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Det möjliggörande mötet

När en ny deltagare anvisas till ett projekt eller ett arbetsintegrerande 
socialt företag saknas alltför ofta viktig information om personens 
arbetsförmåga och hälsostatus. Den information som kommer från 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är inte sällan begränsad 
till anteckningar om hur många år en deltagare varit arbetslös och 
eventuella praktikperioder, trots att det kan röra sig om individer som 
har varit borta från arbetsmarknaden under många år. I bästa fall kan 
företagen få del av mer beskrivande information om till exempel 
eventuellt missbruk och familjesituation av socialtjänsten. 

Detta beskrivs som ett problem för företagen (se kapitel 1, Att rekrytera 
deltagare till projekt och företag), vilka därigenom kan ha svårt att förutse 
hur verksamheten ska utformas för att på bästa sätt möta deltagare och 
medarbetare där de befinner sig. Utan förkunskaper om deltagarna är 
det också omöjligt att veta på vilken nivå förväntningarna ska läggas 
avseende deltagarnas möjligheter att själva starta kooperativ.

Några projekt löser bristen på information genom att själva kartlägga 
sina deltagares arbetsförmåga som en del av rehabiliteringsprocessen. 
Det finns också projekt som arbetar med att skapa en tydlighet kring 
vilka förutsättningar som måste uppfyllas i den psykiska och fysiska 
arbetsmiljön för att skapa en god arbetsplats. 

I den enkät som Tema företagande och entreprenörskap skickade ut 
till över 150 ESF-projekt i juni 2012, svarade 38 projekt att de arbetat med 
kartläggning av både individer och arbetsmiljö, medan 16 projekt angav 
att de arbetat enbart med kartläggning av arbetsmiljö.

De två projekt som är närmare studerade i detta kapitel skiljer sig åt 
geografiskt och med avseende på verksamheternas storlek, men intres-
santare i detta sammanhang är att deltagarna befinner sig på olika 
avstånd från arbetsmarknaden. 

Projektet Kuling, som drivs på Kulturarvet i Falun, tar emot deltagare 
som man vanligen ser i projekt som finansieras med medel från Europe-
iska socialfonden, människor som av olika skäl befunnit sig utanför 
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arbetsmarknaden under en längre period. Kuling har en utarbetad 
metod för att kartlägga individers förutsättningar från den dag de kom-
mer till projektet. Kartläggningen och individens utveckling följs sedan 
upp kontinuerligt under hela rehabiliteringsperioden. 

Det andra projektet som beskrivs nedan, Bliss, är helt unikt. Projektet 
engagerar människor med multifunktionshinder som inte har möjlighet 
att kommunicera med tal eller bokstavsskrift och i stället använder språ-
ket med samma namn, bliss. Målgruppen har aldrig tidigare betraktats 
som anställbara och man står inför helt nya utmaningar. Projektet är av 
särskilt intresse eftersom det bryter ny mark, och därigenom kan blott-
lägga tidigare okända hinder och bidra med nyskapande lösningar på 
kända problem. 

Projektet har försökt kartlägga antalet blissanvändare i Sverige. Då 
dessa inte har befunnit sig på arbetsmarknaden tidigare har projektet 
arbetat med att skapa en tydlighet kring vilka förutsättningar som måste 
vara uppfyllda i arbetsmiljön för att blissanvändarna ska kunna utveckla 
sin kompetens och i förlängningen arbeta. En sådan förutsättning är till 
exempel personliga assistenter som behärskar bliss. 

Kuling 
Det var Nordiska Museet som startade Kulturarvet i Falun och efter  
nästan fyrtio år vårdas fortfarande gamla kulturföremål här. Tillsam-
mans med konservatorer och specialister utarbetades ett vårdprogram 
för textil, järn och trä. Verkstäderna är fortfarande inrymda i den då 
moderna vita mexitegelbyggnaden på Ingarvets industriområde, men 
har sedan dess utökats med en köksavdelning och en avdelning för lego-
montering, där man kan sätta ihop enkla produkter och paketera. Kun-
derna finns inom både privat och offentlig sektor, men också privatper-
soner vänder sig till Kulturarvet för att få hjälp med restaurering av 
gamla föremål. 

