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att arbeta med våld 

M ats	 Lundström	 i	
Umeå	 har	 dispute-
rat	på	en	avhandling	

om	 vårdares	 upplevelser	 av	
våld	och	risk	för	utbränning	i	
gruppbostäder.	

Undersökningen	gäller	112	
vårdare	 vid	 gruppbostäder	 i	
en	kommun	med	något	över	
100	000	invånare.	Där	finns	ca	
40	 gruppbostäder.	 Vårdarna	
har	 fått	besvara	enkäter	flera	
gånger	och	45	av	dem	har	in-
tervjuats.	 Den	 första	 enkäten	
skickades	ut	1997,	den	sista	år	
2000.	

Våld	definieras	 som	fysiska,	
psykiska,	 sexuella,	 ekonomis-
ka	eller	andra	handlingar,	som	
riskerar	att	leda	till	skada	eller	
men	för	den	utsatte.	Till	synes	
lindriga	 likaväl	 som	allvarliga	
situationer	har	tagits	med.	De-
finitionen	lägger	ansvaret	 för	
bedömningen	 av	 vad	 som	 är	
våld	på	vårdaren.

Utsatta för våld
Trettioen	procent	av	vårdarna	
rapporterar	att	de	har	varit	ut-
satta	för	våld.	Fyrtio	procent	av	
dessa	 att	 våldet	 förekommer	
varje	 vecka	och	 var	 fjärde	att	
våldet	inträffar	dagligen.

Det	 var	 en	 större	del	 av	de	
yngre	vårdarna	som	angav	att	
de	utsatts	för	våld	än	äldre	vår-
dare.	Kön	har	ingen	avgörande	
betydelse,	däremot	utbildning	
och	 anställningstid.	 Något	
samband	med	 vårdarens	per-
sonlighet	 kunde	 författaren	
inte	finna.

Vårdare,	 som	 uppfattar	 ar-
betsklimatet	 som	 stagnerat	
och	som	känslomässigt	påfres-
tande,	löper	större	risk	för	ut-
bränning.

Maktlöshet
En	stor	del	av	de	vårdare	som	
var	 utsatta	 för	 våld	 upplevde	
maktlöshet,	otillräcklighet	och	
ilska	 i	 samband	 med	 våldet,	
medan	 upplevelser	 av	 skam	
och	 skuld	angavs	 av	ett	 lägre	
antal	vårdare.	Det	 fanns	även	
vårdare	 som	 upplevde	 att	 de	
boendes	tillitsfulla	relation	till	
dem	innebar	att	de	vågade	rea-
gera	med	våld		i	situationer	där	
annan	 kommunikation	 inte	
räckte	 till.	 Vårdare	 beskriver	
sina	försök	att	vidmakthålla	sin	
värdighet	både	inför	sig	själva	
och	inför	de	boende.	Men	det	
finns	en	gräns	 i	 förmågan	att	
utstå	kränkningar.

Behöver stöd
Studien	visar	att	vårdarna	har	
behov	 av	 stöd	 i	 sitt	 arbete	 i	
samband	med	att	våld	uppstår.	
De	efterfrågar	även	kunskaper	
för	att	bättre	kunna	samspela	
med	 de	 boende.	 Sambandet	
med	 arbetsklimatet	 tyder	 på	
att	faktorer	som	boendets	stor-
lek,	 organisation	 av	 arbetet	
och	 ledarskapet	är	 viktiga	att	
uppmärksamma,	säger	 förfat-
taren.	

         I gruppbostäder

Mats	Lundström.	Våld – ut-
maning och utmattning. Fyra	
originalartiklar	och	sam-
manfattning.	Umeå	2006.	
Kan	beställas	från	författa-
ren:	e-post:	
mats.lundström@nurs.umu		
Tel	090-786	98	57
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Det	finns	personer	 inom	LSS-verk-
samheten	 som	 behöver	 mycket	
stöd	för	att	kunna	hantera	sin	oro	

och	ångest.	
Så	här	berättar	en	enhetschef:

En helg gick allt snett på gruppbostaden. En 
av de boende var mycket ångestfylld, orolig och 
stökig och ställde till med en rejäl cirkus. Det 
slutade med att en personal blev slagen och fick 
kläderna sönderrivna.

