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Snälltåget behövs!
”Det finns inga genvägar. Man måste öka bemanningen 
så att omsorgstagare och personal kan känna sig trygga.” 
Det rådet får alla kommuner som försöker skapa ett bra 
stöd runt någon person med svår autism och utagerande 
beteende av personalen på Snälltåget i Växjö.

Ellinor Eriksson, Andreas Bengtsson, Roland Bergstedt och Sammy Wong arbetar som personal vid Snälltåget i Växjö 
(Maria Swedin saknas på bilden). De litar på varann och vet att de tillsammans kan skapa lugn och trivsel.

N är	Sivert	(fingerat	namn)	är	orolig	kan	han	
bli	extremt	våldsam.	Han	är	stor	och	stark,	
har	en	svår	utvecklingsstörning	och	autism.	

Personal	hade	blivit	utsatta	för	misshandel	och	det	
hade	gått	så	långt	att	flera	inte	vågade	arbeta	med	
honom.	

Behövde väktare
2002	startades	Snälltåget,	från	början	ett	boende	för	
Sivert,	 sedan	tillkom	ytterligare	 två	gruppbostäder	
för	personer	med	Asperger,	ADHD	mm.	Idag	finns	
där	10	lägenheter	och	36	anställda.	Tanken	var	att	
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Snälltåget	skulle	ligga	lite	avsides	så	att	man	inte	be-
hövde	oroa	sig	för	om	man	störde	grannarna,	men	
så	småningom	har	alltfler	villor	och	radhus	dykt	upp	
i	närheten.

Andreas	Bengtsson	och	Maria	Swedin	var	med	från	
början.	Andreas	var	 färdigutbildad	 lärare	men	det	
var	 inte	de	pedagogiska	meriterna	 som	gjorde	att	
han	anställdes.

–	Jag	anställdes	nog	mest	för	att	jag	arbetade	extra	
som	vakt,	skrattar	Andreas.	

Maria	var	Andreas	raka	motsats,	berättar	Sammy	
Wong.	

–	Hon	är	liten	och	smal	men	har	desto	mer	styrka	
i	ögonen.

Både	hon	och	Andreas	gillade	Sivert	och	med	en	
entusiasm	som	fortfarande,	efter	sex	år	är	lika	smit-
tande,	berättar	Andreas	om	vad	han	ser	som	viktigt	
i	deras	arbete.

Två sidor
–	Sivert	har	en	sida	där	han	slåss	och	skadar	sig	själv.	
Han	slår	sönder	saker	med	huvudet,	krossar	speglar	
och	inredning.	Han	är	stor,	tung	och	stark	och	kan	
åstadkomma	mycket	skada.	Ett	fåtal	gånger	har	han	
behövts	läggas	in	på	psykiatrisk	klinik.	Då	har	vi	följt	
med,	för	där	har	man	en	mycket	begränsad	kunskap	
om	autism	och	utagerande	beteende.	Men	 så	har	
han	en	annan	sida	också.	Han	är	verkligen	en	härlig	
människa	som	det	går	lätt	att	tycka	om.	Han	gillar	
att	cykla	omkring	–	då	händer	det	att	han	lyfter	upp	
händerna	i	luften	och	bara	skrattar.	Under	den	här	
perioden	har	vi	alla	fått	se	honom	växa	–	det	är	en	
sagolik	skillnad	nu	mot	då.	

Det	finns	en	rejäl	dos	humor	och	ett	okonstlat	sam-
förstånd	hos	gruppen	som	sitter	framför	mig	–	sådär	
som	det	blir	när	man	arbetar	under	stor	press	och	
tvingas	skärskåda	sitt	arbete	i	handledning	och	pla-
neringsmöten.	

Kritiska till TEEACH
Som	 många	 andra	 liknande	 verksamheter	 har	 de	
gått	från	strikt	strukturerad	verksamhet	till	en	mer	
flexibel	inställning.	

–	 Innan	 jag	började	användes	TEEACH	mycket,	
säger	Andreas.	Men	med	en	så	strukturerad	tillvaro	
blev	vardagen	totalförstörd.	En	dag	måste	inte	se	li-
kadan	ut	som	nästa.	Sivert	klarar	förändringar.

–	En	människa	är	så	komplex,	säger	Roland.	Alla	
är	individer.	Det	blir	fel	när	man	försöker	tvinga	in	
dem	i	en	mall	oavsett	om	personen	passar	 för	det	
eller	inte.

