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I alla tider har de som avviker genom svaghet, 
sjukdom eller lyte, löpt risk att utsättas för hån, 
löje eller övervåld av andra. Att för sitt dagliga liv 

vara beroende av andra människors stöd innebär en 
påtaglig utsatthet. Att inte självständigt kunna göra 
sina livsval i såväl stort som i smått, ger upphov till 
känslor av vanmakt och frustration. Oförmågan att 
forma sitt liv självständigt är en omständighet som 
utmanar alla som möter funktionshindrade.

Många svårigheter och egenskaper som vårdtagar-
na har kan de inte befrias från hur gärna vårdperso-
nalen än vill. Att orka med att stå ut med detta i mötet 
med personer med livslånga funktionshinder eller 
progredierande sjukdomstillstånd, det vill säga att 
ha en härbärgerande förmåga, är i många fall  istället 
den hjälp man kan bestå vårdtagaren med.

Man skulle kunna förvänta sig en beskyddarinstinkt 
i mötet med barn och vuxna med behov av hjälp och 
stöd, men tyvärr är det också så att just barn och vux-
na med funktionshinder, fysiska som mentala, mer 
än andra riskerar att utsättas för oacceptabelt bemö-
tande som kränkningar, hånfullhet, missaktning och 
till och med att berövas livet. 

Riskfaktorer
Psykolog Hans Wrenne (1986) har beskrivit tänkbara 
riskfaktorer som sänker trösklarna för dåligt bemö-
tande av personer med utvecklingsstörning. Riskfak-
torerna Wrenne beskrev är:

1. Miljön
En avvikande boendemiljö dehumaniserar männis-
korna i andras ögon.

2. Diagnos
Bruket av diagnoser för att beskriva våra medmän-
niskors symtom eller avvikande beteenden, skapar 
avstånd. Istället för att bemötas som person, bemöts 
den handikappade som bärare av sina stigmata, sin 
diagnos. Det kan lätt legitimera olika former av res-
triktioner, tvångsåtgärder och maktfullkomlighet hos 
omgivningen.

3. Avvikande utseende och beteende.
Den skada eller annorlunda utveckling som ligger 
bakom förståndshandikappet, kan också orsaka ett 
annorlunda utseende och ett annorlunda beteende 
som lätt kan skapa ett avståndstagande från andra. 
Svårigheter att upprätta en god kommunikation för-
svåras förstås också.

4. Hjälpmedel
De hjälpmedel som används för att kompensera för 
svårigheter och underlätta livet, bidrar också till att i 
omgivningens ögon dehumanisera personen.

5. Experter
Ju mer engagemang av experter, desto mer bekräftas 
för omgivningen att den funktionshindrade perso-
nen inte är en vanlig människa.

Av Bo Kahnberg, leg. psykolog

Förekommer det negativa eller oacceptabla 
tankar och handlingar när man arbetar med 
personer med funktionshinder? Kan maktlös-
het leda till oetiskt beteende från personal? 
Psykolog Bo Kahnberg har i en undersökning 
ställt svåra frågor till yrkesverksamma. Han 
fann ett starkt och uttalat motstånd mot att 
erkänna och diskutera de negativa sidorna av 
arbetet.

Att förneka det 
man ser och känner
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Vi är både goda och onda
Psykoanalytikern Melanie Klein menar att varje män-
niska har två psykiska positioner att leva med livet 
igenom. Klein menade att vi inledningsvis befinner 
oss i en position som kännetecknas av en oförmåga 
att integrera ”det onda och det goda”. Man ser andra 
och sig själv som antingen goda eller onda personer. 

Så småningom utvecklas hos de allra flesta en för-
måga att inse att både onda och goda aspekter finns 
hos en själv. Genom hela livet kommer vi att röra oss 
mellan dessa två positioner eller förhållningssätt. I 
de fall det första, mera primitiva förhållningssättet 
är förhärskande, hålls det onda skilt från det goda. 
Vanligen förlägger man det onda till andra personer. 

Den psykologiska vinsten med det förhållningssät-
tet är att onda eller allmänt oacceptabla egenskaper 
förläggs till den andre, och inte hotar den egna själv-
känslan. Vi känner till dessa fenomen som projektio-
ner, (mot)överföringar eller projektiv identifikation, 
fenomen som med all säkerhet är vanligt förekom-
mande i vårdarbetet, och som förtjänar uppmärk-
samhet och professionell hantering.