Ända sedan starten har Kulturarvet erbjudit arbete till människor 
som står utanför den reguljära arbetsmarknaden eller som behöver en 
rehabiliteringsplats. Många som arbetar här får lönestöd som löne-
bidrag, OSA, nystartsjobb och utvecklingsanställningar. 

När Nordiska Museet ville lägga ner verksamheten 2008, bildades en 
ekonomisk förening, som dess värre inte bar sig. Falu kommun tog över 
verksamheten med målsättningen att starta ett antal arbetsintegrerande 
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sociala företag runt Kulturarvet. Därför tog kommunen också initiativet 
till ESF-projektet Kuling – Kulturarvet en väg till socialt företagande. 
Projektet skulle medverka till att ombilda Kulturarvet till ett socialt före-
tag, samt etablera ytterligare två företag med uppdraget att utbilda och 
informera i ämnet socialt företagande samt bedriva arbetsrehabilitering. 

Höga förväntningar

Det visade sig dock att kommunens förväntningar rimmade illa med de 
villkor projektet kom att arbeta under. De deltagare som anvisades pro-
jekt saknade tillräcklig arbetsförmåga för att på egen hand starta och 
driva företag. Projektledare Susan Olsén:

Arbetet på Kulturarvet är kvalificerat och kräver professionell personal. 
Målgruppen för sociala företag hittar man inte bland sådana experter. 
Jag ser det som uteslutet att våra deltagare skulle driva företag på egen 
hand, men de vill gärna arbeta kvar i verksamheten.

Hösten 2012 har 200 personer deltagit i projektet som pågår till decem-
ber 2012. Deltagarna har olika bakgrund; intellektuella, psykiska och 
fysiska funktionshinder, socialmedicinsk problematik, missbruk och 
kriminalitet, några har hunnit fylla 30 år och har aldrig haft någon 
annan typ av arbete än praktik. Cirka 40 procent av dem som kommer 
till Kuling är inskrivna hos socialförvaltningen. 

Kartläggning i praktik och teori

Projektledare Susan Olsén och handledare Marianne Johansson har 
många års erfarenhet av rehabiliteringsarbete för Arbetsförmedlingen. 
Projektets andra handledare, Veine Kalles, har egen erfarenhet av miss-
bruk och utanförskap. Sina erfarenheter har de använt för att ta fram en 
formaliserad metod för kartläggning av deltagarnas förmågor och kom-
petenser. Kartläggningen ska hjälpa deltagarna att hitta en plats i verk-
samheten där de trivs och utvecklas. 

När nya deltagare kommer till Kulturarvet är bilden av deras arbets-
förmåga ofta otydlig. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har  
i princip aldrig någon dokumentation utöver formella anteckningar  
om antal år i arbetslöshet och eventuella praktikperioder. Socialförvalt-
ningen har ibland mer kunskap, men tyvärr har hög personalomsättning 
och organisationsförändringar på myndigheterna haft konsekvenser för 
kvaliteten på dokumentationen.
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Kartläggningen har en praktisk och en teoretisk del. Nya deltagare inter-
vjuas av handläggarna enligt ett färdigt formulär. Inledningsvis får del-
tagaren svara på frågor om syftet med sitt arbete på Kulturarvet. Susan 
Olsén berättar:

Det ska vara tydligt för både deltagare och personal, varför personen 
har kommit till Kulturarvet. Det är viktigt för deltagare som är upp-
givna och trötta på att vara i åtgärder. De har ofta väldigt låga förvänt-
ningar på verksamheten.

I samband med det första mötet intervjuas deltagarna också om sin 
fysiska förmåga, till exempel om de kan lyfta obehindrat, arbeta stående 
och hur många timmar de tror sig klara av att arbeta och om behov av 
fysiskt och psykiskt stöd. Personer med social fobi kan till exempel ha 
svårt att fika tillsammans med andra. 

Också formell och informell kompetens dokumenteras, som skolgång 
och tidigare erfarenheter av praktik eller arbete framgår av intervjun. 
Det görs även en tillbakablick, över hur tiden i arbetslöshet har sett ut. 

I intervjuerna tar man också upp personliga frågor som familjesitua-
tion, om det finns barn med i bilden eller nära anhöriga. Det är viktigt 
för att skapa sig en helhetsbild av personens livssituation. Men också av 
praktiska skäl, eftersom personer som befinner sig inom psykiatrin 
ibland behöver gå ifrån två eller tre gånger i veckan för samtal eller 
stresshantering. Susan Olsén betonar dock att det är viktigt att männis-
kor får berätta sin historia på det sätt de själva vill. 

