikappet Självständighetenatt avsevärt.av vara
påverkas också. med funktionshinderPersoner har mycket lära andra livetatt oss om
och med människor. har oftaDe mycket hög social kompetens ochmöten empati.

varje individ måste bemötas utifrån sinaAtt förutsättningar. Man måste slutaegna
med kollektiva och generaliserade lösningar och attityder.upp
har svårt funktionshinder"Jag "personer med föräld-Deatt ärse som en egen grupp.
makar, pensionärer under yrkesverksamma,65 och fullständigt olika. delEnrar,

har stridit för sin och känner de alltid måste slåss. Medan andrarätt mycket för-att är
siktiga och underskattar sin rättigheter. olikaDe så jag har svårt förstå deär att att att
skulle bemötas på något speciellt de har funktionshinder.sätt attg.a.

FUNKTIONSHINDRADE PERSONER...om

Sekretessen mellan myndigheter bra jag de funktionshindrade villär tror att attmen
vi ska byta uppgifter. tycker de förDe utreds mycket. Det svårt för varjeäratt att

med funktionshinder bedöma vad "att leva andra" och vadär ärperson som som
"jämlika levnadsvillkor".

upplever de känner sig kränktaJag politiker, massmedia. Många jag träf-att av som
far känner sig belastning och uttalar dödslängtan.som en

ÄrUpplever föräldrarna till funktionshindrade barn otroligt tålig inteatt är en grupp.
ovänliga personalen måste verkställa de beslut försämringarmot stän-som om som
digt från regeringshåll.tas

funktionshindradeMånga måste känna sig väldigt utelämnade eftersom vipersoner
måste "inså på skinnet" hur de lever.veta

jobbigt ingåendeDet utredningar personliga frågor. kännerär göra De sigatt ut-om
vi måste ha underlag för kunna besluta.satta attmen
elevvården fårJag allt mindre i skolans trånga läge.att utrymme0 ser

långt innanDet med funktionshinder uppnårär övrigastatus0 personer samma som
medborgare.
Tycker det har blivit kyligare i samhället, egoismen drabbar de funktionshindradeatt

situation.personemas
samhället bli förstärksNär snålt negativa attityder.

konventionerFN:s mänskliga rättigheter gäller alla. Många funktionshindrade le-om
i praktiken fortfarande dessa accepterade konventioner inte fanns.ver som om

Varför klassas många hörselskadade idioterpersoner som
få inte fåeller ersättning de funktionshindradeAtt och deras anhörigas attityd tillstyr

myndigheten.
funktionshinderPersoner med har förväntningar på skolan skall lösa alla proble-att

Vilket vi inte kan och då blir berörda/berörde besvikna.men.
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BÄTTRE FÖRdet har blivit PERSONER MEDattom
FUNKTIONSHINDER...

Upplever bemötandet har blivit bättre ñmktionshindrade inteatt när på institu-göms
tioner finns vardagsbild i samhället.utan som en

tycker detJag allmänt verkar finnas förståelse för funktionshindradeatt rent imer
samhället.
Assistansrefonnen har de svårt funktionshindrade bättre liv.gett ett0

har skett attitydförändringDet de 10-15 åren. Rättensenaste att0 en enorm vara an-
norlunda självklar hos de flesta tidigare. Nonnaliseringenär har lyckatsän tillmer

del. barnDe och kamrater med funktionshinderväxer blirstor toleran-som upp ser
tare.

flestaDe jag träffar positiva. det finnsMen alltid liten klickär miss-ärsom en som
nöjda och kan måla hotbild inte beslutet för dem blir tänkt.som upp en om som

BÄTTREbehovet UNDERLAG...om av

borde läggas tid deDet på medicinska underlagen för rättvisare bedömning.mer en
skulle underlätta förDet beslut både LSS, LASS och VB, insatser enligtsamtom

SoL. funktionshindrade kan oftaDe inte tala sina behov och tjänstemännen kanom
inte bilda sig uppfattning vad rimligt för den eller andra.ären om som ena

reform,När bilstödet eller körLASS något slags reklam-startar t.ex.man en ny man
kampanj skapar höga förväntningar, inte minst hos de handläggare skallsom som
sköta reformen. Sedan visar det sig kraven betydligt hårdare vad före-äratt än som
speglats. Visst skall reform introduceras med information, hurtiga reklam-en ny men
kampanjer känns lite fel efteråt.
Alla har till individuell bedömning, resultatet dockrätt regler och förord-styrsen av
ningar.

kunna föra sinFör talan måste kunnig, stark och kommuniceraatt väl iman vara
kontakten med myndigheter dvs. höga krav kompetenspå och förmågor hos den en-
skilde då får dessa kanske bemötande.ett gott-

ÅTGÄRDER...om

arbetsgivare privataAtt och offentliga borde större anställata attansvar genom- -
med fysiska och psykiska funktionshinder.personer

Strävan efter normalisering viktigt, vilket också innebär ställaär krav på funk-att
tionshindrade efter deras förmåga.

finns ocksåDet exempel på omgivningen bemöter med funktionshinderatt personer
fullständigt kravlöst och det leder till får problem medatt storapersonen om-
givningen.
Bemötandet kan bara förbättras med kompetenshöjning/inforrnation. Samhället och
handikapporganisationerna bär Problemet handikapporganisa-ett stort är attansvar.
tionerna förär svaga.

kontakt med funktionshindradeMer ökar förståelsen för deras situation.
informationMer till skolorna olika handikapp.om

Information kring funktionshinder kan svårt få såett människor iatt ut attvara om-
givningen får förståelse för problem kan uppstå. Barn med MDB, DAMP kansom av
andra barns föräldrar uppfattas störande element och ouppfostrade.som

borde tala delaktighet integrering.än0 mer om
Ökat i dessa frågor i bl.a. kommunernas handikappråd.utrymme0
Utvecklingsstörda bör synliga i samhället.göras0 mer
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Skulle ha belyst hur anhöriga bemöter sina funktionshindrade.gärna Inte barao myn-
digheter makt.utövar
Stöd och utbildning till personliga assistenter.0
Tillgängligheten till myndigheten lokalfrågan har blivit sämre.0 p.g.a.
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BILAGA IV

frågaRedovisning befattninglav -

Befattning inom försäkringskassan:-

området stöd till funktionshindradeAssistent inom
Controler
Funktionsansvarig
Föredragande i socialförsäkringsnämnden
Försäkringshandläggare
Försäkringskassesekreterare
Försäkringsrådgivare

rehabiliteringsgruppenFörsäkringssekreterare,
Försäkringsutredare

ansökningsärendenHandläggare av
Handläggare handikappstödav

och föredragandeHandläggare
VårdbidragHandläggning av

Rehabiliteringssekreterare
Rehabiliterings assistent
Rehabiliteringshandläggare
Rehabiliteringsutredare
Sektionschef, försäkringsansvarig
Sektionschef, ornrådesansvarig
Utredare

VårdbidragUtredare av
pensionUtredare på m.m.

Utredningsassistent

Befattning inom socialtjänsten:-

Ansvarig för dagverksamhet
Arbetsanpassare
Arbetsledare
Avdelningschef
Barnomsorgskonsulent
Behovsbedömare enligt ochLSS SoL
Biståndshandläggare
Biståndshandläggare år0-20
Bostadsanpassningsansvarig
Dagcenterföreståndare
Distriktschef
Enhetschef
Enhetschef för hemtj änstdistrikt
Enhetschef för kortidshem barn/ungdom
Enhetschef för personlig assistent och ledsagarservice
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Enhetschef i LSS verksamhet
Enhetschef inom pensionärs- och handikappavdelning.
Enhetschef inom vård och omsorg
Enhetschef LSS boende
Enhetschef personlig assistans LSS
Enhetschef, bostad med särskild service för vuxna
Enhetschef, daglig verksamhet LSS
Enhetschef, elevhem
Fritidskonsulent
Fritidskonsulent, arbetsanskaffare
Föreståndare
Föreståndare dagcenter
Föreståndare for psykiskt utvecklingsstördavuxna
Föreståndare gruppbostad
Föreståndare LSS
Föreståndare, boende för barn och ungdom
Föreståndare, dagverksamhet
Föreståndare, korttidshem för barn och ungdom
Föreståndare/LSS-verksamhet, gruppboende

örskolekonsulentF
Handikappkonsulent
Handläggare, arbetsledare
Handläggare, samordnare LSS
Heminstruktör för syn/hörselskadade
Hemvårdsassistent
Instruktör och hörselskadasyn
Kommunal enhetschef
Kurator
Fritidskonsulent

handläggareLSS
PsykologLeg.