Denna händelse blev den utösande faktorn. 
Vi samlades till ett extra ”krismöte” där en 
mycket tröttkörd och vilsen personalgrupp för-
sökte få grepp om vad som hände. Sedan flera 
veckor hade våldstillbuden avlöst varandra på 
gruppbostaden. Rädslan, maktlösheten och så 
småningom också ilskan växte sig stark och nu 
ville man på något sätt få ett stopp på denna 
ohållbara arbetssituation. Några tyckte att 
skyddsombudet borde döma ut arbetsplatsen 
och stänga stället. Andra tyckte att den boende 
som var mest våldsam borde läggas in för psy-
kiatrisk vård. 

Stämningen bland personalen präglades av 
missmod och ilska och i det läget var det svårt 
att se annat än kortsiktiga lösningar som borde 
ge ett snabbt resultat.

Att vara arbetsledare på en specialenhet krä-
ver väldigt ofta att man måste synliggöra det 
långsiktiga arbetet. Man måste försöka foga in 
de akuta händelserna i ett större sammanhang. 
De kortsiktiga åtgärderna kan visserligen vara 
nödvändiga ibland: inläggning på en psykia-
trisk avdelning, ändrad medicinering, extrare-
surser och stödhandledning kan fylla sin funk-
tion men bara om de kopplas till helt andra 
diskussioner och ställningstaganden. Att knyta 
an till den många gånger trassliga historia som 
dessa boende bär med sig och att knyta an till de 
långsiktiga målen som man har (t ex i verksam-
hetsplaner och individuella målsättningar) är 
av större vikt.

Vi fick sätta oss ner och titta på vår egen roll 
som personal i de olika våldssituationerna. 
Med hjälp av handledaren letade vi oss fram 
till lösningar som handlade mer om föränd-
ringar i förhållningssätt hos oss personal än 
om åtgärder riktade direkt mot den boende. 
Regler kring morgonrutiner och måltider sågs 
över och ändrades då vi i lugn och ro kartlade 
våldet och såg att vi hade några regler som 
uppenbarligen provocerade fram våld istället 
för att fungera som stöd. Vi enades om dessa 
förändringar. Alltmer tid ägnades åt att vrida 
fokus från den boendes beteende till personalens 
förhållningssätt. Vi diskuterade också mycket 
vilka stödåtgärder som vi kunde sätta in då 
personal for illa.

Vi behövde också tillfälligt förstärka beman-

Oro och ångest
ningen på helgerna en tid framöver och på in-
rådan av psykiatrin, som vi hade ett visst sam-
arbete med, öka dosen av psykofarmaka något.

 Resultaten av våra åtgärder blev nästan 
omedelbara:

• Ilskan och rädslan hos personalen mins-
kade. Det kändes spännande och kul att jobba 
igen. Lusten kom tillbaka och åtgärderna kän-
des meningsfulla.

• Den boende slapp ett flertal regler som tidiga-
re känts provocerande och ångestframkallande. 
De våldsamma utbrotten minskade och riktade 
sig mer mot döda ting än mot personal.

Så småningom minskades åter medicine-
ringen och den extra personalbemanningen 
togs bort. Men det är naturligtvis inte alltid 
som det har fungerat så tydligt positivt vid pro-
blemlösningar på gruppbostaden. Trots många 
motgångar har vi ändå genom åren lärt oss att 
alltmer målmedvetet arbeta med oss själva som 
personal istället för att göra de boende till våra 
utvecklingsprojekt.

