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P ersoner med autism möter stora svårigheter i sin livsföring. 
Funktionsnedsättningen innebär bland annat begräns-
ningar i förmågan till social kontakt och kommunikation. 

Ofta är autism förenat med utvecklingsstörning och andra funk-
tionsnedsättningar. Personer med svår autism är ofta ”utage-
rande”. Det innebär att de kan skada både sig själva och andra.
 

Anders Johansson och Göran Lindell har lång erfarenhet 
av arbete med att skapa goda 
levnadsförhållanden för personer 
med autism. De har under 20 år 
startat och drivit bostäder och 
daglig verksamhet inom Rebec-
caverksamheten och i föreningen 
Betaniahemmet. Tillsammans 
med Berit Davidsson har de skri-
vit ”En liten habil bok”. Där sam-
manfattar de sina erfarenheter:
”Efter mer än 20 års arbete 
med människor med autism har 
vi lärt oss mycket om vad som 
krävs för att skapa en bra och 
välfungerande verksamhet. Vi 
har lyckats där många andra har 
misslyckats och nu vill vi dela 
med oss av våra kunskaper och 
erfarenheter”, skriver de. 

Det här är ett utdrag ur boken.

Anders Johansson och Göran Lindell arbetade båda på Stretereds vårdhem utanför 
Göteborg på 70- och 80-talen. På 90-talet började de samarbeta  och startade Rebeccaverk-
samheten i Torslanda där man hittade nya vägar för att skapa bra stöd till personer med 
autism. En kunskap som man förde med sig till Betaniahemmets förening. De har under 
årens lopp startat ett femtontal gruppbostäder. 

EN LITEN HABIL BOK – Hur tankar 
och idéer har omsatts till ett fungerande 
arbetssätt. Av	Berit	Davidsson,	Anders	
Johansson	och	Göran	Lindell.	Fören-
ingen	Betaniahemmet	2008.	Pris.	100	
kr.	Betala	in	på	plusgiro	40617-3,	skriv	
adress	på	talongen.	Mer	information	
finns	på	www.askimsviken.com

Hur skapar man bästa stödet
  till personer med svår autism?

Erfarenhetsbaserat arbete
Genom	att	pröva	teoretiska	kunskaper	i	det	praktis-
ka	arbetet	har	vi	kommit	fram	till	ett	arbetssätt	som	
vi	kallar	för	erfarenhetsbaserat	och	det	har	visat	sig	
fungera	bra	för	de	personer	som	vi	är	till	för.

En	viktig	kunskapskälla	har	varit	den	verksamhet	
för	personer	med	autism	som	bedrivs	i	Köpenhamns-
området.	 I	 Danmark	 har	 verksamheten	 en	 tydlig	
pedagogisk	 inriktning	och	helt	andra	krav	ställs	på	
personalens	utbildning	än	i	Sverige.	Till	exempel	har	
vårdpersonal	en	högskoleutbildning	på	 tre	och	ett	
halvt	år.	

Våra bärande idéer
Det	 vi	 kallar	 våra	 bärande	 idéer	 måste	 genomsyra	
hela	organisationen,	 från	 ledning	till	habiliterings-
personal.	De	kan	sammanfattas	under	tre	rubriker:	

1.	en	habiliterande	och	pedagogisk	verksamhet,	

2.	delaktig	personal	samt	
3.	en	stark	och	flexibel	organisation.

1. En habiliterande och pedagogisk verksamhet
Att	 tillvaron	är	förutsägbar	och	begriplig	är	en	för-
utsättning	för	att	den	enskilde	skall	känna	sig	trygg.	
Därför	är	kommunikation	en	av	hörnpelarna	i	vårt	
arbete.	En	annan	hörnpelare	är	att	inte	sätta	för	höga	
mål.	 Den	 enskilde	 måste	 få	 känna	 tillfredsställelse	
med	vad	han/hon	klarar	av	och	känna	sig	accepte-
rad	som	den	han	eller	hon	är.	Målet	är	att	finna	en	
bestående	harmoni	i	vardagen,	som	–	på	lång	sikt	och	
utifrån	 den	 enskildes	 förutsättningar	 –	 ibland	 kan	
leda	till	vidareutveckling.	Detta	är	grunden	i	vår	ha-
bilitering.	Vår	pedagogiska	inriktning	visar	sig	i	första	
hand	i	vårt	förhållningssätt	till	den	enskilde	och	i	ett	
bemötande	som	bygger	på	respekt	och	förståelse.
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2. Delaktig personal
Vår	 idé	 är	 att	 personalen	 i	 hög	 grad	 är	 delaktig	 i	
den	individuella	planeringen.	Arbetsledningen	skall	
vara	tydlig	och	närvarande.	Arbetet	bygger	på	att	all	
personal	arbetar	 strukturerat	och	 följer	uppgjorda	
rutiner.	Personalen	ska	veta	vad	de	skall	göra,	hur	
det	skall	göras	och	varför.	Personalen	måste	kunna	
arbeta	självständigt	och	ta	stort	ansvar.	På	så	vis	skapas	
trygghet,	både	för	personalen	och	för	brukarna.

3. En stark och flexibel organisation
Organisationen	måste	kunna	förändras	utifrån	verk-
samheternas	behov,	istället	för	att	den	enskilda	enhe-
ten	skall	anpassas	till	en	bestämd	organisation.	Detta	
ställer	stora	krav	på	flexibilitet	i	ledningsfunktioner-
na	på	alla	nivåer.	Arbetsledarna	är	mycket	aktiva	när	
det	 gäller	 styrning	 av	 verksamhetens	 innehåll	 och	
personalens	arbete.	

Ytterligare	en	av	våra	bärande	idéer	är	att	vår	verk-
samhet	skall	”äga	problemet”.	Det	innebär	att	utom-
stående,	experter	eller	ej,	 inte	får	vara	de	som	styr	
olika	åtgärder	och	insatser.