Medicinsk ansvarig sjusköterska
Områdeschef
Områdeschef/ärendehandläggare
Planeringssekr.
Platschef
Produktionschef
Samordnande föreståndare för gruppbostad inom LSS
Samordnande föreståndare inom utvecklingsstördaomsorger om
Specialpedagog
Talpedagog
Utredningssekreterare
Verksamhetsansvarig
Verksamhetsansvarig enhetschef

Befattning inom vården:

linj echef och kurator1:a
förrådsman1:e

Anpassningslärare
Arbetsterapeut på barnhabilitering
Arbetsterapeut, habilitering
Arbetsterapeut, vuxenhabilitering
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Assistent
Assistent/samordnare
Audionom
Barnsjuksköterska
Bamhabiliteringsläkare
Barnskötare
Bitr. Verksamhetschef
Chef
Controller
Dietist sluten vård
Distriksarbetsterapeut
Distrikssjukgymnast
Driftchef
Dövblidtolk
Enhetschef
Fritidskonsulent
Förrådsföreståndare
Förskolekonsulent
Förskolekonsulent/specialpedagog
Habiliteringschef
Habiliteringsjukgymnast
Habiliteringsöverläkare

älpmedelskonsulent
älpmedelskonsulent barn
älpmedelstekniker

Hörselpedagog inom rehabiliteringvuxen
Hörselvårdskonsulent, landstinget förskola, skola
Höselpedagog
Informatör
Ing. Med. Teknik
Ingenjör
Kanslist
Konsulent för elever med hörselnedsättning
Kurator barn och ungdomshab.
Kurator barnhabilitering

inomKurator habilitering
Kurator inom rehabiliteringVuxen
Kurator, teamledare
Leg optiker

sjukgymnastLeg
Leg sjukgymnast på barn och ungdomshabilitering
Leg. Sjukgymnast habiliteringen
Logoped inom barn och ungdoms habilitering
Logoped inom habilitering
Läkare
Läkarsekreterare

inomLärare teckenspråk
Med.tekn.ingenj ör
Musikterapeut
Ortopedtekniker
Ototekniker
Ototekniker/medicintekniker
Psykolog
Psykolog habilitering
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Psykolog barnhabiliteringpå
Sekreterare/ assistent
Sjukgymnast

habiliteringenSjukgymnast på
Sjukgymnast vid vuxenhab.

bamSjukgymnast,
Sjukgymnast, teamledare
Sjuksköterska
Specialpedagog
Specialpedagog inom bam- och ungdomhabilitering
Specialpedagog och teamledare
Specialpedagog vuxenhabilitering

älpmedelscentralTapetsör,
Teamsekreterare
Teckenspråkslärare
Teckenspråkstolk, dövblindtolk
Teckenspråkstolk/dövblindto1k

hjälpmedelscentralenTekniker
Verksamhetschef

Befattning inom skolan:

Administrativ Chef
Bitr. Enhetschef
Bitr. Rektor
Chef barn och ungdom
Enhetschef
Områdeschef/rektor
Programrektor
Rektor/Skolledare
Tillförordnad rektor
Vik. Rektor
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Bilaga V Tabeller

Tabell Fördelning påefter frågaprocent 2: "Har Du arbetsledande funktion"svar en

Ja 3.2 65.4 16.6 97.9
Nej 96.8 31.2 81.4

Tabell 2. Fördelning på frågai efterprocent 3: "Hur länge har Du arbetat i denna befattningsvar

vårMindre än ett 4.6 7.2 8.7 4.5
år1 till 5 17.9 33.6 34.0 37.0

årtill 105 27.7 24.7 24.1 32.1
årtill10 15 12.3 13.0 15.0 10.3

ârMer 15 35.1än 19.2 17.4 15.2

svar

på frågaTabell 3. Fördelning i efter ålder"Angeprocent 4: och k6n.svar

år-29 5.1 6.3
år30-49 53.3 59.6 58.9 42.8

år50- 46.0 34.6 34.0 55.6
E 1.6svar

Tabell Fördelning på fråga4. i efter ålderprocent "Ange4: och kön".svar

3Man 15.1 17.5 14.6 51.9
Kvinna 84.9 82.5 85.4 48.1
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på frågaefter "Vilken utbildning har Du.Fördelning i 5:Tabell procent svar

Folkskola

Grundskola/realskola

Gymnasium

Högskola

Universitet

svar

påstående frågaefter olika grad instämmande i följande i "JagFördelning i 6: kän-Tabell 6. procent av
Verksamhetsmål gäIIeri mitt arbete".väl till de somner

b Öffif§sko|anFörsäkringsâ Socialtjänsten Vården2å gkassan ‘.. j
61.0 53.972.3 78.6heltInstämmer

25.3 28.8 36.6 19.3till delInstämmer stor

2.5 8.6 8.3del 1.2till vissInstämmer

1.0inte allsInstämmer

1.2svar

påstående frågaolika grad instämmande i följande i 6: "I minefterFördelning i procentTabell 7. av
nå mål".för de skall kunnapersonalen stöd de behöverorganisation det att uppsattages

Instämmer helt

delInstämmer till stor

delInstämmer till viss

Instämmer inte alls

svar

påstående frågaföljandeefter olika grad instämmande i i 6: "I minTabell 8. Fördelning i procent av
till kompetensutveckling".erbjuds personalen bra möjligheterorganisation

heltInstämmer

till delInstämmer stor

delInstämmer till viss

inte allsInstämmer

svar
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efterTabell 9. Fördelning i olika grad instämmande i följande påstående frågaprocent i 6: "l minav
påverkaorganisation personalen möjligheterstora sitt arbete".att egetges

VårdenFörsäkrings- Socialtjänsten å Skolan
kassan

14.4Instämmer helt 21.9 28.7 42.6

till del 50.5Instämmer 51.0stor 46.9 52.9
13.3 i iInstämmer del 32.3 25.3 g

iinte alls 2.8Instämmer 1.0 2.8

.7 2.8svar
SUMMA 100 100 100 100

"""""" ° 285 292 253 241

påståendeFördelning i efter olika grad instämmande följande frågaTabell 10. procent i i 6: "I minav
finns intresse för tillvaraorganisation personalens idéer förslag".stort att ta och

Försäkrings- Socialtjänsten Vården Skolan
kassan

7.4 14.4Instämmer helt 23.2 44.2
i31.9till del 38.4Instämmer 42.9stor 48.8

idel 51.9Instämmer till viss 40.8 24.4 6.2
i A i8.4Instämmer inte alls 5.8

2.4svar
100 100SLMMA 100 100

A iiiiii ’ 292285 253 241

på frågaefter "HarTabell Fördelning i procent 7: Dina arbetsuppgifteri Din11. nuvarande anställ-svar
åren såförändrats under de intening 5 eller, Du varit anställd länge,senaste under denom

tid Du varit anställd 7".

VårdenSocialtjänstenngs-

83.9 79.1 65.4

15.1 20.2 33.1

1.1 1.6 1.6

100 100 100

285 292 253 241

på fråga påverkati efter "Har det Ditt bemötandeTabell 12. Fördelning procent 7: medsvar av personer
Frågan på fråganfunktionshinder" ställd endast till dem "Ja"svarat redovisas isom som

tabell 11.

VårdenSocialtjänstenFörsäkrings- Skolan
kassan

51.0 41.6 41.6 28.5Positivt
31.21M4.2 13.4 4.1Negativt i

j i i I H H 49.4eller negativt 44.4 66.8Varken positivt

.4svar
SUMMA 100 100 100 100

239 231 164 193N

11-18-5648
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fråga fåttpå utökade arbetsuppgifterefter 8: "Har Du under deFördelning iTabell 13. procent svar se-
sååren anställd länge, under den tid Du varit anställd 7".eller, Du inte varit5naste om

SkolanVårdenFörsäkrings- Socialtjänsten
kassan .

85.3 72.0 90.988.8Ja
A ii H 13.7 27.210.9 7.8

i i1.0.4svar
100 100100SUMMA

235 i iu i 253292N

på påverkatfråga Ditt bemötande medefter 8: "Har detiFördelning procentTabell 14. av personersvar
på fråganFrågan "Ja" redovisas ifunktionshinder" ställd endast till dem svarat somsom

tabell 13.

Försäkri

26.132.4Positivt

19.713.0Negativt

52.654.5negativtpositivt ellerVarken

1.6svar
100 1

A 249253N

påpå fråga personalneddragningar Din9: "Har det varitefterFördelning i procentTabell 15. ar-svar
sååren varit anställd länge, under den tid Dueller, Du inteunder de 5betsplats senaste om

anställd .varit

Försäkrings- Socialtjänsten

49.394.7

5.3 48.6

2.1

1

påverkatpå fråga Ditt bemötande med"Har detefter 9:Fördelning iTabell 16. procent av personersvar
på frågan redovisas iFrågan "Ja"ställd endast till dem svaratfunktionshinder " somsom

tabell 15.

Positivt

Negativt

eller negativtpositivtVarken

svar
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Tabell 17. Fördelning i efter på frågaprocent 10: "Ange i vilken utsträckning Du i Din arbets-svar
situation upplever Du har tillräckligaatt kunskaper för klaraatt Ditt arbete".

Försäkrings- Socialtjänsten Vården Skolan;
kassan

AA
I mycket hög utsträckning 24.6 22.9 24.5 29.9

lllli i A iI ganska hög utsträckning 73.0 75.0 71.5
i I HK uV Hl ganska liten utsträckning 1.8 1.4

i iInte alls

.7svar 1.2
suiviMA " 100 100 100 i 100A,

253 i285 292 241

Tabell på18. Fördelning i efter frågaprocent 10: "Ange i vilken utsträckning Du iDin arbets-svar
situation upplever Du har tillräcklig informationatt för klara Dittatt arbete".

Vården

l mycket hög utsträckning 24.9
l ganska hög utsträckning 69.2

l ganska liten utsträckning 5.1. .
Inte alls

svar . .
100

253

påTabell 19. Fördelning i efter frågaprocent 10: "Ange i vilken utsträckning Du i Din arbets-svar
situation upplever känner Digatt nöjd med Din arbetssituation".

Vården

l mycket hög utsträckning 12.3
i i AA66.4l ganska hög utsträckning

litenI ganska utsträckning 17.8

Inte alls 2.4. .
1.2svar . .

