
INTRA 3 • 05                           11                       INTRA 3 • 05
NR 3. 2005

OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER 
I KULTUR OCH SAMHÄLLE
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F öreningen Grunden är de intellektuellt 
funktionshindrades egen organisation i Gö-
teborg. Från början var man en del av FUB, 

men 1997 bröt man sig ur och startade eget. Hans 
Lindblom var Grundens förste ordförande. Han 
hade sedan starten  en tanke om att kunna nå ut 
med mer och bättre information om sex- och sam-
levnad till personer med intellektuella funktions-
hinder. 

Ingrid Thornell, som jobbar på Mirahfilm, hade 
samma funderingar och hörde av sig till Grunden. 
Tillsammans med henne har Grunden Media fått 
pengar för att göra fyra filmer. 

Grunden Media och Klick-projektet
Grunden Media är en daglig verksamhet enligt 
LSS. De arbetar med att göra lättförståelig infor-
mation på ett begripligt sätt. Målet är att deltagarna 
ska känna att de har ett intressant och viktigt arbete 
som passar dem. Grunden Media använder radio, 
TV, tidning och webbplats som kanaler för sprid-
ning av information. Gruppen består idag av när-
mare 30 medarbetare. 

En vacker försommardag i början av juni träffar 
jag Jane Gahrbi, assisterande projektledare, och 

Mia Bobzow, stödperson och projektledare, i Grun-
den Medias lokaler på Masthugget i Göteborg. Hur 
började KLICK-projektet egentligen? Och hur har 
det varit att arbeta med det?

 Jane och Mia berättar att projektet handlar om 
intellektuellt funktionshindrades rätt till kärlek, 
närhet och till sin egen sexualitet. Syftet är att visa 
att det inte ska finnas några hinder för kärlek bara 
för att man har ett funktionshinder. Projektet bör-
jade 2003 och ska pågå fram till slutet av 2005. 

Filmidéerna har kommit från dem som arbetar på 
Grunden Media, och i den första filmen även från 
Kulturlabbet, som är en annan daglig verksamhet 
i Göteborg. Som stöd och hjälp har medarbetarna 
på Grunden bland annat haft en professionell re-
gissör, manusförfattare, fotografer, filmproducent 
och ljudtekniker.

Delaktighet och tillgänglighet
Filmerna som ingår i Klick-projektet ska kunna visas 
för alla, även om de främst är tänkta för människor 
med intellektuella funktionshinder, studerande vid 
vård- och omsorgsutbildningar och personal inom 
omsorgs- och habiliteringsverksamheter, särskola 
och anhöriga.

Delaktig 
i kärlek

Hur ska man göra film om kärlek och människor med intel-
lektuella funktionshinder? Vad är det man ska visa och vilka 
normer och ideal är det som gäller? Under två års tid har 
Grunden Media i Göteborg arbetat med KLICK-projektet. 
Snart är fyra filmer om funktionshinder, kärlek och sexualitet 
klara. 

❣Av Lotta Löfgren Mårtenson
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Jane Gahrbi har haft en 
viktig roll som produktionsle-
dare i Klick-projektet. Hon har 
varit idé-kläckare och manus-
skrivare. Hon har organiserat 
filmvisningar och haft föreläs-
ningar om projektet och om sina 
egna erfarenheter. Och hon har 
varit skådespelare. I filmen Klick 
– med eller utan strumpor gifte 
hon sig på riktigt med med Mats 
Andrén. Jane är också medlem i 
bandet Klickers, som är ute och 
spelar i hela Sverige. Då bru-
kar de prata om rättigheter för 
personer med intellektuella funk-
tionshinder i mellansnacket. 

Filmprojektet grun-
dar sig på tanken om 
delaktighet. Hur fung-
erar det i praktiken 
med delaktighet i ett 
filmprojekt? frågar jag.

– Det är ju meningen 
att alla ska vara med, 
men det är klart att de 
som är proffs har ett för-
språng och kan mer, sä-
ger Jane Gharbi. Både 
Jane och Mia är överens 
om att man hela tiden 
måste reflektera kring 
detta med delaktighe-
ten. Vilkas åsikter ska 
man ta ”mest” hänsyn 
till, Grundenmedarbe-
tarnas eller de profes-
sionellas? 

