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H ur stort kontrollspann kan en chef ha? Det vill säga: hur många underställda kan en chef 
i vård och omsorg ha utan att verksamhetens mål äventyras? Svar: Det vet man inte! Det 
är beroende på alltför många svårmätbara faktorer, för att man ska få ett entydigt svar. 

Men en del vet man.

Svenska studier visar på ”mellanchefernas” betydelse för de anställdas stressuplevelse och hälsa. Det 
är mellancheferna som har den direkta kontakten med de anställda, Idag är det inte ovanligt att 
en enhetschef/föreståndare, som tidigare hade hand om en enda gruppbostad, ansvarar för flera 
sådana och därtill kanske också en daglig verksamhet. Det förekommer t.o.m. att en arbetsledare 
har fler än femtio underställda! Organisationen har plattats till och kontrollspannet breddats. 
Brukarna och de anställda har lämnats därhän. Allt för att spara pengar.

Kontrollspannet påverkar såväl arbetstillfredsställelse som personalomsättning. Inom varje organi-
sation finns det en nivå där kontrollspannets bredd är som mest effektivt. 

Blir kontrollspannet för smalt kan det leda till ineffektivitet och bristande flexibilitet i arbetet. Även 
om chefen har gott om tid att ägna åt sina medarbetare, är det inte självklart att han/hon gör det. 
Personalen kan istället känna sig övervakade och hämmas i sitt arbete.

Samma studier visar att om kontrollspannet är för brett så minskar personalens engagemang och 
effektivitet. Inom vård och omsorg är det inte möjligt att utöva ett effektivt ledarskap för ett mycket 
stort antal underställda och samtidigt säkra en effektiv verksamhet. Att dels ansvara för boende-
stödet i en gruppbostad, dels säkra kvalitén i en daglig verksamheten och ha personalansvar för 
totalt kanske 50 anställda är inte möjligt. Inte om man ska leva upp till de krav som lagen ställer 
på verksamheten.

Är uppgiften för en personalansvarig chef dessutom att göra mer för lägre kostnader och med bi-
behållen kvalitet, går ekvationen inte ihop. Visst går det att göra saker billigare, men det är sällan 
det går att göra saker både billigare och bättre. Arbete med människor kan aldrig vara rutinartat 
och okvalificerat. Det är komplext och ställer stora krav på såväl cheferna som på dem som är direkt 
involverade i verksamheten.

Omsorgerna om utvecklingsstörda personer har en ovanligt decentraliserad och tillplattad orga-
nisation med tusentals boendeenheter spridda i våra samhällen. Samtidigt som mellancheferna 
alltmer försvunnit har det blivit allt tydligare hur komplicerat arbetet i det integrerade boendet 
är. De människor som bor i bostad med särskilt stöd och service enligt LSS är ofta människor med 
stort beroendeskap och stor känslighet för förändringar. De kräver ett kvalificerat och insiktsfullt 
bemötande. Lagens krav är entydlig: Det skall finnas den personal som behövs för att ge ett gott 
stöd och en god omvårdnad. Personalen skall ha den utbildning och erfarenhet, som kan krävas 
för varje specifik uppgift. Och den som förestår verksamheten skall ha en relevant högskoleutbild-
ning. Så står det.

Föreståndare för gruppbostad skall, enligt Socialstyrelsen föreskrifter, ansvara för att verksamhe-
ten utvecklas och utvärderas och att personalens behov av handledning tillgodoses. Dessutom ska 
föreståndaren se till att arbetet organiseras så att den enskilde genom omvårdnaden tillförsäkras 
goda levnadsvillkor. 

Detta ansvar kräver en nära och frekvent kontakt med såväl anställda som brukare. ”Kontrollspan-
net” kan omöjligt vara större än två gruppbostäder eller liknande enheter, under förutsättning att 
de ligger i närheten av varandra.
          KG

Läs mer:
Socialstyrelsen. Påverkar chefens personalansvar kvaliteten i vården och omsorgen? 44 sidor. Art.nr. 
2006-123-14. Pris 76 kr. Kan beställas eller laddas ner gratis från www.sos.se
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, 
SOSFS 2002:9. Kan laddas ner gratis från www.sos.se

Hur många enheter 
klarar enhetschefen?



2                       INTRA 2 • 06 INTRA 2 • 06                           32                       INTRA 2 • 06

Hur ska det se ut i gruppbostaden?
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G ymnasieskolan är stor med närmare 1800 
elever Av dem går cirka 90 elever i gymna-
siesärskolan.

Jag möter gymnasiesäreleverna både på lektions-
tid (som konsult i drama/livskunskap), men mest 
möter jag dem på deras fritid (som verksamhetsle-
dare i Gävle Handikappteater). 

”Djävla särbarn”
Gymnasiesäreleverna berättar att de ibland får höra 
skällsord från de andra eleverna. Skällsord som 
”djävla särbarn”, ”försvinn gyskare”,”damp-barn”, 
”du går som ankan i Pokemon”, ”sär är mindre vär-
da än andra elever” ,”du borde gå i en egen skola” 

Eleverna i årskurs 1 i en gymnasieskola i Gävle fick oväntat besök under hösten 2005. Femton amatörskå-
despelare från Gävle Handikappteater kom in mitt under en lektion. De spelade upp scener som belyser hur 
det är att vara funktionshindrad. Besöken ledde till viktiga diskussioner och nya möten. 
Gävle Handikappteater har arbetat mycket för att bekämpa fördomar och mobbning i skolorna. 
Ulrika Hörberg berättar om bakgrunden.

Gävle Handikappteater har spelat teater sedan 70-talet. Här en scen ur ”Fattar dom” en pjäs som spelades 2004. Från vänster: Susanne 
Mälkvist, Björn Carlsson, Sebastian Lind och Anna Widlund.    Foto: M. Vestin.

Anti-mobbning-
teater

Av Ulrika Hörberg
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Ulrika Hörberg, är verksamhetsledare för 
Gävle Handikappteater där hon också regis-
serar och skriver manus. Ulrika har lång er-
farenhet som dramapedagog. Redan 1971 
startade hon en dramagrupp på Björnkulla 
Vårdhem i Huddinge. 1979 bildade hon en 
teatergrupp med utvecklingsstörda i Gävle 
som senare utvecklade sig till Gävle Handi-
kappteater. Hon har skrivit en rad uppsatser 
om dramapedagogik och varit en flitig förelä-
sare. e-post: ulrika.horberg@telia.com  eller 
info@handikappteater.nu 

och att ”världen skulle bli bättre utan särbarn”.
Gymnasiesärelevernas berättelser innehåller 

både rädsla, sorg och mycket ilska. Flera säger att 
mobbningen är en av anledningarna till att de skol-
kar. Deras självkänsla påverkas negativt.

Projektet som blev av
Sedan mitten av 1980-talet har jag och skå-
despelarna i Gävle Handikappteater ge-
nomfört många skolföreställningar i grund-
skolan. Därför känns det självklart att, med 
teaterns hjälp, försöka påverka det nega-
tiva bemötandet även på gymnasienivå. Jag 
lämnar ett projektförslag till skolan. (”Att 
förebygga kränkande bemötande av gymna-
siesärskoleelever genom ökad förståelse”). 
Skolledningen accepterar och projektet kan 
börja.

”Oväntat besök”
Tanken är att ”oväntat besök” i första 

hand ska nå de praktiska programmen med 
främst manliga elever, eftersom de utsatta 
säreleverna tycker att det behövs bäst där. 
Vi väljer ÅK 1, d.v.s elever som nyss börjat i 
skolan. Vi vill informera dem om särskolan 
för att på så sätt minska det negativa bemö-
tandet. Förhoppningen är att den ökade 
kunskapen ska leda till en positiv inställning 
och bättre kontakt med gymnasiesärskolans 
elever. Under höstterminen 2005 träffar vi 
omkring 250 elever under tretton ”oväntade 
besök ”.

Eleverna har, som nämnts, ingen aning 
om att vi kommer. Däremot är lärarna in-
formerade och positiva. Vi besöker traditio-
nella klassrum, datarum, verkstadsliknande 
rum. Vissa klasser har upp 

till trettio elever, andra kanske 
hälften. Det är en stor utmaning 
att utan kännedom om lokalen 
ordna en fungerande spelplats 
och genomföra våra scener.I två 
slitna resväskor bär vi rekvisita och 
kostymer. Vi bär även med oss två 
höga barstolar av trä. Skådespe-
larna är i åldern 16-45 år, särskole-
lever och f.d särskolelever.

Vi möter en intresserad publik. 
Visst måste vi säga till om skräl-
lande mp3-spelare och mobilte-
lefoner, men vi möts av respekt. 
Hittills har, under alla besök, en-
dast en elev demonstrativt lämnat 
klassrummet.

Så här genomförs ett ” 
oväntat besök”
Först har vi lite småprat med en kort presenta-
tion av Gävle Handikappteater och skådespelarna. 
Därefter berättar vi om syftet med besöket. Gävle 
Handikappteaters mer erfarna vuxna utvecklings-

störda inleder med att spela ett stycke ur pjäsen 
”Fattar dom”. Med humorns hjälp tar pjäsen upp 
olika orsaker till utvecklingsstörning och hur det 
kan kännas att ha ett funktionshinder. Efter tea-
terstycket berättar skådespelarna om sin vardag. 

Om dagcenter, gruppboende och 
andra typer av boende. Sin fritid, 
kontaktperson, god man och om 
att vara myndig. 

En skådespelare berättar om 
hur läkaren på 70-talet rådde hen-
nes mamma att lämna bort det ny-
födda handikappade barnet och 
glömma det. På så sätt kommer vi 
in på hur man sett på utvecklings-
störda från slutet av 1800 till nutid. 
Eftersom Gävle Handikappteater 
tidigare framfört en pjäs om Al-
fred Petrén–epoken berättar jag 
om den mörka tiden i svensk his-
toria.

Med vid varje besök är också Eva 
Hemström-Andersson, som är spe-
ciallärare. Hon informerar om vil-
ka som behöver gå i särskola och 

om gymnasiesärskolans olika program och under-
visning. Ofta får hon frågor om damp, adhd och 
Asperger som eleverna vill ha svar på. 

Sedan spelar ungdomsgruppen Nonäjm kortpjä-
sen ”Särpower”. Pjäsen berättar om händelser som 
utspelats i den aktuella skolan under de senaste 

”Som klassmentor blev 
jag rörd över de nya 
och okända sidor som 
eleverna visade upp 
under och efter er tea-
terföreställning.Dagen 
efter hade vi ett bra 
prat om värdegrunders-
frågor (bögar, zigenare, 
invandrare m.m.)”

Ur ett brev till Ulrika Hörberg.
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åren.Efter pjäsen betonar vi att publiken, som är 
nybörjare i skolan, på intet sätt utpekas som mob-
bare.

Vid besöket informerar vi även om lagen om 
förbud mot diskriminering och annan kränkande 
behandling av barn och elever. Därefter följer en 
frågestund. När eleverna tar till orda är det mer för 
att ge beröm till skådespelarna än att ställa frågor.

Vi överlämnar en enkät.Sen tar vi våra stolar och 
resväskor och lämnar klassrummet.

Efter besöket
Skådespelarna i Nonäjm berättar redan dagarna ef-
ter första genomförda ”oväntat besök” att elever vi 
besökt börjar heja på dem i bussen. Och att några 
elever spontant kommer fram och pratar. Skåde-
spelarna berättar glatt att elever från de besökta 
klasserna numera även ibland sätter sig bredvid 
dem i matsalen.

Således upplever vi alla en positiv förändring. 
Även de 199 enkätsvaren (av c:a 250 utlämnade) är 
positiva. 95,5 % upplever ”oväntat besök” positivt.

71 % svarar att de lärde sig något nytt vid vårt 
besök. Så här uttrycker sig några elever:

 ”Jag lärde mig mer om hur dumma fördomar kan 
vara.”
”Vad dom gör på sär och hur man blir handikappad.”

28 skådespelare, de flesta med utvecklingsstörning, ingår i Gävle Handikappteaters 
senaste uppsättning som hade premiär den 16 maj på Folkets hus. Sju kortare pjäser 
ingår i föreställningen men hela andra akten ägnas åt ”Big såpa” som handlar om 
kärlek och sex i gruppbostad. Nelly (Anna Widlund) bor i en gruppbostad och blir kär 
i Bosse (Björn Carlsson). Nellys mamma (Susanne Mälkvist) tycker inte om att de är 
ihop. På bilden Björn Carlsson och Anna Widlund i en scen från ”Big Såpa”.   
Foto M Vestin.

”Jag lärde mig se på utvecklingsstör-
da på ett annat sätt.”
”Vågar prata mer med dom.”
”Jag fick ny syn på människorna”.
”Ja, att man inte kan behandla sär 
hur som helst.”
”Ja, mycket nytt om elever och särsko-
lan.”
”Att man inte ska vara elak om dom 
handikappade.”
”Jag lärde mig jättemycket. Man bör-
jade tänka mer på dom. Man blev 
chockad över att dom blev så mob-
bade.”
”Ja det gjorde jag. Fick många nya 
funderingar:”
På frågan ”Tror du att ett sånt här 

besök kan öka förståelsen för gym-
nasiesärskolskoleleverna?” svarar 
hela  85 % ja .

Under frågan ”Har du några 
förslag hur vi ska kunna göra ett 
”oväntat besök” bättre” får vi bl.a. 
in dessa kommentarer:
”Fortsätt besök på samma sätt.”
”Gå ut i varje klass.”
”Nej jag tror bara att vissa fördomar 
kan minska om man informerar mer.”
”Nej allt är bra.”
”Fortsätt och gå runt till programmen. 
För det hjälper.”
”Gör en längre teater.”
”Att andra program kan få vara med 
att göra t.ex. teater med er.”

BIG SÅPA

En utmaning
Speciallärare Eva Hemström-Anderssons kommen-
tar :

”Jag är helt säker på att den metod projektet använde 
d.v.s. att gå ut direkt i verksamheten, är enda och bästa 
sättet att nå en ökad förståelse för elever som behöver gå 
i gymnasiesärskola.

Jag är också säker på att de gymnasiesärelever som 
deltar i projektet får en ökad självkänsla och det ”smit-
tar av sig” på övriga gymnasiesärelever.

Att delta i detta projekt har varit en utmaning även 
för mig. Jag har träffat personal på skolan som med 
hela sitt hjärta har stöttat projektet, men jag har även 
mött några som har varit tveksamma om mobbning över 
huvud taget förekommit.”

Glädje och stolthet
Samtliga skådespelare uttrycker under och efter 
projektet glädje och stolthet över sin medverkan i 
”oväntat besök”.

Projektet kommer eventuellt att återkomma höst-
termin 2006. 

Hela projektet finns beskrivet 
på www.handikappteater.nu/projekt
Där finns också exempel på på olika pjästexter.
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D e här sidorna är för dig som arbetar med stöd och service till personer med utvecklingsstörning.
De är för dig som anser att arbetet inte är så enkelt som omgivningen ofta tror. Du som har insett att 

de personer som fått diagnosen utvecklingsstörning har så olika behov och svårigheter att diagnosen 
egentligen inte säger någonting. 