253
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på fråga i vilken utsträckning Duefter 10: "Ange i Din arbets-Fördelning iTabell 20. procent svar
får Ditt arbete".Du isituation upplever att ta eget ansvar

utsträckningmycket högI

utsträckningganska högl

utsträckninglitenl ganska

Inte alls

svar

N

frågapá utsträckning Du i10: "Ange i vilken Din arbets-efterFördelning i procentTabell 21. svar
på uppmärksamhetställer för höga krav och ansvar".Ditt arbetesituation upplever att

hög utsträckningl mycket

utsträckningganska högl

utsträckningI ganska liten

allsInte

svar
SUMMA

285N

på fråga "Ange i vilken utsträckning Du iDin arbets-efter 10:Fördelning i procentTabell 22. svar
huruvida Du utför Dina arbetsuppgifter rätt".Du känner osäkerhetuppleversituation att om

utsträckningmycket högl

utsträckningl ganska hög

utsträckningl ganska liten

Inte alls

svar
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Tabell 23. Fördelning i efter på frågaprocent 10: "Ange i vilken utsträckning Du i Din arbetssitua-svar
tion upplever handlägger/åtgärdarDu mångaatt för frågor".

Försäkrings- Socialtjänsten Vården Skolan
kassan

I mycket hög utsträckning 13.0 22.9 21.7 39.5
37.2I ganska hög utsträckning 41.8 36.4 50.2

iIganska liten utsträckning 30.2 24.0 30.4 8.2
Ainte alls 18.6 10.3 9.9

H1.1 1.0 1.6svar
‘ iSUMMA 100 100 100 100

ni N 285 292 253 2411

Tabell 24. Fördelning i efter på frågaprocent 10: "Ange i vilken utsträckning Du i Din arbetssitua-svar
tion upplever Du förväntningaratt möter frånstora och krav andra".

I mycket hög utsträckning

I ganska hög utsträckning

l ganska liten utsträckning

Inte alls

svar

Tabell 25. Fördelning i pá frågaefterprocent 10: "Ange vilkeni utsträckning Du i Din arbetssitua-svar
fårtion upplever Du stimulans i Dittatt arbete".

I mycket hög utsträckning

l ganska hög utsträckning

l ganska liten utsträckning

Inte alls

svar
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på fråga i vilken utsträckning Du i Din arbetssitua-efter 10: "AngeiFördelning procentTabell 26. svar
påfrestande".arbete psykisktupplever Ditt ärtion att

Försäkrings-
kassan

i 31.6utsträckningmycket högl

51.2utsträckningganska högI

15.1utsträckningl ganska liten
i 2.1allsInte

.Ejsvaatr
100

285N

på fråga utsträckning Du i Din arbetssitua-"Ange i vilkenefter 10:Fördelning i procentTabell 27. svar
bra".arbetskamrater inte ärmedDina relationerupplevertion att

Försäkrings-

1.71.1utsträckningl mycket hög
utsträckningganska 6.52.5I

33.625.6utsträckningl ganska liten
i 55.569.8allsInte

i 2.82.71.1svar
100100SUMMA

i 253292285N pp

pá fråga utsträckning Du i Din arbetssitua-"Ange i vilkenefter 10:Fördelning i procentTabell 28. svar
arbete".hela trivs med DittdetDu iupplever att storation

Försäkrings-
kassan

37.040.4utsträckningmycket högl
56.453.7utsträckninghögI ganska

5.84.6utsträckningl ganska liten . .Ii .7allsInte

svar
100

285

chefpå fråga Din ställer tydliga"Anser Du närmaste11: attefteriFördelning procentTabell 29. svar
göra".vad de skallpå medarbetaresinakrav

Vården SkolanSocialtjänstenFörsäkrings-
kassan

54.2 72.051.768.1Ja
46.5 24.344.731Nej .i 3.71.22.1.4svar

1q0 100100100SUMMA
253Hi 241292285N
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påefter frågaTabell 30. Fördelning i procent 1 "Anser Du Din närmaste finnsatt tillgänglig närsvar
rad".stöd ochDu behöver

på frågaefterTabell 31 Fördelning i procent 11: "Anser Du Din närmaste driveratt det utvecklings-svar. förändringsarbete nödvändigt".och ärsom

63.5Ja 49.3 64.0 63.8
i

35.4Nej 47.9 33.6 32.5
E1.1 2.7 2.4 3.7svar

på frågaefter 11: "AnserTabell 32. Fördelning i Du Din förståelseprocent närmaste chef visarattsvar
arbetssituation.för Din

på frågaefterFördelning i 11: "Anser Du DinTabell 33. procent närmaste har tillräckligaatt kun-svar
arbetsområdetskaper om

l32.6 43.8 65.2 68.3;
i66.0Nej 53.1 33.2 27.2
21.4 3.1 1.6 4.5svar
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på frågai efter "AngeTabell 34. Fördelning 12: i vilken utsträckning Duprocent upplever storsvar
på återkommandearbetet grund ständigt förändringari i regelsystemen".avpress

Försäkrings- VårdenSocialtjänsten Skolan
kassan

grad 40.4 13.0I mycket hög 6.7 16.5
ganska,höggrad. 44.2 37.7I 28.9 51.9

lgarrskalitan 13.7grad 42.5 51.8 28.8
9.5 lalls 1.4 5.5Inte

.4 1.4 3.2 1.2svar
100 100SUMMA 100 100 . rn ÃÃTTWÃ285 292 253N

pá frågaefter vilkenFördelning i 12: "Ange i utsträckning Du uppleverTabell 35. procent storsvar
påarbetet grund arbetsuppgifter tillkommer".i av nya sompress

VårdenFörsäkrings- Socialtjänsten Skolan
kassan

grad 16.8 17.8 13.0 31.4l mycket hög

43.9 44.5 36.0 51.2I ganska hög grad

gäghska 35.4 33.2 42.7I liten grad 15.7

3.2 3.4 6.3Inte alls

.7 1.0 2.0 1.2svar
100 100 100SUMMA 100 j:

237 iN "235 292 253 e

på frågaefter 12: "Ange i vilken utsträckning Du uppleverFördelning iTabell 36. procent storsvar
på grund avsaknad kompetensutveckling".i arbetet av avpress

:SkolanVårdenSocialtjänstenFörsäkrings-
kassan

6.8 3.2 2.9grad 4.6l mycket hög
.34.6 nnnnnnnnnnnnnnnugrad 26.3 23.0I ganska hög

62.1 47.6 55.7 63.5l ganska liten grad

6.3 9.6 15.0allsInte

1.4 3.6.7svar
100100 100SUMMA
253292285N
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på frågaefter 12: "Ange i vilken utsträckning DuFördelning i uppleverTabell 37. procent storsvar
på grund reglerna är otydliga".i arbetet attavpress

16.4gradl mycket hög

36.6ganska hög gradI

39.0gradganska litenI

6.8allsInte .
1.0svar .

på fråga 12: "Ange i vilken utsträckning Du uppleveri efterFördelning procent storTabell 38. svar
anställningsförhållanden".på grundi arbetet otryggaavpress

SocialtjänstensFörsäkrings- Vården Skolan..

6.5 4.05.3gradmycket högl

17.5 9.9 9.5 3.7hög gradI ganska

43.5 32.5 31.2 37.0ganska Iiten gradI

32.6 49.7 53.0 57.6allsInte

1.4 2.41.1 1.2svar
å 1055": iiI100‘i r

.

på fråga utsträckning12: "Ange i vilken Du uppleverefter storFördelning i procentTabell 39. svar
avslå tillmötesgåpå klienters ansökan/inte kunnagrundi arbetet att tvungen attav varapress

önskemål från patienter/elever/föräldrar".

gradmycket högl

gradganska högI

ganska liten gradI

Inte alls

svar
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påefter frågaFördelning i 13: oftaTabell 40. procent "Hur kommer Du i Ditt arbete i kontakt i di-svar
telefon,rekt möte, via brev med med funktionshinder". Fördelning vad gällerper personer

kontakt i direkt möte.

2.212.3Dagligen 52.1 65.5

Någon några gånger/veckaeller 63.5 30.8 25.9 30.9

gånger/månadNågon någraeller 21.1 13.0 4.3 12.8

några gångerlårNågon 2.5eller 2.4 21.8

aldrig .3Mer sällan eller 1.2 11.5

1.4 2.4svar

på frågaefter "Hur oftaFördelning i 13: kommer Du iDitt arbeteTabell 41. procent i kontakt i di-svar
telefon, brev med funktionshinder".via med Fördelningrekt möte, vad gällerper personer

kontakt telefon.per

77.9 30.1 53.5Dagligen

Någon några gånger/vecka 16.8 29.1eller 27.2 4.1

gånger/månadNågon några 16.15.3 6.3eller 17.3

några gånger/årNågon 5.1 1.6 35.0eller

10.6aldrig 5.1Mer sällan eller 36.6

8.9 6.3 6.2svar

på frågai efter 13: "Hur ofta kommer Du i DittTabell 42. Fördelning procent arbete i kontakt i di-svar
telefon, via brev med med funktionshinder". Fördelningrekt möte, vad gällerper personer

kontakt via brev.