Om diagnoser
I	 vår	 verksamhet	 är	det	 inte	diagnosen	 som	är	ut-
gångspunkt	för	arbetet	med	den	enskilde	personen	
utan	den	enskildes	totala	problembild.	

De	problem	en	 individ	möter	kan	bero	på	 funk-
tionsnedsättningen	och	dess	konsekvenser,	men	pro-
blemen	 kan	 också	 hänga	 samman	 med	 somatiska	
sjukdomar,	med	psykiska	störningar	eller	med	andra	
funktionsnedsättningar,	till	exempel	utvecklingsstör-
ning	eller	hörselnedsättning.	Därför	är	det	är	inte	så	
viktigt	för	oss	att	ha	en	exakt	rätt	diagnos.	Det	som	är	
viktigt	är	att	vi	får	fram	personens	hela	problembild,	
oavsett	diagnos.

Kartläggning av problembild
Vi	tar	reda	på	viktiga	fakta	om	den	enskilde	och	hur	
han/hon	fungerar	i	olika	situationer.	Kartläggning-
en	leder	oss	fram	till	en	bedömning	av	hans/hennes	
behov	och	hur	vi	kan	möta	dem.

De	faktorer	som	är	viktiga	för	att	få	en	bild	av	per-
sonens	hela	problematik	är:

1. Begåvningsnivå
2. Fysiska och psykiska problem, 
3. Kommunikationsförmåga
4. Känslighet för olika företeelser
5. Intressen
6. Grad av självständighet
7. Eventuella institutionsskador
8. Strategier för att bemästra ångest.

1. Begåvningsnivån
Autism	är	ofta	förenat	med	utvecklingsstörning.	Det	
är	viktigt	att	veta	den	enskildes	begåvningsnivå	 för	
att	ha	 rätt	 förväntningar	och	krav	på	honom	eller	
henne.	Det	är	mycket	vanligt	att	man	felbedömer	be-
gåvningsnivån.	Att	ha	förväntningar,	som	kräver	en	
högre	intellektuell	förmåga	än	den	enskilde	faktiskt	

har,	leder	till	misslyckanden,	med	frustration	och	be-
svikelse	som	följd.	

Funktionsnedsättningen	 försvinner	 inte.	 Därför	
kan	målet	med	stödet	sällan	vara	att	personen	skall	
klara	sig	helt	självständigt	i	en	framtid.	En	person	kan	
fungera	så	bra	att	personal	och	närstående	tror	att	
stödet	är	obehövligt.	Men	om	man	 tar	bort	 stödet	
så	kan	hela	tillvaron	rasa	samman	för	personen	och	
man	får	börja	om	från	början	igen.

2. Fysiska och psykiska problem
Eftersom	 autism	 orsakas	 av	 en	 hjärnfunktionsstör-
ning	är	det	vanligt	att	personen	också	har	andra	funk-
tionsnedsättningar,	 till	 exempel	 ett	 rörelsehinder	
eller	nedsatt	syn	eller	hörsel.	Epilepsi	är	ett	vanligt	
tilläggshandikapp	till	autism.

Personer	med	autism	eller	andra	funktionshinder	
råkar	givetvis	ut	 för	sjukdomar,	på	samma	sätt	 som	
alla	andra.	Problem	uppstår	när	personen	inte	själv	
kan	beskriva	och	förklara	var	det	gör	ont	eller	vad	
som	känns	fel.	Det	finns	många	exempel	på	att	en	
somatisk	åkomma,	som	innebär	smärta	eller	olust,	le-
der	till	ett	utagerande	beteende,	som	har	förklarats	
med	att	det	är	en	del	av	funktionshindret.	Det	är	till	
exempel	inte	ovanligt	att	en	person	lider	av	förstopp-
ning,	utan	att	själv	förstå	och	därmed	kunna	tala	om	
för	personalen	vad	som	är	problemet.	Ett	annat	ex-
empel	är	tandvärk	som	kan	leda	till	stor	frustration	
om	omgivningen	inte	förstår	vad	som	är	fel.	Ytterli-
gare	ett	exempel	är	biverkningar	av	mediciner.

Ibland	är	det	svårt	att	veta	om	det	är	funktionshin-
dret/skadan	som	förorsakar	somatiska	problem	eller	
om	det	är	tvärtom,	att	de	somatiska	problemen	för-
värrar	funktionsnedsättningen.

Psykiska	störningar	är	så	vanligt	förekommande	att	
de	måste	ses	som	en	del	av	personens	funktionsned-
sättning.	Upp	till	50%	av	de	personer	som	har	autism	
anses	ha	psykiska	störningar.	Det	är	inte	möjligt	–	el-
ler	önskvärt	–	att	forska	i	vad	som	är	orsak	och	verkan	
när	det	gäller	dessa	störningar.	Däremot	anser	vi	inte	
att	psykiska	störningar	skall	beskrivas	 som	psykiska	
tilläggshandikapp	(”pålagringar”	är	ett	ord	som	an-
vänds	ibland).	En	sådan	beskrivning	gör	att	man	kan	
förledas	att	tro	att	psykisk	problematik	inte	går	att	på-
verka	utan	måste	accepteras.	En	person	kan	lida	av	en	
depression	och	det	märker	vi	till	exempel	genom	att	
han	eller	hon	får	sömnstörningar,	vänder	på	dygnet	
eller	tappar	intresset	för	sådant	som	brukar	stimulera	
eller	intressera,	till	exempel	musik.	Då	kan	hjälp	fin-
nas	att	få	genom	moderna	psykofarmaka.	Även	psy-
koser	förekommer	och	kan	också	behandlas.	Många	
har	behov	av	ångestdämpande	mediciner.