Där finns de personer som mycket väl förstår att de orsakat föräldrar och omgivning stor sorg bara genom att 
komma till världen sådana som de är. Där finns de som hela tiden brottas med dåligt självförtroende, sorg, avund 
och ilska och som ofta gömmer dessa sina innersta känslor bakom den käcka mask som omgivningen i all välme-
ning pressar på dem.

Där finns de vars hela universum just nu kan vara dina varma händer och din förmåga att byta de nedbajsade 
blöjorna utan att stressa eller visa ogillande. De som mer än kanske några andra är beroende av din fantasi, din 
inlevelseförmåga och dina händers värme.

Den som arbetar med stöd och service till personer med utvecklingsstörning ställs inför svåra etiska och moraliska 
problem. 

I det arbetet räcker det inte med lite sunt förnuft. Det krävs också kunskap, inlevelseförmåga och erfarenhet. 
Det som vi uppfattar som en vardaglig omsorg kan innebära en allvarlig kränkning av någons integritet. Och 

det som vi uppfattar som respekt för någons integritet kan innebära att vi försummar att ge någon den omvårdnad 
hon behöver. 

Sällan finns det några självklara svar i arbetet. Man får pröva och ompröva. 
Det här avsnittet i Intra är tänkt att bli ett återkommande inslag. Här ska vi ta upp de svåra frågorna i arbetet 

med intellektuellt funktionshindrade. Vi kompletterar med olika frågeställningar till texterna. Tanken är att du 
och dina arbetskamrater ska kunna ha dessa texter som utgångspunkt när ni diskuterar ert arbete på konferenser 
och studiedagar.

SVÅRA FRÅGOR

I arbetet med stöd och 
service åt personer 

med intellektuella funk-
tionshinder

Av Hans Hallerfors
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Många har försökt ge ord åt de erfarenheter som 
personal inom handikappomsorgen tillägnar sig 
efter år i arbetet. Men det är ingen lätt sak, just ge-
nom att de flesta erfarenheter fungerar på ett icke-
verbalt plan. Hur och varför man gör vissa saker kan 
vara svårt att sätta ord på. 

Man arbetar med sin personlighet. Det är den 
som är arbetsredskapet. Och som i allt hantverk gäl-
ler det att lära känna sitt arbetsredskap så att man 
kan använda det på ett bra sätt. Att lära sig vad som 
fungerar och vad som inte gör det. 

Man ska vara betald medmänniska sas det för några 
år sedan. Det lät ungefär som om man fördrev tiden 
med att sitta i en soffa och spela kort med folk. 

Man ska vara personlig men inte privat i arbetet säger 
en del. Vad nu det betyder?

Att ta ansvar för relationen
Det viktigaste att veta är ändå att man alltid blir an-
vänd, att relationer alltid uppstår och att man som 
personal alltid blir känslomässigt påverkad av den 
som man arbetar med. Därför måste man ta ansvar 
för relationen.

Att ta ansvar för relationen innebär först och 
främst att man måste erkänna att den finns. Det 
blir tydligast vid avslut. När man som personal för-
svinner iväg på utbildning, barnledighet eller byter 
jobb. Om man då bara säger hej till sina arbetskam-
rater och vandrar iväg, så säger man något viktigt till 
den man arbetat med: du är ingenting värd. 

Att ta ansvar för sin relation innebär att man tar 
gott om tid på sig för avsked, att man kanske passar 
på att göra något på egen hand med var och en av 
dem man arbetat med och att man tackar för den 
tid som har varit. 

Att slippa smärta
Avsked är smärtsamt. För att inte någon ska utsät-
tas för den smärtan anser många att man ska ha 
en ”professionell” attityd i arbetet, vilket då sägs 
innebära att man ska undvika känslomässiga bind-
ningar. Som om det skulle gå!

Människor är inga maskiner. En del, kanske de 
flesta, inom handikappomsorgen har behov av 
bindningar och mer eller mindre djupgående re-
lationer. De ser till att få dessa behov uppfyllda av 
någon inom personalgruppen antingen denne vill 
det eller inte. 

En professionell attityd innebär att man tar an-
svar för det man faktiskt ser och känner. Någon kan 
behöva en vän under en period. Om vännen slutar 
behöver han/hon kanske hjälp att under en period 
bära smärtan av en förlust. 

Men att försöka skydda någon från livets pröv-
ningar är sällan en bra arbetsmetod.

Liv är möten och avsked. Liv är smärta. Också.

Hur privat kan man bli?
Det är viktigt med gränser. Som personal finns det 
områden i den egna personligheten som inte har i 
arbetet att göra. Som  tillhör privatlivet.

Var finns dina gränser? Det måste du försöka fun-
dera ut. 

”Här är vi ju som en enda stor familj”, kan man få 
höra. Och så börjar man tvätta egna kläder i tvätt-
stugan, passa på och göra egna ärenden när man är 
på utfärd, ta med sig vänner och egna husdjur till 
gruppbostaden och i övrigt bete sig som om man 
faktiskt bodde där. Jo, det finns förskräckande ex-
empel på hur gränserna för vad man som personal 

Om man har en lindrig eller måttlig utvecklings-
störning kan man behöva stöd för att klara av 

sitt liv. Personalstöd. Detta stöd kan man använda 
på olika sätt. 

Idealet är att man har ett bra arbete, att man 
har många goda vänner och att man har anhöriga 
som förstår hur man har det. Då är personalen i 
bostaden eller i den dagliga verksamheten mer ett 
medel som man använder sig av för att leva det liv 
man tycker om.

Dom kanske ser till så att man kommer upp på 
morgonen, dom kan hjälpa till med maten, dom 
kan hjälpa en med städning, med att betala räk-
ningar och kanske med matlagning. Dom ordnar 
så att man kommer fram till aktiviteter, familjesam-
mankomster och fredagsdansen. 

Man vet vad man vill och personalen hjälper en 
att förverkliga just det som man vill.

Dom är service.
Finns där i bakgrunden som ett stöd. Men inte 

mer.

Livet lever man inte med eller genom personalen 
utan med stöd av.

Nu är det sällan så. Tyvärr.

Ofta är man inte så nöjd med sitt liv, det kan vara 
svårt att veta att man har ett funktionshinder. Man 
kan känna sig mobbad och mindervärdig. Man kan-
ske har svårt att få kompisar, svårt att hitta någon 
att älska och relationerna med syskon och föräldrar 
kan vara trassliga. 

Då kan man använda sig av personalen på flera 
sätt! Som ersättning för kompisar, som hemliga 
kärleksobjekt, som låtsasmamma och som mycket 
mer. Personalen blir då mycket viktiga personer i 
ens liv.

Och som personal får man då en svår fråga att 
fundera på:

• Hur nära kan man stå? 

INTRA 2 • 068
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kan göra, börjat flyta så till den grad att man helt 
förlorat insikten i vad man faktiskt gör. Att man tar 
sig rätten att ockupera någon annans hem och ut-
nyttja sin maktställning som personal på ett oetiskt 
sätt.

Det finns också tillfällen då personalrelationerna 
står ivägen för bättre och varaktiga relationer med 
andra. Man kan ha hur trevligt som helst, men om 
det man gör tillsammans blir så viktigt att det kom-
mer att stå ivägen för andra vänskapsrelationer, så 
blir det fel. Den övergripande målsättningen för 
personal måste med nödvändighet alltid vara att 
hjälpa dem men arbetar med att stärka och utveckla 
de relationer som finns med vänner och anhöriga. 

Handlingars innebörd
Man behöver fundera mycket över innebörden i 
sina handlingar. Det som kan vara harmlöst och 
oförargligt för dig som personal kan vara på liv och 
död för den du arbetar med. Här är två exempel:

Att bjuda in någon hem till det egna hemmet kan 
vara kul. Ni kanske fikar lite tillsammans, hon får 
träffa din man och dina barn och får se hur du bor. 
Men att bjuda in någon till den egna privata sfären 
kan väcka drömmar hos den inbjudne. Den som får 
följa med hem till en personals familj över helgen 
kanske börjar fantisera om att faktiskt bli en famil-
jemedlem. Hur hanterar man sådana fantasier?

Någon kanske visar översvallande känslor för 
dig som personal. Då kan det kännas jobbigt. Ofta 
skämtar man bort det hela. ”Ojoj, värst vad du var 
kärvänlig”. Man skrattar och får kanske andra med 
sig i skrattet. Den kärlek man möter får något löjligt 
över sig. Kanske upprepas den med samma resul-
tat. Kanske kommer den aldrig mer till uttryck.

Alltför sällan sätter man sig ned och pratar allvar 
om saken. ”Nej, jag är inte kär i dig. Jag vill inte att 
du kramar mig på det viset. Vi kommer aldrig att 
gifta oss. Du måste hitta någon man/kvinna som 
passar för dig.”

Kommer och går
Bor man i en gruppbostad så lär man sig så små-
ningom att personal kommer och går. Tilliten får 
sig sina törnar. Även om man som personal tar an-
svar för den relation som man har till de olika per-
soner som man arbetar med så bör man ändå ha i 
åtanke att man bara är en av många som kommit 
och gått.

Men några stannar i många år. Oftast är det de 
som betyder mest. För har man en utvecklingsstör-
ning har man, i varierande grad, större behov av 
trygghet än andra. Den som har svårt att uttrycka 
sin vilja, den som har ett skadat självförtroende och 
svårt att förstå, behöver möta personal som man 
känner igen och som har lärt sig att tolka ens ut-
tryck. Tillit tar tid. Och måste få ta tid!

Reflektera!
Det finns inga enkla svar. Vad som är en bra och ut-
vecklande personalrelation för någon kan vara raka 
motsatsen för någon annan. Däremot finns det me-
toder för att utveckla personalstödet på ett bra sätt. 
Den viktigaste metoden är reflektionen. Att man, 
på personalmöten, i handledning och dagligen 
ger sig tid att diskutera och reflektera över vad den 
egna insatsen betyder. Var gränserna går och hur 
man bäst ska stödja dem vars omvårdnad man är 
ansvarig för.

Varför är arbetet med flerfunktionshin-
drade så viktigt? Matilda Malmberg 
dröjer med svaret, söker efter de exak-
ta orden, men hittar dom inte. ”Ändå är 
det detta det handlar om”, säger hon.

T rots sin ungdom, 22 år, så har hon lång erfa-
renhet av sitt arbete. Hösten 2001, när hon 

nyss fyllt 18, började hon som timvikarie i en grupp-
bostad. Två år tidigare hade hon blivit mamma till 

”Att låta någon leva
i känslomässig tomhet 
är inte professionellt”
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Smilla. Hon varvade gymnasiestudierna med små-
barnsskötsel och behövde pengar för att dryga ut 
studiebidraget. 

– Jag jobbade till och från som timvikarie till 2003, 
berättar hon. Därefter har jag varit fast anställd på 
65%.

Gruppbostaden låg i Hökarängen utanför Stock-
holm. Där bodde fem vuxna personer med fler-
funktionshinder. De flesta har tidigare bott på ett 
stort vårdhem och har få eller inga kontakter med 
någon utanför gruppbostaden.

– Det pratas mycket om att vi inte får fästa oss 
för mycket vid dem som vi arbetar med, säger hon. 
Ibland säger man att det är professionellt att arbeta 
på det viset. Jag har tänkt mycket på det. Men jag 
tycker inte så. Det måste ju vara mer värt att verkli-
gen få känna sig omtyckt, än att aldrig få det. Oav-
sett om det sedan leder till smärtsamma förluster 
när personal slutar. Att låta någon leva i känslomäs-
sig tomhet är inte professionellt. 

Matilda Malmberg tycker om sitt arbete. Men rik-
tigt varför har hon svårt att förklara.

– Man är mycket betydelsefull för dem man ar-
betar med, säger hon allvarligt. Det krävs att man 
är lyhörd, att man tar sitt arbete på allvar, att man 
lär sig läsa av någons olika signaler. Att hitta på 
olika sätt att få dem att må bra, ja, att hitta fram 
till någon – det får mig att känna glädje! Det kan 
vara att massera någon eller att sätta på någons fa-
voritmusik. Det händer inte så mycket i gruppbo-

staden, arbetet är mycket omvårdnadsinriktat. Men 
det händer mycket i det lilla! Personalen bryr sig 
verkligen. Eftersom de som bor i gruppbostaden 
inte kan prata så tar det lång tid att lära sig hur de 
vill att deras liv ska se ut. Många som har så svåra 
funktionshinder blir understimulerade. De går in 
i sig själva. Sitter och sover. Som personal har man 
så stor makt. Många gånger tänker man inte på vad 
man gör, man är oförmögen att sätta sig in i den 
andres situation. Då kan man till exempel dra nå-
gon naken i en duschstol genom rummet utan att 
först vira om en handduk. Då kan man strunta i att 
borsta tänderna en kväll och tänka att det gör nå-
gon annan i morgon. Som kanske tänker likadant. 
Många får problem med tänder och mage, bara för 
att vi inte tänker oss in i deras situation. 

Just maten är viktig för Matilda Malmberg. Hon 
jobbar för att kosthållningen ska bli mer ekologsk 
riktig och nyttig mat som man lagar själva. 

– Maten är den ena grundläggande faktorn för att 
kroppen och psyket ska må bra. Den andra är att få 
komma ut i friska luften, säger hon bestämt.

Och så var det detta med meningen, varför ar-
betet med svårt funktionshindrade upplevs som så 
viktigt av de flesta som arbetar med det?

– Jag tror de fyller en kärleksfunktion, säger Ma-
tilda. Vi finns ju alla för varandra och dom personer 
som jag arbetar med ger mig så mycket mänsklighet 
som jag inte skulle ha fått annars. Jag vill vara med 
och göra det bättre för andra. 

”Vi finns ju alla 
för varandra 

och de personer 
som jag arbetar 

med ger mig 
så mycket 

mänsklighet”

Att diskutera:

För de personer som du arbetar med betyder du mycket. Men vad? Vem är du i deras ögon? Vilka 
behov fyller du? Hur ser relationen ut mellan dig och var och en av dem du arbetar med? Vad är 
de bra och de dåliga sidorna i den relation som ni upprätthåller? Går det att förbättra er relation? 
Hur ser de övriga i personalgruppen på ditt sätt att vara gentemot dem du arbetar med?

Hur ser ni i arbetsgruppen på de relationer som uppstår med dem ni arbetar med? Har ni några 
fasta regler eller några målsättningar. Har ni tid och utrymme att diskutera och reflektera över 
vad som händer i samspelet mellan er och dem ni arbetar med?

INTRA 2 • 0610



10                       INTRA 2 • 06 INTRA 2 • 06                           1110                       INTRA 2 • 06

Värdegrunder 
i arbetet

V ärdegrunder finns det gott om. Varje kom-
mun, kommunal verksamhet eller annat 
företag med självaktning har en nedskriven 

värdegrund.
Det är bra – man behöver ha en fast och gemen-

sam bas att utgå från när man arbetar och det gäl-
ler särskilt när man arbetar med sig själv som red-
skap.

Frågan är dock – hur används värdegrunden? 
Värmer den bokhyllan? Vilka har arbetat fram den? 
Vet alla att den finns överhuvudtaget?

Vad är en värdegrund?
Vi börjar med begreppet. Alla människor har en 
värdegrund som är högst personlig. Den utgörs av 
våra värderingar i stor och smått. Vår syn på livet, 
människors värde och vad ett bra liv är för mig. 