Några har stark integritet och då respekterar vi det. Senare kan det 
komma fram att omständigheterna är trassligare än personen gjort  
gällande i samband med intervjun.

Missbruk kan vara en sådan omständighet. Till skillnad från många 
andra ESF-projekt accepterar Kuling människor med missbrukspro-
blem, under förutsättning att de sköter sig på arbetstid. 

Arbetsförmåga i praktiken

När deltagaren sedan går vidare till praktiskt arbete i Kulturarvets 
arbetsstationer provas samtidigt arbetsförmågan i praktiken. I lokalerna 
finns möjlighet att arbetsträna i flera olika stationer: kök, trä, textil, lego 
och målning av Falujungfrun. Här får projektet ganska snabbt ett kvitto 
på vad en person klarar eller inte klarar. 
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Legoverksamheten är en bra plats att börja på, här syns det nästan 
direkt vilken typ av arbete människor klarar av. Arbetsuppgifterna är 
så enkla att de inte heller skrämmer bort någon. Människor som inte 
har arbetat under lång tid har lågt självförtroende, och tror sig om att 
klara mindre än de gör. Och arbetet kan utföras sittande, samtidigt som 
man pratar med sina arbetskamrater. De som kommer till Kultarvet 
har inte sällan varit isolerade och saknat socialt liv.

I det här skedet vill man också veta om personen kan komma i tid, 
ringer sig sjuk i samband med frånvaro och i god tid talar om när han 
eller hon måste vara ledig. 

Funkar inte de här sakerna bedöms personen som icke anställningsbar. 
Det finns ingen arbetsgivare som accepterar sådant.

De som orkar stå och arbeta kan börja i trä- och metallverkstaden. Här 
utförs fönsterrenoveringar och andra reparationer. De som har ännu 
bättre rörelseförmåga och klarar att läsa en enkel instruktion, kan reno-
vera cyklar. 

På textilavdelningen kan det finnas enkla arbetsuppgifter, till exempel 
tvätt, men det händer också att det kommer in värdefull gammal textil 
för lagning, till exempel från Carl Larsson-gården i Sundborn. Ett annat 
kvalificerat arbete är att måla falujungfrur, en målad träfigur som är 
Faluns symbol. 

Möjligheten till både kvalificerade och enkla arbetsuppgifter på  
Kulturarvet ger goda förutsättningar för att kartlägga individernas 
arbetsförmåga och hitta lämpliga arbetsplatser. 

När jag ska bedöma människors arbetsförmåga är det viktigt att det finns 
ett spektrum. Ju bredare möjligheterna är desto bättre bedömning får man.

Efter en tids arbetsträning har deltagare, handledare och verkstädernas 
arbetsledare ett nytt samtal där man tillsammans bestämmer vid vilken 
station deltagaren ska fortsätta sin arbetsträning och utveckla sin kom-
petens. 

Även om deltagarna karläggs initialt, så betyder det inte att arbetet är 
slut. Alla deltagare har regelbundna samtal med sin kontaktperson, om 
hur de tycker att arbetet går och om sin sociala situation. Deltagarna 
följs också av arbetsledarna som påtalar eventuella problem som dyker 
upp på arbetsplatsen. 
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I någon mening pågår kartläggningen tills människorna går härifrån. 
Tiden och samtalen är våra bästa verktyg.

Människor som har odiagnostiserade funktionshinder är kanske den 
svåraste gruppen. Handledarna har i sådana fall kunnat bistå deltagarna 
i de myndighetskontakter som måste till för att personen så småningom 
ska kunna få en diagnos. ”Det spelar ingen roll hur god kartläggning 
projektet gör om människor inte får diagnoser och rätt hjälp.”

En annan utmanande grupp är personer som saknar självinsikt, som 
tycker att de är kapabla och duktiga och inte behöver vara på Kulturar-
vet, även om det är uppenbart av förhistorien att de har svårigheter att  
få eller behålla ett vanligt arbete.