Det	är	nödvändigt	att	hela	tiden	ha	ett	nära	samar-
bete	med	psykiatrin	och	vi	är	inte	negativa	till	ett	an-
svarsfullt	användande	av	psykofarmaka,	även	ibland	
i	stora	doser.	Samverkan	innebär	också	att	psykiatrin	
är	beroende	av	vår	beskrivning	av	en	persons	bete-
ende	och	hur	han	eller	hon	mår,	eftersom	de	flesta	
har	svårt	att	själva	beskriva	detta.

Det	kan	vara	 svårt	att	finna	en	balans	mellan	att	
medicinera	 på	 rätt	 nivå	 och	 undvika	 biverkningar	
och	skador	av	medicineringen.	Trots	det	anser	vi	att	
den	enskilde	har	mer	fördelar	än	nackdelar	av	medi-
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cinering	med	psykofarmaka,	under	förutsättning	att	
det	finns	ett	bra	samarbete	med	psykiatrisk	expertis	
med	hög	kompetens	

3. Kommunikationsförmåga
Oavsett	om	personen	talar	eller	inte,	så	är	det	viktigt	
att	kommunikationen	sker	på	rätt	nivå	och	att	perso-
nalen	försäkrar	sig	om	att	personen	verkligen	förstår.	
Kan	den	enskilde	förstå	symboler?	Om	inte	kan	sym-
bolspråk,	till	exempel	pictogram,	snarare	förvirra	än	
tydliggöra.	

Vår	erfarenhet	är	att	det	talade	ordet	ofta	domine-
rar	kommunikationen,	vilket	inte	alltid	är	det	bästa.	
En	annan	erfarenhet	är	att	språkförståelsen	blir	bätt-
re	om	talet	förstärks	visuellt,	alltså	genom	bilder.

Det	finns	personer	som	har	skaffat	ett	eget	”språk”,	
som	enbart	anhöriga	och	ett	fåtal	personal	förstår.	Vi	
ser	då	som	en	uppgift	att	hjälpa	honom	eller	henne	
att	utöka	sin	förmåga	att	kommunicera	så	att	han	kan	
förstå	och	förstås	av	fler	i	sin	omgivning.

Det	finns	personer	som	förstår	orden	mycket	kon-
kret	men	inte	förstår	abstraktioner	eller	förstår	skill-
naden	mellan	skämt	och	allvar.		Det	kan	vara	svårt	att	
klara	av	att	personalen	skojar	med	dem,	hur	välment	
det	än	är.

4. Känslighet för olika företeelser
Det	finns	personer	som	är	mycket	känsliga	för	berö-
ring,	ljud	och	ljus	och	andra	företeelser.	Känslighet	
kan	yttra	sig	på	olika	och	ganska	udda	sätt.	En	kvinna	
vi	känner	är	till	exempel	överkänslig	för	etiketten	i	
nacken	i	sina	tröjor.	Genom	kunskap	om	detta	är	det	
lätt	 att	undvika	en	orsak	 till	 frustration.	En	annan	
person	är	extremt	känslig	 för	 ljusreflexer,	 speciellt	
i	badrummet	under	duschning.	Kroppskontakt	kan	
vara	obehaglig	 för	vissa	personer,	 liksom	ögonkon-
takt	för	andra.

Kunskap	om	speciell	känslighet	behövs	för	att	un-
derlätta	vardagen	för	den	enskilde	och	också	för	att	
bedöma	om	den	miljö	som	den	enskilde	vistas	 i	är	
lämplig.

Vi	bygger	upp	en	lugn	(och	som	det	kan	uppfattas	
stimulansfattig)	miljö,	där	ingen	radio	står	och	spe-
lar,	ingen	TV	är	påslagen	utan	att	någon	tittar,	enbart	
de	lampor	som	behövs	är	tända.	När	vi	lyssnar	på	mu-
sik	eller	ser	på	tv	är	det	en	planerad	aktivitet,	då	gör	
vi	det	och	inget	annat	samtidigt.	

5. Intressen och beteenden
Vad	tycker	personen	om	att	göra?	Vad	väcker	hans/
hennes	intresse?	Vilka	aktiviteter	har	han/hon	prö-
vat	och	hur	har	det	fungerat?	Finns	det	en	ambition	
hos	 personalen	 att	 personen	 skall	 göra	 vissa	 saker	
som	han	eller	hon	egentligen	inte	kan	eller	vill?	Är	
det	då	nödvändigt	att	göra	detta?	

Vid	 kartläggningen	 av	 intressen	 och	 aktiviteter	
försöker	vi	lyfta	fram	vad	den	enskilde	klarar	av.	Att	
behöva	utsättas	för	det	man	inte	kan,	innebär	miss-
lyckanden	och	kan	leda	till	frustration.	En	man	som	
är	stor	och	stark	och	trivs	bra	med	kroppsarbete	be-
höver	kanske	inte	träna	upp	sin	finmotorik.	

	Utgångspunkten	måste	vara	att	få	vara	nöjd	med	
det	man	gör	och	det	man	kan	–	inte	att	bli	påmind	

om	vad	man	inte	kan.	
Det	finns	personer	med	mycket	udda	intressen	och	

beteenden,	som	kan	bli	 störande	för	omgivningen.		
Det	kan	till	exempel	vara	att	spotta	oavbrutet,	haka	
upp	sig	i	en	aktivitet	som	att	slå	i	en	dörr	eller	ha	höga	
ljud	för	sig.	Det	är	ett	detektivarbete	att	försöka	lista	
ut	vad	som	utlöser	beteendet	och	det	är	inte	säkert	
att	vi	kan	få	det	att	upphöra.	Det	vi	kan	göra	är	att	
försöka	avleda	och	minska	beteendet.	

Ibland	kan	udda	beteende,	till	exempel	höga	omo-
tiverade	rop	och	skrik,	bli	ett	arbetsmiljöproblem	för	
personalen.	Om	det	inte	går	att	få	personen	tyst	så	
måste	kanske	personalen	få	honom	eller	henne	att	
gå	till	ett	annat	rum.	En	person	som	stoppar	gosedjur	
under	tröjan	kanske	inte	upplevs	som	störande,	men	
det	kan	bli	för	trångt	under	tröjan	och	då	gäller	också	
att	försöka	begränsa	genom	att	avleda.	