Den utgörs också av den mening vi lägger i vissa 
värderande ord och begrepp. Hur tolkar vi ordet 
demokrati? Ordet självbestämmande? Integrering? 
Hur ser jag på mitt yrke, hur ska jag arbeta osv.

Andra frågor som man ställer sig kan vara – hur 
vill jag vara som människa, vad är min mening med 
livet, hur ska vårt samhälle se ut. 

Vårt grundsyn styr vår attityd
Vårt synsätt styr den attityd och det förhållningssätt 
som vi har till andra människor. Har man grundsy-
nen att det verkar hopplöst att ha en utvecklings-
störning och att huvudpersonen därför måste ha 
ett miserabelt liv så är risken stor att man möter den 
personen som någon man ”tycker synd om”  eller 
att man överbeskyddar. 

Har man grundinställningen att man maximalt 
ska använda de resurser man har oavsett vad man 
har i bagaget så är chansen stor att man satsar 
mycket för att ge stöd till optimal utveckling och 
livskvalitet. 

Våra grundvärderingar får vi med oss från barn-
domen och de sitter i ryggmärgen. Det betyder  
inte att de inte går att förändra. Kunskap och er-
farenhet gör att vi ständigt utvecklas inom alla om-
råden, yrkesmässigt, mänskligt, kompetensmässigt 
i övrigt. 

Vi är olika som människor. 
En del funderar och reflekterar över sig själv, vem 
man är, sin syn på olika företeelser och vilka kon-
sekvenser det får i mötet med andra. Hur blir jag 
påverkad av andra och hur påverkar mitt eget sätt 
att vara.

Andra människor funderar sällan på sådant. Det 
får bli som det blir. Det kan bli bra ändå om man 
har tur.

Den ena personen är inte ”duktigare” eller bättre 
än den andra men det finns större chans att den 
första har koll på sig själv och är mer medveten om 
sitt sätt att möta andra människor. 

Det man gemensamt kommit fram till
Det är här som den gemensamma värdegrunden 
kommer in i bilden. Nu måste ALLA i en personal-
grupp ventilera sådana frågor. Den gemensamma 
värdegrunden inom en verksamhet, t.ex. en dag-
lig verksamhet eller gruppboende, måste upp till 
ytan och ventileras. Huvudpersonerna, som många 
gånger är utlämnade och försvarslösa, har rätt att 
möta personal som har klart för sig vilket synsätt 
och vilka värderingar som ska vara rådande, hur de 
påverkar andra och hur de själva blir påverkade. En 
värdegrund innehåller det man gemensamt kom-
mit fram till ska vara rådande inom verksamheten.
Har man en väl förankrad värdegrund så vet all per-
sonal som finns med runt huvudpersonen vad som 
gäller eftersom man har enats om ett gemensamt 
synsätt som man också arbetar efter. 

Av Lena Söderman
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Värdegrunden som finns i LSS räcker inte
Nu är det inte fritt fram att ”tycka till” lite hur som 
helst. Den värdegrund som finns i LSS är styrande 
och ska återfinnas i gruppbostadens eller dagliga 
verksamhetens värdegrund.

Kan man då inte ta det som står i LSS värdegrund 
rakt av?  Där står att verksamheten ska främja jäm-
likhet i levnadsvillkor och full delaktighet i sam-
hällslivet.  

Där står också att verksamheten ska vara grundad 
på respekt för individens självbestämmande och in-
tegitet samt flera bra saker om gott stöd och  god 
omvårdnad.

Nej, det räcker inte. På varenda boende och dag-
lig verksamhet ska diskuteras och redovisas hur man 
lever upp till värdegrunden. Vad lägger vi i begrep-
pet självbestämmande? Hur gör vi för att faktiskt 
ge stöd och service för att varje huvudperson ska 
få sitt självbestämmande tillgodosett? Hur visar vi 
respekt för den enskildes integritet under arbetet? 
Hur respekterar vi sekretess och tystnadsplikt? Hur 
ser vi på vårt sätt att utöva yrket? Är vi ett redskap 
för huvudpersonens självbestämmande eller är vi 
hushållerskor ? Eller bådadera.?

Att konkretisera LSS
Vitsen med den gemensamma värdegrunden är att 
konkretisera och ”vardaglisera” LSS . 

När personalgruppen funderar på begreppen res-
pekt och integritet så kanske man kommer fram till 

Lena Söderman. Har sedan 70-talet 
arbetat med boende och daglig verksamhet 
i Stockholm, Gotland och Lidingö. Sedan 
många år är hon engagerad i att skapa kom-
petens och förmedla kunskap i arbetet. 
Lena Söderman har i år, tillsammans med 
Mårten Nordlund, givit ut  läroboken Ut-
vecklingsstörning – funktionshinder. 240 sidor, 
Liber Utbildningsförlag. Pris 242 kr. Kan 
beställas på tel: 690 93 30 
eller från: www.liber.se

att ”på vår gruppbostad pratar vi inte om enskilda 
huvudpersoner vid tillfällen som inte är avsedda för 
det, t.ex. vid fikat”. 

Eller att ”vi  knackar alltid och frågar innan vi går 
in i någons lägenhet”. ”Så här förhåller vi oss om vi 
inte blir insläppta i lägenheten”. 

Eller ”vi använder inte  privata samtal i mobilen 
när vi arbetar i huvudpersons lägenhet eller i andra 
liknande situationer”. 

Det finns 1000 exempel på olika situationer som 
är återkommande i arbetet och olika verksamheter 
har sina speciella situationer som behöver ventile-
ras. Hur det ser ut styrs av huvudpersonernas  spe-
ciella behov och problematik. 

Måste vara nedskriven
All personal har inte samma grundsyn men vitsen 
med en gemensam värdegrund är att ha ett redskap 
att arbeta med som talar om för oss hur vi ska bete 
oss på ett medvetet sätt. Ett professionellt arbetssätt 
innebär ett krav på att vi som arbetar inom området 
tvingar oss att fundera över oss själva och hur vi 
utövar arbetet. 

En värdegrund ska vara nedskriven eftersom den 
ska användas när man t.ex. introducerar ny perso-
nal. Den behöver också utvecklas och följas upp 
ständigt. Det gäller att komma ihåg att en gemen-
sam värdegrund är en ständigt pågående process 
och inte en produkt som lugnt vilar i sin pärm.

”När personalgruppen funderar på begreppen 
respekt och integritet så kanske man kommer 
fram till att ’på vår gruppbostad pratar vi inte 
om enskilda huvudpersoner vid tillfällen som 
inte är avsedda för det, t.ex. vid fikat’”. 
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Ingen utbildningssatsning 
på handikappomsorgen

F ör två år sedan konstaterade Socialstyrelsen i en 
utredning att kompetensen hos personal inom 

såväl äldre- som handikappomsorgen var för låg. 
Cirka 50% saknade någon typ av grundutbildning 
för sitt arbete Antalet outbildade var något fler 
inom handikappomsorgen.

Regeringen har nu beslutat att sex kommuner 
ska delta i en försöksverksamhet för att pröva nya 
former för vuxenutbildningar som motsvarar Om-
vårdnadsprogrammet med inriktning mot äldre-
omsorg. 

– Detta är ett led i att få ett nationellt kompetens-
system för äldreomsorgen, säger vård- och äldre-
omsorgsminister Ylva Johansson.

– Satsning på kompetensutveckling av personalen 
är den enskilt viktigaste insatsen för att höja kvalite-
ten inom äldreomsorgen. Nu deltar 250 av landets 
kommuner i kompetensutveckling inom ramen för 
Kompetensstegen. 

Detta gäller alltså bara äldreomsorgen. Någon 
liknande satsning på handikappomsorgen har vi 
inte sett röken av. Dags att vakna, Berit Andnor!

Vipeholm ganskat vetenskapligt

E lin Bommenel, historiker vid Linköpings uni-
versitet, har nyligen disputerat på en avhand-

ling med titeln ”Sockerförsöket. Kariesexperimenten 
1943 - 1960 på Vipeholms sjukhus för sinnesslöa.” 378 
sid. Arkiv förlag. Tel 046-13 39 20, Pris 229:- plus 
porto.

Elin Bommenels avhandling är en ovanligt lättläst 
och spännande redovisning för hur experimenten 
utfördes och deras konsekvenser. Det var en världs-
unik forskning med både goda och dåliga resultat.

Intra har skrivit om sockerförsöken, senast i nr 
3/2004. 

Tillsynen skall stärkas

R egeringen har tillkallat en särskild utredare  
som skall stärka och tydliggöra tillsynen inom 

socialtjänsten, inklusive LSS. Den måste bli effekti-
vare och få ett ökat förtroende, skriver man. Social-
styrelsens och länsstyrelsernas ansvarsområden är 
delvis otydliga. Här krävs en strukturerad samver-
kan. Den nya problembilden ställer ökade krav på 
kunskapsutveckling och normering. 

Uppdraget skall redovisas senast den 1 december 
i år.

En ny myndighet

T a en liten sked från Hjälpmedelsinstitutet, en 
större sked från Handikappombudsmannen 

och en bamsesked från det som förr hette SISUS. 
Blanda rejält, tillsätt en generaldirektör (Carl Älf-
våg) och 15 medhjälpare och flytta in i toppmo-
derna lokaler vid Globen i Stockholm.

Vips har du en ny statlig myndighet, HANDISAM, 
som på regeringens uppdrag ska "verka samord-
nande och pådrivande i svensk handikappolitik".

Den nya myndigheten ska framför allt jobba med 
andra statliga myndigheter och med kommuner 
och landsting för att få fart på tillgänglighetsarbe-
tet och arbetet med att förverkliga målen i den na-
tionella handikapplanen.

Läs mer på: www.handisam.se

Fyra vårdhem

F ortfarande finns det fyra vårdhem för utveck-
lingsstörda personer trots att de borde vara 

nerlagda för sex år sedan. Det gäller Annetorp i 
Lund, Styrsö vårdhem i Göteborg, Sundvalls vård-
hem och Sjungande dalen i Skellefteå. Platsantalet 
har minskat och utgör upp emot 50 personer. Den 
fyra berörda kommunerna planerar på olika sätt 
för en avveckling. 
Socialstyrelsens årsredovisning för 2005.

Psykologer om funktionshinder

Erland Hjelmquist har redigerat en bok med titeln 
Inre och yttre världar. Funktionshinder i psykologisk belys-
ning. 2006. 169 s. Pris 217 kr.  Studentlitteratur.

Boken belyser hur det är att leva med funktions-
hinder ur de berörda personernas perspektiv. Den 
handlar bland annat om hur det är att ha autism, 
om medvetenhet ur ett neuropsykologiskt perspek-
tiv, om sällsynta diagnoser, om föräldrar till utveck-
lingsstörda barn, om barn och ungdomar med rö-
relsehinder, om psykosociala konsekvenser av hjärt-
infarkt och om upplevelser av livskvalitet.
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Det blir allt vanligare att möta förespråkare 
för segregerande eller specialiserade lös-
ningar för funktionshindrade, både bland 

dem som arbetar med stöd och service och bland 
forskare. 

Man får också ofta höra att det stora problemet 
idag är att barn och vuxna med utvecklingsstörning 
inte har tillräckliga insikter i sina problem och inte 
vill identifiera sig som just utvecklingsstörda. Dessa 
två olika tendenser hänger nära ihop med varan-
dra.

Det är som att bli förflyttad minst 30-40 år tillbaka 
i tiden. Då fanns det många förespråkare för att be-
hålla institutionerna och hålla annan verksamhet 
för personer med intellektuella funktionshinder 
avskiljd från andra människor. 

Om de funktionshindrade integrerades i samhäl-
let skulle de fara illa, sas det. Det framställdes också 
som viktigt att man som utvecklingsstörd fick ett 
handikappmedvetande. Att var och en fick kunska-
per om sina brister och tog dem till sig, man skulle 
försonas med sina defekter. 

Detta uttrycktes i termer av ha ett integrerat och 
positivt handikappmedvetande.

Nya problem och nya möjligheter
Det fanns naturligtvis skäl för en viss oro på 1960- 
och 70-talet över utvecklingen. Förhoppningarna 
om ett bättre liv i gemenskap med andra, om att 
leva integrerat, var stora men inte helt enkla att 

förverkliga. Idag kan vi se att 
det hänt mycket positivt ef-
ter den institutionsdomine-
rade omsorgsperioden, men 
också att det återstår en del 
problem och att utvecklingen 
skapat nya problem. 

Jag tror att de flesta är över-
ens om att nya möjligheter 
har öppnat sig för personer 
med utvecklingsstörning, 
men att det samtidigt visat sig 
finnas begränsningar och svå-
righeter som inte enkelt kunnat övervinnas. 

Ett problem idag är att skolan inte blivit den ”sko-
la för alla” som vi så länge pratat om. Istället för 
att elever med olika förutsättningar och behov un-
dervisas tillsammans, blir det allt mer av särskilda 
lösningar. Och i spåren av kommunalisering och 
decentralisering har den särskilda kunskapen och 
kompetensen kring intellektuella funktionshinder 
ibland splittrats och till och med gått förlorad.

Mer segregering?
Frågan blir, även mot bakgrund av de problem som 
finns, om utvägen ligger i mer av segregering och 
särlösningar? För vem är då detta i så fall en utväg? 
Vad får det för konsekvenser om vi får allt mer av 
särskilda verksamheter för olika grupper av funk-
tionshindrade? 

För vems skull?

Det finns ett samband mellan de ökade kraven 

på segregerade lösningar och talet om behov av 

ökat handikappmedvetande. Det skriver Magnus 

Tideman, forskare och samhällsdebattör.

Separata skolklasser, 

nya specialiserade små vårdhem, 

krav på ökat handikappmedvetande

Av Magnus Tideman
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På kort sikt kanske det kan bli ett mer kvalifi-
cerat omhändertagande och bemötande för den 
enskilde, men vad händer på lite längre sikt? Med 
särskilda grupper på dagis och i skolan är troligen 
risken stor att det uppstår ett livslångt behov av 
särskilda lösningar. Då behöver inte den vanliga 
skolan, arbetsplatsen eller vårdcentralen utveckla 
någon kompetens för att möta personer med funk-
tionshinder. Det finns ju alltid någon annan, någon 
specialist som tar hand om ”dom”. 

Med sådana lösningar får vi med stor sannolikhet 
ett samhälle där personer med funktionshinder 
finns vid sidan om andra medborgare, inte tillsam-
mans med dem. 

Frågan är alltså för vems skull vi allt oftare väljer 
segregerade lösningar? Är det för de funktionshin-
drades skull eller är det kanske istället ett uttryck 
för det som den norske professorn Harald Ofstad 

benämnde som ”vårt förakt för svaghet”? Vi känner 
med dem som ”drabbats av” funktionshinder, men 
vill inte ha dem för nära, för de väcker vår rädsla 
för att livet kanske inte alltid är så perfekt, inte som 
de ideal vi ständigt matas med. Och istället för att 
försöka ändra idealen så sorterar vi undan de som 
påminner oss om hur livet också kan vara. 

Det är i så fall inte något nytt fenomen. Den fran-
ske idéhistorikern Michel Foucault har visat hur vi 
redan på 1800-talet började beteckna vissa grupper 
som vansinniga eller sinnessjuka för att kunna ute-
sluta dem ur samhällsgemenskapen. För att upp-
rätthålla normaliteten måste vi sortera undan de 
avvikande. 