W
6.5 16.2Dagligen 43.5

Någon några gånger/vecka 37.9 15.8 23.3eller .4

några gånger/månadNågon 13.3eller 20.5 22.5 11.1

några gângerlårNågon 3.2eller 18.5 13.8 25.1

Mer sällan eller aldrig 1.8 27.7 14.6 56.0

9.5.4 7.4svar
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pá fråga utsträckning"l vilket Du medefter 14: attFördelning i procentTabell 43. anser personersvar
år påblivitgenerellt bättre tala föranhöriga under settfunktionshinder och deras attsenare

sig.
SocialflånstenfFötâåâkfings-"

kassan rix ‘ 4,tV
14.619.2 14.015.8utsträckningmycket högl

i; 61.0 62.1 66.960.7utsträckninghögganskal
15.4 11.215.820.7utsträckningganska litenl

1.01.1 .4Inte alls
7.13.1 7.41.8svar

på fråga utsträckning Du medvilket14: "l attefteri procentFördelningTabell 44. personeransersvar
år insatta"generelltanhöriga under settoch derasfunktionshinder mersenare

socialtjänsten tFörsäkrings- §å.Åkassan e ,..
17.113.0utsträckningmycket högI
58.260.7utsträckningganska högI
20.922.1utsträckningganska litenl

.41.4allsInte

2.8

Du medpå fråga utsträckning"I vilket att14:efterprocentFördelning iTabell 45. anser personersvar
förstående".år generelltanhöriga under settoch derasfunktionshinder mersenare

utsträckningmycket högl

utsträckningganska högl

utsträckningganska litenl

allsInte

svar
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Tabell 46. Fördelning i efter på frågaprocent 14: "I vilket utsträckning Du att medsvar anser personer
funktionshinder och deras åranhöriga under generellt otaIiga".settsenare mer

SocialtjänstenFörsäkrings-
kassan

g gi 1
I mycket hög utsträckning 13.0 9.9 4.7

I ganska hög utsträckning 40.0 33.9 38.3

l ganska liten utsträckning 38.2 45.5 43.1

Inte alls 6.0 6.2 6.3 4.1

2.8 4.5 7.5 8.7svar

på frågaTabell 47. Fördelning i efterprocent 14: vilket utsträckning Du att medsvar anser personer
funktionshinder åroch deras anhöriga under generellt krävande".settsenare mer

i

l mycket hög utsträckning 19.3 15.1 11.9

I ganska hög utsträckning 49.8 39.4 48.6

I litenganska utsträckning 24.2 36.0 27.6

Inte alls 4.2 5.5 3.7
2.5 4.1svar

Tabell 48. Fördelning i efter pá frågaprocent 15: "Tror Du funktionshinderatt med oftasvar personer
möter negativa attityder när de kommeri kontakt sjukvården,med hälso- och försäkrings-
kassan, socialtjänsten, skoIan. Fördelning vad gäller uppfattning beträffande hälso- och
sjukvården.

Ja 9.5 25.4 2.9
Nej 48.1 34.2 47.2 40.7
Vet 40.7 27.7 25.4 52.7

1.8 2.4 2.0svar 3.7
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på frågaFördelning i efter 15: "Tror Du med funktionshinderTabell 49. procent att oftasvar personer
sjukvården,hälso-negativa attityder när de kommeri kontakt med och försäkrings-möter

skoIan". Fördelning uppfattning beträffandesocialtjänsten, vad gäller försäkrings-kassan,
kassan.

21.9

26.4

49.7

2.1

på frågaefter 15: "Tror funktionshinderi Du med oftaTabell 50. Fördelning procent attsvar personer
sjukvården,attityder de kommer i kontakt med hälso- och försäkrings-negativa närmöter

skoIan. uppfattningsocialtjänsten, Fördelning vad gäller beträffandekassan, socialtjäns-
ten.

1.4

285

frågapåefter 15: "Tror Du med funktionshinder51. Fördelning i procent att oftaTabell svar personer
sjukvården,attityder de kommer kontakt med hälso- och försäkrings-negativa när imöter

skoIan. vad uppfattning beträffandesocialtjänsten, Fördelning gäller skolan.kassan,

35.3 6.2

29.0

34.1 4.5

1.6 2.1

på frågaTabell Fördelning i efter 16: på52. procent Anser Du samhället tillräckligtatt satsarsvar per-
med funktionshinder .soner

VårdenFörsäkrings- Socialtjänsten Skolan
kassan

Ja 27.4 22.6 14,2 15.3
A 44.2"Nej 48.1 58.6 64.8

j j A iVet 23.9 16.4 17.4 38.4

.7 2.4 3.6 2.1svar
SUMMA 100 100 100 10

. . ‘ .N 285 292A
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FrågaTabell 53. 17: "Det framkommithar det finnsatt med funktionshinder är mindrepersoner som
nöjda med det bemötande fårde hos myndigheter och andra offentliga Vad Dutror attorgan.

pa.det beror Fördelning i efter hurprocent vanligt dettror är att orsak till missnöje ärman
lagar och regelverkatt annat är otydligt formulerade.

i"Fö ringt

HmångaOrsak i fall 52.3 37.3 35.6 11.6
Orsak i vissa fall 42.1 52.1 55.7 66.1
Sällan eller aldrig orsak 4.9 7.5 5.5 16.5

.7 3.1 3.2svar 5.8

FrågaTabell 54. 17: "Det har framkommit det finns funktionshinderatt med är mindrepersoner som
fårnöjda med det bemötande de hos myndigheter och andra offentliga Vad Dutror attorgan.

på".det beror Fördelning i efterprocent hur vanligt dettror är orsak tillatt missnöje ärman
fåttpersonalen inte haratt nödvändig kompetensutveckling.

mångaOrsak i fall 32.6
Orsak i vissa fall 71.9 57.5 47.8 59.1
Sällan eller aldrig orsak 12.3 4.8 2.0 4.5

1.7 3.2 3.7svar

FrågaTabell 55. 17: "Det har framkommit finnsdetatt med funktionshinder är mindrepersoner som
fårnöjda med det bemötande de hos myndigheter och andra offentliga Vad Dutror attorgan.

pa.det beror Fördelning i efter hurprocent vanligt tror det är att orsak till missnöje ärman
råderdet avsaknad servicetänkande.att av

;r ’°°SE

mångaOrsak i fall 9.5 22.3 30.0 26.0
Orsak i vissa fall 56.8 60.6 58.1 53.7
Sällan eller aldrig orsak 33.0 15.4 9.1 16.1

.7 1.7 2.8 4.1svar
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FrågaTabell 56. 17: "Det har framkommit finnsdet funktionshinderatt med är mindrepersoner som
fårnöjda med det bemötande de hos myndigheter och andra offentliga Vad Dutror attorgan.

pa°".det beror Fördelning i efter hur vanligtprocent dettror är orsakatt till missnöje ärman
pådet föreligger brist tid för varje enskild funktionshinder.att medperson

mångaOrsak falli 38.9 51.7 64.0 50.6

Orsak i vissa fall 45.3 40.4 28.5 40.7

Sällan eller aldrig orsak 15.1 6.5 4.7 4.1

1.4 2.8 4.5svar

Fråga "Det framkommitTabell 57. 17: har det finns med funktionshinderatt är mindrepersoner som
fårnöjda med det bemötande de hos myndigheter och andra offentliga Vad Dutror attorgan.

på".det beror Fördelning i efter hur vanligtprocent tror det är att orsak till missnöje ärman
det finns avsaknad lika- ättighets-tänkande.att en av

mångaOrsak i fall 9.8 17.8 20.9 14.0

Orsak i vissa fall 39.6 54.5 53.0 52.3

Sällan eller orsak 48.8aldrig 25.7 22.1 29.2

1.8 2.1 4.0 4.5svar

Fråga framkommit finnsTabell 58. 17: "Det har det med funktionshinderatt är mindrepersoner som
fårnöjda med det bemötande de hos myndigheter och andra offentliga Vad Dutror attorgan.

pa. Fördelning efterdet beror i hur vanligt detprocent tror är att orsak till missnöje ärman
missnöjde har orealistiska förväntningar.denatt

mångaOrsak falli 19.3 13.7 9.9 10.3

Orsak i vissa fall 69.8 68.8 68.4 66.5

Sällan eller aldrig orsak 10.2 15.4 18.6 18.2

.7 2.1 3.2 5.0svar
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Fråga framkommitTabell 59. 17: "Det har det finns funktionshindermedatt är mindrepersoner som
fårnöjda med det bemötande de hos myndigheter och andra offentliga Vad Dutror attorgan.

pá". efterdet beror Fördelning i hur vanligtprocent tror det är orsakatt till missnöje ärman
det finns bristande ekonomiska resurseri den organisationen.att egna

mångaOrsak falli

Orsak i vissa fall

orsakSällan eller aldrig

svar

Fråga framkommit finns17: "Det har det med funktionshinderTabell 60. är mindreatt personer som
fårnöjda med det bemötande de hos myndigheter och andra offentliga Vad Dutror attorgan.

på". Fördelning i efterdet beror hur vanligt det är orsak tillprocent tror att missnöje ärman
påbrist personal.

cialtjänsten "7jiia‘raenv SkolanFörsäkfings- So iAWkassan I ‘:
många fall 41.8 29.1 50.6Orsak i 49.6

fall 47.4 55.5 42.3Orsak i vissa 42.6

orsak 9.8 13.7 3.6Sällan eller aldrig 4.1

svar

Fråga finns funktionshinder"Det har framkommit det medTabell 61. 17: är mindreatt personer som
får och offentliganöjda med det bemötande de hos myndigheter andra Vad Dutror attorgan.

pa. efterFördelning i hur vanligt det är orsak tilldet beror procent tror att missnöje ärman
personalens attityder.

i i -Söcialtjänsten7Fölfsäkringsei iv.

många fall 8.8 16.4 25.6Orsak i

fall 55.8 68.2 56.3Orsak i vissa

34.4 14.0Sällan eller aldrig orsak 15.4
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FrågaTabell 62. "Det har framkommit17: det finnsatt med funktionshinder är mindrepersoner som
fårnöjda med det bemötande de hos myndigheter och andra offentliga Vad Dutror attorgan.

på".det beror Fördelning i efterprocent hur vanligt tror det är orsakatt till missnöje ärman
funktionshindrade uppträdande.egetpersoners

W i

mångaOrsak i fall 5.3 3.1 2.0 1.6
Orsak falli vissa 68.8 71.2 67.2 67.9
Sällan eller aldrig orsak 24.6 24.3 26.5 25.1