Det	udda	beteendet	kan	vara	ångestdämpande	för	
den	enskilde.	Det	 innebär	att	personalen	måste	gå	
försiktigt	 fram	för	att	 inte	 förorsaka	andra	beteen-
den,	som	aggression	eller	självdestruktion.

6. Grad av självständighet
Vi	vill	finna	en	balans	mellan	att	ge	tillräckligt	stöd	
och	samtidigt	ge	personen	lite	”luft”	och	slippa	att	ha	
personal	i	närheten	hela	sin	vakna	tid.	Ensamhet	är	
något	som	alla	behöver.	Men	alla	klarar	inte	att	vara	
ensamma,	en	del	blir	genast	oroliga	och	ångestfyllda.	

Det	 finns	 personer	 som	 alltid	 har	 haft	 personal	
omkring	sig,	inte	för	att	få	stöd	utan	för	att	bevakas.	
Tomas,	 som	bodde	i	egen	lägenhet	 innan	han	flyt-
tade	till	oss,	hade	sista	tiden	en	Securitasvakt	hos	sig	
dygnet	om.	Andra	har	haft	personlig	assistans,	som	
egentligen	inte	har	kunnat	ge	stöd	utan	bara	funnits	
där	och	följt	efter	den	enskilde	i	hans	eller	hennes	
aktiviteter.	Ibland	hittar	assistenter	på	aktiviteter	för	
att	 få	 tiden	att	gå	utan	att	det	 tillför	något	 till	den	
enskilde,	till	exempel	sitter	och	åker	buss	en	hel	dag.

Vi	respekterar	den	enskildes	behov	av	att	ibland	få	
vara	ifred,	sätter	 ibland	fokus	på	det,	 istället	 för	på	
aktiviteter.	Det	är	ju	inte	personalens	behov	av	aktivi-
teter	som	skall	styra.	

7. Institutionsskador
Många	 personer	 vi	 har	 mött	 genom	 åren	 har	 en	
mycket	svår	och	ofta	tragisk	levnadshistoria.	Personer	
med	aggressivt	beteende	har	isolerats	på	vårdhem	el-
ler	på	psykiatriskt	sjukhus,	där	det	 inte	har	 funnits	
kunskap	om	funktionshindret	autism.	Personen	har	
därför	inte	mötts	av	någon	förståelse	eller	anpassad	
behandling.	Andra	har	fått	flytta	runt	till	en	rad	vård-
institutioner	av	olika	slag,	på	grund	av	att	han	eller	
hon	ansetts	för	”svår”	för	personalen	eller	för	andra	
boende.

En	sådan	behandling	sätter	sina	spår	hos	den	en-
skilde.	Spåren	är	 inte	en	konsekvens	av	 funktions-
hindret	utan	av	ett	 felaktig	 förhållningssätt.	Det	är	
inte	helt	ovanligt	att	förhållningssättet	har	haft	inslag	
av	hot	och	tvång;	”Om	du	inte	gör	som	vi	säger	så...”.

Vi	har	mött	personer	som	önskat	bli	fastlåsta	med	
spännbälte	när	de	varit	oroliga.	Det	är	förmodligen	
den	enda	”behandling”	som	har	erbjudits	och	de	har	
blivit	vana	vid	sådana	åtgärder.	Våra	metoder	syftar	
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till	att	förmedla	lugn	och	det	gör	vi	inte	genom	att	
starka	vårdare	kommer	och	håller	fast.	Det	kan	istäl-
let	vara		manlig	eller	kvinnlig	personal,	som	genom	
sitt	bemötande	och	utan	muskelstyrka	kan	få	en	ång-
estfylld	eller	aggressiv	person	att	bli	lugn.	

Det	kan	vara	nödvändigt	att	skapa	begränsningar	i	
vad	man	får	göra,	hur	mycket	man	får	äta	och	så	vi-
dare.	Vårt	syfte	då	är	att	förmedla	lugn	och	trygghet,	
inte	att	”uppfostra”	eller	straffa	en	person.

En	trygghet	för	de	anhöriga	är	att	veta	att	den	en-
skilde	inte	kan	”straffa	ut	sig”	från	oss;	även	om	man	
är	besvärlig	får	man	ha	kvar	sin	plats.

8. Att bemästra frustration och ångest
När	en	person	inte	kan	förstå	sig	själv	eller	sin	om-

givning	–	eller	kan	kommunicera	sina	behov	och	öns-
kemål	–	uppstår	 frustration,	 förvirring	och	ångest.	
Tillvaron	kan	för	den	enskilde	te	sig	kaotisk.	För	att	
minska	frustration	och	ångest	tar	en	person	till	olika	
beteenden.	Vi	beskriver	nedan	några	vanliga	bete-
enden,	som	vi	menar	är	konsekvenser	av	bristande	
förmåga	att	förstå	sig	själv	och	andra.

Aggression	kan	vara	en	effekt	av	bristande	impuls-
kontroll,	som	i	sin	tur	kan	bero	på	den	enskildes	låga	
begåvningsnivå,	 tillsammans	med	att	personen	blir	
frustrerad.	

Ibland	är	aggressionen	riktad	mot	andra	männis-
kor,	ibland	endast	mot	materiella	föremål.	När	perso-
nen	riktar	aggressioner	mot	sig	själv	talar	vi	om	själv-
destruktion	eller	självskadande	beteende.

Ett	annat	beteende	som	är	relativt	vanligt	är	att	iso-
lera	sig,	fysiskt	och/eller	psykiskt,	från	andra	männis-
kor.	Personen	blir	svår	att	nå	och	verkar	vilja	leva	i	sin	
egen	värld.	För	en	del	är	det	lugnande	att	vistas	i	ett	
litet	trångt	utrymme	eller	till	exempel	under	en	filt.