Någon behöver stå utanför
När	man	arbetar	med	personer	med	svåra	
beteendestörningar	är	det	viktigt	att	nå-
gon	 –	 arbetsledaren	 eller	 någon	 annan	
–	har	en	position	som	stående	lite	utanför	
processen	i	arbetslaget.	Hon	eller	han	kan	
ge	akt	på	sådana	situationer	som	riskerar	
att	kullkasta	den	långsiktiga	inriktningen	
på	arbetet.	

Den	medvetna	och	djupa	förståelsen	för	
vad	som	händer	kan,	när	påfrestningarna	
blir	för	stora	på	arbetslaget,	lätt	förbytas	i	
krav	på	snabba	och	kortsiktiga	lösningar.	
Just	därför	är	det	så	viktigt	att	man	bibe-
håller	en	viss	distans	 till	arbetsprocessen	
och	inte	låter	sig	dras	med	i	alla	de	tvära	
kast	och	förskjutningar	som	uppstår	när	
man	arbetar	med	beteendestörda	perso-
ner.	Personalen	har	rätt	att	kräva	stöd	av	
någon	 som	 står	 någorlunda	 stadigt	 och	
kan	stötta	upp	dem	som	tvingas	ta	emot	
de	direkta	törnarna.

Betydelsen av stöd
Lena, en ung relativt nyanställd vårdare, fick 
ett slag över armen. Hon blev mycket skärrad 
och sjukskrev sig. Ingen visste inte hur illa det 
var med armen men alldeles uppenbart mådde 
hon fruktansvärt dåligt av det inträffade. Ar-
men läkte så småningom men Lena tvekade att 
komma tillbaka. I hennes frånvaro fick perso-
nalgruppen sätta sig ned och besluta om en rad 
stödåtgärder. Vi lämnade den boendes beteende 
utanför diskussionen och inriktade oss snabbt 
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på Lena. Handledaren kopplades in och efter 
mycket stöttande orkade Lena komma tillbaka. 
Arbetsledaren och Lena träffades många gång-
er och ventilerade det som varit. Speciellt viktigt 
var detta då Lena ett tag kämpade med egna 
skuldkänslor över det inträffade. 

Kombinationen av insiktsfullhet och stöt-
tande har blivit ledstjärnor i utvecklingen på 
gruppbostaden. Inriktningen är tjänande, mer 
inriktad på ödmjukhet och medvetenhet än på 
härskande, tränande och fostrande. Konsekven-
sen har blivit färre och färre våldssituationer.

Denna utveckling är dock på intet sätt färdig 
utan en arbetsam process, som var och en som 
väljer att arbeta på gruppbostaden måste delta 
i utifrån vars och ens individuella förutsätt-
ningar.

Det viktiga är att alla slår vakt om denna 
inriktning, att helst hela personalgruppen kan 
agera ”vaktkonstaplar” gentemot alla tenden-
ser till härskande och destruktiv maktutövning. 
Nödvändigt är hur som helst att arbetsledaren 
har insyn i processen och fungerar som en sam-
manhållande länk som ständigt delar med sig 
av sin blick ”utifrån”.

Samarbete med psykiatrin
För	 personer	 med	 utvecklingsstörning	
som	har	psykiska	problem	eller	sjukdomar	
krävs	att	samarbetet	med	den	psykiatriska	
expertisen	 fungerar.	 Medicinering	 och	
behandling	måste	utformas	så	att	den	tar	
hänsyn	till	den	utvecklingsstördes	psykiska	
problematik.	Tanken	att	den	som	lider	av	
psykisk	sjukdom	skall	få	hjälp	med	denna	
av	psykiatrin	har	varit	 svår	att	realisera	 i	
praktiken	inom	handikappomsorgen.	Psy-
kiatrin	har,	ibland	med	all	rätt,	hävdat	att	
omsorgerna	för	det	mesta	har	bättre	re-
surser	än	psykiatrin	och	därför	själva	bör	
kunna	handskas	med	dessa	problem.	Men	
på	gruppbostäder	och	dagcenter	har	säl-
lan	funnits	kompetens	nog.	Personer	har	
bollats	 fram	och	tillbaka	utan	att	någon	
velat	ställa	upp	med	de	resurser	som	be-
hövs.	Efterhand	har	dock	inom	handikapp-
omsorgen	vuxit	fram	olika	vårdalternativ	
som,	utifrån	en	sammanvävning	av	psykia-
triskt	behandlingsarbete	och	traditionellt	
LSS-boende,	på	ett	framgångsrikt	sätt	kun-
nat	handskas	med	problem	runt	våldsbe-
nägenhet	och	beteendestörningar.