Litteraturen på detta område är riklig, men av 
någon anledning är just negativa uttryck sparsamt 
beskrivna. Gentemot vårdtagare med nedsatt auto-
nomi, ex vis förståndshandikappade har man mest 
uppmärksammat aspekter som omhändertagande, 
beskydd etc då dessa fenomen beskrivits. 

Det är bakgrunden till min undersökning. Hur för-
håller sig yrkesverksamma inom stödet till funktions-
hindrade till de negativa känslor och beteenden som 
jag är övertygad om att man kan återfinna hos alla. Är 
det accepterat att prata om dem? Går det att erkänna 
att de finns?
Min forskningsfråga var således:

Hur förhåller vårdgivare sig till egna och andra 
vårdgivares uttryck för förakt och andra oaccep-
tabla känslor och beteenden gentemot vårdtagare, 
samt i vilka sammanhang kan sådana uttryck 
aktualiseras? 

Åtta intervjuer
För att besvara forskningsfrågan gjordes intervjuer 
med ett urval av personer verksamma i olika vård- 
och omsorgsyrken och med skilda erfarenheter. 

De yrken som representerats har varit: arbetsle-
dare, behandlingspersonal på dagcenter, personlig 
assistent, psykolog, socionom/kurator och vårdper-
sonal vid gruppbostad. 

Åtta personer intervjuades. Samtliga hade den for-
mella utbildning som är aktuell för respektive yrke. 

Man värjde sig
På frågan om någon av de intervjuade kunde tänka 
sig att det förekommer att personal har oacceptabla 
tankar eller beteenden gentemot vårdtagarna, tog de 
först avstånd ifrån tanken. De uttryckte spontant på 
olika sätt att det inte förekom. Man tillskrev professio-
nen och utbildningen en starkt skyddande funktion. 

Den dominerande hållningen var att man värjde 
sig mot frågeställningen. 

Istället gav man en idealiserande bild av arbetet, där 
man uttryckte att det var svårt att tänka sig negativa 
beteenden. Särskilt svårt var det att tro att egenskaper 
hos vårdtagarna kunde utlösa negativa reaktioner.

 – Ja /hos/ en del utav dom … där, men det var ju så 
oerhört länge sedan, där kunde man nog märka lite, men 
på senare år så har jag inte märkt nånting för att nu … de 
som jobbar inom vår verksamhet, dels så gör man det för att 
man vill göra det. Absolut … Nej!

– Nej… det är så främmande för mej…jag skulle inte vilja 
tänka den tanken ...

Det skedde på långt avstånd
När de intervjuade närmade sig tanken att det kunde 
förekomma att vårdgivare utsatte vårdtagare för krän-
kande handlingar, beskrev man detta som något som 
skedde långt borta från den egna vårdverksamheten. 

Då man berättade om situationer där det förekom-
mit någon form av oacceptabla beteenden eller käns-
lor var det i form av generella, otydliga händelser 
snarare än specifika, verkliga händelser. De generella 
utsagorna var fyra gånger flera än de som skildrade 
specifika händelser.

– Ja… man funderar ju på varför människor gör så /oac-
ceptabla handlingar/ överhuvudtaget. Men det kanske kan 
vara så att idag – människor är så pressade, både i tid och 
just det här med att dom kanske ska utföra ett visst moment 
hos en vårdtagare, kanske dom blir pressade i tid…

Det handlade om andra
De specifika händelser som man kunde redogöra för 
handlade dubbelt så ofta om andra medarbetare, an-
höriga eller allmänheten än egenupplevda händelser. 

– Jag kan inte erinra mej nånting så där på rak arm, 
men jag vet ju att i ett annat fall här så var det ju en vård-
tagare...

Bo Kahnberg är leg psykolog och specialist i 
klinisk psykologi vid landstingets psykologenhet i 
Värmland. Han har arbetat många år inom lands-
tingets och kommunernas LSS-verksamhet,  bl a 
med personalhandledning och konsultation.

Artikeln är en starkt förkortad version av en en 
uppsats. Hela uppsatsen kan laddas ner från 
www.liv.se (sök på Capto).
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I en av intervjuerna diskuterades ett barnamord 
2006 på en funktionshindrad pojke, Bobby. Denna 
händelse aktualiserade bland annat socialsekretera-
rens passivitet och obenägenhet att se vad han utsatts 
för under en rad av år dessförinnan.