Projektet belyser jämställdhetsaspekter 

Verksamheten anpassas efter deltagarna, oavsett om de har funktions-
hinder eller inte. Uppdelningen av deltagarna vid arbetsstationerna efter 
manligt och kvinnligt är svårare att bryta. Deltagarna väljer själva vilka 
arbetsstationer de vill vara på, och de flesta väljer enligt normen, kvin-
nor går till textil och män till trä. Det händer att kvinnor väljer trä, men 
aldrig tvärtom. Men projektet har bestämt sig för att ingen ska tvingas 
till arbetsuppgifter mot sin vilja. 

Som en del av projektets jämställdhetsarbete har projektledningen 
påbörjat en studie för att kartlägga handledarnas enskilda samtal med 
deltagarna. Samtalens längd och frekvens antecknas, för att blottlägga 
eventuella skillnader mellan vilka som söker sig till Veine Kalles respek-
tive Marianne Johansson och om deras arbete skiljer sig åt, men resul-
tatet är ännu inte sammanställt. 

Visst finns det en risk för att vi lägger våra förväntningar på deltagarna 
i kartläggningsarbetet. Men vi som arbetar här har många års erfaren-
het, och det tror jag är en fördel.

Vi ägnar mycket tid åt personlig utveckling, och så måste man vara 
nyfiken och tycka om att arbeta med människor. Det spelar ingen roll 
om man har världens bästa intervjudokument om man inte förmår 
läsa deltagarna mellan raderna och ställa följdfrågor. Det är först då 
människor börjar berätta. Naturligtvis måste vi arbeta med problemen, 
men vi utgår från det som är friskt och vi har ett lösningsfokuserat 
arbetssätt. 
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Projektledning och deltagare tillsammans

Nu har Kulturarvet en fungerande verksamhet och planen är att projekt-
ledningen, Susan Olsén och hennes kolleger, ska ta över verksamheten 
och skapa ett socialt företag som ska erbjuda rehabiliteringstjänster och 
där medarbetarna erbjuds delägarskap. 

Sammanfattning

Kuling har en genomarbetad metod för att kartlägga deltagarnas arbets-
förmåga. Kartläggningen består av en teoretisk och en praktisk del. När 
deltagare kommer nya till projektet intervjuas de enligt ett befintligt  
formulär om både formell kompetens och erfarenheter av skolgång och 
tidigare arbetslivserfarenhet, om eventuella fysiska och psykiska funk-
tionshinder, men också om familjesituation och andra personliga för-
hållanden, för att handläggarna ska få en så god bild som möjligt av del-
tagaren. Därefter provas arbetsförmågan i Kulturarvets arbetsstationer; 
här finns trä-, textil- och metallverkstad, lego samt kök. Bredden och de 
olika kraven som ställs i respektive arbetsstation ger goda möjligheter 
till en arbetsförmågebedömning. Projektledningen har gedigen erfaren-
het av arbetsrehablitering och personlig utveckling sedan tidigare, som 
de har fört med sig in i projektet. 

Bliss
Några gulnade löv på marken avslöjar att vi går mot höst, fast det ännu 
är augusti. Sunderby folkhögskola ligger inrymt i en hushållsskola från 
1920-talet några kilometer från Luleå. Nyare byggnader har tillkommit 
på området som i dag inrymmer allmän linje, konstutbildningar och 
utbildningar för personer med funktionsnedsättning. 

Projektet Bliss, som drivs på folkhögskolan, utmärker sig i ESF:s pro-
jektflora. Dels för att ansatsen är ovanligt framåtblickande, dels för att 
deltagarna i projektet har sådana funktionsnedsättningar att få någonsin 
föreställt sig att de skulle ha något att tillföra på arbetsmarknaden. Det 
är den samtidigt bittra och hoppingivande bild som utmålas av projekt-
ledare Sussanne Blomdahl. 

Projektet har uppgett att man arbetar med att kartlägga arbetsmiljö. 
Men i det här fallet handlar det snarare om att skapa en fungerande 
arbetsmiljö där det tidigare inte har funnits något alls. Vilka villkor 
behöver uppfyllas för att deltagarna i Bliss ska komma till sin rätt? 
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Deltagarna i Bliss har funktionshinder som medför att de saknar eget 
tal. De flesta är också fysiskt funktionshindrade och sitter i rullstol, 
ibland med begränsad rörlighet även i armar och händer. Bristen på 
motorisk förmåga gör det omöjligt eller övermäktigt att skriva på ett 
vanligt tangentbord med bokstäver. 