1.4 1.4 4.3 5.3svar

FrågaTabell framkommit63. 17: "Det har finnsdetatt med funktionshinder är mindrepersoner som
fårnöjda med det bemötande de hos myndigheter och andra offentliga Vad Dutror attorgan.

på".det beror Fördelning i efterprocent hur vanligt dettror är orsakatt till missnöje ärman
språksvårigheter eller kulturella skillnader.

mångaOrsak falli 14.7 9.9 18.2 4.5
Orsak i vissa fall 70.5 72.3 68.8 72.0

Sällan eller aldrig orsak 14.0 15.4 9.9 17.7

.7 2.4 3.2 5.8svar

FrågaTabell framkommit64. 17: "Det har det finns med funktionshinderatt är mindrepersoner som
fårnöjda med det bemötande de hos myndigheter och offentligaandra Vad Dutror attorgan.

på". Fördelningdet beror i efterprocent hur vanligt tror det är orsakatt till missnöje ärman
andra än nämnda.ovan

mångaOrsak falli 8.4 9.6 9.5

Orsak i vissa fall 3.5 2.7 3.2 1.2

Sällan eller aldrig orsak

87.7 87.7 87.4 97.9svar

12-18-5648
T
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på frågaTabell efter65. Fördelning i 18: "Händer detprocent med funktionshinderattsvar personer
på bemötande".klagar Ditt

Nej

Ja, händer ganska oftadet

Ja, det händer sällanmen

svar

på fråga sådanai efter 18: klagomål sa-Tabell 66. Fördelning procent vilken utsträckning gällersvar
Fråganinte själv kan bestämma överdant Du ställd till dem svarat nej enligtsom som

tabellredovisning i 65.

klagomålenFlertalet av
klagomålenVissa av

klagomålenInga 4.3av
3.6svar
1

138

på fråga pa. FråganefterTabell Fördelning i 18: "Vad klagar ställd till dem67. procent svar man
nej enligt redovisning i tabell 65. Andel angivit, angivit,svarat att kla-som som resp som

gomålen stöd.gäller uteblivet
§i VårdenFörsäkrings- Socialtjänsten

, ii .Å kassan. .g
angivit 52.2 77.9

47.8 22.1
.106100 %

Åwww.Vm~m..W.Wmo.MWMW.WwWmm.......fl...WM.,awwwbwwawawuwa-å 138 .-H773
i

på fråga på". FråganTabell 68. Fördelning i efter 18: "Vad klagarprocent ställd till demsvar man
nej enligt redovisning i tabell 65. Andel angivit,svarat angivit, kla-attsom som resp som

gomålen gäller otillräckligt stöd.

angivit

Angivit
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Tabell 69. Fördelning i efter på frågaprocent 18: "Vad på".klagar Frågan ställd till demsvar man
svarat nej enligt redovisning i tabell 65. Andel angivit, angivit,som kla-attsom resp som

gomålen gäller förståelse.bristande

Försäkrings- Socialtjänsten Vården Skolan
kassan

j
angivit 87.0 76.6 78.6 89.5

i I13.0 23.4 21.4 10.5
-n1100100 100 100

(( Mllllll"i 20138 77 42

Tabell på fråga70. Fördelning i efterprocent pa.18: "Vad klagar Frågan ställd till demsvar man
nej enligtsvarat redovisning i tabell 65. Andel angivit, angivit, kla-som attsom resp som

gomålen pågäller brist information.

Försäkrings- Socialtjänsten Vården Skolan,
" kassani —

angivit 86.2 71.4 78.6 78.9
AAngivit 13.8 28.6 21.4 21.1

" i100100W 100 100., .www g,138 77 421

på frågaTabell 71. Fördelning i efterprocent 18: "Vad pa°.klagar Frågan ställd till demsvar man
nej enligtsvarat redovisning i tabell 65. Andel angivit, angivit, att kla-som som resp som

gomålen gäller inte ha blivit bedömdatt med hänsyn till individuella behov.ens
ÖFörsäkrings- Socialtjänsten VårdenJ Skolan, vkassan .

58.7 62.3 78.6 73.7

41.3 37.7 21.4 26.3
" 10Ö.é.Ã15100 100. 100

..138 42

Tabell 72. Fördelning på frågai efter pa’.procent 18: "Vad klagar Frågan ställd till demsvar man
nej enligt redovisning isvarat tabell 65. Andel angivit, angivit, kla-attsom som resp som

gomålen gäller bristande kunskaper kulturersandra värderingar.om

angivit

Angivit

Tabell 73. på frågaFördelning i efterprocent 18: pa°". Frågan"Vad klagar ställd till demsvar man
nej enligt redovisningsvarat i tabell 65, heller till skolpersonal. Andel angivit,som som

klagomålenangivit, att gäller föremålblir föratt upprepade granskningar.resp som man

angivit 76.8

Angivit 23.2
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på fråga pa.efter FråganFördelning i 18: "Vad klagarTabell 74. procent ställd till demsvar man
redovisning i tabellnej enligt 65, heller till skolpersonal. Andelsvarat angivit,som som
klagomålen gäller otillfredsställande handläggning/åtgärdande.angivit, attresp som

VårdenSocialtjänstenFörsäkrings- Skolan
Zkassan

90.6 79.2 78.6angivit -
I Q i å" i9.4 20.8 21.4Angivit -

SUMMA 100 100 100 -
138 77 42N -.

på fråga på". Frågan"VadFördelning i efter 18: klagar ställd tillTabell 75. procent demsvar man
heller tillnej enligt redovisning i tabell 65, skolpersonal. Andelsvarat angivit,somsom

klagomålen långa handläggningstider/väntetider.angivit, gällerattsomresp
Försäkrings- Socialtjänsten

14.5 54.5angivit

45.585.5Angivit

1100

" 77N

fråga pa°. Fråganpåefter 18: "Vad klagar ställd tillFördelning i demTabell 76. procent mansvar
redovisning i tabell 65. Andel angivit, angivit,nej enligt att kla-svarat som resp somsom

gomålen vad nämnts.gäller änannat ovansom
Socialtjänstenngs-

88.391.3angivit

11.78.7Angivit

100 100

138N

på fråga "Händer det anhöriga till funk-i efter 19: medTabell Fördelning procent att77. personersvar
på bemötandetionshinder klagar Ditt

Nej

oftahänder ganskaJa, det

det händer sällanJa, men

svar
S



på fråga sådana klagomålFördelning i efter 19: "l vilken utsträckning gäller så-Tabell 78. procent svar
Fråganöver".dant Du inte själv kan bestämma ställd till dem nej enligtsvaratsom som

redovisning i tabell 77.

VårdenFörsäkrings- Socialtjänsten Skolan
kassan

,
klagomålen 75.8 50.0 40.3Flertalet 40.4av

klagomålen 14.1 39.5 45.8Vissa 51.1av
klagomålen 4.0 5.6lnga 6.4av

2.0 6.5 8.3 2.1svar ;
3SUMMA 100 100 100 100i

............v 99 124 72 48
j V

på fråga pa. Frågan"Vad klagari efter 19: ställd till demTabell 79. Fördelning procent svar man
nej enligt redovisning i tabell 77. Andel angivit, angivit, kla-attsvarat som resp somsom

gomålen från anhöriga gäller uteblivet stöd.

VårdenSocialtjänsten

77.4 83.3angivit

22.6 16.7Angivit

99

pa".på fråga Frågan19: "Vad klagarefter ställd till demFördelning i procentTabell 80. mansvar
tabell 77. Andel angivit,nej enligt redovisning i angivit, kla-attsvarat som resp somsom

gomålen från stöd.anhöriga gäller otillräckligt

ngs-

28.833.3angivit

71.266.7Angivit

100 100

på fråga pa. Fråganefter 19: "Vad klagar ställd till demTabell 81. Fördelning i procent svar man
redovisning i 77. Andel angivit, angivit, kla-nej enligt tabell attsvarat som resp somsom

från förståelse.gomålen anhöriga gäller bristande

angivit

Angivit
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på frågaTabell 82. Fördelning i efter på". Fråganprocent 19: "Vad klagar ställd till demsvar man
nej enligt redovisning isvarat tabell 77. Andel angivit, angivit, kla-attsom som resp som

gomålen från påanhöriga gäller brist information.

angivit

Angivit

på frågaTabell Fördelning i efter pa. Frågan83. procent 19: "Vad klagar ställd till demsvar man
nej enligtsvarat redovisning i tabell 77. Andel angivit, angivit, kla-attsom som resp som

gomålen från anhöriga gäller inte ha blivit bedömd med hänsyn tillatt individuella behov.ens

angivit

Angivit

på fråga på". FråganTabell 84. Fördelning i efter 19: "Vad klagarprocent ställd till demsvar man
nej enligt redovisning i tabell 77. Andelsvarat angivit, angivit, kla-attsom som resp som

frångomålen anhöriga gäller bristande kunskaper andra kulturers värderingar.om

angivit 96.0 96.8 95.8 100.0

Angivit

på frågaefter pa. FråganTabell 85. Fördelning i 19: "Vad klagarprocent ställd till demsvar man
enligtsvarat nej redovisning i tabell 77, heller till skolpersonal. Andel angivit,som som

klagomålen från föremålangivit, anhöriga gäller bliratt föratt upprepaderesp som man
granskningar.