Andra	 personer	 tar	 till	 monotoni	 för	 att	 minska	
frustration	och	ångest;	går	till	exempel	runt,	runt	i	
rummet,	eller	bankar	på	en	vägg	eller	en	dörr	eller	
sitter	stilla	och	gör	stereotypa	rörelser	hela	dagen.

Vår	uppgift	är	att	 försöka	förstå	vad	som	förorsa-
kar	frustration	och	ångest	i	det	enskilda	fallet.	Först	
med	en	sådan	förståelse	blir	det	möjligt	att	undvika	
att	utsätta	den	enskilda	personen	för	det	som	utlöser	
beteendet.	Att	hjälpa	den	enskilde	att	kommunicera	
blir	grundläggande,	liksom	en	lugn	och	överblickbar	
miljö,	med	hög	grad	av	struktur	och	rutiner.

Var försiktig med målformuleringar!
Vi	lägger	inte	ner	någon	kraft	på	att	formulera	indi-
viduella	mål	och	delmål.	Detta	är	ju	ett	traditionell	
metod	för	personalgrupper	vid	olika	former	av	pla-
nering.	Vi	säger	att,	enkelt	uttryckt,	målet	 för	varje	
individ	är	att	han	eller	hon	skall	fungera	i	vardagen	
och	det	behöver	vi	inte	dokumentera.	Målet	är	att	få	
leva	ett	 tryggt	och	tillfredsställande	 liv,	utifrån	sina	
egna	förutsättningar.	

Vi	är	 försiktiga	med	målformuleringar	därför	att	
de	lätt	leder	till	krav	och	förväntningar,	som	inte	kan	
infrias.	Visst	kan	självständigheten	öka	–	detta	brukar	
vara	ett	vanligt	mål	–	men	för	de	flesta	blir	det	aldrig	
möjligt	att	leva	ett	självständigt	liv.	Målet	måste	istället	
bli	att	den	enskilde	ska	klara	av	det	som	betyder	något	
för	honom	eller	henne.	

När	personalen	bestämmer	mål	och	delmål	leder	
det	lätt	till	misslyckanden.	Men	vem	är	det	då	egent-
ligen	som	misslyckas?	

Ett	exempel:	Personalgruppen	satte	upp	som	mål	
att	Johan	skulle	lära	sig	att	städa	sitt	rum	själv.	Proble-
met	var	dock	att	Johan	fick	stora	aggressionsutbrott	
när	han	skulle	städa	och	slog	och	kastade	saker	om-
kring	sig.	Vi	insåg	så	småningom	att	han	faktiskt	inte	
förstod	varför	han	skulle	städa.	Han	kunde	inte	se	att	
det	behövdes	och	aktiviteten	var	helt	meningslös	för	
honom.	Hans	sätt	att	uttrycka	sin	frustration	var	att	
slå	sönder	sitt	rum!	Någon	i	personalgruppen	ansåg	
att	det	ingår	i	det	”normala”	livet	att	städa	och	därför	
borde	Johan	också	städa.	Men	när	han	befriades	från	
den	aktiviteten	slutade	han	att	 slå	 sönder	sitt	rum,	
vilket	var	positivt	för	alla	parter,	inte	minst	för	Johan	
själv.	

Habilitering
Syftet	 med	 det	 habiliterande	 arbetet	 är	 att	 hjälpa	
en	människa	att	fungera	så	bra	som	möjligt	utifrån	
sina	egna	förutsättningar.	En	lyckad	habilitering	kan	
innebära	att	 vissa	 svårigheter	och	problem	försvin-
ner,	helt	eller	delvis.

Det	är	 inte	habiliterande	för	en	person,	som	har	
svårt	för	att	vara	bland	många	människor,	att	åka	med	
personal	till	en	stormarknad	för	att	storhandla.		Men	
det	är	inte	heller	habiliterande	för	personen	att	alltid	
lämnas	hemma.	Om	personen	får	gå	och	handla	 i	
närmaste	affär,	så	kan	han	eller	hon	kanske	på	sikt	
lära	 sig	klara	detta	och	därmed	bli	habil/	duglig/
säker	utifrån	sina	förutsättningar.	Det	kan	låta	enkelt	
och	självklart,	men	det	är	förvånansvärt	hur	lätt	det	
kan	vara	för	personal	att	tänka	på	effektivitet	i	första	
hand	och	den	enskilde	i	andra	hand.

Ett	annat	sätt	att	habilitera	är	att	använda	hjälpme-
del,	till	exempel	för	kommunikation.	Det	har	på	se-
nare	år	utvecklats	en	mängd	hjälpmedel	för	att	kom-
pensera	begåvningsnedsättning.

Personalen	måste	hålla	igen	på	sina	egna	ambitio-
ner.	Det	innebär	att	man	ibland	kan	tycka	att	arbetet	
blir	tråkigt.	Men	det	ingår	i	den	professionella	yrkes-
rollen.	Vi	brukar	tala	med	personalen	om	ambition	
och	om	att	inte	ha	bråttom.	Det	gäller	både	i	smått	
och	stort.	I	stort	–	att	tänka	på	att	det	finns	gott	om	
tid;	den	boende	skall	 i	bästa	 fall	bo	kvar	hela	 livet,	
varför	skall	han	eller	hon	då	ha	bråttom	att	utveckla	
sig	och	lära	nytt?	I	smått	–	att	inte	stressa	utan	arbeta	
i	en	takt	som	är	anpassad	till	individen.

Specialisterna	 vid	 landstingens	 habiliteringsverk-
samhet	har	goda	kunskaper	och	kan	ge	värdefulla	bi-
drag	till	vad	som	behöver	och	kan	utvecklas	i	det	en-
skilda	fallet.	Men	även	om	habiliteringens	experter	
är	ambitiösa	och	gärna	vill	förmedla	och	se	resultat	
av	sina	kunskaper,	måste	vi	som	känner	personerna		
stå	upp	för	vår	bedömning,	om	vi	anser	att	vissa	akti-
viteter	inte	är	till	personens	bästa	just	nu.