Klick – med eller 
utan strumpor
Den första filmen, Klick 
– med eller utan strumpor, 
visades på Göteborgs 

filmfestival 2004, och ansågs vara en av de mest 
intressanta premiärerna på festivalen. Det är en 
spelfilm om lust och längtan, och om allas rätt att 
älska. Vi får följa med på en resa mot ett bröllop i 
verkligheten mellan Jane och Mats, och träffa olika 
personer med intellektuella funktionshinder som 
berättar om sina drömmar och livsvillkor. Som en 
röd tråd spelar bandet Klickers medryckande sam-
bamusik genom hela filmen.

– Filmen blev verkligen en stor succé, och det var 
jättekul att vara med 
på filmfestivalen! be-
rättar Jane.

I anslutning till in-
spelningen gjordes 
även filmen Bakom-
klick. Det är en do-
kumentär om hur 
inspelningen gick till 
och hur det var att 
arbeta som skådespe-
lare, manusförfattare, 
ljud- och bildtekniker 
m.m.

Klickers – jag 
spelar ingen roll
Därefter började arbe-
tet med dokumentä-
ren Klickers – jag spelar 
ingen roll. Här fram-
träder medlemmarna 
i bandet Klickers och 
berättar om sig själva 

och om sina liv. Hur är det att bli kallad utveck-
lingsstörd? Vad ska man använda för ord istället? 
Eller ska man inte använda kategoriserande ord 
överhuvudtaget? 

Jane menar att det är jobbigt att hela tiden bli på-
mind om att man har ett funktionshinder. De som 
arbetar på Grunden Media är överens om att ordet 
”utvecklingsstörd” inte är bra att använda. Istället 
rekommenderar man ”intellektuellt funktionshin-
der”, precis som WHO gör.

Filmen är en naken berättelse om sex, ensamhet, 
kamratskap och sökande efter kärlek. Den handlar 
också om revansch och om att ta chansen att be-
rätta sin egen historia. 

Vi får träffa rapparen Tommy som skriver kritiska 
texter om utanförskap i samhället, och Anna och 
Robban som funderar på att skaffa barn och slåss 
för ett självständigare liv. 

Några av deltagarna i filmen berättar rakt in i ka-
meran om sina funderingar, och andra sitter i bas-
tun och filosoferar 
över livet och kär-
leken. Bland annat 
träffar vi Kristine, 
som delar med sig 
av sina drömmar 
och berättar om 
sin uppväxt. Som 
tittare upplever 
man att det är en 
modig film, där de 
medverkande öpp-
nar sig och beskri-
ver sitt innersta. 
Det är en varm och 
ömsint film, där 
tittaren kan känna 
igen sig själv och 
de funderingar 
som alla kan brottas med då och då. Filmen hade 
också en uppmärksammad premiär på Göteborgs 
filmfestival 2005.

– Den filmen säger så mycket, berättar Jane. Den 
handlar om livet och man får lite tårar i ögonen när 
man ser den!

Etik och integritet
Att genomföra ett filmprojekt handlar även om etis-
ka aspekter. Hur mycket ska de medverkande be-
rätta om sig själva i de mer dokumentära filmerna? 
Kärlek och sexualitet kan upplevas som ett känsligt 
område. Även om mycket är allmänmänskligt så 
kan det kännas privat att beskriva det i en film som 
finns kvar under lång tid framöver. Och vilka är det 
som är ansvariga för skådespelarnas medverkan? 
Kan man förstå konsekvensen av att vara med i en 
film som ska visas för många människor, kanske i 
många år? I projektet har dessa etiska aspekter dis-
kuterats mycket.

– Ändå kan det vara lite svårt ibland, funderar 
Jane. Man är kanske mitt i filmjobbet och då är det 
inte så lätt att säga ”stopp”! Vad ska alla få veta och 
vad är personligt?

Jonas Myrstrand är filmre-
gissör från Studio Jox och den som 
har fått ihop alla idéer till tre olika 
filmer hittills. Nu arbetar han till-
sammans med resten av gänget från 
Grunden Media med den fjärde och 
sista Klick-filmen som binder sam-
man alla filmerna till en DVD med 
handledning.

Mia Bobzow har hjälpt till 
med filmmusiken. Dessutom har 
hon samordnat arbetet mellan 
regissör, filmteam, pressen, filmfes-
tivaler och Grunden Media.
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Mia 
poängte-
rar att det också 
är viktigt att skilja på 
spelfilm och dokumentär:

– Men vem förstår egentligen fullt ut 
konsekvenserna av att medverka i media? 
Kanske ingen, förrän man verkligen är 
där!