angivit

Angivit
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på fråga på". Frågan"Vad klagarefter 19: ställd till demFördelning i procentTabell 86. mansvar
redovisning i tabell heller till skolpersonal. Andelenligt 77, angivit,nejsvarat somsom
klagomálen från anhöriga gäller otillfredsställande handlägg-angivit, attsomresp

ning/åtgärdande.
i ,VårdenSocialtjänsten ,SkolanFörsäkrings . tkass-ars; " g

V
89.9 83.1 80.8angivit -

6.9 11 9.2
1oo’

i124

pa. Fråganpå fråga "Vad klagar ställdefter 19: till demi procentFördelningTabell 87. mansvar
till skolpersonal.redovisning i tabell 77, heller Andel angivit,nej enligtsvarat somsom
långaklagomálen från anhöriga gäller handläggningstider/väntetider.angivit, attresp som

angivit

Angivit

på". Fråganpå fråga "Vad klagar ställd till demefter 19:Fördelning i procentTabell 88. mansvar
Andel angivit, angivit, kla-redovisning i tabell 77. attnej enligtsvarat som resp somsom

vad nämnts.från gäller ängomålen anhöriga annat som ovan

87.9angivit

12.1Angivit .

påstås få osäkerhet de träffar med"Många känsla närFråga människor20:Tabell 89. personeren av
sådanföljande ligger bakomorsaker osä-vanligt Du det ärfunktionshinder. Hur att atttror en

vanligt det är osäkerhetskänslaefter hur tror attFördelning i procentkerhetskänsIa". man
visa medlidande.rädsla förorsakas attav

mångai fallOrsak

fallOrsak i vissa

orsakSällan eller aldrig

svar
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Tabell Fråga "Många90. 20: påståsmänniskor få känsla osäkerhet när de träffaren medav personer
funktionshinder. Hur vanligt Dutror detatt är följandeatt orsaker ligger bakom sådan osä-en
kerhetskänsla". Fördelning i efterprocent hur vanligt dettror är att osäkerhetskänslaman
orsakas rädsla för någotsäga felatt och/eller inte vadveta skallav säga.man

Socialtjänsten i SkolanFörsäkrings- iVårdene
Vkassan v e:.

mångaOrsak i fall 31.6 48.3 58.7 41.7
Orsak i vissa fall 56.8 43.2 37.8 54.5
Sällan eller aldrig orsak 11.6 5.5 1.2 2.1

svar

FrågaTabell "Många91. påstås20: fåmänniskor känsla osäkerhet när de träffar meden av personer
funktionshinder. Hur vanligt Du dettror är följandeatt att orsaker ligger bakom sådan osä-en
kerhetskänsla". Fördelning i efter hurprocent vanligt dettror är att osäkerhetskänslaman
orsakas rädsla för ställa för frågor.att personligaav

Försäkrings- Social-
káâsan; :-, . ..

mångaOrsak i fall 21.8 21.2 26.5 32.1
Orsak i vissa fall 62.5 61.6 59.7 59.3
Sällan eller aldrig orsak 15.8 13.7 10.7 7.0

svar
SUMMA

........
i

i

FrågaTabell "Många92. 20: påstås fåmänniskor känsla osäkerhet när de träffar meden av personer
funktionshinder. Hur vanligt Du dettror är följandeatt att orsaker ligger bakom sådan osä-en
kerhetskänsla". Fördelning i efterprocent hur vanligt dettror är att osäkerhetskänslaman
orsakas rädsla för överbetonaatt funktionshindret.av

mångaOrsak i fall 12.3 20.2 23.7 27.3
Orsak i vissa fall 62.8 66.4 62.1 62.8
Sällan eller aldrig orsak 10.7 8.3

svar
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FrågaTabell 93. "Många20: påståsmänniskor få känsla osäkerhet när de träffaren medav personer
funktionshinder. Hur vanligt Du det följandetror att är orsakeratt ligger bakom sådan osä-en
kerhetskänsla". Fördelning i efterprocent hur vanligt tror det är att osäkerhetskänslaman

fårorsakas att känsla hjälplöshet och maktlöshet.av man en av

mångaOrsak i fall 25.3 23.6
Orsak i vissa fall 56.8 60.3
Sällan eller aldrig orsak 14.4 14.5

3.4svar 1.7

Fråga "MångaTabell 94. 20: påstås fåmänniskor känsla osäkerhet när de träffar meden av personer
funktionshinder. Hur vanligt Du det följandetror äratt att orsaker ligger bakom sådan osä-en
kerhetskänsla". Fördelning i efterprocent hur vanligt tror det är osäkerhetskänslaattman

påminnsorsakas sårbarhet.att sinav man om egen
ma

32$‘
mångaOrsak i fall 12.6 17.1 8.7

Orsak i vissa fall 44.9 54.5 49.2
Sällan eller aldrig orsak 41.8 25.3 40.5

3.1svar 1.7

FrågaTabell "Många95. 20: påståsmänniskor få känsla osäkerhet när de träffar meden av personer
funktionshinder. Hur vanligt Dutror det är följandeatt orsaker liggeratt bakom sådan osä-en
kerhetskänsIa". Fördelning i efter hur vanligtprocent tror det är att osäkerhetskänslaman
orsakas att är kontakt funktionshindradeatt ta medav man ovan personer.

mångaOrsak i fall 43.2 64.7 73.9 55.4
Orsak i vissa fall 40.4 25.0 21.7 41.3
Sällan eller aldrig orsak 16.5 7.5 2.8 1.7

2.7 1.6svar
~a
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på fråga "Hur ofta händer det Du hamnar i moraliskaefter 21: attFördelning i procentTabell 96. svar
funktionshindermed beslut gäller med .arbete i sambandi Dittdilemman personersom

28.512.6 5.8Aldrig

67.7 64.9sällanGanska

16.5 5.4Ganska ofta

1.4Ofta

1.21svar

påstående frågaföljande iinstämmande i 22: "Perso-efter olika gradiFördelning procentTabell 97. av
fönnåner,till utbildning, sociala andra".har lika rättfunktionshindermed m.m. somner

i i 91.1 93.3 93.495.8heltInstämmer
2.8 4.94.83.9till delInstämmer stor
1.62.1 .4till viss delInstämmer

inte allsInstämmer
2.4 1.22.1.4svar

påstående frågainstämmande i följande i 22: vissagradefter olikaFördelning i procentTabell 98. av
befogat nedprioritera stödetarbetslöshet, etc är detkris, attvid ekonomisklägen t.ex. stor

funktionshinder.medtill personer

2.8 3.33.81.8heltInstämmer

2.4 1.6 3.31.1till delInstämmer stor

22.9 18.2 16.018.9deltill vissInstämmer

68.8 74.7 75.777.5allsinteInstämmer

2.1 2.8 1.6.7svar
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Tabell 99. Fördelning i efter olikaprocent grad instämmande påståendei följande frågai 22: "Stödetav
till med funktionshinder saär i dag omfattande det inteatt är motiverat görapersoner attpass
ytterligare satsningar".

Försäkrings Vi
,A7kässan i w

Instämmer helt 4.2 1.0
Instämmertill del 9.8stor 9.6

Instämmer till viss del 34.7 30.1 20.2 27.0

Instämmer inte alls 50.5 56.5 68.7 57.8

svar
swiiAv

Tabell 100. Fördelning i efter olika grad instämmande följande påståendeprocent i frågai 22:av
förstärker"Negativt bemötande funktionshindrad handikapp".en persons

Instämmer helt

Instämmer till delstor

delInstämmer till viss

Instämmer inte alls

svar

på frågaTabell 101. Fördelning i efter 26 ställd endastprocent till personal inom skolan: "I vilkensvar
pa områdenutsträckning Du det krävs förändringar följandeatt inom den/de skolor däranser

fåför elever funktionshinderDu verkar, med skall likvärdigatt undervisning med andraen
elever".

Lokalanpassning

Assistenthjälp

Hjälpmedel

Läromedel

Ekonomiska resurser
Kompetens
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på fråga endast till personal inom skolan: "Har27 ställdefterFördelning i procentTabell 102. re-svar
årenfunktionshinder under de 5 ökat, mins-elever med senasteundervisningför avsurserna

utvecklatsförhållande för andra elever undertill huroförändrade, idekat eller är resurserna
period".samma

3.7 100 24141.3 13.923.417.8

på fråga personal inom skolan: "Det finnsställd endast till28efterFördelning i procentTabell 103. svar
med funktionshinderfinns elevereffekterna blir när detvilkauppfattningarolika enom

medför..."dettautsträckning Du attl vilkenklass. anser
gansKåfihögmycketjhög E;gajrjrskaviiten IntelIl-

åallsutsträckningutsträckning Nutsträckning svag
å gVH

UndeWi-Snings---förbänrad 24135.6 6.8 4.4 10047.85.4
metodik

Peda9°9i$k k°mPee"S--Ökad 100 24124.8 6.3 3.055.910.0
lärarehos

hossjälvkänsla...förbättrad 24119.5 31 6.7 10058.1126
funktionshindermedelever

24110030.3 3.5 5.752.97.7i klassrummetklimat...bättre
2413.3 1007.963.425.4elevernablandtolerans...ökad

funktionshindermedelever...att 100 24129.8 43 10749750
skolprestationersinaförbättrar

för-befästs ochfördomar...att 24162 34 10032A1.5
stärks

eleverskolresultaten hos...att
försäm-för läralätthar attsom

241måste 47.6 2.7 10045.04.0lärareneftersom av-ras
medtid elevermycketsätta

funktionshinder
3.3 100 2412.629.451.613.2för lärarearbetsbelastning...stor

många iförblirdet...att vuxna 24127 100329 59.7415
klassrummet

personal inom skolan:på fråga ställd endast till29efteriFördelning procentTabell 104. svar
för kunna under-färdigheter krävsoch atthar de kunskaperDu"Anser Du att som

funktionshinder".skolgången medför elevervisa/leda

Ne ii rm viss de:i

fråga inom skolan:på endast till personal29 ställdefteri procentFördelningTabell 105. svar
Frågan "Nej"ställd endast till dem svaratom".skulle Du behöva"Vad veta sommer

104på frågan redovisas i tabelldel""Till visseller som

74.625.4funktionshinderSpecifika

22.177.9regelverketDet egna
utanför sko-lagstiftningAnnan 42.4575

Iområdet

55.644.4Undervisningsmetodik

51.948.1få informationVar kan merman
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Fördelning i index tillfredsställelse LågtTabell 106. procent över summerat mäter i arbetet. värdesom
lågindikerar tillfredsställelse och högt värde hög tillfredsställelse.