– … faktum är att jag tror att människor inte vill se för 
att det är för svårt att se.

Det hände förr
Ett annat sätt var att beskriva kränkande beteenden 
som något som inte hände nu för tiden, men kunde 
ske förr. 

Intervjuaren: ”Förekommer oacceptabla beteenden i vård-
arbetet?”

– … det skulle jag inte kunna tänka mej ,nej jag har jät-
tesvårt att tänka mej det. Om du hade ställt den frågan till 
mej på 60-talet hade jag sagt ja absolut. För när jag började 
på /institution/, då stängde de /industri/, så dit kom det 
massor med kvinnor som inte hade något arbete och dom 
hade ingenting inom vården att göra, många av dom. En 
del försvann, en del blev kvar och en del skulle aldrig ha 
varit där. Och dom betedde sej väldigt väldigt oproffsigt, en 
del. Långt ifrån alla, absolut inte, men många gjorde det. 

De har en annan personlighet
Ett annat sätt var att tillskriva den vårdgivare, som 
betedde sig oacceptabelt gentemot vårdtagare, egen-
skaper syftande på dennes egna psyke och personlig-
het:

– … men det måste ju vara nåt… lätt att säga – fel i 
barndomen för den som gjorde det eller nåt sånt, kanske 
varit utsatt för samma sak. Vad vet jag?

Man tar avstånd från frågan
Gemensamt för samtliga dessa varianter av spontana, 
oreflekterade svar var således att de intervjuade be-
skrev kränkningar och andra oetiska handlingar mot 
vårdtagare som något som aldrig kunde förekomma 
i den egna verksamheten, bland de egna kollegorna 
eller hosdem själva. Hållningssättet till själva fråge-
ställningen var ett spontant avståndstagande eller 
förnekande.

Ansvaret
De flesta intervjuade tog ställning i ansvarsfrågan. Att 
inte ha nödvändiga kunskaper eller utbildning an-
gavs ofta som en förklaring till att man kunde begå 
oacceptabla handlingar, ofta med innebörden att 
man som vårdgivare då inte var ansvarig. Någon hade 
ju anställt vederbörande, och denne var då ansvarig. 

Det finns en förklaring
Oacceptabla handlingar eller känslor kunde i de in-
tervjuades berättelser göras mer acceptabla genom 
att förses med en förståelse av omständigheterna var-
under de uppstått. När en vårdtagare hade utsatts för 
något oacceptabelt sökte informanterna förklaringar 
till det som hänt, och förklaringarna söktes hos vård-
givaren, inte hos vårdtagaren.

Tilltro till utbildningen och professionalitet
Det var en vanlig uppfattning att formell utbildning 
för professionen skulle vara en garant för att man kan 
kontrollera sitt beteende och vara empatisk. Samtliga 
intervjuade hade föreskriven utbildning för sina res-
pektive arbeten.

I de fall informanterna kunde tänka sig förekomst 
av oacceptabla handlingar eller känslor i vårdarbetet, 
beskrevs detta framförallt som en följd av att perso-
nalen saknade utbildning. För att ibland ytterligare 
distansera sig själv (såsom formellt behörig för job-
bet) från det oacceptabla, kunde den felande kol-
legan även tillskrivas attribut som vikarie och/eller 
tillhörighet till annan kultur.
 

– … då kommer jag åter tillbaka till det här med okun-
skapen om vårdtagaren, om en vårdbehövande människa 
överhuvudtaget, det är mycket okunskap som gör att det blir, 
ja att man t o m kan bruka våld. Ja, okunskap och inte ha 
nån förståelse, inte ha nån empati överhuvudtaget.
 

– Och … jag är också tillbaka till det här med kultur-
krockar, i och med att det kommer mycket mera invandrare 
som aldrig stött på folk med handikapp överhuvudtaget

Om att vända ilskan mot vårdtagaren:
 –…det gör man ju inte, men man känner ju… det finns 

ju inuti en, man kan bli jätteirriterad och… men man är 
ändå så pass professionell så man låter det ju inte gå ut över 

Inte vi– dom!
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vårdtagaren, det gör man inte, eller… ja, man är ju väldigt 
olika där, men jag gör det inte för att… ja…

Att tänka men inte handla 
Det var svårt att prata om möjligheten att man skulle 
kunna tänka negativa saker om vårdtagaren. Tankar 
vilka kunde rymma ilska, förakt, fientlighet eller lik-
nande känslouttryck, nej, det ville man inte accep-
tera. 