De	har	också	insett	att	de	betyder	olika	saker	för	
Sivert.	Att	det	därför	kan	vara	fel	att	hålla	en	konse-
kvent	linje	i	alla	lägen.	

–	Ofta	efterlyser	man	någon	lösning.	Men	det	finns	
inga	lösningar.	Bara	en	strävan	att	göra	Siverts	dagar	
så	bra	som	möjligt.	Att	hitta	saker	som	han	tycker	
om	att	göra.

Viktigt att skärskåda sitt arbete
Hur	ser	de	på	debatten	kring	”nedläggningar”	och	
”kontrolltagningar”	som	blossade	upp	i	våras.

–	Helt	obegripligt	att	man	ansett	sig	ha	rätt	att	an-
vända	sådana	metoder	i	uppfostrande	syfte,	säger	El-
linor	Eriksson	upprört	och	skakar	på	huvudet.	

–	Det	har	hänt	att	vi	tvingats	använda	oss	av	nöd-
värnsrätten	och	hålla	fast	Sivert	så	att	han	inte	ska-
dar	sig	själv	eller	någon	annan,	men	det	är	ytterst	
sällsynt.	

Ändå	är	man	ense	om	att	den	föreslagna	lagen	om	
skyddsåtgärder	 inom	LSS-verksamhet	skulle	kunna	
vara	bra.	

–	Det	viktigaste	är	ändå	att	vi	hela	tiden	diskuterar	
igenom	det	som	händer	och	skärskådar	vårt	arbete.	
Det	är	den	bästa	garanten	för	att	inget	ska	gå	snett,	
säger	Andreas.

Måste känna sig trygg
Vilket	råd	vill	man	då	ge	kommuner	som	inte	vet	hur	
man	ska	kunna	ge	personer	med	autism	och	utage-
rande	beteende	ett	bra	stöd?

–	Det	är	nödvändigt	att	man	ökar	bemanningen	
upp	till	den	nivå	där	omsorgstagaren	och	persona-
len	kan	känna	sig	trygg,	säger	Andreas.	Man	måste	
ha	en	öppen	och	rak	dialog	med	anhöriga.	Perso-
nalen	behöver	handledning.	Och	framför	allt	måste	
man	hitta	personer	 som	verkligen	vill	 arbeta	med	
detta.

–	Vi	har	kontrollpunkter	som	vi	använder	för	att	se	
vad	vi	gjort.	Vi	dokumenterar	hela	tiden	och	försö-
ker	se	mönster,	berättar	Ellinor.	

–	Man	måste	våga	ifrågasätta	de	experter	man	an-
litar,	särskilt	läkarna	som	inte	alltid	har	koll	på	den	
medicin	de	skriver	ut,	säger	Roland.	Och	vi	måste	ha	
koll	på	hur	han	mår	och	hur	vi	mår.

–	 Om	 man	 inte	 satsar	 nu	 så	 kostar	 det	 längre	
fram.

Problemet	har	varit	att	hitta	bra	kunskap	att	an-
vända	sig	av.	Efter	mycket	letande	hittade	de	en	lik-
nande	verksamhet	i	England.	De	sökte	pengar	från	
EU	 och	 fick	 beviljat	 en	 veckas	 vistelse	 där.	 Sedan	
kommer	den	engelska	personalgruppen	att	komma	
till	Växjö	i	september	nästa	år.	Eftersom	de	har	lång	
framförhållning	har	de	lyckats	ordna	det	hela	med	
bra	vikarier.

Så	att	inte	Sivert	mår	dåligt.
Text och bild: Hans Hallerfors.

Växjö	 	 Kompetens	och	kvalitet

Sociala	arbetskooperativ	och	LSS.	
Idag	finns	bara	ett	 fåtal	kooperativ	som	sysslar	med	daglig	verksamhet	enligt	LSS.	Det	vill	Vuxenskolan,	FUB	och	
Intra	ändra	på.	I	oktober	2009	planerar	vi	att	genomföra	en	konferens	som	riktar	sig	till	alla	som	arbetar	med	att	
utveckla	daglig	verksamhet.	Är	du	intresserad,	har	du	idéer?	Hör	av	dig	till	Eva.Ekengren@sv.se	eller	
pie.blume@fub.se	eller	hans.hallerfors@telia.com
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