Ändå	kvarstår	behovet	av	bra	kontakter	
med	psykiatrin.	Medicineringen	med	oli-
ka	typer	av	neuroleptika	spelar	en	viktig	
roll	i	verksamheten	och	detta	kräver	stän-
dig	uppföljning	och	 ifrågasättande.	Den	
slentrianmässiga	 medicineringen	 av	 ut-
vecklingsstörda	måste	upphöra.	Där	finns	
fortfarande	mycket	att	göra!

Även	om	man	har	en	bra	utvecklad	me-
todik	i	arbetet	med	beteendestörningar	så	
händer	det	ändå	att	personer	med	utveck-

lingsstörning	under	perioder	behöver	vis-
tas	på	en	psykiatrisk	avdelning.	Detta	av	
den	enkla	anledningen	att	det	 ibland	är	
nödvändigt	att	tillgripa	tvångsvård	när	en	
person	blir	farlig	för	sin	egen	eller	omgiv-
ningens	hälsa.	

Om	samarbetet	med	psykiatrin	berättar	
en	enhetschef:

En gruppbostad fick en speciell inriktning. 
Där skulle några vuxna personer med varie-
rande grader av personlighetsstörningar bo. En 
sådan inriktning krävde ett gott samarbete med 
psykiatrin eftersom dessa personer tidvis måste 
få hjälp med sina sjukdomstillstånd. Det kräv-
des också att personalen förmådde hantera kri-
ser och konfliktsituationer och det krävdes att 
lokalerna var lämpade för ändamålet. Trots 
fina arbetsinsatser så kan man efteråt konsta-
tera att mycket gick snett. 

Gruppbostaden låg insprängd i ett flerfa-
miljshus där ”normala” familjer bodde i samma 
trappuppgång. Ibland blev påfrestningarna 
på grannarna alltför stora. Den som behövde 
vanka av och an under natten för att döva sin 
ångest störde naturligtvis dem som bodde i vå-
ningen under. Det blev många klagomål.

De som arbetade inom psykiatrin hade svårt 
att inse att vi behövde deras stöd och kunska-
per. Uppföljningen av medicineringen var 
urusel och när läget blev ohållbart och någon 
behövde ”läggas in” så stötte vi på svårigheter. 
Vid våldssituationer ringde vi till polisen, men 
om vi råkade nämna att vederbörande behövde 
läggas in för psykiatrisk vård fick vi nobben. 
För detta krävdes ett vårdintyg och det var inte 
polisens sak att skaffa fram det. Där satt vi, 
chockade och tilltufsade och visste inte vad vi 
skulle ta oss till. Vart vi än ringde var det ingen 
som ansåg att vi låg under deras ansvar. På 
den psykiatriska avdelningen hänvisade man 
till vårdcentralen och där hänvisade man till 
den psykiatriska öppenvårdsmottagningen och 
där hänvisade man till en annan läkare o s v. 
Det tog ett tag innan vi lärde oss att vi skulle 
ringa till polisen och begära hjälp vid våldssi-
tuationer utan att ta ställning till vad som sen 
skulle ske. Då kom hjälpen. Och det bör näm-
nas att polisen alltid uppträdde varsamt och 
exemplariskt när de väl kom.