Indexvarde 0 .4

Indexvärde 2.81 .4 1.7
Wlndexvärde2 6.1 5.3 2.9 2.1

Indexvärde 3 4.7 6.4 6.6 7.6

25.5Indexvärde 4 23.1 17.6 21.6
Mlndexvärde 63.35 62.3 71.7 66.9

LågtTabell 107. Fördelning i över index mäter belastning iprocent summerat arbetet. värde indike-som
högthög belastning och värde hög belastning.rar

34.4Indexvärde 0 51.6 36.2 76.4

Indexvärde 1 31.9 20.2 28.8 18.1

Indexvärde 2 22.2 18.1 19.8 4.6

Indexvärde 3 9.3 8.0 11.9

Indexvärde 4 2.2 2.1 3.3

108. Fördelning i LågtTabell procent över index mäter kompetenssummerat i arbetet. värde indike-som
låg kompetens och högt värde hög kompetens.rar

Indexvärde 0 .7 .4

Indexvärde 1 1.1 4.5 2.4 2.5

Indexvärde 2 12.1 20.0 13.9 21.1

Indexvärde 3 86.1 75.2 82.9 75.9

Tabell 109. iFördelning över index frånprocent summerat mäter stöd i arbetet Lågtnärmaste chef.som
dåligtvärde indikerar bra stöd och högt värde stöd.

åltjä

Indexvärde 0 27.9 37.1 51.0 54.9

Indexvärde 1 21.9 27.6 28.3 25.5

Indexvärde 2 27.9 21.3 9.2 13.2

Indexvärde 3 22.3 14.0 11.6 6.4
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frånindex mäter styrning i arbetet närmaste chef.Fördelning i över summeratTabell 110. procent som
dåligLågt värde styrning.värde indikerar bra styrning och högt

Skolan

38.4 61.2Indexvärde 0

26.0 19.4Indexvärde 1

35.6 19.4Indexvärde 2

funktionshindradei kontakt med iefter hur ofta kommerFördelning i procentTabell 111. personerman
på frågavariabeln baserad 13.telefon eller via brev ärellerdirekt möte per

Dagligen

några gånger/veckaNågon eller

gånger/månadnågraNågon eller

gånger/årnågraNågon eller

eller aldrigMer sällan

svar



Bilaga VI Enkätformulär Sen

Enkät till tjänstemän inom försäkringskassan och socialtjänsten
J

till visssamt personal inom skolan och hälso- och
sjukvården

Inom för den inom Socialdepartementet pågående Utredningen be-ramen om
mötande med funktionshinder S1997:O4 genomförs enkätunder-av personer en
sökning riktad till personal i sin tjänsteutövning kommer i kontakt medsom per-

med funktionshinder. Syftet få förbättradär att kunskap olika för-soner en om
hållanden kan betydelse det gäller förbättranär att servicen tillsom vara av per-

med funktionshinder.soner
Du har blivit utvald medverkaatt i enkätundersökningen genomförssom av

Samhällsvetenskapliga forskningsinstitutet i Uppsala påSAMU uppdrag utred-
ningen.

Varför harjust Du blivit utvald
Från försäkringskassan fråni samtliga län, och socialtjänst, skola hälso-samt

sjukvårdoch i län/landstingtre har inhämtats personalförteckningar från vilka
gjorts slumpmässiga urval. Du demär härigenom kommit med ien av som urva-
let till undersökningen. För undersökningensatt resultat skall bli användbara är
det viktigt allaatt utvalda frånär Svaret Dig kan inte medersättassom svarar.

från någonsvaret annan.
Vi ber Dig därför frågornabesvaraatt i bifogade enkätformulär. Skicka sedan
formuläret i det bifogade portofria svarskuvertet. Eftersom utredningstiden är

såkort ber Dig att snart möjligt.svara som

Vad händer med svaren
När Ditt kommit till noteras Duatt Sedansvarat. förstörs alla identi-svar oss
tetsuppgifter för ingenatt skall kunna skickatveta visst formulär.ettvem som
Svaren databehandlas och resultaten sammanställs i statistiska tabeller, där det

någonomöjligt hurär att avgöra enskild har svarat.person

några frågorOm Du har
någraOm Du har frågor såundersökningen, kontakta undertecknadgärnaom

telefon eller e-post.per

påMed tack förhand för din värdefulla medverkan

Vänligen

Dimitris Michailakis, Fil. dr.
Projektledare, SAMU
Tel: 018-12 66 86
E-post: dimitris@samu.se



befattningnuvarandeDinVilken är

å tillämpliga rutoriskriva kryssfrågor besvaras ettFöljande attgenom

funktionarbetsledandeHar Du ID2. en Ja

2B Nej

befattning 4Bi dennaarbetat IDhar DuHur länge3. till årår 10 15Mindre än ett
5D2D år1till5år Merän15

3D Still år

ålder och kön: IE’Ange ID Mår29 an
2D2: Kvinnaår30-49

3D år50-

högstadenDu Ange Dutbildning harVilken ID HögskolaFolkskola 4
2D UniversitetGrundskola/Realskola 5
D Gymnasium3

med medföddaunder år65sammanhangdettafunktionshindrade iMed personermenaspersoner
sjukdomgrundfunktionshinder påpsykiskaellerfysiskaförvärvadeeller av

skada.eller
relationer tillfunktionshinder, ochmed Dinatalasfortsättningsvisochdet härNär personerom

år.under 65dessaalltså endastfunktionshinder,med personeravsespersoner

ARBETSFÖRHÅLLANDEN

påståendenföljandeDu iinstämmerutsträckningI vilken

InstämmerInstämmerochföruppfattningDinbästför den vartKryssa i motruta svararsom
till InstämmertillInstämmerpåståendena nedanen av inte allsdel viss delhelt stor

iVerksamhetsmål gällerdeväl tillkännerJag som EDDD 2 3arbetemitt
stöd depersonalen detorganisation Dmin DDI I:ges 3 42Imålskall kunna nådeförbehöver uppsattaatt
möjlig-personalen braerbjudsorganisationmin DD DI D 3 42lkompetensutvecklingtillheter

möjligheterpersonalenorganisation Dmin E DEI storages 42 3larbetepåverka sitt egetatt

4Dtill- 3Bintresse för 2Dfinns IDorganisationmin att taI stort
förslagochpersonalens idéervara

åren5 eller, Duunder deanställning förändrats senastenuvarandearbetsuppgifter i DinDinaHar om7.
anställdvaritden tid Duså underanställd länge,varitinte

Omja1D med funktionshinderpåverkat Ditt bemötandeHar detJa av personer
.D2D PositivtNej
2: Negativt
E Varken positivt eller negativt3
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fåttHar Du utökade arbetsuppgifter under de åren5 eller,senaste Du inte varit såanställd länge,om
under den tid Du varit anställd

Omjatala påverkatHar det Ditt bemötande med funktionshinderav personer
2D DNej Positivt

2B Negativt

Varken positivt eller negativt3

9 Har det varit påpersonalneddragningar Din arbetsplats under de åren5 eller,senaste Du inte varitom
såanställd länge, under den tid Du varit anställd

OmjaID Ja Har påverkatdet Ditt bemötande med funktionshinderav personer
2B 1:Nej Positivt

j Negativt2
Varken positivt eller negativt2

10. Ange i vilken utsträckning Du i Din arbetssituation upplever att.

Kryssa för den bäst Din uppfattning föri och I mycket I ganska högruta Imot ganskavart ettsom svarar
påståendena nedan hög ut- litenut- Inteut-av

sträckning sträckning sträckning alls
D 2D 2Dhar tillräckliga 2D...Du kunskaper för klara Ditt arbeteatt

D 2D 2Dhar tillräcklig information 2D...Du för klara Ditt arbeteatt

Dkänner Dig nöjd 2D...Du med Din arbetssituation 2D 2D

får D...Du i Ditt 2Darbete 2D 2Dta eget ansvar
...Ditt arbete för högaställer krav uppmärksamhet

D 2D 2D 2Doch ansvar
...Du känner osäkerhet huruvida utför DinaDuom D 2D 2D 2Darbetsuppgifter rätt

D 2D 2D 2Dhandlägger/åtgärdar...Du för många frågor
D 2D 2D 2D...Du förväntningar och krav från andramöter stora
D 2D 2D 2Dfår...Du stimulans i Ditt arbete

D 2D 2D 2D...Ditt arbete psykiskt påfrestandeär
D 2D 2D 2D...Dina relationer med arbetskamrater inte braär
D 2D 2D 2Di det...Du hela trivs med Ditt arbetestora

11. Besvara följande frågor ledningen på Din arbetsplats, kryssa för eller påatt nej varje rad.om genom
Anser Du Din chef...att närmaste

Kryssa för Ja-ruta eller Nej-ruta på radi varje Jaen Nej
D 2D...ställer tydliga krav sina medarbetare vad de skall göra

D 2D...finns tillgänglig Du behöver stöd ochnär råd
D 2D...driver det utvecklings- och förändringsarbete nödvändigtärsom

D 2D...visar förståelse för Din arbetssituation
D 2D...har tillräckliga kunskaper arbetsområdetom

l3 8-5648l
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påupplever i arbetet grund12. Ange i vilken grad du stor press av...