Pedagogiskt arbetssätt
Det	är	viktigt	att	personalen	förstår	att	de	påverkar	
den	 enskilde	 genom	 sitt	 sätt	 att	 vara.	 Det	 förhåll-
ningssätt	och	den	struktur	som	byggs	upp	kring	den	
enskilde	skall	främja	inlärning	av	helt	vanliga,	vardag-
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liga	företeelser.	Det	innebär	inte	att	personalens	roll	
är	undervisande	eller	uppfostrande.	Men	personalen	
skall	ha	förståelse	för	lärandets	mekanismer.

Ett	pedagogiskt	arbetssätt	har	mycket	att	göra	med	
bemötande	 och	 attityder.	 Hur	 tilltalar	 personalen	
varandra	och	hur	tilltalar	de	de	boende/arbetstagar-
na?	Använder	de	ett	språk	som	den	enskilde	förstår?	
Försäkrar	de	sig	om	att	han	eller	hon	har	 förstått?	
Använder	de	jargong	och	uttryck	som	kan	tolkas	bok-
stavligt;	till	exempel	”Det	ska	vi	göra	en	vacker	dag”	
eller	”Kasta	ett	öga	på	det	här”.	Förekommer	det	att	
personal	pratar	med	andra	”över	huvudet	på”	den	en-
skilde	eller	pratar	nedsättande	om	honom	eller	hen-
ne?	Eller	skrattar	åt	honom	istället	för	med	honom?

Ibland	vill	personalen	så	väl,	men	det	blir	så	fel.	Vis-
sa	personer	har	svårt	att	skilja	skämt	från	allvar.	Andra	
kan	bli	alltför	uppjagade	av	att	personalen	skojar	och	
busar	med	dem,	vilket	innebär	att	personalen	måste	
hålla	 igen	sin	egen	lust	att	 skämta	och	att	 tillvaron	
kan	förefalla	ganska	tråkig.

Förutsägbarhet
Syftet	med	att	ha	en	fast	 struktur	och	fasta	rutiner	
är	att	skapa	en	tillvaro	som	är	förutsägbar.	En	oviss	
framtid	 skapar	 otrygga	 människor,	 vare	 sig	 de	 har	
funktionsnedsättningar	 eller	 ej.	 För	 en	 människa	
med	autism	och	kanske	en	utvecklingsstörning	kan	
det	dessutom	vara	helt	omöjligt	att	föreställa	sig	olika	
alternativa	framtida	möjligheter.

Detta	 schema	 kan	 vissa	 ta	 del	 av	 och	 förstå,	 för	
	andra	väcker	det	svår	ångest.	Då	gäller	det	att	anpassa	
informationen	så	att	den	personen	ändå	får	veta	vad	
som	skall	hända	härnäst.

Individen och gruppen
Hela	vår	verksamhet	utgår	 från	 individuella	behov	
hos	den	enskilde.	Man	kan	då	fråga	sig	hur	vi	arbetar	
med	gruppen	–	 till	exempel	 i	gruppbostaden	eller	
i	den	dagliga	verksamheten.	Svaret	är	att	det	gör	vi	
inte.	Även	om	ett	antal	personer	delar	en	bostad	så	
har	var	och	en	sin	egen	lägenhet.	De	gemensamma	
utrymmena	 används	 individuellt,	 men	 inte	 för	 ge-
menskap.	Måltider	intas	inte	gemensamt.

Funktionsnedsättningen	 innebär	 begränsning	 av	
förmågan	till	ömsesidig	kontakt	och	ömsesidig	kom-
munikation.	Då	är	det	inte	rimligt	att	försöka	bygga	
upp	en	gemenskap	mellan	flera	personer	med	sam-
ma	svårigheter.	De	boende	har	inte	valt	att	leva	till-
sammans,	det	är	enbart	av	praktiska	skäl	som	de	bor	
i	samma	bostad.	I	den	dagliga	verksamheten	är	man	
ibland	tillsammans	i	samma	lokaler,	men	det	är	inte	
ett	mål	i	sig.

En	aktivitet	i	grupp	kan	vara	positivt,	inte	minst	för	
personalen.	Om	de	boende	klarar	av	en	gemensam	
resa,	myskvällar	och	grillaftnar,	så	ska	man	givetvis	ha	
sådana	aktiviteter.	Men	det	måste	vara	på	individer-
nas	villkor.	Aktiviteten	bör	ge	dem	något	positivt	eller	
åtminstone	inte	vara	förenat	med	oro	och	ångest	för	
de	deltagande.

Det	finns	alltid	personal	i	den	enskildes	närhet,	om	
han	eller	hon	så	önskar.	Det	är	viktigt	att	kunna	vara	
för	sig	själv,	men	samtidigt	vill	vi	inte	uppmuntra	iso-
lering.	

Anhörigas och företrädares deltagande
En	förälder	till	en	person	med	autism	har	nästan	all-
tid	haft	en	mycket	svår	föräldraroll	och	det	nu	vuxna	
barnets	uppväxttid	har	varit	komplicerad.	Föräldrar-
na	har	 förhoppningsvis	haft	 stöd	från	kommunens	
omsorgsverksamhet	 och	 från	 landstingets	 habilite-
ring	och	även	från	skolan.	

Många	som	kommer	till	oss	har	ändå	negativa	er-
farenheter	av	hemkommunens	arbete.	Kommunen	
har	ofta	misslyckats	att	få	till	ett	bra	boende	och	en	
bra	daglig	verksamhet	för	deras	nu	vuxna	barn.

Föräldrar	kan	 ibland	känna	misstro	mot	oss.	Vår	
första	uppgift	är	därför	att	skapa	förtroende.