En spontant uttryckt uppfattning var att alla former 
av negativa reaktioner, tankar och känslor, likaväl 
som handlingar, är olämpliga. 

Men efter närmare eftertanke uttrycktes ofta en 
mer accepterande hållning till egna negativa, kanske 
fientliga känslor och tankar. Man skilde på tankar och 
känslor å ena sidan och handlingar å andra sidan.

Intervjuaren: Vad kan du tillåta dej att tänka?
– Ja, tanken kan faktiskt skena iväg med en.
Intervjuaren: Är det OK det?
– Det är en samvetsfråga men tanken… när man har den 

spärren och man är medveten om att det här är en tanke som 
jag egentligen inte ska tänka då är det ofriskt, fortfarande, 
tror jag.

Intervjuaren: …att tänka tanken?
– Ja, jag tror det. För då har jag ju ändå spärrarna kvar, 

så här kan jag ju inte göra, eller så som jag tänker alltså, 
det får jag ju inte göra. Jag tror man har det friska kvar då i 
alla fall. Eller. Ja, jag tror det. Fast tanken kan nog komma.

– Det är nog en ventil som man måste få ha. Att tänka 
det. För annars så klarar man ju inte av sitt… ja jag tror 
att i en pressad situation kan man nog inte vara så helig.

Intervjuaren: Om man inte tillåter sej att tänka dom här 
tankarna, vad kan hända då?

– Ja… det kanske är då det är som farligast? Egentligen. 
Då har man ju inte kontroll över det, när man har en tanke 
om det och man sätter gränserna inom huvudet på nåt sätt, 
då är man ju medveten på nåt sätt…

…Det kanske är när man inte tänker utan man hand-
lar… det kan nog egentligen vara farligare. 

Sammanhang där oacceptabla beteenden 
och känslor kan komma till uttryck 
Vid närmare eftertanke, kunde de intervjuade identi-
fiera ett antal omständigheter där de kunde tänka sig 
en större risk för oacceptabla reaktioner.
 

När vårdgivaren känner maktlöshet
Känslan av vanmakt tas upp av nästan alla informan-
terna som en omständighet som kan jämna vägen 
för utagerande negativa beteenden gentemot vård-
tagare. 

I flera fall beskrivs maktlöshetskänslorna vara nära 
förbundna med avsaknad av formella kunskaper el-
ler utbildning inom vårdområdet. Känslan av van-
makt och insikten om vad det kan leda till, kan bli så 
stark att man t o m lämnar ett arbete.

– Jag jobbade med en person en gång och då kände jag en 
maktlöshet, för jag kunde inte göra nånting åt situationen, 
och då... jag slutade faktiskt på det stället, jag kom ingen 
vart med det. Jag kände att, ja det gick inte … jag hade 
gjort allt jag kunde och vårdtagaren försökte provocera mej 

hela tiden. … så jag kände att, nej jag kommer inte längre, 
jag slutar. ..  för att jag vet att det kanske hade brustit till 
slut och då hade det blivit nånting dumt utav det, det ville 
jag inte.

– Det var det här att jag kände att jag kommer att bli arg 
på den här personen till slut, det kommer att brista för mej 
och ja då kanske jag kallar den för nåt olämpligt eller gör 
nåt dumt, kanske tar till våld helt enkelt och jag kände att 
det vill jag inte göra. Och då gav jag mej.

Att däremot fundera på om vårdtagarens utsatthet, 
och maktlöshet tvingade vårdgivaren att konfronte-
ras med egna upplevelser av liknande art var svårare. 
Bara i några enstaka utsagor gjordes kopplingen mel-
lan dessa.

–… när det svaga, motbjudande, vad det nu kan vara, 
som jag ser, sammanfaller med sånt som inte är acceptabelt 
hos mej själv...

– Lite mer specifikt är det när jag är i någon form av vård-
givareposition gentemot den som är svag, motbjudande, fel 
på något sätt. Då tror jag det har att göra med vilka krav 
det ställs på mej, …, vilka krav jag ställer på mej själv … 
Då, om jag som vårdgivare, personal känner mej hjälplös, 
inte har medel till mitt förfogande, då tror jag att sådana 
tankar som du talar om, dom destruktiva, och handlingar 
framförallt, kan bryta fram.

