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F ram	 till	 tre	 års	 ålder	 utvecklades	 Agneta	
Nässlin	 normalt.	 Men	 en	 söndag	 ramlade	
hon	omkull,	blev	blå	om	läpparna,	och	kun-

de	inte	resa	sig	upp.	Hon	hamnade	på	utredning	
hos	olika	läkare	och	specialister	men	ingen	kunde	
förklara	vad	som	hänt.

En gåta
Naimi	 Nässlin,	 Agnetas	 mamma,	 vet	 fortfarande	
inte	vad	som	hände.	28	tunga	och	svåra	år	har	gått	
och	gåtan	har	inte	blivit	mindre.	

–	Agneta	blev	sängliggande	i	ett	år.	Hon	åt	ingen-
ting	i	början,	hon	kissade	på	sig	och	hon	började	
dra	sig	själv	i	håret,	berättar	hon.	

Agneta	började	gå	igen	men	hennes	självdestruk-
tivitet	blev	allt	värre.	

–	Hon	är	så	tuff,	min	Agneta.	Men	det	var	svårt	att	
klara	av	hennes	utbrott.	Det	blev	ett	dygnet-runt-ar-

bete.	Min	man	och	jag	måste	ju	ta	hand	om	Agnetas	
storasyster	Anna-Lena	också.	Och	så	hade	vi	ju	vår	
färghandel	som	krävde	mycket	arbete.

	

Band fast henne
När	Agneta	var	6	år	fick	hon	komma	till	ett	korttids-
hem	ibland	och	Naimi	fick	lite	avlastning.	Samtidigt	
tilltog	hennes	självdestruktivitet.	Hon	fick	sitt	ena	
öga	 sönderslaget,	 hon	 bankade	 huvudet	 blodigt	
och	ibland	bet	hon	den	som	kom	henne	nära.	För	
att	förhindra	att	hon	skadade	sig	själv	ansåg	man	
sig	nödsakad	att	binda	fast	henne.	Till	en	början	
vid	biltransporter	för	att	de	skulle	gå	att	genomföra	
men	sedan	allt	oftare.	Remmarna	blev	de	gränser	
hon	sökte.	

Till	slut	satt	hon	hela	dagarna	i	en	rullstol	med	
läderremmar	runt	handlederna	och	huvudet	i	en	
hjälm	som	var	fastbunden	i	nackstödet.	Hon	bör-

Agneta Nässlin har en vilja av stål. Un-
der många år var den viljan inriktad 
på att skada sig själv. Hon slog sönder 
sin egen syn och tvingade in omgiv-
ningen i en ständig kamp mot hennes 
självdestruktivitet. Men nu har hennes 
vilja långsamt börjat hitta andra mål 
i livet. 

Vägen 
bort 
från
själv-

destruktivitet
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jade	tillverka	ett	dovt	obeskrivligt	ljud	som	blev	näs-
tan	outhärdligt	för	omgivningen.	

Det	var	en	kamp	för	mamma	Naimi.	Hennes	make	
dog	och	hon	blev	ensam	med	Agneta	och	hennes	
syster.	När	hon	berättar	om	den	tiden	spricker	rös-
ten	lite	grann.

–	Ibland	blev	hon	så	våldsam.	Jag	fick	inre	blöd-
ningar	av	smällarna	mot	min	mage.	Det	kunde	vara	
två	lugna	veckor	som	följdes	av	tre	när	det	var	full	
fart.	Då	fick	man	ligga	i	dygnet	runt.	

Till	slut	orkade	inte	Naimi.	1998,	när	Agneta	var	
26	år,	flyttades	hon	 till	 ett	 eget	boende	där	hon	
skulle	bo	med	stöd	av	personliga	assistenter.	

–	 Jag	kände	 så	 stor	bävan	när	 jag	 skulle	 lämna	
bort	henne.	För	trots	att	hon	var	jobbig	så	har	hon	
också	gett	mig	så	mycket,	säger	hon.