Bliss är ett symbolspråk som har utvecklats i Kanada för personer 
som av olika skäl har svårt att uttrycka sig i tal och bokstavsskrift. På 
stora kartor är symbolerna utplacerade som i ett periodiskt system, där 
varje symbol har en ruta. I rutan står det symbolen betecknar också 
skrivet med bokstäver. Bliss-symbolerna är uppsatta efter ordklasser, 
egenskaper, saker, tidsbegrepp och känslor, där de olika kategorierna är 
markerade med olika bakgrundsfärger. I ett rum sitter fem personer och 
arbetar med blisskartor. De som har motorik i armarna pekar. Markus 
Jonti har en lysdiod fäst i ett band runt huvudet som han kan peka på 
kartan med. 

Det finns också datorer med stora skärmar, med ett ordbehandlings-
program för bliss installerat. För deltagarna som har motoriska funk-
tionshinder är det ett tidskrävande arbete.

Markus Jonti har förberett några rader på bliss inför mitt besök. Där 
står att han vill sprida bliss genom att möta människor och att han upp-
skattar den möjlighet till medbestämmande som projektet erbjuder. 
”Inte minst hänger mina assistenter med här” och ”jag vill ha ett jobb 
där jag kan göra något som får betydelse.” 

Okänt antal blissanvändare i Sverige

Inledningsvis ville projektledningen skapa en bild av hur många perso-
ner som använder bliss i Sverige. Projektledaren Sussanne Blomdahl 
inledde ett detektivarbete med telefonen som verktyg. Trots att bliss,  
liksom teckenspråk, är klassificerat som ett språk, saknar kommunerna 
ofta kunskap om antalet blissanvändare och var de befinner sig. I några 
fall kunde hon få uppgifter från skolor som kunde uppge var före detta 
elever bodde. Någon exakt siffra över antalet blissare finns alltså inte, 
men efter rundringningen uppskattar Sussanne Blomdahl dem till  
mellan femhundra och tusen personer. 

Det visade sig också att människor i behov av bliss inte får någon 
undervisning i språket förrän de är åtta eller nio år. Innan dess kan de 
inte göra sig förstådda, de saknar helt möjlighet att kommunicera med 
sin omgivning och den egna familjen. Det medför att många viktiga år 
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går förlorade, eftersom det är som barn man är mest mottaglig för 
språkinlärning. Sussanne Blomdahl säger:

Många blissare kategoriseras slentrianmässigt som intellektuellt funk-
tionshindrade. Hur det egentligen förhåller sig är det ingen som vet. Inte 
heller hur det skulle ha förhållit sig om blissarna fått undervisning från 
ett års ålder och en normal språkutveckling, som teckenspråksanvän-
dare till exempel. 

Av kartläggningen framgick också att vuxna blissanvändare ibland inte 
får använda språket mer än en timme i veckan, eftersom kunskapen om 
språket är begränsad. En person som har lärt sig bliss i skolan, och sen 
inte har använt språket mer en timme i veckan, har i fyrtioårsåldern inte 
mycket språk kvar, och i bästa fall ett barnspråk. De får inte heller 
anmäla sig arbetslösa på arbetsförmedlingen. 

Ordfattig arbetsmiljö blir rikare

Uppdraget i projektet blev till en början att hjälpa deltagarna att åter-
erövra sitt språk. Att få dem att våga berätta om sig själva och ta plats. 
Det första problem projektet stötte på var att det finns få pedagoger. 
Nästa svårighet var att det saknades blissymboler för sociala företag och 
jämställdhet. Det fanns inte ens en symbol för dator. En del blisskartor 
saknade symboler för känslor. 

Projektet kontaktade den internationella organisationen Blissymbo-
lics Communication International (BCI), som äger språket. Där finns  
en grupp som utvecklar nya symboler, och med hjälp av dem håller nu 
språket på att bli ordrikare och mer funktionellt för arbetsliv och företa-
gande. En fördel är att bliss är internationellt och används i samma form 
i hela världen. 

Nyligen har projektet fått ordbehandlingsprogram för bliss till alla 
datorer. Programmet har tagits fram i samarbete med DART kommuni-
kations- och dataresurscenter i Göteborg och sex andra EU-länder, och 
ska utprovas i projektet innan det släpps på marknaden. Av Sussannes 
Blomdahls kartläggning framgick att det finns gott om tekniska hjälp-
medel. Men om tekniken kommer blissanvändare till godo beror på 
huruvida någon på vuxenhabiliteringen i det aktuella landstinget är 
intresserad.  



