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Mårten Söder:
 
 

Det är dags att nyansera
bilden av vårdhemsperioden!

 
 
Mårten Söder är professor på sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. Han är kanske den
forskare som studerat vårdhemsepoken mest. Om den handlade hans doktorsavhandling som nu är
nästan 30 år. Och om vårdhemsepokens inflytande över vårt tänkande och över de nya
boendeformerna har mycket av hans arbete handlat om sedan dess
 
Var står då forskningen idag?
- Det finns ju så många områden som borde studeras. Denna satsning på individualiserade
stödformer som kommit efter vårdhemsnedläggningarna, vad har den betytt egentligen? Och detta
att man så starkt har blandat samman inflytande/självbestämmande med autonomi, vad har det
betytt för den enskilde? Är det verkligen säkert att vår strävan efter att den enskilde ska leva så
självständigt - utan hjälp - som möjligt är detsamma som att vi ger honom inflytande över sitt liv?
 

 
En vacker kurva
 
Vi studerar den fantastiska kurvan över institutionsboende under 1900-talet.
 
Visst är det en vacker kurva!
– Jovisst, men det finns många kommentarer som behöver göras. Tillväxten av antalet
institutionsplatser mellan åren 1900 - 1976 handlar egentligen om olika, vitt skilda perioder, både
vad gäller institutionernas innehåll och målsättning.
Den första perioden fram till slutet av 20-talet styrdes av filantropiska strävanden och en
maternalistisk omvårdnad. I förhållande till det liv många utvecklingsstörda levde utanför
anstalterna, så var den vården många gånger att föredra.
Den andra perioden startar i och med specialsjukhusens tillkomst. Då handlade det mer om att
avskilja och isolera utvecklingsstörda, ofta av grumligt rasistiska skäl.
Under den tredje perioden, från 60-talet och framåt, var vårdhemsutbyggnaden en del av
välfärdssamhällets framväxt. Trots allt fanns det många positiva inslag i detta. Det får man inte



glömma.
 
 
En snabb avveckling
 
En sak som slår en när man studerar kurvan över antalet vårdplatser på institutioner är hur fort
avvecklingen ändå gått.
-Jo, säger Mårten Söder, mina norska vänner brukar slå sig för bröstet och säga att dom klarade av
vårdhemsnedläggningen på fem år medan vi har varit söligare. Men 25 år är ju också en kort tid.
 
Sverige och Norge är de två länder i världen som lämnat anstaltsepoken bakom sig. Vad beror det
på?
-I Norge kom utflytten från vårdhemmen mycket som en reaktion på de stora
vårdhemsskandalerna under 60- och 70-talen. Det var framför allt den negativa beteendeterapin
som bedrevs på några av de större institutionerna som orsakade dessa skandaler. Nedläggningarna
kom alltså som en reaktion på en bestämd vårdideologi.
I Sverige kom förändringen som en reaktion på institutionslivet i stort.
 
Detta med beteendeterapins betydelse för avvecklingen i Norge, var nytt för mig.
– Jo, den inriktningen har vissxerligen haft en starkare position på universiteten i Sverige. Men i
praktiken har den haft en större tillämpning i Norge. Och kritiken har varit starkare. Kanske gör
detta att vi i vårt land har svårare att inta en kritisk attityd till tvångsinslag inom omsorgen.
 
 
Nyansera bilden
 
Du vill nyansera bilden av vårdhemmen?
- De måttstockar som vi använder idag är inte självklara. Det är som om vi alltid måste konstruera
de här brytpunkterna för att hitta förklaringar och kanske också för att försköna det nuvarande
stödets utformning. Man målar i svart-vitt. Diskussionen om dagens stödformer blir så lätt
förgiftad när man använder dessa svartvita bilder av vårdhemsepoken och tiden därefter som
utgångspunkt. Risken är stor att vi hamnar i en instrumentell syn på den enskildes liv. Vi fortsätter
att säga nej till alla typer av kollektiva boendeformer därför att de påminner oss om
vårdhemstiden.
Individualiseringen leder till märkliga ideologiska felslut. Att kunna klara sig själv, att kunna leva
så autonomt som möjligt ses som detsamma som ökat självbestämmande. Men den som inte vill
tränas dagligen till ett självständigare liv får det svårt. Den som under stora svårigheter kan städa
själv, kanske hellre skulle föredra att personalen gjorde det så att han kunde göra något annat som
han tycker är roligare. Jag har till och med hört en person säga att han längtade tillbaka till
vårdhemmet där man fick färdiglagad mat på bestämda tider och personalen städade och tvättade.
"Nu är dom bara här och övervakar", sa han. Det märkliga har alltså hänt att den ökade betoningen
av individualiserat stöd på många sätt lett till att vi inte får syn på individen. Vi ser formerna. Våra
modeller, våra ideologiska föreställningar, gör oss blinda. Lyhördheten försvinner.
 
 
Lindrigt funktionshindrade drabbas hårt
 
Din avhandling kunde till en del ses som en undersökning av sambandet mellan samhällsekonomin
och stödet till funktionshindrade. Hur vårdideologin utvecklas sägs där vara beroende av t ex



behovet av ytterligare arbetskraft. Men det sambandet är väl tvivelaktigt, med tanke på
utvecklingen under det senaste årtiondet?
- Jo, förvisso. LSS-lagen kom ju samtidigt som vi gick igenom den största depressionen sedan
30-talet. Handikappreformen var kanske den enda offensiva och kostsamma reformen under dessa
år. Mycket på grund av Bengt Westerbergs starka engagemang. Men man måste ha klart för sig att
LSS bara vänder sig till en liten del av alla med funktionshinder.
Förr pratade vi om att de handikappade var minst 10% av befolkningen, ja vi sa att så många som
hälften hade någon form av handikapp. Kanske var det på grund av att man minskade gruppen
drastiskt och bara räknade med dem med allra svårast funktionshinder som handikappreformen
blev möjlig att genomföra. Samtidigt innebar det att de med lindrigare funktionshinder som
hamnade utanför lagens personkrets drabbades mycket hårt av besparingspolitiken under 90-talet.

Hans Hallerfors
 