Varför slår hon sig själv?
Även	 personalen	 kände	 bävan.	 Hur	 skulle	 man	
klara	av	att	hantera	Agnetas	självdestruktivitet?	Hur	
skulle	man	skydda	sig	själv	mot	hennes	bett?	Hur	
skulle	man	kunna	stå	ut	med	hennes	oljud?	Måste	
hon	verkligen	sitta	 fjättrad	hela	dagen?	Och	hur	
skulle	man	klara	 av	duschning,	 toalettbesök	 och	
mat?	

Många	gick	bet	och	det	blev	stor	personalomsätt-
ning.	Självdestruktivitet	skapar	ångest	och	osäker-
het.	Varför	slår	hon	sig	själv	intill	självutplåningens	

gräns?	Varför	vill	hon	sitta	fjättrad?	Frågor	som	har	
många	möjliga	svar.	Men	inga	som	är	tillfredsstäl-
lande.

Agneta Johansson
Britt	Persson	är	arbetsterapeut	på	 vuxenhabilite-
ringen	i	Örnsköldsvik.	Hon	hade	läst	en	intressant	
artikel	om	Agneta	Johanssons	arbete	med	svåra	be-
teendestörningar	 i	Luleå.	Hon	skrev	ett	brev	och	
frågade	 om	 hon	 ville	 hjälpa	 dem.	 Det	 ville	 hon.	
Kommunen	och	landstinget	gick	ihop	för	att	betala	
Agneta	Johanssons	resor	och	handledning.	

Här	börjar,	kan	man	säga,	Agneta	Nässlins	långa	
och	krångliga	väg	tillbaka.	

Agneta	Johanssons	metod	är	enkel	att	förstå,	men	
den	kräver	mycket	av	den	personal	som	involveras.	
Man	 sitter	 ner,	 man	 lossar	 läderremmarna	 runt	
handlederna,	man	skapar	kontakt	och	man	försö-
ker	förhindra	att	Agneta	slår	sig	själv.	

Kommunikation och tillit
Till	en	början	var	det	Britt	Persson	som	satt	där,	en	
halvtimma	en	gång	i	veckan.	Så	småningom	kom	
sjukgymnasten	Anneli	Persson	in	i	bilden.	Hon	tog	
också	en	halvtimma	i	veckan	och	satt	där	med	Ag-
neta.	Skapade	kommunikation	och	tillit.	Också	de	
personliga	assistenterna	 involverades.	De	turades	
om	med	10-minuterspass.

Under allt längre stunder varje dag kan Agneta Nässlin klara sig utan den fastsatta hjälmen och remmarna runt handlederna. 
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ett	järngäng	som	stannade	kvar,	som	fanns	där	runt	
Agneta,	dag	och	natt.

–	Det	fina	med	Agneta	Johanssons	metod	är	att	
den	i	så	hög	grad	utgår	från	personalens	kunnan-
de,	säger	Anneli	Persson.	Dom	hade	ju	kunskapen	
men	dom	visste	inte	riktigt	hur	dom	skulle	använda	
den.	Det	var	där	Agneta	Johansson	kom	in.

–	Men	det	var	inte	enkelt.	2002	var	vi	färdiga	att	
ge	upp.	Ingenting	verkade	hända.	Vi	 tappade	su-
gen.	Men	då	kom	Agneta	Johansson	ner	och	pep-
pade	oss.	Hon	fick	med	alla.	Vi	hade	inte	orkat	om	
inte	hon	funnits.

Nya känslouttryck
I	oktober	2003	kunde	Agneta	Nässlin	sitta	en	längre	
stund	utan	remmar	och	utan	att	slå	sig	själv.	Känslo-
uttryck	som	inte	funnits	där	tidigare	dök	upp.	Hon	
började	 intressera	sig	 för	nya	saker.	Britt	Persson	
fick	henne	att	börja	använda	en	tryckkontakt	för	att	
starta	en	bandspelare.	Hon	visade	vilken	musik	hon	
tyckte	om.	Gnolade	med	och	skrattade.	Hon	fick	
börja	träna	på	att	sitta	i	en	ny	rullstol	utan	nackstöd	
och	remmar.	Och	de	hemska	ljud	som	hon	terrori-
serat	omgivningen	med	började	försvinna.	Nu	kom	
andra	ljud	istället.	Ljud	som	kunde	uttrycka	glädje	
och	tillfredsställelse.	