för den bäst Din uppfattning för och I mycket I ganska högKryssa I ganska Intei ruta mot vartsom svarar
hög grad grad me" grad H5alternativen nedanett av

.|:| D D :Iständigt återkommande förändringar i regelsystemen 2 3 4
E D l: Darbetsuppgifter tillkommernya som 1 2 3 4

1D D 4:avsaknad kompetensutvecklingav 2 3

,|:| Dreglerna otydliga E 4Där...att 2 3
E janställningstörhållanden.otrygga 1 z 3 4. .

avslå klienters ansökan/inte kunna t1ll-attatt tvungenvara ID D D D.. 2 3 4patienter/elever/föräldrarmötesgå önskemål från

FUNKTIONSHINDER OCH KONTAKTER MED FUNKTIONSHINDRADEOM PERSO-
NER

telefon, brevofta Du i Ditt arbete i kontakt i direkt via med funk-13. Hur kommer möte, medper personer
tionshinder

Någon Någon Någoneller eller eller
radKr-Vssafor on mme" pa varjel några gånger några gånger några gånger Mer sällan

månaden åriDagligen i veckan eller aldrigper
E l:I |:1: DDirekt möte 2 3 4 5

E |:| CItelefonPer 31 2 4 s
,j ,E ,D ,,|:| 5:Via brev

funktionshinder anhöriga år14. utsträckning Du med och deras underI vilken attanser personer senare
generellt blivit...sett

uppfattning för och I mycket I ganska hög IKryssa för den bäst Din ganskai vartruta motsom svarar
hög me" Intenedan "t" "t"alternativen utett av

sträckning sträckning sträckning alls
,EI 2|:I : E...bättre på tala för sigatt 3 4
.B 2: 3D 4|:|...merinsatta

,D 2|: : jförstående...mer 3 4

ID 2B E 4:otåliga...mer 3
1|: ,D E 4Dkrävande...mer 3

15. funktionshinder oftaTror Du med negativa attityder de kommer i kontaktmöter när medatt personer
sjukvården, försäkringskassan, socialtjänsten, skolanhälso- och

Ja Nej Vet

1|: |: EHälso- och sjukvården
2 3

Försäkringskassan D D j
l 2 3
E D |:Socialtjänsten zl 3

|:|Skolan 2, 3

på16. Anser Du samhället tillräckligt med funktionshinderatt satsar personer
1|: Ja
E Nej2

3D Vet
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framkommit17. Det har det finns med funktionshinderatt mindreär nöjda med det bemötandepersoner som
får myndigheter offentligade hos och andra Vad Du pådet berortror attorgan.

för hur vanligt det deKryssa Du nedan nämnda orsakerna liggerärtror att att Sällan eller
funktionshindradebakom med det bemötande defårlmissnöje Orsak i Orsak i aldrigpersoners 0r-

många fall vissa fall sak
ID 2D 2Dlagar ochAtt regelverk otydligt formuleradeannat är

D 2D 2Dpersonalen inte har fått nödvändig kompetensutvecklingAtt

VD 2D 2Ddet råder avsaknadAtt servicetänkandeav

det föreligger brist på tid förAtt varje enskild
ID 2D 2Dfunktionshindermedperson

2D 2D 2Ddet finns avsaknadAtt lika-rättighets-tänkandeen av
D 2D 2Dden missnöjde har orealistiska förväntningarAtt

ID 2D 2Ddet finns bristande ekonomiska i denAtt organisationenresurser egna

2D 2D 2DBrist på personal

ID 2D 2DPersonalens attityder

2D 2D 2DFunktionshindrade uppträdandeegetpersoners
E 2D 2DSpråksvårigheter eller kulturella skillnader

ll:l 2D 2DAndra orsaker, nämligen

på18. med funktionshinder klagar DittHänder det bemötandeatt personer
B Nej Om gå vidare till fråganej, I 9I
D det händer ganska oftaJa,2
D det händer sällanJa, men3

sådana klagomål sådantI vilken utsträckning gäller Du själv inte kan bestämma översom
,D Flertalet klagomålenav
D klagomålenVissa av2
D klagomålenInga av3

påVad klagar man
,D Uteblivet stöd

,D Otillräckligt stöd

,D Bristande förståelse

D Brist på information,
,D inte ha blivit bedömd med hänsynAtt till individuella behovens
,D Bristande kunskaper andra kulturers värderingarom

följandeDe alternativen gäller handläggning skall besvaras skolpersonalnärmast intetre som av

blir föremål förAtt upprepade granskninman gar1
,D otillfredsställande handläggning/åtgärdande

:l Långa handläggnin stider/väntetidergl

D nämligenAnnat,,
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påanhöriga till med funktionshinder klagar Ditt bemötande19. Händer det att personer
E Nej gå frågaom nej, vidare till 20./l
E ganska oftadet händerJa,2
D händer sällandetJa, men3

sådana klagomål sådant Du själv inteutsträckning gäller kan bestämma överI vilken som
D Flertalet klagomålenavl

2: klagomålenVissa av
D klagomålenInga av3

påklagarVad man
|:l stödUteblivet1
E Otillräckligt stödl

,El förståelseBristande

,D informationBrist på

,D bedömd med hänsyn till individuella behovinte ha blivitAtt ens
,D värderingarkunskaper andra kulturersBristande om

gäller handläggning skall besvaras skolpersonalföljande alternativen inteDe närmasttre avsom

,|: granskningarföremål för upprepadeblirAtt man
,:| handläggning/åtgärdandeOtillfredsställande

,Dåghdlgggd/ dL väntetlä stl era an nln ern

,El nämligenAnnat,

påstås få träffar funktions-Många känsla osäkerhet de medmänniskor när20 av personeren
sådanföljande orsaker ligger bakom osäkerhetskänslavanligt Du dethinder. Hur är atttror att en

nämnda liggerdet de nedan orsakernaför hur vanligt Du Sällan ellerKryssa ärtror att att
vid medfunktionshindrade personer Orsak Orsakosäkerhetskänslan i ibakom aldrigmöte or-

många fall vissa fall sak
,D E :Rädsla for visa medlidandeatt 2 3
,B E Doch/eller skallRädsla for något fel inte vad sägasäga vetaatt man 2 3
,El E Dför for personliga frågorRädsla ställaatt 2 3

,D E DRädsla for överbetona funktionshindretatt 2 3
får känsla hjälplöshet och maktlöshetMan ,E D Daven 2 3

påminns sin sårbarhetMan ,D 2D Eom egen 3

,El D Ekontakt med funktionshindradeMan är att ta personerovan 2 3

i moraliska dilemman i DittDu upplever Du hamnar arbete i samband21. Hur ofta händer det medatt att
funktionshindergäller medbeslut personersom

,El Aldrig

D Ganska sällan2
E Ganska ofta3

4B Ofta
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påståenden22. Nedan följer antal gäller med funktionshinder.ett Markera i vilken grad Dusom personer
instämmer i dem kryssa för i för varje påstående:att rutagenom en

för denKryssa bäst uppfattningDin färi Instämmer Instämmerruta motsom svarar
Instämmeroch påståendena nedan till till Instämmervart ett av

helt del viss del intestor alls
med funktionshinder har likaPersoner till utbild-rätt

D 2D :D 4Dning, sociala fonnåner, andra.m.m. som
vissa lägen lägen t.exI vid ekonomisk kris, arbets-stor

IE 2D :Dlöshet, etc det befogat nedprioritera Dstödet tillär att per-
med funktionshinder.soner

Stödet till med funktionshinder i dag såärpersoner pass 1D 2D :D 4Domfattande det inte motiveratatt är att
ytterligare satsningar.göra

Negativt bemötande förstärker funktionshindrad ID 2D :D 4Den per-
handikappsons

23. funktionshinderPersoner med sig upplevasäger deras ärenden faller mellanatt stolarna" och ingenatt
påkänner för helheten. Vilken Din denna problematikäransvar syn

något24. Finns svårt för pådet särskilt Dig i Ditt områdetär arbete det härsom

25. på fråganVilka övriga synpunkter bemötande med funktionshinder har Duom av personer
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frågor endast personal inom skolanResterande besvaras av

på områdenförändringar följandeutsträckning Du det krävs inom den/de skolor26. vilken därI attanser
få likvärdig undervisningmed funktionshinder skall med andra eleverför eleverDu verkar, att en

Stor förändring Viss förändring Ingen förändring
krävs krävs krävs
D E DLokalanpassning 2l 3

jE :Assistenthjälp 2 3.
E E11:Hjälpmedel 2 3

D D:iLäromedel 2 3l
D DDEkonomiska 2resurser 3I
D DDKompetens 2 31

årenfunktionshinder under de 5 ökat,undervisning elever med minskatför senaste27. Har avresurserna
förhållande för elever utvecklats undertill hur andra peri-oförändrade, ieller deär resurserna samma

od

D E2D1D ÄrÖkat oförändradeMinskat Vet3 4

blir det finns elever med funktionshinder ivilka effekterna klass.28. uppfattningar närfinns olikaDet enom
detta medför...utsträckning DuI vilken attanser

I mycket I ganska hög I ganskauppfattning för ochbäst Dinför denKryssa i mot vartruta svararsom
me"hög Inteut m utnedanalternativenett av

sträckning sträckning sträckning alls
,B 2D :| jundervisningsmetodik...förbättrad 3 4
,Ej 21: E Ehos lärare...ökad pedagogisk kompetens 3 4
3: E E Efunktionshinderelever medsjälvkänsla hos...förbättrad 3 3 4

E E E :...bättre klimat i klassrummet 33 3 4
3: E E Dbland eleverna...ökad tolerans 3 3 4
lg E E Efunktionshinder förbättrar sina skolprestationermedelever...att 3 3 4
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