Ju	svårare	anhöriga	upplever	sin	närståendes	funk-
tionsnedsättning,	desto	mer	angelägna	är	de	att	 få	
veta	vilken	utbildning	personalen	har	och	om	de	har	
handledning.	Detta	uppfattas	vanligen	som	de	vikti-
gaste	kvalitetskriterierna.	Att	förklara	vårt	arbetssätt	
blir	istället	vår	första	uppgift.	Sedan	vill	vi	förmedla	
vår	 inställning	att	vi	ser	anhöriga	som	en	viktig	del	
i	vår	verksamhet.	Det	betyder	 inte	att	anhöriga	 får	
styra	och	bestämma	över	den	enskilde	eller	över	hur	
personalen	arbetar.	

En	gång	om	året	gör	vi	en	habiliteringsplan	för	varje	
person,	där	anhöriga	eller	företrädare	är	med.	Men	
någon	kan	behöva	 träffa	habiliteringsledaren	varje	
vecka,	en	annan	vill	ha	så	 lite	kontakt	som	möjligt.	
Vi	respekterar	båda.	Ibland	har	vi	 täta	möten	med	
anhöriga	i	samband	med	att	den	enskilde	flyttar	in	
eller	börjar	i	den	dagliga	verksamheten.	Ibland	har	
vi	möten	lång	tid	innan,	om	det	behövs	för	att	skapa	
trygghet.	Vi	träffar	också	anhöriga	som	tror	att	de	är	
till	besvär	och	som	vi	måste	övertyga	att	de	är	viktiga,	
både	för	deras	närstående	och	för	oss.

Det	finns	anhöriga	som	ger	oss	 lika	stora	bekym-
mer	som	deras	vuxna	barn	gör.	Det	kan	finnas	nå-
gon	form	av	symbios	mellan	en	förälder	och	ett	vuxet	
barn.	För	andra	föräldrar	kan	”skilsmässan”	från	det	
vuxna	barnet	vara	traumatiskt,	då	hela	ens	livsinne-
håll	blir	förändrat.	Avlastning	av	ansvar	känns	befri-
ande	för	många	anhöriga,	men	innebär	också	en	ny	
roll	för	de	anhöriga	att	anpassa	sig	till.

Vi	ser	de	anhöriga	som	en	–	oftast	positiv	–	del	av	
verksamheten.	 Deras	 påverkan	 är	 oundviklig	 och	
finns	det	problem	så	måste	 lösningar	hittas	där	de	
anhöriga	 är	 delaktiga.	 Anhörigproblem	 och	 deras	
lösningar	 ligger	alltså	 inte	”utanför”	verksamheten	
utan	är	en	del	av	den.	

Personalen
Vi	har	gett	omsorgspersonalen	titeln	habiliteringspe-
dagog	både	i	boendet	och	i	den	dagliga	verksamhe-
ten.	Vi	har	en	förhoppning	att	yrkesutbildningarna	i	
framtiden	skall	ge	möjlighet	till	specialisering	och	ge	
fördjupade	kunskaper	inom	olika	områden	av	vård	
och	omsorg.	

Idag	har	 ju	personalen	 i	 stort	 sett	 samma	utbild-
ning	vare	sig	de	arbetar	med	äldre	människor,	med	
eller	utan	demenssjukdomar,	eller	med	människor	i	
alla	åldrar	med	alla	slags	fysiska,	medicinska	och	psy-
kiska	funktionsnedsättningar.
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Personalmöten
Personalmötet	är	det	forum	där	besluten	fattas	om	
innehåll	och	 struktur	 i	 verksamheten	och	där	den	
professionella	grunden	för	arbetet	 formas.	Mötena	
ser	olika	ut	vid	olika	enheter.	Vi	beskriver	här	den	
arbetsform	vi	har	vid	två	av	våra	gruppbostäder.

Personalgruppen	har	var	tredje	vecka	ett	fem	tim-
mar	 långt	möte	tillsammans	med	habiliteringsleda-
ren.	Det	som	tas	upp	är	det	som	är	aktuellt	för	varje	
enskild	individ.

Personalgruppen	delar	in	sig	i	fyra	undergrupper	–	
för	aktiviteter,	omvårdnad,	kommunikation	och	etik	
–	och	i	varje	diskussion	om	en	förändring	eller	en	ny	
aktivitet	förs	diskussioner	i	de	fyra	undergrupperna	
utifrån	de	olika	perspektiven.

När	 grupperna	 har	 diskuterat	 färdigt	 möts	 hela	
personalgruppen	 igen	 och	 enas	 om	 en	 insats,	 en	
struktur,	en	ny	rutin	eller	vad	som	har	kommit	fram	
i	undergrupperna.

De	fattar	beslut	och	de	dokumenterar	detta.	Där-
efter	är	huvudregeln	att	inga	ändringar	får	göras	un-
der	tiden	fram	till	nästa	personalmöte	om	tre	veckor.	
Detta	för	att	undvika	att	olika	personal	arbetar	olika,	
med	den	förvirring	som	det	kan	leda	till	för	den	en-
skilde.	

Förutom	detta	personalmöte	var	 tredje	vecka	har	
personalen	 och	 habiliteringsledaren	 ett	 morgon-
möte	varje	dag,	där	nattpersonalen	överlämnar	till	
dagpersonalen	och	där	dagen	planeras	och	aktuella	
frågor	diskuteras.	Detta	möte	kan	dock	inte	besluta	
om	förändringar	 i	det	som	beslutats	 i	personalmö-
tet.	Här	handlar	det	mer	om	kommunikation	mellan	
olika	personal.

Habiliteringsledarens roll
Habiliteringsledaren	 svarar	 för	den	dagliga	arbets-
ledningen	och	har	en	tydlig	ledarfunktion.	Uppgif-
ten	är	bland	annat	att	svara	för	att	det	finns	en	plan	
för	allt	som	skall	göras,	att	all	personal	är	införstådd	
med	arbetssätt	och	arbetsmetoder	och	att	stimulera	
personal	att	själva	hitta	lösningar	på	olika	problem.