–	Ibland	gick	det	för	fort.	Det	blev	bakslag	och	vi	
fick	lugna	ner	oss.	Men	ändå	har	det	hänt	så	otro-
ligt	mycket.

Naimi	håller	med:
–	Jag	har	fått	en	helt	ny	dotter.	Hon	kan	visa	gläd-

je	nu.	Och	jag	tänker	att	detta	nog	var	sista	utvägen.	
Tack	och	lov	för	att	hon	inte	lyckades	slå	sig	helt	
blind	på	båda	ögonen	innan	det	vände.

Det	har	varit	en	lärorik	tid	för	personalen.	
–	Jag	har	lärt	mig	tålamod,	säger	Brittmarie	Karl-

ström.	 Att	 kunna	 sitta	 tillsammans	 med	 Agneta	
utan	att	göra	någonting.	Det	var	jobbigt	i	början.	

Styrka och envishet
Jag	besöker	Agneta	i	hennes	lägenhet.	Till	en	bör-
jan	 sitter	hon	där	med	en	 ful	blå	hjälm	som	fix-
erar	 hennes	 huvud	 mot	 nackstödet.	 Hon	 ser	 ut	
att	undra	vem	jag	är	och	jag	presenterar	mig.	Det	
finns	 mycket	 styrka	 och	 envishet	 i	 hennes	 blick.	

Agneta Nässlin bodde hemma hos mamma Naimi tills hon var 26 år. Sedan flyttade hon till en egen 
lägenhet där hon får stöd av personliga assistenter. På dagtid är man två personer i tjänst och på nät-
terna sover en person jour i lägenheten. Här är Naimi tillsammans med dotterns personliga assistenter. 
Från vänster: Monika Westman, Jeanette Sjöberg, Naimi Nässlin, Carolina Nilsson, Jennie Ölund och 
Brittmarie Karlström.

Agneta	 Johansson	kom	ner	varje	höst	och	gick	
igenom	vad	som	hänt.	Alla	var	med.	Saker	började	
hända.	Långsamt.	För	det	är	själva	vitsen	med	detta	
arbetssätt.	Inga	snabba	segrar,	inga	patentlösning-
ar.	Bara	ett	långsamt	och	tålmodigt	arbete	med	att	
skapa	kommunikation	och	 tillit.	Personalen	blev	

I många år satt Agneta Nässlin helt fastspänd i sin rullstol. Sedan ett halvår 
tillbaka kan hon nu gå fram och tillbaka i korridoren på Kroksta dagcenter 
där hon vistas fyra dagar i veckan. Bakom Agneta går Sonja Dahlberg.
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Personer	med	grav	utvecklingsstörning	har	ofta	svårt	att	 samspela	
med	omgivningen.	Det	kan	leda	till	passivitet	och	olika	beteende-
störningar.	Agneta	Johansson	är	arbetsterapeut	i	Luleå.	Hon	har	ut-
arbetat	en	metod	som	förbättrar	förmågan	till	samspel	och	aktivitet	
hos	dessa	personer.
Metoden	bygger	på	några	viktiga	punkter:
•	Man	måste	arbeta	långsiktigt.	Ofta	handlar	det	om	flera	års	med-
vetet	arbete.	Det	finns	inga	genvägar.
•	Man	måste	skapa	tillit.	Utan	ett	 förtroendefullt	 förhållande	kan	
man	inte	nå	några	resultat.
•	Det	är	viktigt	att	personen	verkligen	känner	att	det	är	han/hon	
som	styr.
•	Man	måste	försöka	hitta	personens	förmåga	som	den	är	nu.	Det	är	
därifrån	man	kan	börja	arbetet.
•	Metoden	bygger	på	kommunikation.	Att	man	hittar	fram	till	ett	sätt	
att	kommunicera	som	båda	förstår.
•	Kommunikationen	leder	till	en	relation	och	till	ett	samspel.
•	När	personen	upplever	sig	förstådd	utvecklas	förmågan	att	själv	ta	
initiativ	och	påverka	omgivningen.
•	Det	är	viktigt	att	all	personal	runt	personen	involveras	i	arbetet.
Denna	metod	kallar	Agneta	 Johansson	 för	RESA-metoden,	 vilket	
står	för relation,	ömsesidigt samspel	och	aktivitet.
Läs	mer	om	Agneta	Johanssons	arbete	i	Intra	1/02	och	1/03.	
Hon	har	e-post:	agneta.b.johansson@nll.se