Om vi skapar särskilda skolklasser och särskilda 
inrättningar för dem, så är det den bekvämaste vä-
gen för majoriteten. Då slipper vi ”dom” och vi slip-
per att ändra oss.
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Hur många 
av oss har ett 
handikappmedvetande?
Den andra tendensen, att se 
bristen på handikappmedvetan-
de som ett stort problem, väcker 
frågor om varför just personer 
med utvecklingsstörning (i syn-
nerhet de med lindriga intellek-
tuella funktionssnedsättningar) 
måste lära sig att se alla sina bris-
ter? Och varför skall just dessa 
ofullkomligheter innebära att 
de kategoriseras och tvingas till-
höra en speciell grupp? 

Hur många av oss icke-utveck-
lingsstörda är beredda att öp-
pet och offentligt lägga alla våra 
tillkortakommanden på bordet 
och dessutom göra det med 
någon form av stolthet? Hur 
många av oss har ett integrerat 
handikappmedvetande? Det som allt oftare krävs 
av dem som har en utvecklingsstörning.

Kanske är det istället så, att detta med att erkänna 
och acceptera sin diagnos (eller rättare sagt sin av 
andra gjorda kategorisering som utvecklingsstörd) 
inte behövs för den enskildes skull utan för de pro-
fessionellas? Vi kan se en utveckling där olika grup-
per av professionella i sin strävan efter tydligare 
yrkesroller och ökad status utvecklar olika sorters 
insatser och metoder. För att få legitimitet för sina 
insatser krävs att den som ska ”behandlas” accepte-
rar de professionellas indelning och bedömningar. 
När personer inte gör det kan det tillskrivas ”en 
bristande handikappmedvetenhet”. De har inte 
tillräcklig insikt säger man. Om de bara hade det 
så skulle deras problem vara mindre och deras liv 
lättare…

När personer med intellektuella funktionshinder 
vägrar att beskriva sig som utvecklingsstörda kanske 
det är ett moget och modigt sätt att protestera mot 
de professionellas sätt att beskriva verkligheten. Att 
se sig själv som en person som har vissa svårigheter 
i vissa situationer innebär inte ett förnekande av 
de svårigheter som funktionshindret kan medföra. 
Man kan tillstå funktionshindret och dess konse-
kvenser, men det betyder inte att man måste under-
ordna sig och anpassa sig till maktens benämningar 
och behov av att kategorisera människor. 

Ett förlegat synsätt
Att förlägga problemet till den enskildes brister 
och oförmåga är ett uttryck för ett individuellt sätt 
att se på handikapp. Problemet är i det perspektivet 
den enskilde personen och hennes svårigheter att 
acceptera sina begränsningar. 

Det är ett synsätt som man kan tycka vid det här 
laget borde ha trängts undan av ett mer relativt syn-
sätt. Där är handikapp något som uppstår i mötet 
mellan personer med funktionsnedsättningar och 
en inte tillräckligt anpassad omgivning/miljö. 

I det perspektivet blir det problematiska inte i för-
sta hand, eller enbart, den enskildes tillkortakom-
manden. Istället blir det viktigare att se hur den 
enskilde klarar sig i relation till en omgivning som 
lever kvar i ett förlegat synsätt och som kräver att 
den enskilde lägger sig platt på marken och fullt ut 
accepterar andras beskrivningar av vem man är. 

Frusna ideologier som nu tinar upp
Sven-Erik Liedman skriver i boken ”I skuggan av 
framtiden” om frusna ideologier. Det handlar om 
gamla strukturer, idéer och föreställningar som 
utan att direkt synas eller märkas fortfarande finns 
under ytan och påverkar. De finns t.ex. hos olika 
yrkesgrupper och överlever i tysthet ny lagstiftning, 
nya värderingar och ambitioner för att sedan, när 
tillfälle ges, blossa upp igen. Ett sätt att se på det 
som händer är att uppslutningen bakom segrege-
rande lösningar har funnits dold under ”normali-
serings- och integreringstiden” och nu av olika skäl 
”tinar upp” igen. 

Det är nog många som har invaggat sig i föreställ-
ningar om att det som uppnåtts inte ska gå att ta 
tillbaka, att utvecklingen går framåt och att vi inte 
upprepar våra historiska misstag. 

Men dagens rop efter specialiserade verksamhe-
ter och insatser kan, om vi inte ser upp, leda till att 
t ex nya institutioner byggs upp. Lärdomen är, som 
i så många sammanhang, att det som uppnåtts inte 
kan tas för givet utan måste erövras igen och igen.

Det finns anledning att fundera över för vems 
skull rop på särlösningar och handikappmedve-
tande nu verkar gå som en löpeld genom skol- och 
handikappområdet?

Magnus Tideman
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Maria Normark är arbetsterapeut på 
Kroksta dagcenter i Örnsköldsvik. Hon 
kommer med boktips till alla dem som 
leder läsecirklar med personer med 
utvecklingsstörning. 

Böckerna: 
På rymmen från dagcenter
Kärlek på dagcenter 
Semester från dagcenter
Alla av Thomas Dömstedt. Den första är 
utgången på förlaget (kan beställas på 
biblioteket). Pris på de övriga 85 resp 
80 kr.

Beställ från LL-förlaget, 
tel 08-640 70 90, 
e-post: order@lattlast.se 
eller från hemsidan: www.lattlast.se

M
A
R
I
A
S       

     boktips!
lättläst litteratur

D et kan vara väldigt uppfris-
kande att se verkligheten 

i en ny vinkel, att backa ett steg 
och se på sig själv och sitt sätt att 
agera i livet utifrån. Mycket av det 
vi gör och säger är så invant och 
självklart att vi inte tänker på det, 
och på hur tokigt det kan verka 
för någon annan. 

Det är nog därför som många 
älskar filmkomedier med var-
dagshjältar, de påminner om oss 
själva och gör liknande misstag, 
men genom att karaktärerna 
överdrivs och får den där lilla 
extra kryddan kan vi plötsligt se 
humorn och det ibland absurda i 
tillvaron och hos oss själva.

På samma sätt fungerar det som 
bekant ofta i böckernas värld, 
men hur vanligt är det att livet 
inom omsorgen skildras på ett 
komiskt och dråpligt sätt? Inte 
vanligt alls, skulle jag vilja påstå. 
Det är kanske inte så många som 
har insett vilken källa till skratt 
som finns t.ex. inom ett dagcen-
ters väggar. Det kan också vara så 
att man inte tror att det går att 
skämta om dem som jobbar där. 
Det blir väl nästan lyteskomik? 
Eller?

På rymmen från dagcenter
Trots allt finns det åtminstone 
en författare som har lyckats rik-
tigt bra med att göra handikapp-
omsorgen till en scen för komedi. 
Det är Tomas Dömstedt, som har 
skrivit en serie med tre böcker 
som alla handlar om människor 
med anknytning till ett dagcen-
ter.

Med värme och humor skildras 
vardag, drömmar och äventyr, 
allt sett från de begåvningshan-
dikappades synvinkel.

Den första, fristående delen, 
heter ”På rymmen från dagcen-
ter”. Tyvärr har den hunnit utgå 
från förlaget, men på biblioteket 
finns den naturligtvis.

Åke, Maria och Birgitta har 
tröttnat på att personalen alltid 
ska bestämma över dem. Ing-
enting kan de göra utan att bli 
kontrollerade och styrda. Men 
nu ska det bli ändring på det! De 
ska rymma!

Den handlingskraftiga trion tar 
tåget till närmsta stad, fast de inte 
har pengar till biljetter. 

Det ordnar sig ändå. Åke vet 
nämligen hur lätt det är att ut-
nyttja folks fördomar och osäker-
het inför handikapp. Om man 
bara ser ynklig ut och säger att 
man tillhör omsorgen, ja, då går 
det för det för det mesta bra. På 
det sättet klarar de av flera knepi-
ga situationer, men de ordnar en 
hel del av egen kraft också. Det 
är härligt att vara fri och klara 
sig själv! Äntligen får de äta pizza 
och köra rallybil, utan att perso-
nalen klagar. Personalen, ja… 
Vad gör de när de tre vännerna 
inte kommer hem? 

”Äsch, de får väl klara sig själva 
någon gång”, säger Maria. 

Kärlek på dagcenter
I den andra av Tomas Dömstedts 
böcker, ”Kärlek på dagcenter”, 
är det Lena och Lasse som står i 
centrum. De sätter myror i huvu-
det på personalen när de öppet 
visar hur kära de är och att de vill 
vara tillsammans. Det passar sig 
verkligen inte!

Med alla medel försöker per-
sonalen att hålla dem isär, men 
Lena och Lasse står på sig. De 
märker mer och mer att de har 
rätten på sin sida och att faktiskt 
ingen kan stoppa dem.

Till slut är det Ann-Marie på 
Lasses gruppbostad som ger dem 
en idé. 

”Där man har sin egen säng, 
där sover man”, säger hon när 
Lena vill sova över hos sin kille.

Så får det bli…

Semester från dagcenter
Man kan inte sitta på dagcen-
ter och jobba jämt, någon gång 
måste man ha semester också. 
Men även då är det förstås den 
där personalen som bestämmer 
konstiga saker. 

I ”Semester från dagcenter” 
hamnar Birgitta på en trist vand-
ring istället för på utlandsresa, 
som hon hade önskat. Vilket bot-
tennapp! 

Alla deltagare har nog blivit 

övertalade att vara med. T.o.m. 
Anders, som ska vara deras le-
dare, verkar vara tvingad. Det är 
väl för att han är vikarie förstås, 
och får alla tråkiga jobb, tror Bir-
gitta.

Det är en moloken grupp som 
ger sig av i regnet, någon utan 
regnkläder och med en kasse på 
huvudet, någon med tunga påsar 
istället för ryggsäck. Till på köpet 
visar det sig att Anders har glömt 
nästan all mat hemma!

Men efter regn kommer sol-
sken, och det blir en ovanlig 
men riktigt kul semester för hela 
gänget, trots allt.

Läsvärd trilogi
Hela dagcentertrilogin är myck-
et läsvärd och visst är det lätt att 
känna igen ett och annat, fast 
man kanske inte vill låtsas om 
det. Det kan bli en del att prata 
om efter läsningen, både det ro-
liga och det lite mer djupsinniga. 
Bakom bra komedi finns alltid 
stort allvar, och det gäller för de 
här böckerna också. Läs dem!

Kul på dagcenter!
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I Mölndal är lägerverksamheten en viktig del 
av fritidsutbudet för funktionshindrade. 

Och det gäller både på veckosluten och på 
sommaren.

1990 startade Thomas Rannegård Läger och 
Fritid. Sedan dess har verksamheten vuxit. Idag 
har man 183 deltagare i 26 grupper. Men i takt 
med att verksamheten blev större såg man ock-
så ett behov av att utveckla arbetet.

– Vi kom till en punkt där vi märkte att intres-
set för att åka på läger minskade hos våra delta-
gare. Det kändes då som en nödvändighet att 
omforma det vi höll på med och på något sätt 
försöka ta det till en ny nivå, säger Thomas.

Detta var för fyra år sedan. Idag har alla grup-
per ett eget tema för sin lägerverksamhet. Per-
sonalen arbetar med att försöka skapa en röd 
tråd i deltagarnas tillvaro. 

– Som deltagare ska man inte behöva tänka 
på vad man missar där hemma när man åker 
iväg på en lägerhelg. Det ska vara nånting man 
kanske till och med har gått och längtat efter. 
Vi samarbetar bland annat med Havets Hus, 
Nordens Ark och Nordiska Akvarellmuseet. 
Där finns redan färdiga verksamheter som vi 
har omformat för att passa våra deltagare. Ge-
nom att arbeta på det här sättet tar vi inte bara 
del av den kompetens och professionalism som 
finns på dessa ställen utan får också få en struk-
tur på vår egen verksamhet.

UT I NATUREN ! Vildmarksliv i Värmland.

Julia Rolfsson-Persson, Olivia Fällgren målar 
tillsammans med personal från Nordens akvarell-
museum i Skärhamn.
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Ofta fortsätter man med teman som 
man haft under helgerna när sommaren 
kommer. En grupp åkte till High Chapar-
ral för att tävla med den ridning de lärt sig 
under året. En annan grupp byggde en 
eka som de sedan kunde sjösätta.

– Tanken är att skapa en mening med 
lägervistelsen. Den ska stimulera och 
utveckla individen inte bara under den 
tid hon är hos oss utan också skapa ett 
intresse som man sedan kan ta med sig 
till sin egen fritid. Detta skapar samtidigt 
möjligheter för deltagarna att utöka sina 
kontaktnät vilket vi ofta ser som ett stort 
behov. Därför är det också oerhört viktigt 
att anpassa de olika aktiviteterna till de 
funktionshinder som finns i grupperna, 
säger Thomas.

Grupper med neuropsykiatriska funk-
tionshinder får kanske mer ut av en akti-
vitet där äventyret blir det viktiga, menar 
Thomas Rannegård. Här har man under 
sommaren valt att arbeta med Vildmark 
i Värmland som tar med deltagarna på 
flottfärd på Klarälven. Under höst och vår 
får killar och tjejer i dessa grupper förbe-
reda sig genom att leva i naturen och sova 
under vindskydd.

– Vi har genom att börja arbeta på det 
här sättet kunnat utöka kvalitén på våra 
läger. Visst kostar det i vissa fall lite mer 
men det kompenseras alltid av den upp-
skattning vi får från våra deltagare. Och 
jag tror nog att vi på detta sätt har bidragit 
med att skapa en hel del självkänsla och 
självförtroende bland våra killar och tje-
jer. Uttrycket en upplevelse för stunden, ett 
minne för livet stämmer mer än man tror, 
säger Thomas.

Bild och text: Daniel Zdolsek
Läs mer på: www.lagerfritid.se

Vildmarksliv i Värmland.

Johan Alfredsson och Jonathan Westman 
diskar tallrikar på flotte i Klarälven.

Robin Persson blickar ut över hamninloppet un-
der en regntung himmel.

Pontus Östling på segelutflykt genom Gull-
marsfjorden.
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En kvinnlig omsorgsvärld

D e flesta som har intellektuella funktionshinder befinner sig i en livssituation där de är i 
behov av personal som stöd i olika grad under hela livet. Majoriteten av personalen som 
finns kring unga och vuxna med utvecklingsstörning består av kvinnor. Vad kan det få för 

betydelse för dem som är i behov av hjälp och stöd även i mer privata situationer som rör kärlek 
och sexualitet? 

Kvinnligt och manligt
Vi vet idag att omgivningens attityder och före-
hållningssätt gentemot personer med intellek-
tuella funktionshinder och deras sexualitet 
är av stor betydelse för deras möjligheter. 

Vad som tillåts och vad som kontrolleras 
beror ofta på personalens ansvarsupple-
velse och ”sunda förnuft”. Det som man 
anser om sexualitet styrs av ett ”manligt” 
respektive ”kvinnligt” perspektiv.

Många män beskriver att de har en 
relativt avdramatiserad syn på sexua-
liteten och att de lärt sig att uttrycka 
sig konkret om sex- och samlevnads-
frågor. 