Vid	 de	 gruppbostäder,	 som	 bedöms	 som	 tyngst	
finns	det	två	habiliteringsledare	som	delar	ansvaret.	
Flexibilitet	innebär	att	habiliteringsledarens	uppgift	
också	kan	variera	över	tid.	Det	är	behoven	som	be-
stämmer	organisationen,	inte	tvärtom.

Habiliteringsledaren	är	inte	en	i	personalgruppen,	
även	om	han	eller	hon	kan	hjälpa	till	vid	speciella	be-
hov.	Däremot	finns	han	eller	hon	ofta	ute	i	verksam-
heten	och	har	kontinuerliga	samtal	med	personalen,	
enskilt	 och	 i	 grupp.	 Ofta	 har	 habiliteringsledaren	
tidigare	själv	arbetat	som	habiliteringspedagog	och	
är	väl	 införstådd	med	det	praktiska	arbetet.	Vi	har	
tidigare	beskrivit	att	det	är	habiliteringsledaren	som	
har	huvudansvaret	för	kontakten	med	anhöriga.

Andra	arbetsuppgifter	 som	kan	 ligga	på	habilite-
ringsledaren	kan	vara	att	göra	schema,	bevilja	kortare	
ledigheter,	ansvara	för	handkassa	eller	annat.	Huvud-
ansvaret	för	ekonomi,	budget	och	personalfrågor	lig-
ger	dock	på	en	annan	person.

Det	är	habiliteringsledaren	som	har	rollen	som	me-
todhandledare	i	det	dagliga	arbetet	och	det	kommer	
inte	in	någon	extern	handledare	för	att	handleda	ar-

betsgruppen.	Det	måste	hela	tiden	finnas	utrymme	
för	diskussioner	i	en	personalgrupp.	Då	finns	habili-
teringsledaren	hela	tiden	till	hands	och	personalen	
behöver	inte	vänta	på	en	bestämd	tid	för	att	diskutera	
en	fråga	i	extern	handledning.	Eftersom	tydligheten	i	
vårt	ledarskap	och	i	vårt	arbetssätt	är	viktig	vill	vi	inte	
riskera	att	det	uppstår	förvirring	genom	att	en	extern	
handledare	kommer	in.	Vi	anser	inte	heller	att	vårt	
arbetssätt	och	våra	bärande	idéer	skall	ifrågasättas	av	
personalen	 i	 en	handledningssituation,	där	 vi	 inte	
kan	delta	i	diskussionen.

Individuellt stöd
Personalen	har	möjlighet	att	vid	behov	få	 individu-
ellt	stöd	av	en	extern	psykolog.	Vid	enstaka	tillfällen	
blir	personalen	utsatt	 för	hot	och	kränkningar	och	
ibland	även	våld.	Då	finns	möjlighet	att	vid	upp	till	
fem	samtal	gå	igenom	det	som	har	hänt	och	bearbeta	
det	tillsammans	med	en	psykolog.

Vårt	arbetssätt	 innebär	ett	 stort	ansvar	 för	habili-
teringsledaren,	som	därför	i	sin	tur	behöver	mycket	
stöd.	Det	får	han/hon	kontinuerligt	från	sin	arbetsle-
dare	tillika	projektledaren,	både	enskilt	och	i	grupp.	
Projektledaren	kan	också	gå	in	i	diskussioner	i	arbets-
gruppen	om	det	finns	behov	av	det,	men	det	är	habi-
literingsledaren	som	har	huvudansvaret.

Kompetensutveckling/ Fortbildning
Att	arbeta	med	personer	med	autism	och	andra	neu-
ropsykiatriska	 funktionshinder	är	ett	 svårt	och	krä-
vande	arbete,	som	hela	tiden	kräver	förmåga	att	förstå	
och	tolka	de	enskilda,	sätta	sig	in	i	deras	problembild	
och	komma	med	problemlösningar.	Vi	måste	därför	
ha	kompetent	och	kunnig	personal	på	alla	nivåer.

Hur	 får	 personalen	 denna	 kunskap	 och	 kompe-
tens?	En	svårighet	är	det	inte	finns	utbildningar	som	
är	 uppbyggda	 för	 den	 målgrupp	 vi	 arbetar	 med.	
De	teoretiska	kunskaper	som	kan	hämtas	utifrån	är	
i	många	fall	 inriktade	på	de	neuropsykiatriska	och	
medicinska	 aspekterna	 av	 funktionsnedsättningen,	
snarare	än	konkreta	och	praktiska	konsekvenser	av	
funktionshindret.	 Vissa	 metodutbildningar,	 till	 ex-
empel	TEEACH,	har	många	av	vår	personal	deltagit	
i.	Vår	erfarenhet	av	den	metoden	är	inte	så	positiv.	
Som	vi	har	beskrivit	 tidigare	arbetar	vi	 ju	 inte	med	
konkreta	belöningssystem,	vilket	är	en	komponent	i	
TEEACH-metoden.

Däremot	får	all	ny	personal	en	grundutbildning	i	
”Tydliggörande	pedagogik”,	som	ges	regelbundet	av	
vår	danske	konsult.	Utbildningen	ges	kontinuerligt	
och	psykologen	kommer	dessutom	regelbundet	 till	
oss	 några	 gånger	 om	 året	 för	 uppföljning	 och	 för	
handledning	av	habiliteringsledarna.	

Vi	har	en	relativt	omfattande	fortbildning	för	per-
sonalen	 i	 allmänna	 ämnen,	 till	 exempel	 i	 läkeme-
dels-	och	medicinhantering,	första	hjälpen,	hur	man	
förebygger	hot	och	våld,	ergonomi,	lagar	och	andra	
bestämmelser	som	personal	behöver	kunna.
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