Men lika eländigt var det när någon blev in-
lagd på en avdelning. Psykiatrin hade svårt att 
ställa upp med resurser och krävde att handi-
kappomsorgen skulle ta ett större ansvar. Ofta 
blev det prestigestrider och missförstånd som 
sannerligen inte gynnade dem vi hade ansvar 
för. De som inte klarade av att bo på gruppbo-
städer på grund av sina psykiska besvär blev 
föremål för utredningar och bollades runt.

Personalen slet så gott de kunde men två per-
soner hade så allvarliga störningar att läget 
blev ohållbart.

Som resultat av dessa erfarenheter startades 
en ny enhet med bättre geografisk belägenhet (en 

Etiska
frågeställningar

Socialstyrelsen har 
inrättat ett Etiskt 
råd som ”skall välja 
och värdera olika 
handlingsalternativ 
där konsekven-
serna för klienterna 
framför allt på lång 
sikt, är svåra att 
förutse.”
På sin hemsida 
redovisar man olika 
etiska dilemman 
i det praktiska 
arbetet. 
Gå till 
www.sos.se
Klicka på ”Ämnen” 
och ”Socialtjänst” i 
vänstra kolumnen.
Till höger finns en  
rubrik ”Mer infor-
mation”.  Klicka på 
”Etiska frågeställ-
ningar”.
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villa som låg lite avsides), med en mer genom-
tänkt målsättning och med en bättre personal-
stat (minst två personal fanns alltid i tjänst. 
På natten fanns en vakande personal och en 
som sov jour). Det var också viktigt att kunna 
förklara för nyanställd personal att, även om 
våld på intet sätt var tillåtet, kunde man inte 
utesluta att sådana konfliktsituationer upp-
stod. Om man valde att arbeta på denna enhet, 
så valde man att arbeta på ett ställe där våld 
kunde förekomma. En del av vår kompetens 
visade sig i hur vi kunde behandla sådana si-
tuationer. 

Nu fungerade samarbetet med psykiatrin be-
tydligt bättre. Kanske berodde detta på att vi 

från handikappomsorgens sida visat att vi tog 
vårt ansvar när det gällde boende för dessa per-
soner, kanske berodde det på att vi från vår sida 
klart markerade att vi inte i onödan ville tära 
på psykiatrins redan hårt ansträngda resurser 
eller kanske berodde det helt enkelt på att en ny 
ansvarig psykiater tillträdde som hade både in-
tresse och kompetens. Det långsiktiga arbetet i 
gruppbostaden och samarbetet med psykiatrin  
gav resultat. Flera av dem som från början 
bodde där kunde så småningom flytta iväg till 
egna lägenheter med personalstöd.

I nom	 psykologin	 sker	 nu	 en	 intres-
sant	forskning	om	hjärnans	tidiga	ut-
veckling.	Anknytningsteorin	har	visat	

att	det	lilla	barnets	nedärvda	reaktion	på	
upplevd	rädsla	är	att	söka	skydd	hos	den	
starkare	 parten,	 anknytningsobjektet/
modern.	Barnet	skapar	tidigt	olika	strate-
gier	för	att	uppnå	skydd	och	trygghet.	Om	
barnet	misslyckas	kan	det	leda	till	allvar-
liga	störningar,	 trauman	och	hämningar	
i	utvecklingen.	

Alltför	många	av	dem	som	bor	i	bostä-
der	med	särskilt	stöd	har	troligen	sådana	
tidiga	erfarenheter	av	misslyckade	försök	
att	uppnå	trygghet.	Det	präglar	deras	för-
måga	att	hantera	svåra	situationer	också	
som	vuxna.	Funktionshindret	medför	att	
man	har	svårare	att	överblicka	och	bear-
beta	de	situationer	man	hamnar	 i.	Man	
misstolkar	lätt	situationen,	man	blir	rädd	
och	 söker	 intuitivt	 anknytning.	 Känner	
man	inte	trygghet	tar	man	till	flykten,	går	
till	 angrepp	 eller	 ”fryser”	 kroppen.	 Det	
handlar	om	primitiva	överlevnadsmönster	
som	just	då	gör	individen	oemottaglig	för	
pedagogisk	fostran.