Kvinnor berättar däremot i stör-
re utsträckning att de uppfostrats 
till en mer återhållsam inställning 
överlag. De använder sig oftare av 
signaler och koder när de kommu-
nicerar kring sexualiteten. Några 
beskriver dessutom egna negativa 
erfarenheter, exempelvis sexuella 
kränkningar, trakasserier eller 
övergrepp.

Detta kan vara en orsak till att 
kvinnlig personal oftare beskriver 
restriktivare förhållningssätt till 
sexuella uttryck hos personer med 
utvecklingsstörning, än vad den 
manliga personalen gör. Männen 
menar att de tillåter fler sexuella 
handlingar och beteenden mel-
lan personer med intellektuella 
funktionshinder och att de låter 
det ”gå längre” än vad den kvinn-
liga personalen gör. 

Det kan till exempel handla om 
man som personal ska låta en bo-
ende på en gruppbostad stänga 
dörren om sig när de har en part-

Finns det skillnader i vilka värderingar manlig respektive kvinnlig personal inom vård, 
omsorg och skola förmedlar? Vilken betydelse får det att de flesta som arbetar med män-
niskor med intellektuella funktionshinder är kvinnor?  

Av Lotta Löfgren–Mårtenson

Pablo Picasso. La coiffure, 1906.
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ner på besök i sin lägenhet, eller inte. Eller om man 
som personal ska tillåta unga med intellektuella 
funktionshinder surfa ifred på Internet i hopp om 
att finna en partner, eller om man ska kontrollera 
vad de gör på nätet.

Avvikande sexuellt beteende
I en studie (Thompson, Clare och Brown, 1997) 
om förhållandet mellan kvinnlig personal och män 
med intellektuella funktionshinder, som har avvi-
kande sexuellt beteende, visar det sig att den kvinn-
liga personalen sätter gränserna för vad som skall 
anses vara avvikande beteende. De ger på det viset 
feedback på männens sexuella uttryck. 

Man kan alltså säga att det är kvinnorna som 
avgör vad som ska ses som ”normalt” respektive 
”onormalt”. 

På samma sätt kan man säga att det är den kvinn-
liga personalen som styr och definierar ungdomar-
nas sexualitet. Eftersom det är så få män inom om-
sorgen blir konsekvensen en kvinnlig omsorgsvärld 
med ett restriktivt förhållningssätt.

Synen på intimitet, kärlek och sexualitet är starkt 
präglad av kulturella uppfattningar om hur män 
respektive kvinnor bör förhålla sig och agera. Det 
går inte att separera kön och sexualitet från var-
andra. Könsperspektiv präglar alltid våra liv, vårt 
samhälle och våra normer och därmed självklart 
även omsorgspersonalens. Så länge omsorgsarbete 
utförs av kvinnor i en värld bestående av både män 
och kvinnor, är det mycket svårt att få till en natur-
lig miljö, såväl för omsorgsgivare som för omsorgs-
tagare.

Riktlinjer saknas 
Då det saknas tydliga riktlinjer för hur personalen 
ska bemöta sexuella uttryck, blir det upp till var och 
en att avgöra vad som ska tillåtas. 

Var går gränsen mellan acceptabla och oaccepta-
bla sexuella uttryck? 

I en svensk studie visar det sig att den kvinnliga 
personalen främst fokuserar männens sexuella ut-
tryck i syfte att skydda de unga kvinnorna med in-
tellektuella funktionshinder. Männens sexualitet 
uppmärksammas och tolkas som potentiellt hotan-
de, medan kvinnornas sexualitet tolkas som uttryck 
för vänskap eller oförmåga att förstå att man sänder 
sexuella signaler. 

Konsekvensen blir att traditionella och stereo-
typa förhållningssätt förmedlas, vilka styrs av perso-
nalens uppfattning av kön och inte av individuella 
skillnader mellan ungdomarna med intellektuella 
funktionshinder. Utifrån synen på ”manlig” och 
”kvinnlig” sexualitet agerar personalen förebyg-
gande, ”utifall att”. Gränsen mellan acceptabla och 
icke-acceptabla uttryck är oklar, och om man spet-
sar till det kan man säga att alla sexuella uttryck är 
oacceptabla för säkerhets skull.

Sexuella handlingar gentemot personal
Sexuella signaler eller handlingar som riktas mot 
personalen utgör också ett speciellt dilemma i den 

kvinnliga omsorgsvärlden. Några av den kvinnliga 
personalen som intervjuats i en svenska studie be-
skriver hur de hamnat i svåra situationer då boende 
agerat sexuellt gentemot dem, till exempel genom 
att ta personalens hand mot sitt kön. Kvinnorna 
berättar hur de vänligt men bestämt avvisat deras 
sexuella närmanden. 

Ibland uppstår s.k. dubbla bindningar mellan 
den kvinnliga personalen och männen med avvi-
kande sexuellt beteende. Kvinnorna ska i sin yr-
kesroll både agera avvisande och skydda sig själva 
mot sexuella trakasserier, och samtidigt utföra de 
omvårdnadshandlingar som ingår i arbetet. Kvin-
norna har fullt upp med att agera individuellt i de 
olika specifika situationerna, istället för att kollek-
tivt bemöta männen på ett mer professionellt sätt 
utifrån en helhetsbedömning. 

Fler män till omsorgen
Hur ska då detta förändras? Om fler män arbetade 
inom omsorgen skulle förstås situationen kunna ba-
lanseras bättre, både genom att avlasta den kvinnli-
ga personalen och genom att tydliggöra gränserna 
för dem som de facto har ett avvikande sexuellt be-
teende. Men det handlar även om synen på sexu-
alitet i stort bland personalen. Bristen på män inom 
omsorgen leder bland annat till att både de unga 
männen och kvinnorna med utvecklingsstörning 
saknar manliga förebilder i vardagliga situationer 
tillsammans med personalen. Konsekvensen blir 
att möjligheter till identifiering i konkreta inlär-
ningssituationer minskar, exempelvis kring hur 
man bemöter varandra i en relation. 

Männen med intellektuella funktionshinder står 
dessutom i ett beroendeförhållande till den kvinn-
liga personalen. Detta kan givetvis diskuteras ur fler 
aspekter, till exempel det likaså ojämna förhållan-
det som hade uppstått om majoriteten av persona-
len varit manlig. .

Lotta Löfgren-Mårtenson
Fil dr i socialt arbete, 

auktoriserad klinisk specialist i sexologi
E-post: lotta.lofgrenmartenson@telia.com

Läs mer:
Löfgren-Mårtenson, L. (2003/2005) Får jag lov? Om sexu-
alitet och kärlek i den nya generationen unga med utvecklings-
störning. Lund: Studentlitteratur.
Löfgren-Mårtenson, L. (2005) Kärlek.nu. Om Internet och 
unga med utvecklingsstörning. Lund: Studentlitteratur.
Skærbæk, E. (1996) Seksualitet – et etisk dilemma i omsorgen. 
Milepaelen. Tidskrift for højskoleutdanning i helse- og 
socialfag. Nr.2-96.
Thompson, D., Clare I. & Brown, H. (1997) “Not such an 
‘ordinary’ relationship”: The role of women support staff in rela-
tion to men with learning disabilities who have difficult sexual 
behaviour. Disability and Society 12, 4, 574-592.
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Det råder fortfarande stora brister i LSS-
handläggningen. Det konstaterar Socialsty-
relsen som har intervjuat 80 föräldrar till 
barn med omfattande funktionshinder från 
24 kommuner. 

D et fi nns fl era undersökningar om hur 
kontakterna mellan LSS-
handläggare och föräld-

rar fungerar. Alla kommer fram 
till samma nedslående resultat. 
Betänkandet ”Kontrollerad och 
ifrågasatt” gav 1998 en ingående 
beskrivning av bristerna i LSS-
handläggningen, den nationella 
handlingsplanen tog upp dem och 
i sex årliga rapporter om länssty-
relsernas sociala tillsyn har samma 
brister beskrivits. 

Det är för långa handläggnings-
tider, dokumentationen brister lik-
som samordning, kontinuitet, be-
mötande, kompetens etc.. Gapet 
mellan lagstiftarens intentioner 
och verkligheten är stor. 

Skandalöst bemötande
Syftet med Socialstyrelsens senaste 
undersökning var att få veta om 
det blivit bättre. Svaret är – inte 
alls! Man får utförligt och över-
tygande klart för sig hur oerhört 
illa föräldrar riskerar att bemötas 
av LSS-handläggare. Långtifrån 
alltid, men tillräckligt ofta för att det skall kunna 
betecknas som skandalöst.

 
Saknar LSS-handläggarnas röst
Det som däremot inte har undersökts är LSS-hand-
läggarnas arbetssituation. Hur ser de på sitt arbete? 
Vilken utbildning och erfarenhet har de? Hur är 
deras relation till sina chefer och förtroendemän? 
Vilka förslag har de till förbättringar etc.? 

Stora brister 
i LSS-handläggningen

Utan tillräckliga kunskaper om den andra par-
ten känns det som om Socialstyrelsens förslag till 
åtgärder hänger i luften. Hade man inte kunnat 
samarbetat med Kommunförbundet?

Socialstyrelsen föreslår
Socialstyrelsen föreslår en rad åtgärder:

• Bättre information och uppsö-
kande verksamhet i samverkan 
med både intresseorganisationer-
na och andra huvudmän.
• Effektivare handläggning. 
• Förbättrade instrument för be-
hovsbedömning. 
• Effektivare utredningsmetodik.
• Bättre kontinuitet och samverkan 
med andra organ.
• Ökad kompetens kring funk-
tionshinder.
• Förbättrad kunskap om gällande 
lagstiftning. 
• En namngiven personlig kontakt 
till varje förälder som ”handleda-
re”, alternativt ett personligt bru-
karstöd. 
• Möjlighet till second opinion.
• Kunskaps- och kompetensök-
ningen inom LSS-handläggning i 
form av fortbildning, handledning 
och annat professionellt stöd. 

Regeringen och Socialstyrelsens ansvar
Man kan konstatera att åtgärderna ligger på hand-
läggaren och kommunen, inklusive förtroende-
männen. Det är inte föräldrarna som brister. 

Däremot brister regeringen och Socialstyrelsen 
när det gäller att ge kunskaper och föreskrifter om 
hur LSS skall genomföras och i kontrollen av att 
det som stadgas också blir åtlytt. 

Karl kommenterar:Karl kommenterar:                    Karl kommenterar:Karl kommenterar:

Karl Grunewald

Läs mer:
Kompetenta föräldrar - beroende 
av socialtjänstens stöd. Soci-
alstyrelsen. 2005. 87 sidor. 
Art.nr.2005-131-33. Pris 76 
kr. Kan också laddas ner 
från www.sos.se

Se även den nyutkomna 
avhandlingen:
Britt-Marie Lindblad. Att 
vara förälder till barn med 
funktionsnedsättning, erfa-
renhet av stöd och av att vara 
professionell stödjare. 2006, 
Umeå universitet, Institu-
tionen för omvårdnad. Kan 
beställas från författaren 
(utan kostnad så långt lag-
ret räcker): 
Tel. 033-435 47 41. 
E-post: 
britt-marie.lindblad@hb.se
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Ingen uppföljning
En grundläggande brist är att kommunerna inte for-
löpande följer upp vilka som omfattas av lagen och 
vilka deras behov av stöd och service är. Det skall de 
göra enligt paragraf 15, moment 1, i LSS. Kommu-
nen skall alltså bedriva en uppsökande verksamhet 
och informera om sin verksamhet, dvs de insatser 
som den enskilde har rätt att få. Dessutom står det 
i samma paragraf, moment 2, att kommunen skall 
verka för att de som tillhör personkretsen för LSS 
får sina behov tillgodosedda. 

Alltså: Utåtriktade aktiviteter och inte bara sitta 
och vänta på att någon beställer tid.

Nästan ingen följer lagen
Paragraf 15 torde vara den minst åtlydda paragra-
fen i hela lagen. Jag har aldrig sett någon statistik 
från en sådan uppsökande verksamhet, än mindre 
att någon länsstyrelse efterfrågat den. 

I verkligheten är en fortlöpande registrering av 
dem som tillhör personkretsen, men inte får några 
insatser, själva utgångspunkten för både kommu-
nens planering och dagliga verksamhet. Det fi nns i 
varje fall två effektiva kanaler för det: Förteckna de 
som får hjälp genom landstingens habilitering och 
de som får ett statligt vårdbidrag. 

Det behövs en metodbeskrivning
Socialstyrelsen har det övergripande ansvaret för 
lagens efterlevnad. Självfallet skulle kommunerna 
vara betjänta av en metodbeskrivning därifrån om 
uppsökande verksamhet. Det måste vara ett system-
fel när Socialstyrelsen gång på gång pekar på vikten 
av uppsökande verksamhet, men inte bidrar med 
att underlätta själva förutsättningarna. 

1999 publicerade Socialstyrelsen en utmärkt 
handledning om hur man inventerar antalet per-
soner med psykiska funktionshinder (art.nr 1999-
03-008). Att man inte gjort det för den övriga per-
sonkretsen – och särskilt för barn och ungdomar 
– är en oförlåtlig underlåtenhet.

Många handläggare klarar inte sin uppgift
I Socialstyrelsens rapport klagar föräldrarna över 
att LSS-handläggarna inte är kompetenta för sin 
uppgift. Det gäller särskilt kunskaper om funktions-
hindrade barn och deras utveckling. Man klagar 
t.o.m. över bristande kunskaper i vad som står i la-
gen. Det rör sig om handläggare som kommer från 
äldreomsorgen eller som blivit omplacerade från 
andra områden. Behovet av fortbildning, handled-
ning och annat professionellt stöd är uppenbart.

Vad står det i LSS om detta? I paragraf 6 står det: 
”För verksamheten enligt denna lag skall det fi nnas 
den personal som behövs för att ett gott stöd och en 
god service och omvårdnad skall kunna ges.” – Re-
geringen skriver att detta även gäller administrativ 
personal. De skall ha den utbildning och erfaren-
het som kan krävas för varje specifi k uppgift. 

Inget fel på lagen
Återigen – det är inget fel på intentionerna och 
lagen, men väl på efterlevnaden. Och återigen lär 
man sig att det inte räcker med paragrafer om inte 
de följs upp av preciseringar, anvisningar och kon-
troll av att de följs. 

Det står dock ingenting i lagens förordning el-
ler i några andra dokument om kvalifi kationen för 
en sådan nyckelperson som LSS-handläggaren är. 
Självfallet är det då ej lätt för länsstyrelserna att 
ställa krav. 

Nu behövs handling
Socialstyrelsen måste nu agera konstruktivt – tack, 
det räcker med eländesbeskrivningar! Det är inte 
heller en orimlig begäran att länsstyrelserna bedri-
ver den fortbildning som man så välmotiverat krä-
ver. Det är en väl beprövad metod att den som har 
tillsynen själv informerar och utbildar. Det skapar 
tillit och förebygger felaktiga förväntningar myn-
digheterna emellan.

                    Karl kommenterar:Karl kommenterar:

Beviljats men inte fått
S tatsrådet Ylva Johansson har lagt fram en lagrådsremiss med  förbud i socialtjänstlagen att bevilja 

en insats som inte kan infrias inom rimlig tid. Samma förbud föreslogs gälla även för handikapp-
lagen LSS. Men statsrådet Berit Andnor, som är ansvarig för LSS, passar. I remissen står att reger-
ingen avser att återkomma i samband med att Assistanskommitténs delbetänkande bereds, som är 
ute på remiss nu. Vi misstänker att det tar minst ett år.

