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Er det problematisk eller positivt å være 
annerledes? På SOR-konferansen «Helt med» 
reflekterte professor Per Koren Solvang over 
hvordan annerledeshet kunne være et gode og 
ressurs, både for den enkelte og for samfunnet.
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Diamanter i hjernen
Solvang trekker blant annet frem 
kunstneren Odd Nerdrum, som har 
Tourette syndrom. Nerdrum har sagt at 
det å ha Tourette for ham er «som å ha 
diamanter i hjernen som lyser opp stier 

i hjernen som ingen andre ser, det er en 
annen stemme i et menneske, noe som 
ikke gir seg, det er noe ekstra». Nerdrum 
fikk tilbud om å gjøre noe med det, men 
ønsket ikke det. Han var så livredd for å 
miste fantasien sin. «Jeg ser for meg at det 
å bli kurert er å bli et ganske alminnelig 
menneske, og det har jeg ikke lyst til å 
være», sa Nerdrum.

Også innenfor autismespekteret er 
mange opptatt av å verdsette forskjellene, 
i stedet for å se på forskjellene som patologi 
og defekter som først og fremst skal 
kureres. Budskapet er at vi skulle kunne 
leve med våre annerledesheter. Det er en 

Per Koren Solvang 
er professor i rehabilitering ved 
Høgskolen i Oslo og Akershus. 
Solvangs forskningsbidrag befinner  
seg i krysningsfeltet velferdstjenester, 
funksjonshemning og identitet.

Per Koren Solvang Foto: Jarle Eknes

APRIL 2016  – 35  



form for internasjonal bevegelse rundt den 
type tenkning gjennom begrepet 
nevrodiversitet. 

Uføretrygd som trussel
Solvang fremhever at uføretrygden er 
viktig for veldig mange. Det er en viktig 
rettighet som vi har bygd opp i velferds-
staten. Men samtidig er den problematisk 
fordi den også antyder at funksjons-
hemmede, mennesker med nedsatt 
funksjonsevner, ikke er aktuelle for 
arbeidslivet. Eller det problematiserer 
funksjonshemmede og deltakelse i 
arbeidslivet. Dette må håndteres med 
kløkt. Arbeidslivet er en utrolig viktig 
arena for å leve som og være en samfunns-
borger. Vi skal ikke ha en standardforvent-
ning om at mennesker med funksjons-
hemning ikke skal være med i arbeidslivet. 

I et «annerledeshet som ressurs»-

perspektiv er det interessant at enkelte  
IT-bedrifter aktivt rekrutterer personer 
i Aspergerdelen av autismespekteret, som 
har særlige evner til å konsentrere seg og 
være utholdende i å teste IT-programmer. 
I en slik sammenheng blir det veldig 
tydelig at ressurser og kompetanse knyttet 
til funksjonsnedsettelsen blir verdsatt. 

Å tenke inkludering og mangfold 
som en kommersiell strategi er mulig. 
Det finnes flere eksempler på det. Blant 
annet har Telenor sitt «open mind»-
program som inkluderer og skaper 
karrieremuligheter for funksjonshemmede, 
noe som også profilerer Telenor som 
bedrift i en positiv retning. En voksende 
arbeidsinkluderings filosofi er «place first, 
then train», der man i større grad ser 
annerledeshet som en del av en normal 
diversitet. Det handler ikke om å trene 
mennesker til å være fit for fight, og så 
sendes ut i arbeidslivet, som har vært den 
gamle tenkningen, men å bringe folk inn i 
arbeidslivet og trene der, så fort som mulig. 

Friksjon
Solvang trekker fram den ungarsk-franske 
filosofen Julia Kristeva, og hennes litt 
annerledes begreper i sitt arbeid med 
funksjonshemning. Hun fremmer en 
tenkning om at annerledesheten ikke kan 
normaliseres. Den er der, og vi må finne ut 
av måter å leve med den på. Og den er ikke 
friksjonsløs. Hun snakker både ut i fra sin 
filosofiske skolering, men også ut fra sin 
erfaring som mor til en sønn med 
utviklingshemning. Hun har også et 
begrep om tilgivelse. At vi også må kunne 
tenke at vi noen ganger kommer til kort 
i våre bestrebelser på å inkludere og Per Koren Solvang Foto: Jarle Eknes
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tilrettelegge. Med referanse til det franske 
«Frihet, likhet og brorskap», føyer hun til 
sårbarhet. Frihet, likhet, brorskap og 
sårbarhet. Sårbarheten som vi alle kan 
kjenne på, har et potensiale til å skape 
samhold og solidaritet. Et vi. Sårbarheten 
er også en del av vårt vi. «Livet bøyes i 
flertall», sier hun så poetisk og 
tankevekkende. 