Då	vill	det	till	att	omgivningen	har	för-
måga	att	se	och	respektera	den	underlig-
gande	 rädslan.	 Att	 man	 förmår	 arbeta	
långsiktigt	med	att	skapa	trygghet	genom	
anknytning.

Vad är verksamt?
Arbetet	med	personer	med	intellektuella	
funktionshinder	och	svåra	psykiska	stör-
ningar	ställer	oss	inför	många	frågor.

Vad	är	verksamt?

Vad	är	viktigt?
Vad	gör	egentligen	mest	nytta?	
Värdegrunder,	 metoder,	 arbetsplaner,	

målsättningar,	struktur,	organisation?
Min	 egen	 erfarenhet	 är	 att	 mycket	 av	

det	som	personal	och	arbetsledning	 läg-
ger	ner	kraft	och	möda	kring,	egentligen	
inte	betyder	så	mycket	för	dem	det	berör.	
Det	 arbetet	 behövs	 kanske,	 för	 att	 hålla	
ihop	personalgruppen,	för	att	tillföra	me-
ning,	 inriktning	och	allvar.	 Indirekt	kan	
det	således	ha	en	viss	betydelse	 för	dem	
det	gäller.	Men	 ibland	kan	dessa	planer	
och	målsättningar	t	o	m	göra	mer	skada	
än	nytta.

Regler bra i början
Det	finns	ett	viktigt	undantag	och	det	är	
när	 en	 verksamhet	 startas.	 Då	 handlar	
mycket	om	att	lägga	fast	något	slags	grund	
som	personalstödet	ska	utgå	från.	”I	den	
här	 gruppbostaden	 pratar	 inte	 persona-
len	över	huvudet	på	dem	som	bor	här.”	
”Här	arbetar	vi	med	att	stärka	den	enskil-
des	förmåga	att	leva	det	liv	som	han/hon	
själv	väljer.”	”Här	går	personalen	 inte	 in	
i	den	enskildes	 lägenhet	när	denne	inte	
är	hemma.”	”Här	använder	vi	inte	nedsät-
tande	eller	 ironiska	omdömen	om	dem	
som	bor	här.”	”Här	diskuterar	vi	och	re-
flekterar	 över	 vårt	 stöd,	 här	 samarbetar	
vi	och	stöttar	varandra	i	arbetet.”	Och	så	
vidare...

De	 regler,	 skrivna	 eller	 oskrivna,	 som	
slås	 fast	 från	början	”sätter	 sig”	 snabbt	 i	
väggarna.	Och	har	de	väl	gjort	det	så	är	de	
nästan	omöjliga	att	rucka	på.	Det	är	näs-

men först kommer 

tilliten...

   Sök hjälp!

Som personal inom 
handikappomsorg kan 
man ibland uppleva 
att man är isolerad 
med sina problem. 
Det kan bero på att 
kommunen inte har 
förstått hur man har 
det eller att ledningen 
varken har kunskap 
eller kompetens att 
stödja en verksamhet. 
Det kan också bero 
på att personalen på 
en enhet medvetet 
har isolerat sig och 
anser sig kunna klara 
sina svårigheter utan 
hjälp.
Den som har kunskap 
om omvårdnadsarbe-
tet vet att en del av 
kompetensen handlar 
om att kunna anlita 
hjälp när den behövs. 
Det finns ofta resurs-
personer inom lands-
tingets habilitering, 
inom psykiatrin och 
inom den kommunala 
omsorgen som man 
kan anlita. 
En person som får 
stöd enligt LSS kan 
t ex själv, eller genom 
god man, ansöka om 
att personalen ska 
få handledning för 
att kunna ge bästa 
möjliga stöd.
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tan	skrämmande	att	se	hur	de	gruppbostä-
der	där	dåliga	värderingar	fått	breda	ut	sig	
vid	starten	fortsätter	att	ge	ett	delvis	dåligt	
stöd,	 trots	att	den	ursprungliga	persona-
len	sedan	länge	slutat	och	bytts	ut.	Och	på	
samma	sätt	med	gruppbostäder	som	fått	
en	bra	start.