Det är inte första gången som handikapplagen LSS kommer i bakvatten i relation till den stora so-
cialtjänstlagen. För tio år sedan infördes Lex Sarah i socialtjänstlagen, om personalens skyldighet att 
anmäla missförhållanden till den ansvariga nämnden. Men det dröjde fem år innan LSS förstärktes 
med samma paragraf. Årslånga fördröjningar skedde även med föreskrifterna om att god kvalitet 
skall gälla för verksamheten och att den fortlöpande skall utvecklas och säkras. Och samma sak med 
föreskrifter om dokumentation och gallring.
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                  Karl kommenterar:Karl kommenterar:                                 

LSS-insatserna fortsätter att öka, men de 
blir allt billigare per person. Det framgår 
av Socialstyrelsens lägesrapport för 2005.

Å r 2004 fi ck 52 900 personer en eller fl era 
insatser med stöd av LSS (exklusive råd och 
stöd). Det innebär en ökning med 2,6% i 

förhållande till året före.  De enda insatserna som 
inte ökat är avlösarservice, personlig assistans och 
boende för barn. Samtidigt fi ck 21 700 personer 
med funktionshinder under 65 års ålder insatser 
med stöd av socialtjänstlagen. En ökning med 
3,2%. 

Ökningen av LSS-insatser har sedan 1999 skett 
i 80% av kommunerna, men endast i drygt hälf-
ten vad beträffar socialtjänstinsatserna. Bilden av 
en ständigt ökande handikappomsorg är alltså inte 
entydig.

Tabell 1  visar antalet kommunala insatser år 2004 
samt den procentuella förändringen. Korttidstill-
syn är den insats som ökat mest sedan 1999. Den 
avser skolungdomar över 12 årsålder i anslutning 
till skoldagen och under lov. 

Av socialtjänstinsatserna har behovsprövad kort-
tidsvård ökat mest. Den består av behandling, reha-
biliteringsinsatser, avlösning och växelvård.

Tabell 2 visar kostnadsutvecklingen för olika kom-
munala insatser till personer med funktionshinder 
år 2004 och förändringen sedan år 2000 i fasta pri-
ser och i miljarder kronor.

Sedan år 2000 har kommunernas kostnader ökat 
med 17%. Mest ökade kostnaderna för personlig 
assistans, 41%. 

Tabell 3 visar kostnad per person för vissa insatser 
för funktionshindrade år 2004 samt förändringen 
sedan år 2000 i fasta priser. 

Kostnaden per person för ett LSS-boende har 
fortsatt att minska, likaså den för daglig verksam-
het. Det kan förklaras av personalminskning och 
av större grupper inom daglig verksamhet. Det kan 
även bero på ett ökat antal servicebostäder och 
minskat antal gruppbostäder. Tyvärr omfattar sta-
tistiken inte en sådan uppdelning. Samtidigt som 
kostnader per person minskat har antalet ökat. I 
jämförelse med år 2003 har antalet i boende ökat 
med 800 personer och i daglig verksamhet med 
1 100 personer.

Fjorton länsstyrelser anger att verksamheten för 
personer med funktionshinder påverkas negativt 
av kommunernas bristande resurser. Detta visar sig 
t. ex. genom att vissa kommuner har infört riktlin-

LSS och 
Socialtjänstlagen

Skillnaden mellan de två 
lagarna är att LSS reglerar 
insatser för utvecklingsstörda 
barn och vuxna och andra med 
stora funktionshinder, medan 
socialtjänstlagen reglerar insat-
ser till personer med funktions-
hinder, som möter betydande 
svårigheter i sin livsföring. LSS-
insatser är kostnadsfria, medan 
kommunen kan ta betalt för 
socialtjänstinsatser.

Fler
och billigare
LSS-insatser

Tabell 1. Antal personer 
med kommunala LSS-insatser år 1999–2004.

Kommunala insatser   1999       2004         Förändring 
Personlig assistans     4 500     3 900    -13 %
Ledsagarservice      7 400     9 400   +27 %
Kontaktperson   13 400   16 100   +20 %
Avlösarservice     3 600     3 700     +3 %
Korttidsvistelse     9 400   10 500   +12 %
Korttidstillsyn     2 800     4 400   +57 %
Boende, barn     1 200      1 300     +9 %
Boende, vuxna   16 500   19 800   +20 %
Daglig verksamhet   19 800   24 100   +22 %
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                                Karl kommenterar:Karl kommenterar:

jer som begränsar de rättigheter som LSS ger den 
enskilde. De minskade resurserna visar sig också ge-
nom att verksamheter slås ihop till större enheter, 
genom minskad personaltäthet och minskad fort-
bildning av personal.

Lägesrapporten verifi erar det kända faktum att 
de tre storstäderna har en mindre andel personer 
med insatser enligt LSS än andra kommuner. I ge-
nomsnitt är det 49 personer per 10 000 invånare 
i storstäderna som får insatser medan det är 63 
personer i medelstora kommuner (100 000 – 250 
000 invånare). Dessa senare har även fl est ej verk-
ställda beslut enligt LSS. Generellt har kommuner 
som präglas av utfl yttning i genomsnitt något fl er 
personer med insatser än infl yttningskommuner. 

I rapporten presenteras en studie om levnadsför-
hållanden för vissa personer med funktionshinder. 
Man har gjort en samkörning mellan Statistiska cen-
tralbyråns befolkningsregister och Försäkringskas-
sans register över personer som får assistansersätt-
ning, bilstöd, vårdbidrag och handikappersättning. 
Det är en renodlad registerstudie, starkt begränsad 
och utan möjlighet till fördjupade kunskaper.  Den 
verifi erar vad vi redan vet att många personer med 

funktionshinder har en sämre ekonomi än befolk-
ningen i övrigt och att de är sämre förankrade i 
arbetsmarknaden. Man arbetar på att förbättra me-
toderna för att mäta levnadsförhållanden. De ska 
vara färdigutvecklade senast 2010.

Slutintrycket är en mycket ambitiös statistik med 
tyngdpunkt på antal och ekonomi. För första gång-
en tar man upp de äldre  särskilt, men konstigt nog 
inte barn och ungdomar. Konstigt därför att en 
år-för-år-statistik på dessa ger en prognos för vux-
eninsatserna. Man tar ej heller upp någonting om 
personalen: Antal, utbildning, fortbildning. 

Inte heller bryr man sig om LSS mest eftersatta 
paragraf, nr 15. I den står att kommunen skall fort-
löpande följa upp vilka som omfattas av lagen och 
vilka deras behov av stöd och service är. Socialstyrel-
sen analyserar endast dom som får, men ingenting 
om dom som inte får. Är det inte dags att be kom-
munerna presentera sina siffror? Jag garanterar att  
det inte blir många svar.

Det bästa är att vi äntligen får en statistik som 
omfattar både socialtjänst- och LSS-insatser. Allt-
fl er måste ju fråga sig det vettiga i att ha regler i två 

Tabell 2. Kostnadsutveckling1 för olika kommunala insatser till personer med 
funktionshinder, 2000–2004. 
Fastprisberäkning i 2004 års priser (miljarder kronor).

 Insats       2000   2004             Förändring

Slutna insatser
Stöd och service, särskilt boende enligt SoL/HSL    2,9      2,8      -1,0 %
Boende enligt LSS      12,6    13,9   +10,3 %

Öppna insatser
Stöd och service, ordinärt boende enligt SoL/HSL    2,7      3,2   +19,6 %
Öppen verksamhet2          0,7      –
Daglig verksamhet enligt LSS      3,9     4,2     +9,1 %
Personlig assistans 
enligt LSS och LASS (kommunernas andel)    3,6      5,1   +41,1 %
Övriga insatser enligt LSS       2,7     3,3   +22,8 %
Summa       28,2    33,1   +17,3 %
varav SoL/HSL insatser exkl. öppen verksamhet    5,5    6,0     +8,9 %
varav LSS och LASS insatser     22,7   26,4   +16,5 %
1Bruttokostnad minus interna intäkter, försäljningsintäkter från andra kommuner och landsting samt ersättning från Försäkringskassan för LASS.
2Öppen verksamhet särredovisas från och med år 2002. 

Tabell 3. Kostnad per person år 2000–2004 samt förändring mellan åren för 
fyra insatser till personer med funktionshinder. Fastprisberäkning i 2004 års 
priser.

Insats            Kostnad/person 2000      Kostnad/person 2004       Förändring

Särskilt boende enligt SoL/HSL   468 300    472 800   +1,0 %
Boende enligt LSS      685 000    631 400    -7,8 %
Daglig verksamhet enligt LSS    190 200    174 200    -8,4 %
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olika lagar för samma persongrupp, som dessutom 
delas upp på ett helt skönsmässigt sätt.  Istället för 
att samla gruppen i LSS och med en enhetligt kva-
lifi cerad personal. 

Om detta refl ekterar inte Socialstyrelsen annat 
än att man nämner att fördelningen mellan in-
satser enligt socialtjänstlagen och LSS är en viktig 
fråga. Däremot refl ekterar man med goda skäl om 
behovet av en personbaserad statistik. 

Man tar även upp behovet av en sammanhållen 
forsknings- och utvecklingsverksamhet på handi-
kappområdet, liknande den som fi nns på äldre-
området. I det vill man gärna instämma i. Gapet 
mellan kunskaper på forskarnivå och kommunnivå 
är skrämmande. Dessutom måste kommunerna 
utveckla sin egen statistik om ansökningar, vänte-
tider, avslag, icke verkställda beslut och effekten av 
insatser. Både inom socialtjänst som LSS.

Sist i rapporten tar man upp förhållandet att de 
nerskärningar som andra samhällsaktörer genom-
för ofta ger en ökad belastning på kommunen. Ta 
till exempel det minskade antalet personer med 
funktionshinder som kommer ut i ett lönearbete. 
Följden blir att kommunerna måste öka sitt utbud 
av daglig verksamhet. Här brister samverkan totalt. 
Kommunerna får inte ens information om vilka 
som beviljas sjuk- och aktivitetsersättning.

     KG

I Holland har det publicerats en skrift om 
svenska omsorger. Den heter De droom 
van Grunewald (Grunewalds dröm) och 
är ett våldsamt angrepp på den ”Svens-
ka modellen” 

F örfattaren, Peter Siebesma, som är antropo-
sof och tidigare var ledamot i styrelsen för 
anstalten ”De Zijlen” i Groningen (NL) an-

ser sig vara expert på den svenska omsorgsmodel-
len. 

Han har besökt Sverige tre gånger, 1987, 1992 
och 2004 och besökte då bostäder, samtalade med 
personal, politiker och ideologer och diskuterade 
deras erfarenheter.
”Svenska omsorger skulle ej accepteras här i Neder-
länderna. Dom är dyra och dåliga”, säger han.

Internationellt har i många år den magiska ter-
men för omsorgerna om utvecklingsstörda varit 
”Sverige”, säger Siebsma. Tjänstemän och politi-
ker har rest regelbundet till de nordiska länderna. 
”Men om du tittar lite närmar på saker och ting, om 
du tar dig ett par veckor för en diskussion med de 
ansvariga, kommer du till en annan slutsats,” säger 
han, 

Siebesmas slutsats är att den svenska omsorgsmo-
dellen inte fungerar. 

I boken beskriver han hur Sverige stängde alla 
stora anstalter och ersatte dem med s. k. gruppbo-
städer. Under de första åren bodde tre personer i 
varje enhet. Idag, på grund av bristande medel, är 
det sex. ”Idén bakom denna fi losofi  är att samhäl-
let är den naturliga basen för integration. Om man 
placerar en person med utvecklingsstörning i hans 
egen lägenhet – det kallas fysisk integration – så föl-

Holländsk bok:

Svenska omsorger är dåliga och dyra
jer funktionell och social integration automatiskt. 
Detta visade sig vara en illusion, ett misstag.”

Siebesma refererar till den svenska debatten om 
vem som ska vara huvudman för LSS-insatserna. 
Nu, tio år efter det omsorgerna förts över från sta-
ten och landstingen till kommunerna vill dessa bli 
av med ansvaret, skriver han. De har inte förutsätt-
ningar för denna uppgift som innebär att värdera 
behoven och anpassa insatserna. De saknar erfa-
renhet och pengar. 

Ett typiskt svenskt fenomen är att engagera gran-
nar och föräldrar, skriver Siebesma. Vi tror att ett 
handikapp försvinner om bara folk lever så nor-
malt som möjligt i samhället. Denna vision av ett 
normalt medborgarskap har visat sig vara alldeles 
för optimistisk. 

Varje person i Sverige har sin egen lägenhet, kök 
och ett vardagsrum, ca 50 kvm. – det är mycket lux-
uöst, anser Siebesma. Men det är alldeles för dyrt 
och därför saknas det kvalifi cerat professionellt 
stöd. De fl esta professionella är inte utbildade. 

”Redan 1987 drog jag slutsatsen att Sverige är 
skickliga i att presentera sig själva, men att presen-
tationen inte stämmer överens med verkligheten,” 
säger Siebesma. ”Den verkliga kvaliteten i omsor-
gen var alltid lägre än den bild de höll upp. Myck-
et pengar investerades i hus och lägenheter, men 
inte i den professionella kvaliteten. De fl esta av den 
stödjande personalen var okvalifi cerad. Social inte-
gration – det ultimativa målet – är fortfarande långt 
borta. Idag är situationen den att det är svårt att 
hålla igång gruppbostäderna.” 

     KG

Peter Siebesma. De droom van Grunewald. 80 s. 
2005. Assen. Holland. Eget förlag.  

Socialstyrelsen. Handikappomsorg. Lägesrapport 
2005. Art.nr 2006-131-4. 63 sidor. Beställes på 
tel: 08-779 96 66. Pris 76 kr. Kan laddas ner 
gratis från: www.sos.se
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F ör sex år sedan antog riksdagen en nationell 
handlingsplan för handikappolitiken. Det är en 

långsiktig plan som spänner över alla samhällsområ-
den. Nu har regeringen gjort en andra avstämning 
av hur långt man har kommit och vad som skall 
hända de närmaste åren. En sådan avstämning skall 
göras vart tredje år. Regeringens skrivelse – för bara 
97 kr får man mängder av bra information! – ger en 
fi n inblick i hur komplicerad denna process är. I viss 
utsträckning har den även varit framgångsrik. 

Fina mål
Det handikappolitiska arbetet ska, enligt hand-
lingsplanen, inriktas på att undanröja hinder för 
full delaktighet i samhället, bekämpa diskrimine-
ring och  ge barn, ungdomar och vuxna med funk-
tionshinder förutsättningar för självständighet och 
självbestämmande. 

Dessa fi na mål måste självfallet brytas ner i prak-
tiskt hanterbara delar och fördelas över olika sam-
hällsområden. 

Det fi nns 14 statliga ämbetsverk som har ett sär-
skilt sektoransvar för att planera och genomföra 
insatserna. Staten har ansvar att föregå med gott 
exempel. 

Hälso- och sjukvård, habiliteringen 
och hjälpmedel
Låt oss se lite på det som står om hälso- och sjuk-
vården. Tidigare skillnader i tillgången till habili-
tering och rehabilitering kvarstår, skriver man. Det 
drabbar särskilt äldre personer och personer med 
funktionshinder. Landstingen saknar ofta kunska-
per om vilka barn med funktionshinder som fi nns 
inom regionen och vilka behov de har. Socialstyrel-
sen måste därför utveckla en modell för en verk-
samhetsuppföljning.