11

d e t m öj liggö r and e möt e t

Assistenter saknar kompetens

Projektet har tillgång till ett generöst klassrum på Sunderby folkhög-
skola. Fem deltagare är rullstolsburna och har två assistenter var, en  
deltagare klarar sig utan assistent. Det är mycket folk i rummet som ska 
samsas om utrymme och ljudnivå. 

Det är vanligt att assistenterna aldrig fått lära sig bliss. Därmed har  
de ofta stora svårigheter att kommunicera med sina klienter. Det skapar 
mycket frustration. I projektet utbildas assistenterna indirekt eftersom 
de finns med i klassrummet, men de får inte räknas som deltagare efter-
som de är anställda. Samtidigt tar de resurser från projektet. En möjlig-
het att kombinera medel från Socialfondens programområde 1 och pro-
gramområde 2 skulle ha varit mycket betydelsefullt för den här typen av 
verksamhet, påpekar Sussanne Blomdahl. 

Assistenternas roll är oerhört betydelsefull. Det finns assistenter som 
slarvar med kommunikationen och inte lyssnar eller plockar upp  
blisskartor så att deltagarna kan göra sig förstådda. 

En av projektdeltagarna var ointresserad tills han fick en större karta, 
det visade sig att han hade dålig syn och tidigare inte kunnat läsa sym-
bolerna. Under sådana förutsättningar är det lätt att tolka det som om 
personen har ett grövre intellektuellt funktionshinder än vad som fak-
tiskt är fallet. Men ingen hade tidigare brytt sig om att ta reda på hur 
god syn han har. 

Det är också stor skillnad på vilka möjligheter personerna har haft, 
beroende på vilka föräldrar de har växt upp med. Stephen Hawkning är 
mer funktionsnedsatt än några av deltagarna i Bliss, men har befunnit 
sig i en annan miljö och eftersom han var frisk från början, kände män-
niskor till hans begåvning. 

Kompetenscentrum med ambitioner att förändra

Det sociala företag som ska utvecklas ur projektet ska bli ett kompetens-
centrum för bliss i Sverige. Det finns många idéer i projektet, deltagarna 
vill översätta vuxenböcker till bliss. I dag läser gymnasieungdomarna 
fortfarande Pippi Långstrump för att det inte finns någon annan littera-
tur på bliss att tillgå. Men många frågor återstår fortfarande kring hur 
det sociala företagets verksamhet ska utformas, till exempel hur man får 
fram medel till handledare. 
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Vi hoppas att de här arbetsmetoderna kan sprida sig utanför Sverige. 
Våra deltagare blir goda förebilder för andra. Det väcker hopp om att 
det finns något att göra för unga blissare när de lämnar skolan.

Sammanfattning

Projektet Bliss är en pionjärverksamhet, där man försöker skapa arbete 
för människor som tidigare inte haft tillgång till arbetsmarknaden på 
grund av att de saknar talspråk och inte kan använda vanliga tangent-
bord till följd av multihandikapp. I stället använder de symbolspråket 
bliss. Projektledningen började med att kartlägga antalet individer i Sverige 
som använder bliss och hur deras möjlighet att kommunicera faktiskt 
ser ut. Resultatet var nedslående, få har möjlighet att använda sig av bliss 
i sin vardag, huvudsakligen på grund av avsaknad av tolkar och hjälp-
medel. Man fann också att kunskapsnivån bland blissanvändarna är låg, 
varför projektet fick börja med att arbeta med språkutveckling.

Deltagare med multifunktionshinder ställer också särskilda krav  
på arbetsmiljö. Här har projektet försökt skapa en tydlighet kring vila 
förutsättningar som måste vara uppfyllda för att blissanvändarna ska 
kunna utveckla och använda sitt språk och arbeta. Språket bliss visade 
sig vara alltför ordfattigt och därför har projektet medverkat till att 
utveckla fler symboler. Man lyfter också betydelsen av kompetenta assis-
tenter som behärskar bliss, för deltagarnas möjligheter att kunna vara en 
del av arbetsmarknaden. 