Läderremmarna	 runt	 armarna	 är	
fastbundna	 i	 nylonrep	 som	 går	 att	
justera	i	längd	så	att	hon	har	viss	rör-
lighet.	Hon	har	dragit	och	slitit	i	de	
där	repen	så	mycket	att	hon	fått	en	
kroppsbyggares	överkropp.	När	 jag	
fotograferar	blir	hon	först	lite	orolig.	
Sedan	ser	hon	plötsligt	alldeles	strå-
lande	glad	ut.

Ett	 tag	kan	hon	sitta	utan	varken	
hjälm	eller	handledsbojor.	Hon	har	
långt	vackert	hår	som	alltid	borde	få	
vara	framme.	Då	och	då	måttar	hon	
med	 knytnävarna	 mot	 sina	 ögon	
men	 slår	 inte	hårt.	Hon	kan	också	
resa	 sig	upp	 från	rullstolen	och	gå	
några	steg.	Det	började	hon	med	så	
sent	som	för	bara	tre	månader	sedan	
och	jag	ser	på	Brittmarie	Karlström	
och	 Monika	 Westman	 att	 dom	 är	
stolta	och	glada	över	det.	För	dom	är	
det	ett	smärre	mirakel	som	de	nästan	
inte	verkar	vilja	tro	på.

En metod som fungerar

Agneta Johansson har lång erfarenhet av arbete med 
grav utvecklingsstörning och självdestruktivitet. Karl 
Nilsson i Luleå är en av dem som hon hjälpt att hitta 
nya sätt att kommunicera med omgivningen.

Karlström	och	Sonja	Dahlberg	går	bakom	Agneta	och	upp-
muntrar	henne.	Plötsligt	 faller	hon	bakåt	och	de	 stöttar	
upp.	Hon	 testar	att	de	finns	där.	Tränar	 sin	 tillit.	Så	går	
hon,	långsamt	och	målmedvetet,	steg	för	steg	nerför	hela	
korridoren.	Väl	där	slår	hon	igen	två	dörrar	som	står	öppna	
–	det	hör	till	–	och	så	går	hon	tillbaka.	Hennes	steg	är	korta	
men	målmedvetna.	Hon	är	på	väg.

Text och bild: Hans Hallerfors.

Dagen	därpå	möts	vi	på	Kroksta	dagcenter	där	
Agneta	är	 fyra	dagar	 i	 veckan.	Vi	börjar	med	att	
dricka	kaffe	och	äta	mackor.	Brittmarie	Karlström	
låter	Agneta	välja	mellan	ost	och	kaviar	på	mackan.	
Hon	ser	missnöjd	ut	och	trots	flera	uppmaningar	
vägrar	hon.	Inte	förrän	tuben	med	räkost	kommer	
fram.	Den	vill	hon	ha.	

Efter	kaffet	är	det	dags	för	dagens	korridorpro-
menad.	 Även	 den	 betraktad	 som	 ett	 underverk	
eftersom	 den	 är	 en	 så	 ny	 företeelse.	 Brittmarie	