Frågorna om det splittrade ansvaret för hjälpme-
del har utretts. Utredningens betänkande överläm-
nades till regeringen redan i augusti 2004 och det 
har remissbehandlats. Ändå har regeringen inte 
redovisat något förslag till åtgärd.

Ännu värre är det med utredningen om råd och 
stöd enligt LSS. Som Intra tidigare meddelat var re-
missyttrandena splittrade. Regeringen har därför 
gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta reda på om de 
som inte längre får habiliteringsinsatser med stöd 
av LSS har fått en försämring. – Det blir inte lätt!

Förbättringar och försämringar
En förbättring som regeringens skrivelse tar upp 
är det nationella kunskapscenter för dövblindfrå-
gor som regeringen år 2003 gav i uppdrag till Re-
surscenter Mo Gård AB i Finspång att utveckla. 

En försämring som omnäms är att gruppbostäder 
läggs ner och att de personer som bor där tvingas 
fl ytta till bostäder med sämre standard. Vidare att 
vissa kommuner infört riktlinjer som begränsar de 
rättigheter som LSS ger den enskilde. Det fi nns en 
tendens att familjens totala omsorgsansvar ökar. 
Föräldrar saknar information om vilka insatser som 
fi nns.

Ett intressant avsnitt i skrivelsen redovisar sam-
arbetet inom EU, FN och andra internationella 
organ.

Omvårdnadsassistenter
Det är bra att regeringen framhåller behovet av 
ökad kompetens hos personalen. Den försämring 
som skett de senaste tio åren är i verkligheten skan-
dalös. 

Socialstyrelsen har i uppdrag att precisera de 
grundläggande yrkeskraven för omvårdnadsperso-
nal i en kompetensbeskrivning. Man har presente-
rat ett förslag att all personal i hälso- och sjukvård 
och socialtjänst skall kallas för omvårdnadsassisten-
ter.

Det dummaste
I regerings avstämning för tre år sedan togs ”Ett 
bättre bemötande” upp som en av tre preciserade 
arbetsområden. Ett dåligt bemötande angavs som 
ett övergripande hinder för personer med funk-
tionshinder att utöva sina rättigheter och att delta i 
samhällslivet. Regeringen gav ekonomiskt stöd till  
olika projekt som skulle förbättra bemötandet.

Nu har regeringen tagit bort bemötandeuppdra-
get. Man hänvisar istället till den nyinrättade myn-
digheten Handisam, vars uppdrag är att fastställa 
riktlinjer för tillgänglighet och verka för funktions-
hindrades delaktighet och självbestämmande i 
samhället. I övrigt bör bemötandefrågor integreras 
i arbetet med mänskliga rättigheter och antidiskri-
minering, skriver man.

Detta avbrott i ett välmotiverat program inger 
inte förtroende. Att först lansera ett begrepp och 
bekosta en kampanj och sedan plötsligt avbryta 
den, är det dummaste man kan göra. 

Det fi na med att fokusera på bemötandet var att 
det berörde alla funktionshindrade personer. Be-
mötandet är själva utgångspunkten för antingen 
fortsatt avskiljning eller en begynnande inklude-
ring. Nu ersätter regeringen en grundläggande god 
psykologi med juridik. Därmed formaliserar man 
funktionshindrades livsvillkor ytterligare istället för 
att göra det till en fråga om allas angelägenhet.

     KG

Handlingsplan för
       handikappolitiken

Regeringens skrivelse 
2005/06:110 Uppföljning av 
den nationella handlingspla-
nen för handikappolitiken. 197 
sidor. 97 kr. Tel 08-786 58 10. 
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De som har den dagliga verksamheten 
förlagd till vanliga arbetsplatser har högre 
status bland dem som jobbar i daglig verk-
samhet än andra. Det skriver doktoranden i 
socialt arbete i Göteborg, Per Olof Larsson, 
som har gjort en ingående studie av hur 
personer med intellektuella arbetshandi-
kapp har det när de arbetar med stöd av lö-
nebidrag eller som ”utlokaliserade” från en 
daglig verksamhet. Han tycker att fl er borde 
få pröva på ”supported employment”.

En unik studie
Per Olof Larssons studie är unik. I Norden har fors-
karna, till skillnad från i USA, knappast alls intres-
serat sig för detta. Supported employment, som är 
den dominerande arbetsformen i USA, har aldrig 
slagit igenom hos oss.

Larsson intervjuade och följde 
sammanlagt nio personer. Av dessa 
hade två hade sin dagliga verksam-
het förlagd till en godisfabrik och 
fyra till ett varuhus. En person ar-
betade på ett plåtslageri, en på en 
hamburgerrestaurant och en på ett 
kontor, de tre senare arbetade med 
lönebidrag.

Tillträde till det normala livet
Amerikanska undersökningar har 
visat att den kultur som härskar 
på en arbetsplats betyder mycket 
för om en arbetare skall känna sig 
inkluderad i gemenskapen. Med 
hjälp av en särskild manual kan 
man mäta hur inkluderad en per-
son är på arbetsplatsen. Det visade 
sig att lönebidragsjobben är mer 
inkluderande än om man har dag-
lig verksamhet på en arbetsplats. 
Inte på någon av arbetsplatserna 
var personerna fullt inkluderade. 
Men alla upplevde en möjlighet att 
genom sina arbeten få tillträde till 
”det normala livsmönstret” och att 
få vara ”som andra”.

Alla personerna befann sig på en skala mellan 
”det avvikande” och ”det normala” livsmönstret. 
De på godisfabriken befann sig närmast ”det avvi-
kande”, men alla hade de en högre status än de 

övriga i daglig verksamhet. De kände att de hade 
en privilegierad ställning. 

De lönebidragsanställda är formellt jämställda 
med övriga anställda och riskerar inte att förknip-
pas med sina intellektuella funktions hinder. De 
har ju även ordentligt betalt, medan de i utloka-
liserad daglig verksamhet endast har sin habiliter-
ingsersättning på 37 kr per dag. Några bjuds på 
lunch eller på en räkmacka när det är fredag. För-
fattaren frågar sig hur vi kommer att se på detta i 
framtiden. 

Arbetet ger struktur
Arbetet hjälper oss att få struktur i vardagen. Dess-
utom kan arbetet, eller vägen till och från, bli ett 
frirum med social tillhörighet och gemenskap. Det-
ta var tydligare för de lönebidragsanställda än för 
de i daglig verksamhet.

Samtliga personer i undersökningen var 
beroende av stöd för att klara sina 
arbetsuppgifter och för att klara av 
livet utanför arbetsplatsen. Utan så-
dant stöd riskerade de att utsättas 
för överkrav. Samtidigt markerade 
stödet deras annorlunda arbetssitu-
ation.

Den personliga stilen 
är viktig
Graden av intellektuell funktions-
nedsättning kan ibland avgöra hur  
bra personerna klarar av sina ar-
beten. Om man har svårt att följa 
ett skrivet schema eller instruktion 
utan hjälp och stöd kan man få pro-
blem. Men minst lika viktig är den 
”personliga stilen”, t ex den egna 
förmågan att söka hjälp och att 
knyta sociala kontakter med en all-
mänhet, som inte är inställd på att 
möta en person med intellektuella 
svårigheter.

Per Olof Larssons slutsatser av 
sin studie är att att de berörda per-
sonerna upplever lönebidragsar-
bete eller utfl yttad daglig verksam-
het till en vanlig arbetsplats som en 

övervägande positiv möjlighet. Den rymmer i sig en 
potential att utvecklas mot integration. Men förhål-
landevis få personer med intellektuella funktion-
shinder är idag förunnade sådana här arbets platser. 
Fler borde få denna möjlighet menar Larsson.

21 000
i daglig verksamhet

De allra fl esta vuxna med 
intellektuella funktionshin-
der deltar i daglig verksam-
het enligt LSS. Det rör sig 
om 21 000 personer.  

5 300 personer med intel-
lektuellt arbetshandikapp 
har ett vanligt arbete med 
stöd av lönebidrag. Det 
innebär i regel att arbets-
givaren får ett bidrag som 
motsvara högst 80 % av lö-
nen. En tredje grupp arbe-
tar i Samhall. Det rör sig om 
3 400 intellektuellt arbets-
handikappade. Dessutom 
fi nns ett mindre antal som 
under en övergångstid kan 
få särskilt uppföljningsstöd, 
SIUS, även kallat supported 
employment.

Fler borde ta
steget ut från dagcentret!

                  Karl kommenterar:Karl kommenterar:                                 
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D et fi nns många historiebeskrivningar av 
hur barn och vuxna med funktionshin-
der hade det förr i världen. Ofta har det 

handlat om anstalterna och om vård och undervis-
ning. Men det har inte varit så vanligt att beskriva 
gruppen funktionshindrade som en del av befolk-
ningen. Hur de politiska, ekonomiska, ideologiska 
och sociala ramarna präglade synsätt och insatser 
under olika perioder av samhällsutvecklingen. 

En sådan historik kräver breda historiska kun-
skaper. Docent Staffan Förhammar och professor 
Marie C. Nelson, vid Linköpings universitet har  
tillsammans med fyra forskare skrivit en bok med 
denna inriktning: ”Funktionshinder i ett historiskt per-
spektiv”.  

Bra läsning för amatörforskare!
Bokens första kapitel ger en viktig sammanfattning 
av just de ramar för historisk forskning som nämnts 
ovan och i det sista kapitlet fi nns en vägledning i 
hur man arbetar med historisk forskning. Det är 
mycket informativt, särskilt för amatörforskare, va-
rav det fi nns många!

Tidiga normaliseringssträvanden
Förhammar ger en exposé över handikappolitiken 
från 1700-talet till vår tid. Han kallar det för ”Från 
seperation till integration?” Staffan Bengtson skri-
ver om anstaltens utveckling och innebörd. Han ta-
lar om tre faser: pionjärfasen, expert- och differen-
tieringsfasen och slutligen integreringsfasen. Det 
är intressant att se hur det redan i den första fasen, 
mitt i anstaltsuppbyggnadsepoken, ändå fanns kraf-
ter som försökte gå andra vägar mot normalisering 
och integrering.

En samhällelig spegel
Kanske speglar synen på funktionshindrade mer än 
något annat den rådande människosynen. Och det 
är för det mesta ingen vacker spegelbild. Inte minst   
de århundraden då religionen dominerade inte 
bara tankesfären, utan även det praktiska handlan-
det, var synen på funktionshindrade remarkabel. 

Brytningen med gamla tiders fördomar kom i 
och med läkekonstens utveckling, dock utan att 
de folkliga föreställningarna försvann. Ingrid Ols-
son skriver om detta och tar som utgångspunkt sin 
forskning om funktionshindrade i Linköping i det 
förgågna. 

Ovanliga bidrag
Magdalena Bengtsson och Marie C. Nelson beskri-
ver hur orsakerna till funktionshinder har föränd-
rats över tid och Michael Thyberg hur den medi-
cinska behandlingen av funktionshindrade föränd-
rats. Han tar upp hur krigsinvalider behandlades i 
Vadstena, behandlingen av personer med epilepsi, 
ortopedins framväxt 
m.m.. Det är två viktiga 
och, i dessa samman-
hang, ovanliga bidrag 

Slutligen ställs de vik-
tigaste historiska forsk-
ningsbidragen i Norden 
in i ett internationellt 
perspektiv. 

Boken är föredömligt lättillgänglig. Den borde 
locka medarbetare inom omsorgerna till läsning. 
Varför inte som studiecirklar?

     KG

Anstalterna 
kan inte vara utgångspunkt 

för funktionshindrades 
historia

Per Olof Larsson. Arbetsplatskultur, socialt stöd 
och arbetets mening. 187 s. exkl. bil., 2006. Insti-
tutet för socialt arbete. Göteborgs universitet. 
Box 720, 405 30 Göteborg, Pris 130:-

Per Olof Larsson avslutar sin bok med några 
sidor om hur man skulle kunna utveckla supported 
employment, särskilt med hänsyn till stödets om-
fattning och organisation. I Intra nr 4/2005 skrev 
vi om detta. Det är uppenbart att den svenska vari-
anten, kallad SIUS, har stelnat i sin form och inte 
motsvarar berättigade förväntningar av fl exibilitet 
och engagemang. Där delar jag helt Per Olof Lars-
sons analys.

      KG

S. Förhammar och M. C. Nel-
son (redaktörer). Funktions-
hinder i ett historisk perspektiv. 
206 s. 2004, Studentlitteratur. 
Pris 217 kr. Kan beställas från: 
www.studentlitteratur.se 
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  Se över lagstiftningen
Det behövs en sammanhållen rättighetslag som inkluderar alla med funktionshinder. Där ska stödet 
basera sig på den enskildes behov och inte på diagnos.  

Det mesta står och stampar när det gäller synen på hur LSS och Socialtjänstlagen ska fungera 
i framtiden. Här kan man tala om handlingsförlamning! Därmed har man lämnat fältet öppet 

för Kommunförbundet att intensifiera sin kampanj mot rätten att överklaga beslut enligt LSS. Ett plus i 
kanten för Berit Andnor är ändå att hon några gånger ilsket markerat mot Kommunförbundet.

  Öronmärkta pengar till kommunerna
Kommunerna tar inte sitt ekonomiska ansvar för handikappomsorgen. Trots en god ekonomi fortsätter 
klagomålen. Ekonomin har blivit en hämsko på all utveckling inom handikappomsorgen.

Även om intäkterna från den s k skatteväxlingen (som skedde när handikappomsorgen fördes 
över till kommunerna) ökat, så är det rimligt att staten subventionerar mer än bara personlig 

assistans. Men än så länge har inget hänt på den fronten.

  Förstärk Socialstyrelsen 
Socialstyrelsen måste få befogenheter att förbättra sin egen tiillsyn och att samordna, styra och utveckla 
länsstyrelsernas tillsyn. Ge Socialstyrelsen uppdrag att skriva allmänna råd och föreskrifter om bla led-
sagarservice, biträde av kontaktperson, korttidsvård, vuxenhabilitering och daglig verksamhet.

Socialstyrelsens roll håller definitivt på att förändras. Men ingen tycks riktigt veta till vad. 
Däremot är det tydligt att länsstyrelserna fått förbättrad styrka när de nu har rätt att bötfälla 

kommuner som inte följer domslut.

  Råd och stöd och Habilitering
Det finns stor risk att Landstingsförbundet får sin vilja fram att habilitering inte ska ingå i råd och stöd 
enligt LSS. Ställ dig på de funktionshindrades sida och återskapa insatsen råd och stöd så som det var 
planerat. 

Berit Andnor törs inte reta upp Landstings- och Kommunförbundet i den här frågan. Utredning-
ens förslag har lagts på is för ytterligare utredning.

  Kontaktperson
Biträde av kontaktperson är den mest eftersökta insatsen som inte tillgodoses. Ge stimulanspengar!

Ingenting har hänt.