Reflekterande sammanfattning
Det är lätt att tänka sig att ett arbete med kartläggning av individers 
kompetens skulle kunna sammanställas till någon form av validerings-
dokument, för att underlätta ett återinträde på den reguljära arbets-
marknaden. En formaliserad dokumentation av individens arbetsför-
måga och kompetens skulle således vara särskilt värdefull för deltagare 
som inte startar egna kooperativ utan riskerar att återgå till arbetslöshet 
eller sjukskrivning. 

De projekt som vidtalats i samband med arbetet med detta kapitel, 
har dock inte själva funderat över huruvida deras arbetsmetod för kart-
läggning skulle kunna användas i andra sammanhang. Kuling har till 
exempel en väl strukturerad och formaliserad metod för kartläggning 
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som ännu inte har fått ett namn, eller dokumenterats för ett spridnings-
arbete gentemot andra sociala företag eller verksamheter som engagerar 
människor som står utanför arbetsmarknaden. 

Kulings målgrupp motsvarar i stort den som vanligen återfinns i soci-
alfondsprojekten, varför man kan anta att det finns många sammanhang 
som syftar till att integrera människor på arbetsmarknaden, där en 
sådan metod skulle kunna vara användbar. 

Arbetet med kapitlet kan därför också ses som en viktig påminnelse 
om hur betydelsefullt det är med extern uppföljning i form av djupinter-
vjuer med projektledare och deltagare, eftersom det kan synliggöra erfa-
renheter som projekten inte själva uppmärksammat. Kapitlets brasklapp 
kan således vara en uppmuntran till projekt och sociala företag att redan 
inledningsvis utforma en plan för hur erfarenheter och arbetsmetoder 
som tas fram i projektet kan formaliseras och föras vidare för att under-
lätta för spridning eller implementering i ordinarie verksamhet. 

Bliss utgör i många delar motsatsen till Kuling, här är möjligheten till 
reproducerbarhet begränsad men erfarenheterna minst lika värdefulla. 
Bliss utgör ett unikt pionjärarbete, där man försöker underlätta inträde 
på arbetsmarknaden för människor som tidigare aldrig har ansetts 
anställbara. Samtidigt skapar projektet också en arbetsmarknad för del-
tagarna som ska arbeta med att utveckla och sprida symbolspråket bliss. 

Innan projektet kom till var kunskapen om blissanvändarna i Sverige 
mycket begränsad. Till exempel saknas kunskap om hur många männis-
kor som använder bliss. Projektet har därför arbetat med att kartlägga 
blissanvändare och med att skapa en tydlighet kring hur arbetsmiljön 
bör utformas för att skapa förutsättningar till gynnsam språkutveckling 
och i förlängningen arbete. Projektet arbetar också med att utveckla 
språket som sådant. 

Projektet har gjort värdefulla iakttagelser om bristande kunskaper hos 
personliga assistenter. Huruvida blissanvändarna får tillgång till stöd har 
också visat sig vara beroende av om någon på vuxenhabiliteringen är 
intresserad av teknik eller språkutveckling i det landsting där de befin-
ner sig. En annan iakttagelse är att blissanvändare inte får börja utveckla 
sitt språk förrän i skolåldern, när till exempel döva barn lär sig tecken-
språk vid samma ålder som hörande barn utvecklar sin verbala språk-
förmåga. Att få tillgodogöra sig ett språk tidigt är avgörande för både 
den språkliga och den intellektuella utvecklingen. 
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Den kartläggning som projektet Bliss har genomfört blottlägger djupt 
rotade föreställningar om multihandikappade personer. Projektet ger 
också uppmärksamhet och upprättelse åt människor som tidigare inte 
tagits i beaktning i arbetsmarknadssammanhang. Resultatet av kartlägg-
ningen kan komma att vara till stor nytta för blissanvändare, beslutsfat-
tare och människor som arbetar inom vård och omsorg, och för all del, 
alla människor som vill att samhället ska vara till för alla på lika villkor.  

Anna-Karin Florén
Anna-Karin Florén är en frilansjournalist med passion för populärveten-
skap. Sedan 2012 driver hon Helgalundens Kommunikationsbyrå AB som 
specialiserar sig på att tillgängliggöra och sprida forskning och annat aka-
demiskt material om arbetsmarknad, entreprenörskap och social utveck-
ling, ofta i anslutning till EU:s strukturfonder.


