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Nedläggning 
– bakgrund och spridning

V åren	2008	visade	TV	hur	personal	i	Uppsala	
län	använde	sig	av	s.	k.	nedläggning	då	en	per-
son	i	gruppbostad	betedde	sig	på	ett	oönskat	

sätt.	Flera	personal	höll	fast	denne,	liggande	på	gol-
vet,		tills	han	eller	hon	lugnat	sig.	

Forskarna	Mårten	Söder	och	Bengt	Finn	antar	att	
bakom	detta	ligger	ett	beteendepåverkande	synsätt.	
Hur	uppkom	det	 inom	omsorgsverksamheten	och	
hur	spreds	det?		De	intervjuade	21	personer.	Här	föl-
jer	ett	referat	av	deras	rapport.

Förutsättningarna
Författarna	 beskriver	 hur	 situationen	 för	 persona-
len	kom	att	genomgå	en	betydande	förändring	ef-
ter	överförandet	av	omsorgerna	från	landstingen	till	
kommunerna	 1994.	 Föreståndarna,	 med	 i	 förord-
ningen	till	LSS	föreskriven	utbildning,	fanns	i	regel	
vid	varje	verksamhet.	”Vi	hade	en	väldigt	hög	kvalitet,	
tror	jag	man	kan	säga,	på	verksamheten	då.	Väldigt	
mycket	utvecklingsarbete.	Men	det	där	bröts	 i	sam-
band	med	kommunaliseringen.	Då	gick	det	tillbaka.	

När reportern Nadja Yllner, på SVT:s Uppdrag Granskning i mars 2008 avslöjade de övergrepp som skett i 
form av ”nedläggningar” och ”kontrolltagning”  i Uppsala kommun mot personer med funktionshinder blev 
reaktionen mycket stark. Intresseorganisationerna protesterade och det ansvariga kommunalrådet bad om 
ursäkt. Så här skrev Anna-Lena Krook, förbundsordförande för FUB:
”FUB vill med anledning av det som inträffat med kraft uttala att FUB under inga omständigheter accepterar 
de övergrepp som personal har gjort sig skyldig till och som därtill har sanktionerats av dem som är ansvariga 
för verksamheten.    
FUB framhåller med skärpa att tvång mot den enskilde inte ryms inom LSS; hjälp till egen utveckling skall ges 
genom positiv uppmuntran och stöd.”
Och så här sa Eva Nordin-Olson, ordförande i Riksföreningen Autism:
”Vi reagerar med avsky mot de upprörande metoder som skildrades i gårdagens Uppdrag Granskning. Nedlägg-
ning eller s k kontrolltagning är inte någon evidensbaserad metod och det är chockerande att såväl ledning som 
personal på de berörda boendena förletts att tro det.
Det som uppfattas som en beteendestörning hos personer med utvecklingsstörning och/eller autism ska ses 
som ett sätt för individen att kommunicera, att försöka säga något. Den grundsynen måste all verksamhet som 
rör personer med utvecklingsstörning och/eller autism vila på.”

Arrangerad bild 
från Uppdrag 
Gransknings”program 
om nedläggningar och 
övergrepp i Uppsala.

Våld och tvång

Användningen av nedläggning som ett led i behandling av enskilda personer har sin 
grund i ett beteendepåverkande synsätt. Det anser forskarna Mårten Söder och Bengt 
Finn. Frågan är hur detta synsätt uppkom inom omsorgsverksamheten och hur det 
spreds. För att förstå det intervjuade de 21 personer – personal på olika nivåer, från 
länsstyrelsen, habiliteringen och HSO. Här följer ett referat av forskarnas rapport.
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Kommunen	ville	göra	på	sitt	sätt.”	Nu	fick	enhetsche-
ferna		ansvar	för	ett	flertal	verksamheter	och	blev	inte	
som	tidigare	 involverade	direkt	 i	dessa.	Och	lands-
tingens	habiliteringsinsatser	skildes	från	den	dagliga	
verksamheten.	De	ger	råd	och	stöd	endast	 till	den	
som	begär	det.	

Detta	 var	 	 förutsättningar	 för	att	det	utvecklades	
”nya”	omsorgsmetoder,	som	spreds	så	att	säga	hori-
sontellt.	 Inget	uttalat	 ifrågasättande	eller	motstånd	
märktes	av.	

Tillämpning av KBT
Författarna	har	 intervjuat	personal	 i	Uppsala	och	i	
en	medelstor	kommun,	personer	på	länsstyrelsen,	i	
habiliteringen	och	från	ett	handikappförbund.	

De	allra	flesta	menade	att	de	metoder	det	handlar	
om	var	en	tillämpning	av	KBT,	Kognitiv	Beteende	Te-
rapi.	Men	påtagligt	många	hade	olika	uppfattningar	
om	vad	denna	metod	egentligen	innebar	–	allt	från	
en	strikt	 tillämpning	av	beteendeanalys	 till	en	mer	
allmän	betoning	av	systematik,	struktur,	ordning	och	
reda.	Alla	tog	avstånd	från	de	tvångsåtgärder	som	vi-
sades	i	TV.	