Därför	 spelar	 nedskrivna	 regler	 och	
målsättningsdiskussioner	en	viktig	roll	vid	
starten.	Men	sedan	är	det	ganska	kört.	

Personalen betyder allt (nästan)
Vad	har	då	störst	betydelse?

Personalen.	 Den	 enskildes	 förmåga.	
Enskilda	individer	kan	genom	sitt	inkän-
nande	och	fantasifulla	arbete	 i	bästa	 fall		
skapa	tillit	och	hopp.	

Stöd	enligt	LSS	handlar	oftast	om	behov	
av	personalstöd.	Och	till	skillnad	från	per-
sonal	inom	andra	omsorger	så	har	denna	
personal	en	alldeles	oerhörd	och	avgöran-
de	betydelse.	Det	är	oftast	där	kvaliteten	
på	stödet	avgörs.	

Människohantering
Det	finns	en	trist	 tradition	av	människo-
hantering	när	det	gäller	stöd	till	personer	
med	utvecklingsstörning	som	uppvisar	de-
struktiva	beteenden.	Från	vårdhemmens	
rationella	människoförvaring,	 till	dagens	
totala	nonchalans	för	det	finmaskiga	nät	
av	tillit	och	gemenskap	som	långsamt	ut-
vecklas	i	t	ex	en	gruppbostad.		

Genom	olika	typer	av	metoder	har	man	
dessutom,	 nu	 och	 förr,	 trott	 sig	 kunna	
manipulera	dessa	personer	i	en	bestämd	
riktning.	 Ofta	 har	 metoderna	 varit	 dra-
perade	 i	 förment	 vetenskaplig	 förpack-
ning.	Gemensamt	för	dessa	metoder	har	
varit	 att	de	byggt	på	 föreställningen	om	
att	personalgruppen	är	ett	redskap	som,	
genom	att	följa	överenskomna	instruktio-
ner,	 ska	handla	 lika	 i	kritiska	situationer	
och	därigenom	påverka	individen	att	upp-
höra	med	det	oönskade	beteendet.	Den	
pedagogiska	 strukturen	blir	 viktigare	än	
relationen	mellan	individerna.	Ett	sådant	
sätt	att	arbeta	bygger	på	en	mekanisk	och	
inhuman	människosyn.	

Tilliten tar tid
Att	bli	sedd,	att	känna	att	någon	lyssnar	på	
en,	att	möta	någon	som	verkligen	tar	sig	
tid	att	förstå,	att	verkligen	få	känna	tillit	till	
någon.	Allt	det	tar	tid.	

Som	ny	personal	i	en	gruppbostad	eller	
på	en	daglig	verksamhet	har	man	inte	det-
ta	förtroende.	För	många	kan	detta	vara	
svårt	att	acceptera.	Man	går	på	i	ullstrum-
porna	och	känner	sig	misslyckad	när	man	
inte	får	samma	respons	som	andra.	Och	
då	 försöker	man	ännu	mer.	Många	per-

soner	med	intellektuella	funktionshinder	
har	lärt	sig	detta	–	att	det	alltid	kommer	ny	
personal	som	vill	vara	duktiga.	De	kanske	
ställer	upp	för	att	de	måste,	eller	så	pro-
testerar	de	på	olika	sätt.	Tilliten	finns	inte	
där	i	början.	Att	låtsas	något	annat	är	bara	
dumt.	Och	mycket	skulle	vara	vunnet	om	
inskolningsperioderna	 för	 ny	 personal	
förlängdes	och	insikter	om	betydelsen	av	
att	 skapa	 förtroende	 och	 trygg	 samvaro	
tydliggjordes.	