När man har ett behov av att känna makt
Känslan av makt eller behovet av att känna makt be-
skrevs som något som finns hos vissa personer som 
söker sig till vårdyrken och där kan vara förknippat 
med att man utsätter vårdtagaren för kränkningar.

Ungefär hälften av informanterna har poängterat 
just detta som en omständighet bakom oacceptabla 
handlingar och reaktioner från vårdgivare.

– Det är nog den biten att man väljer att jobba med en 
svagare, där får man då utlopp för att utöva någon form 
av makt.

– Kanske främst då den egna maktlösheten gentemot an-
dra då, som man har svårt att hantera… och jag tror att 
det smittar och blir en del av kulturen på vissa ställen, att 
man utövar makt som på nåt sätt blir en form av övergrepp, 
förnedring, ibland kan man kanske gömma det bakom att 
det är omtänksamhet…

 – …att man som personal kan känna nån slags makt-
känsla över att det är jag som bestämmer…

När vårdgivaren är omogen
Flera av de intervjuade menar att många oacceptabla 
beteenden från vårdgivarens sida torde kunna förstås 
utifrån att man privat är i dålig balans, att man t o m 
har en psykisk störning eller psykisk struktur som gör 
att man är olämplig för vårdarbete. 

Oförmåga att i pressade situationer skilja tanke 
från handling, kunna reflektera över och stå ut med 
stress, kan tänkas leda till utagerande beteende från 
vårdgivarens sida. 

– Sedan kan det ju också vara det här att vara omogen 
som människa själv. Inte veta själv var man står, det tror 
jag också kan vara… att man kanske är lite labil själv… 
inte känner sej själv riktigt, hur man reagerar i olika situa-
tioner. 
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Ett oväntat fynd!
Det spontana förnekandet hos alla av att det förekom-
mer oacceptabla tankar eller handlingar i arbetet var 
oväntad och överensstämmer med den tystnad som 
råder kring detta fenomen inom litteraturen. 

Men, då frågorna fördjupades och ämnet utveckla-
des kunde de intervjuade i regel närma sig problema-
tiken, om än under viss vånda.

Moralisk problematik
Frågeställningarna berör en betydande moralisk pro-
blematik. Att föreställa sig handlingar, eller reaktio-
ner som är olämpliga och riktade mot vårdtagarna är 
mycket besvärande för personal i vården. Att tänka 
sig att eventuella reaktioner har någon form av ur-
sprung i egenskaper hos vårdtagarna var ännu värre 
att prata om. 

 
Tillåtet att prata?
Att vara vårdgivare är inte bara fysiskt påfrestande i 
många fall, det är ofta också emotionellt påfrestande. 
Närheten till mänskligt lidande utsätter vårdgivaren 
för stora påfrestningar, vilka vård- och omsorgsorga-
nisationerna inte alltid är tillräckligt medvetna om. 

Om situationen väcker oacceptabla känslor och 
tankar hos vårdgivaren, och detta inte är tillåtet att 
prata om i organisationen, finns en stor risk att perso-
nalen ifråga lämnar yrket eller arbetsuppgiften. Re-
sultatet kan bli en onödigt stor personalomsättning 
innebärande avsevärda kostnader i pengar förutom 
yrkesmässig otillfredsställelse. Brister i kontinuitet på 
personalsidan kan också vara mycket negativt för de 
kategorier vårdtagare som här varit aktuella. 

300 assistenter
En vårdtagare hade exempelvis under en tioårspe-
riod över 300 olika personliga assistenter vilket med-
förde bristande kontinuitet i omsorgen. Då handled-
ning infördes för personalgruppen upphörde denna 
för alla parter destruktiva olägenhet helt.

Handledningen var en stödresurs som som gav per-
sonalen förutsättningar att härda ut och förstå. Man 
fokuserade mycket på processerna i vårdarbetet. Den 
funktionshindrades upplevelse av vanmakt i sin livs-
situation hade lett till motsvarande upplevelser hos 
personalen. Denna ömsesidiga upplevelse av makt-
löshet riskerade att ta sig oacceptabla uttryck. 

Det är ett exempel på processer som vi har ansvar 
för att hantera på ett etiskt försvarbart sätt.