Seksualitet
Samliv og seksualitet er jo et følsomt 
område der vi alle er som mest sårbare, 
fortsetter Solvang. Han har jobbet litt 
med dette temaet, knyttet til kvinner 
med amputasjoner som opplever menn 
som har en særlig interesse for deres 
kropper. Noen få studier som har vært 
gjort i USA viser at kvinnene opplever 

dette på to måter. Noen opplever dette 
som en veldig ubehagelig interesse for det 
mest sårbare ved deres kropper, de ser på 
dette som en form for perversjon de blir 
utsatt for. Mens andre ser på det som en 
spennende erfaring. Plutselig er det noen 
som vurderer det ved dem selv som de 
alltid har sett på som et problem for å 
innlede relasjoner i samliv og seksualitet, 
som en fordel. Med en erfaring som de for 
så vidt ikke nødvendigvis bygger et helt 
samliv på, men det bidrar til bedre 
selvfølelse å erfare denne type interesse. 
Han nevner en ung kvinne med fysisk 
funksjons hemning som kommenterte 
interessen for funksjons hemningen hos 
visse menn. Hun hadde sagt at «de blir sett 
på som perverse, men hva sier ikke det om 
oss at de som er spesielt interesserte i oss er 
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perverse?». Solvang kjøper ikke argumentet 
uten videre, men tenker at det er en 
interessant påpekning. Det er nyanserte 
og vanskelige ting knyttet til identitet, 
annerledeshet og ikke minst seksualitet. 

Frigjørende brudd
Den britiske funksjonshemmede forskeren 
Tom Shakespeare og hans amerikanske 
kollega Tobin Siebers har også løftet frem 
at funksjonshemning og seksualitet også 
kan være et frigjørende brudd med 
konvensjoner. Mange med fysiske 
funksjonshemninger må på mange måter 
planlegge intimt samliv. Gjerne sammen 
med assistenter. Og det er noe som kan 
være et frigjørende brudd på idéer om at 
seksualiteten alltid skal være spontan. 
Mange gjorde narr av Petter Stordalen 
som fortalte at han hadde avtalte 
hyrdestunder med sin kone gjennom 
Outlook-kalenderen. Noe som også er 
et uttrykk for å problematisere kravet 
til spontanitet. 

Stirring
Å bli beglodd er en erfaring som veldig 
mange funksjonshemmede hyppig gjør 
seg. Den amerikanske litteratur- og 
kulturforskeren Rosemarie Garland 
Thomson har skrevet en hel bok om 
stirring. Hennes poeng er for det første at 
det er en slags mental respons nedlagt i oss, 
nærmest biologisk, om å reagere på det 
uventede. Problemet med stirringen er 
medynket, og for så vidt ubehageligheten 
av å alltid få disse blikkene. Men hun 

har en idé om at det er også en mulighet i 
dette, det er en mulighet til en slags 
etablering av en solidarisk relasjon. 

Solvang mistet alt håret da han var  
12-13 år gammel. Alopecia. Han gikk med 
parykk fram til han var 26 år. Så tok han 
den av og stod fram med sin annerledeshet. 
Det skapte jo noe friksjon. Særlig når han 
var yngre var det veldig mye stirring. Hans 
daværende kone visste at han ikke helt 
likte denne oppmerksomheten, så hun 
forsøkte å hjelpe ham ved å stirre tilbake, 
og forsøkte og stirre de som stirret i senk. 
Og det var hun også veldig god til. 

Da han møtte henne igjen for noen få 
år siden, kom det for en dag at hun hadde 
fortsatt med en variant av dette, men i en 
helt annen sammenheng. Hun har en sønn 
som har autisme, og som er synlig anner-
ledes i offentligheten. Og nå, når folk 
stirrer på hennes sønn, møter hun dem 
med sitt mest strålende og inkluderende 
smil. Fordi hennes idé er at det er på den 
måten at vi kan skape en solidarisk relasjon 
mellom de som er annerledes og de som 
ikke er riktig så annerledes. Og det synes 
jeg er et godt eksempel på dette med 
«staring management», der hennes første 
forsøk kanskje ikke var så vellykket, mens 
det andre forsøket gjerne har noe for seg.

Teksten i artikkelen er knyttet til  
Solvangs forelesning på SOR-konferansen 
«Helt med – inkludering og deltakelse for 
mennesker med utviklingshemning»
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