Bilden av den goda kärleken
Hur ska man då göra film om kärlek och 
människor med intellektuella funktions-
hinder? Vad är det man ska visa och vilka 
normer och ideal är det som gäller? Är det 
till exempel tvåsamhet, ensamhet, hetero- eller ho-
mosexualitet? Vad är det som anses normalt, och 
vad får man visa på film? Skiljer det sig från filmer 
om kärlek som inte rör människor med de livsvill-
kor som de flesta på Grunden Media lever under? 
Mia berättar att Grunden Media har försökt att få 
tv att visa deras filmer, men att de hittills har ställt 
sig tveksamma. 

Kan det vara extra viktigt att visa bilder av den s.k. 
goda kärleken när det handlar om människor med 
intellektuella funktionshinder, eller är det precis 
tvärtom? Jag diskuterar med Jane och Mia men vi 
har svårt att hitta något bra 
svar. Bara för att det hand-
lar om människor med 
funktionshinder behöver 
det ju inte vara klämkäckt 
och rosenrött! 

– Snart kommer väl fil-
men Klick – om skilsmäs-
san! säger Jane med ett 
varmt skratt.

Inga pekpinnar
Många av dem som arbetar 
på Grunden Media har inte 
haft så mycket sex- och sam-
levnads-undervisning un-
der sin skoltid. Mia poäng-
terar därför vikten av kun-
skap, men säger att det är 
angeläget att fundera över 
hur den ska framföras. 

– Det får ju varken bli pekpinnar eller att man 
bagatelliserar de svårigheter som kan finnas! me-
nar Mia. 

Filmen Klicksofta
Just nu pågår klippningen av den sista filmen för 
fullt: Klicksofta. Ett av filmens inslag är intervjuer 
med personer med skilda bakgrund och livsvillkor. 

De har utfrågats i en rosa, fluffig soffa och fått be-
rätta om allt ifrån hur det såg ut förr i världen på 
de stora anstalternas tid, till hur förutsättningarna 
idag ser ut för kärlek och sexualitet. 

– Filmen kommer att presenteras som ett soff-
program, eller en talkshow utan show! säger Mia 
med ett skratt. 

Jane berättar att det är tänkt att filmen ska över-
sättas till flera språk, bland annat spanska, engelska 
och japanska. 

– I höst ska jag själv åka till Japan på en konferens. 
Grunden media samarbetar nämligen med flera 

olika länder, uppger Jane. 
Det är roligt att få komma 
ut och sprida ett viktigt bud-
skap! säger hon. Det har till 
och med hänt att folk kom-
mit fram på spårvagnen och 
sagt att vi gör ett viktigt och 
bra jobb med filmerna!

Människor 
som utmanar
När jag är på väg hem, på-
minner mig Jane om att jag 
inte får glömma att ta med 
mig ett informationsblad om 
deras senaste projekt: Män-
niskor som utmanar samhället. 
Det är en almanacka för 2006 
med fotografier, som görs 
tillsammans med Riksutställ-

ningar och fotografen Mija Renström. Syftet med 
projektet är att få bort fördomar och ändra allmän-
hetens attityder. Bilderna i almanackan illustrerar 
orättvisor, utanförskap och fördomar. 

Precis som KLICK-projektet väcker fotografierna 
känslor hos mig. En massa funderingar också.... 
antagligen just så som medlemmarna i Grunden 
Media vill att alla deras projekt ska göra!

Om Grunden
Grunden startade som en ungdomssek-
tion inom FUB, Föreningen för utveck-
lingsstörda barn, ungdomar och vuxna, 
men står sedan 1997 på egna ben. Även 
de som sitter i styrelsen för föreningen har 
ett funktionshinder. 

År 2002 fick Grunden Göteborgs stads 
tillgänglighetspris. Juryn motiverade sitt 
val med föreningens ”mångsidiga och 
envisa arbete för att öka tillgängligheten, 
delaktigheten och inflytandet för perso-
ner med intellektuella funktionshinder”. 
Hemsida: www.grunden.se

Där kan man bl a läsa mer om filmerna 
och beställa deras almenacka.

Björn Samuelsson är en av skådespelarna i filmen 
”Klickers – jag spelar ingen roll”.