Hur det började
Det	började	med	att	metoden	introducerades	av	psy-
kologkonsulter	på	ett	korttidshem	 för	barn	 i	båda	
kommunerna.	 Verksamheten	 fick	 snart	 ett	 positivt	
rykte.	Konsulterna	ansågs	kunna	klara	personer	med	
svåra	beteendestörningar	på	ett	sätt	som	kommunen	
inte	 mäktade.	 ”Det	 fanns	 en	 väldig	 entusiasm	 där.	
Hos	ett	par	stycken	vid	det	boende	där	jag	arbetade,	
men	ännu	mer	på	korttidshemmet.	Och	det	var	en	
entusiasm	som	fanns	runt	konsulten	och	förestånda-
ren.	Inte	minst	var	några	unga	grabbar	där	som	tog	
till	sig	det	där	och	kände	att	YEAH,	något	reellt	att	
göra.”			

Vid	en	organisationsöversyn	fann	man	i	den	min-
dre	kommunen	att	verksamheten	saknade	en	sam-
manhållen	 verksamhetsidé.	 Enhetscheferna	 beslu-
tade	därför	att	beteendeträning	skulle	tillämpas	för	
att	 nå	 en	 så	 stor	 självständighet	 som	 möjligt.	 Man	
skulle	i	första	hand	förstärka	ett	önskat	beteende.	I	
den	större	kommunen	beslöt	man	att	kostnaderna	
för	den	privata	konsultverksamheten	skulle	upphöra.	
Man	snabbutbildade	personalen	i	syfte	att	de	själva	
skulle	kunna	ta	hand	om	dem	det	handlade	om.	Det	
fanns	även	ett	 tryck	från	föräldrar,	 som	under	tidi-
gare	år	kommit	i	kontakt	med	dessa	metoder	i	habi-
literingen.	Man	ville	att	den	metod	man	upplevt	som	
framgångsrik	skulle	användas	fortsättningssvis.

Härmar varandra
En	viktig	spridningsfaktor	är	att	en	organisation	helt	
enkelt	härmar	en	metod	som	visat	sig	vara	framgångs-
rik.	 Till	 det	 kan	 läggas	 de	 positiva	 omdömen	 som	
numera	ofta	förknippas	med	KBT.	Därigenom	vann	
organisationen	även	i	legitimitet.	Däremot	tycks	inte	
professionella	grupper	ha	 spelat	någon	avgörande	
roll	för	spridningen	–	deras	inflytande	förekom	en-
dast	initialt.	Spridningsförloppet	saknade	i	stort	sett	

mekanismer	för	uppföljning	och	kvalitetssäkring	–	åt-
minstone	före	TV-programmet.

En ideologisk förskjutning
Som	övergripande	 ideologisk	princip	 inom	omsor-
gerna	om	utvecklingsstörda	personer	gäller	 fortfa-
rande	normaliseringsprincipen	–	 att	 få	 leva	under	
som	 normala	 livsvillkor	 som	 möjligt.	 Integration	 i	
samhället	bör	ske	genom	miljöpåverkan.		

Beteendepåverkande	metoder	däremot	inriktar	sig	
mot	individen.	Avvikande	beteenden	ska	tränas	bort,	
som	en	förutsättning	för	ökad	integration.	Häri	lig-
ger	en	 ideologisk	förskjutning,	som	kanske	speglar	
en	mera	allmän	trend	i	 samhället.	Olika	former	av	
bestraffningsåtgärder	diskuteras	 ju	också	på	andra	
områden,	skriver	författarna.

Några forskningsuppgifter
En	viktig	fråga	för	fortsatt	forskning	är	tillämningen	
av	begreppet	autonomi,	dvs	att	 själv	vara	delaktig	 i	
och	själv	kunna	påverka	de	beslut	som	berör	det	egna	
livet.	Det	anses	allmänt	vara	en	central	egenskap	hos	
alla	människor	och	bör	tillämpas	hos	alla	med	hän-
syn	till	de	egna	förutsättningarna.	

Enligt	ett	annat	synsätt	har	vissa	människor	inte	full	
autonomi,	men	en	potential	att	med	träning	kunna	
öka	den.	Hur	mycket	en	person	själv	ska	få	bestämma	
över	en	sådan	träning	är	i	mycket	en	öppen	fråga.

Forskare	har	visat	att	det	i	grunden	är	personalen	
som	har	makten	att	bestämma	hur	livet	på	en	grupp-
bostad	ska	formas.	Men	de	boende	kan	också	i	olika	
situationer	utöva	en	motmakt.	Man	kan	säga	att	det	
försiggår	en	förhandling	mellan	de	två	parterna.	Det	
förekommer	 att	 personalen	 skriver	 ner	 resultatet	
som	ett	kontrakt	som	den	boende	lovar	följa.	Vi	vet	
inte	tillräckligt	om	det	berättigade	i	att	göra	sådana	
överenskommelser	och	hur	de	eventuellt	kan	forma-
liseras.

Kommentar
Vilket	synsätt	 styr	personalens	 insatser	på	gruppbo-
städerna	runt	om	i	landet?	Uppenbart	är	spridning-
en	stor	och	förändringen	fortlöpande	i	takt	med	hur	
livsvillkoren	 för	 människor	 med	 funktionsnedsätt-
ningar	förändras.	

Därtill	har	det	under	de	senaste	åren	kommit	en	
kostnadsaspekt,	som	kan	få	mycket	olyckliga	följder.	
Att	träna	en	person	enbart	i	syfte	att	spara	personal	
är	uppenbart	oetiskt.

	 	 	 	 	 K	G
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