Det	 långsiktiga	 samspel	 som	 utvecklas	
mellan	personalen	och	den	som	behöver	
personalens	 stöd	har	 som	enda	syfte	att	
skapa	 den	 trygghet	 som	 behövs	 för	 att	
klara	av	de	krav	 som	man	möter	 i	 livet.	
Bra	personal	har	den	förmågan:	De	kan,	
genom	sitt	sätt	att	vara,	dagligen	övertyga	
den	enskilde	att	hon	är	en	viktig	individ,	
älskad	och	omtyckt	för	den	hon	är.	Att	det	
hon	vill	och	det	hon	inte	vill	är	betydelse-
fullt.		Att	livet	inte	är	så	farligt.	

Att tänka på...
Organisation. Om	man	inser	vikten	av	

utvecklande	 och	 bestående	 kontakter	 i	
arbetet	med	stöd	och	service	så	kan	man	
inte	 samtidigt	 behandla	 verksamheter	
som	pusselbitar	som	går	att	flytta	runt	lite	
hur	som	helst.	För	den	enskilde	är	perso-
nalen	inte	utbytbar	–	 inte	om	man	efter	
lång	tid	utvecklat	en	samvaro	som	bygger	
på	långsiktiga	förtroenden	och	viktiga	in-
sikter	som	man	lärt	sig	genom	år	av	sam-
varo.	Att	skapa	stabilitet	och	långsiktighet	
i	 stödet	 blir	 med	 denna	 inriktning	 helt	
utslagsgivande.

Personalrekrytering.	 Det	 är	 viktigt	 att	
rekrytera	 bra	 personal	 som	 –	 förutom	
goda	 kunskaper	 –	 har	 just	 dessa	 egen-
skaper:	förmåga	att	kunna	se	och	lyssna,	
förmåga	att	reflektera,	förmåga	att	skapa	
förtroende	och	tillit.	

Personalpolitik.	Eftersom	det	tar	tid	att	
skapa	tilliten,	eftersom	den	är	ovärderlig	
i	arbetet,	är	det	bra	om	personalpolitiken	
har	just	det	syftet:	att	se	till	så	att	den	per-
sonal	som	har	dessa	dyrbara	resurser	stan-
nar	 länge	och	trivs.	Och	att	 lönepolitik,	
möjligheter	 till	 vidareutveckling	 och	 in-
ternutbildning	i	arbetet	utgår	från	detta.

Personalstöd.	Att	vara	 lyhörd,	omtänk-
sam	och	engagerad	kostar	på.	Många	ut-
sätts	 för	 svåra	påfrestningar.	Det	är	 inte	
ovanligt	att	man	utsätts	för	fysiskt	våld	el-
ler	att	man	bli	utbränd,	när	man	arbetar	
med	direkt	omsorg.	Personalen	behöver	
stöd,	både	 i	 form	av	handledning	och	 i	
form	av	en	närvarande	och	stöttande	ar-
betsledning.

” Det långsiktiga 
samspel som ut-
vecklas mellan 
personalen och den 
som behöver per-
sonalens stöd, har 
som enda syfte att 
skapa den trygghet 
som behövs för att 
klara av de krav 
som man möter i 
livet. Bra personal 
har den förmågan: 
De kan, genom sitt 
sätt att vara, dag-
ligen övertyga den 
enskilde att hon är 
en viktig individ, 
älskad och omtyckt 
för den hon är. Att 
det hon vill och 
det hon inte vill 
är betydelsefullt.  
Att livet inte är så 
farligt. ”