  Bostad
LSS måste förtydligas vad gäller särskilt anpassad bostad för vuxna och servicebostad. Risken för åter-
gång till institutioner är stor! Dessutom måste den enskilde få rätt till omvårdnad enligt LSS också i egen 
bostad. Utflyttningen till egen bostad hämmas av att den enskilde måste betala för att få personalstöd 
(hemtjänst) som dessutom inte är kvalificerad när det gäller stöd till funktionshindrade.

Ingenting har hänt.

VALEXTRA!
Hur har 

handikappministern
 skött sig?

I en ledare i Intra 4/2003 publicerade vi en öns-
kelista på ett antal punkter till handikappminister 
Berit Andnor. ”Varsågod ministern! Så här kan du 
förbättra för funktionshindrade! Det är bara att 
börja bocka av!”, skrev vi. Nu, efter tre år, är det 
dags att se om hon har lyssnat på oss. 

+/–

–

–

+/–

–

–
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  Psykiskt funktionshindrade
Ändra kriterierna för psykiskt funktionshindrade i LSS första paragraf och ge dem rätt till daglig verksam-
het. 

Ingenting har hänt.

  Förbättra personalsituationen
Kompetensen inom handikappomsorgen måste återupprättas. Så måste t ex ett års grundutbildning 
vara ett krav för att få kalla sig vårdare eller personlig assistent. Ska vi klara av personalrekryteringen i 
framtiden måste arbete i handikappomsorg bli eftertraktade och respekterade yrken.

Utbildningssituationen för personal inom handikappomsorg har länge varit alarmerande. Men 
regeringen har lagt allt krut på att utbilda personal inom äldreomsorgen. 

  Tillgänglighet för alla
Antingen måste man gå subventionsvägen eller också krävs det lagstiftning för att få fart på tillgänglig-
hetsarbetet. Det är dags att välja!

Arbetet med ökad tillgänglighet har, trots all byråkratisk tröghet, ändå gått framåt.

  Avgift
Rätta till missförstånden kring hyra för bostad enligt LSS, så som Riksförbundet FUB och Socialstyrelsen 
har skrivit till dig om.

Fortfarande kvarstår oklarheterna om huruvida kommunen har rätt att ta ut hyra från den 
enskilde också för de gemensamhetsutrymmen som finns i gruppbostaden. 

  Habiliteringsersättning
Se till att kontant habiliteringsersättning utgår till alla i daglig verksamhet.

Ingenting har hänt.

  Kvalitet
LSS behöver bestämmelser om att kvaliteten i verksamheten ska utvecklas fortlöpande och om doku-
mentation av att beslut om en stödinsats har genomförts.

Infördes i LSS den 1 juli 2005.

  Aktiv kamp mot Europas institutioner
Ca en halv miljon personer med utvecklingsstörning i Europa bor på institutioner där deras mänskliga 
rättigheter förnekas dem. Trots allt tal om mänskliga rättigheter i Europa är det tyst om den saken. Det 
är dags att Sverige höjer rösten!

I Europa har arbetet med att avveckla institutionerna tagit ett stort steg bakåt. Istället för att 
tillerkänna personer med utvecklingsstörning mänskliga rättigheter som alla andra har man nu 

lanserat ”det livslånga lärandet” som ideologisk grundval för stödet till personer med utvecklingsstörning 
(se t ex Inclusion International). Därmed kan man fortsätta att förpassa dom till institutioner – där får 
de ju det rätta livslånga pedagogiska stödet! Tyvärr hörs inga avvikande röster på Europanivå – inte från 
Sverige i alla fall. Dåligt!

–

+

–

–

+

–

–

Berit Andnor har varit en av regeringens anonymaste ministrar. Det är en 
av anledningarna till att handikappfrågorna hamnat i skymundan i den 
politiska debatten. På Berit Andnors plussida behöver ändå tillföras att 
hon under sin period som handikappminister slagit vakt om rättigheterna 
i LSS, att hon förstärkt arbetet mot diskriminering och för en bättre till-
gänglighet. 

KG, HH
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1999 möttes forskare och utvecklingsstör-
da på en världsunik FUB-konferens 

i Skövde. I ett av seminarierna satt Lars Kebbon 
och myste och svarade på frågor om vad det kun-
de innebära att ha en utvecklingsstörning. Lugnt 
och sakligt försökte han räta ut frågetecknen runt 
funktionshindret. Alla lyssnade andäktigt. Här var 
det någon som kunde förklara och som också kun-
de göra det så att alla begrep. Och det var inte så 
konstigt. Lars Kebbon är kanske den forskare som 
betytt mest för att få fart på forskningen om detta 
funktionshinder.

Det är inte dumt att ha tillgång till kunskap när 
man ska förändra världen. Lars Kebbon, docent i 
Uppsala, var en av dem som hjälpte till att öka vår 
kunskap om utvecklingsstörning.

Redan på 70-talet doktorerade han på en avhand-
ling i psykologi om utvecklingsstörda personer. Han 
startade ”MR-gruppen” (MR för mental retarda-
tion) som kom att bli en spjutspets för forskningen 
om utvecklingsstörda. Den fick en socialpsykolo-

gisk inriktning. Lars Kebbon genomförde en stu-
die av patienter på specialsjukhuset i Salberga, som 
gav näring åt kritiken av stora, slutna institutioner. 
Den  efterföljdes av en lång rad utvärderingar av de 
alternativ till sluten institutionsomsorg som växte 
fram på 1970-talet. 

Idag forskas det mer än någonsin om funktions-
hindrades livsvillkor. Och forskare brukar som be-
kant gärna bråka med varandra. Men Lars Kebbon 
såg till att de höll sams och berikade varandras 
forskning med sina olika perspektiv. En samlande 
faktor är Centrum för handikappforskning, som 
inrättades 1987 på initiativ av Lars. Han tog också 
initiativet till vad som idag är ett nordiskt nätverk 
för handikappforskare. 

Lars Kebbon har inspirerat många och han har 
handlett ett stort antal forskare inom området ut-
vecklingsstörning. Han var också sakkunnig i ett 
antal statliga utredningar om handikappforskning 
och i Socialstyrelsens vetenskapliga råd i frågor om 
utvecklingsstörning. 

Bengt Nirje, Lars Kebbon och Lennart Wessman – tre visa män har lämnat oss

”S kövdekonferensen 1968 blev det stora genom-
brottet. För första gången i världshistorien 
samlades utvecklingsstörda själva och sa hur 

man ville ha det. De som deltog jobbade i tre dagar. De 
valde sin egen styrelse och många hade tårar i ögonen 
efteråt. Men från FUB kom det också många protester: 
’De bara säger som Bengt Nirje säger åt dem att göra’, 
sa man.

Jag svarade att ingen människa äger rätt att utöva 
makt över någon annan människa. Föräldrarna har inte 
rätt att bestämma fullt ut över sina barn. Och de har 
definitivt inte rätt att styra över andras barn. 

Många sa att de utvecklingsstörda var som barn eller 
ungdomar. Att det kanske var bra ur pedagogisk synvin-
kel att utvecklingsstörda hade en egen styrelse eller att det 
var nyttig terapi för dem.

”De är inga barn eller ungdomar. De är vuxna människor som uttrycker faktiska erfarenheter”

”Samlad forskning
 krävs för reformarbetet”

Lars Kebbon

Men jag sa att det är mer än pedagogik och mer än 
terapi och de är inga barn eller ungdomar. De är vuxna 
människor som uttrycker sina faktiska erfarenheter. Det är 
det det handlar om.”

Den som berättar är Bengt Nirje. Han hade, efter 
universitetsstudier i en rad olika ämnen, börjat som 
ombudsman i FUB 1961. Då hände det saker! Så 
revolutionerande var Nirjes tankar om makt och 
inflytande för vuxna personer med utvecklingsstör-
ning att han såg sig tvungen att sluta som ombuds-
man 1970. Han flyttade till Kanada där han pla-
nerade omsorgerna i Ontario några år innan han 
återvände som vårdchef i Uppsala 1978. 

När Bengt Nirje började som ombudsman på 
FUB bodde de flesta personer med utvecklingsstör-
ning, barn som vuxna, på vårdhem. Men alternativ 

Den tröstlösa vandringen längs torftiga vårdhemskorridorer var i huvudsak den omsorg som 
erbjöds personer med utvecklingsstörning för 50 år sedan. Sedan dess har det hänt en del och 
det är lätt att förledas till att tro att allt liksom bara skedde i takt med tidens gång. Så var det 
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Bengt Nirje, Lars Kebbon och Lennart Wessman – tre visa män har lämnat oss

på förhand dömda till ett liv i total sysslolöshet, utan 
varken skola eller annan stimulering. Det gillade 
inte Lennart Wessman. När han blev sakkunnig i 
den kommitté som skulle arbeta fram en ny om-
sorgslag så var detta något som han tänkte ändra 
på. Och han lyckades! De s.k. obildbara barnen fick 
rätt till till undervisning i den nya träningsskolan 
när omsorgslagen kom 1968. Redan några måna-
der efter det lagen trätt ikraft kunde över två tusen 
av de svårast funktionshindrade barnen börja gå i 
skola. I den nya omsorgslagen lyckades han också 
lägga fast inriktningen på särskolklasser integrera-
de i grundskolan och små integrerade elevhem för 
de barn som inte kunde bo hemma.

Att förmå särskolan att ändra inriktning krävde 
organisatorisk skicklighet och auktoritet. Det hade 
Lennart Wessman. Ända fram till pensioneringen 
1984 jobbade han med att utveckla undervisningen 
av utvecklingsstörda barn och ungdomar. Under 
mer än tjugo år var han redaktör för den Nordiska 
tidskriften Psykisk Utvecklingshämning. 

”De är inga barn eller ungdomar. De är vuxna människor som uttrycker faktiska erfarenheter”

”Ingen är obildbar!”

Bengt Nirje

Lennart Wessman

P å 50-talet var risken stor att ett barn med 
utvecklingsstörning hänvisades till ett inter-
nat, ofta långt från mamma och pappa, när 

det nådde skolåldern. I nästan varje län fanns dom 
där förskräckliga anstalterna för barn som kalla-
des särskolehem. Och så fanns särskolinspektören 
Lennart Wessman. Han hade tillträtt 1958 på Skol-
överstyrelsen efter att först ha arbetat som hjälp-
klasslärare i Norrköping och lärare vid seminariet 
i Linköping. 

Lennart Wessman var övertygad om att barnen 
borde gå i skola hemmavid. Han hade själv under 
sina år i Norrköping följt externatet där – Sveriges 
äldsta från 1905. 1954 hade vi fått ”Lag om undervis-
ning och vård av psykiskt efterblivna” med ordentliga 
statsbidrag för undervisningen. Guldåren för soci-
ala och pedagogiska reformer började så sakteliga 
rulla igång.

Det fanns vid 50-talets slut skolhem med totalt 
ca 3 000 platser. De flesta var nedslitna och till en 
början lade landstinget det mesta krutet på att byg-
ga nya. Lennart Wessman försökte varna de lands-
ting som byggde nytt, att byggnaderna snart skulle 
stå tomma. Och trots protester så fick han rätt. 

Lennart Wessman lotsade med fast hand utveck-
lingen över till särskolklasser. Från bara 1 000 plat-
ser i särskoleklasser 1955, steg antalet till över 6 000 
år 1970. Han for, ibland tillsammans med Karl Gru-
newald från Socialstyrelsen, på inspektioner över 
hela landet. Det var ett effektivt sätt att driva på 
utvecklingen. Men man behövde vara stark och 
trygg när man stötte på motstånd från lokala och 
centrala byråkrater och politiker. Det var Lennart 
Wessman. 

Barn som hade en grav utvecklingsstörning 
kallades vid den här tiden för "obildbara". De var 

hade börjat utvecklas. Utvecklingsstörda borde få 
leva normala liv i samhället, sa man. En president-
kommitté från USA bad Bengt Nirje att skriva om 
dessa alternativ i ett av deras betänkande som publi-
cerades 1969. Det blev en ingående och ”vattentät” 
beskrivning av ”normaliseringsprincipen” och den 
citeras än idag. Betänkandet spreds i hundratusen-
tals exemplar över hela USA (och delvis även Ka-
nada) och den skandinaviska normaliseringsprin-
cipen blev det centrala temat i alla diskussioner om 
hur omsorgerna borde utvecklas i USA. Olika för-
fattare publicerade ett flertal böcker i ämnet och 
Bengt fördjupade principen i en rad vetenskapliga 
artiklar. Han blev en eftertraktad föredragshållare 
världen över och utnämndes till hedersdoktor i 
både Schweiz och Japan. På Studentlitteratur publi-

cerade han boken ”Nor-
maliseringsprincipen” för 
bara tre år sedan.

Bengt var oförtröttlig 
i sin kamp för intellek-
tuellt funktionshindra-
des lika värde. Han sa: 
Jag har gång på gång 
erfarit att utvecklings-
störda lidit vida mer av 
andras dumhet – än av 
sin egen.

inte. Det krävdes inte minst att ett antal smarta, driftiga och visionära personer ägnade all sin 
kraft åt att få utvecklingen att ta det revolutionära kliv som den gjorde under 1900-talets senare 
del. Tre av dessa kämpar, Bengt Nirje, Lennart Wessman och Lars Kebbon har dött i år. 
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hur ska det se ut i gruppbostaden?O m och om igen kommer frågan upp vilken kompetens personal i gruppbo-

städer behöver. Många kommuner ställer krav på Omvårdnadsprogrammet 

för personalen. Vad har de studerande på Omvårdnadsprogrammet då med 

sig från sin utbildning? Det ser mycket olika ut beroende vilken inriktning den stude-

rande läst och vilket intresse och vilken kompetens lärarna har för de olika inriktning-

arna. Förhoppningen att få in mer högskoleutbildad personal på gruppbostäderna 

fi nns men många högskoleutbildade går till arbetsledande tjänster  
En fråga är ”vad har personalen på gruppbostaden för yrkestitel”?, vad jag förstår ser 

det mycket olika ut i landet. Vårdare, boendestödjare, habiliteringspersonal och om-

sorgspedagog är några exempel. Kanske vi bör enas om en titel?
I LSS står att det ska fi nnas den personal som krävs och givetvis ser det olika ut på olika 

gruppbostäder. Personalen har en skyldighet att bedriva omvårdnad men också ge stöd 

och service till hyresgästerna. Vi ska inte göra åt utan tillsammans med. 
I vissa fall innebär tillsammans med för hyresgästen att man är i lägenheten och kanske 

endast håller i en dammtrasa för att vara delaktig i städningen av den egna bostaden. 

För andra behövs mer begåvningshjälpmedel för att klara av att exempelvis sortera sin 

tvätt och lägga i tvättmaskinen. Att öka sin självständighet innebär att självkänslan ökar 

och livskvalitén blir högre
Fritiden är också en del som har blivit eftersatt. Kommunens utbud har många olika 

aktiviteter, som kan passa personer med utvecklingsstörning. Det är personalen som ska 

presentera vad som fi nns och att det ska vara individuellt anpassad. Att bara se på TV ger 

ingen berikande fritid.
Jag ser också att fl er och fl er kommer in och arbetar utan någon utbildning. Många går 

på vikariat och får ihop LAS dagar som räcker till en tillsvidareanställning. 
Erfarenhet är bra men det räcker inte. Det behövs både teori och erfarenhet för att 

klara det här arbetet eftersom man som personal har ett mycket stort infl ytande och 

arbetar med personer i beroendeställning. Lagen är tydlig med stöd och service men 

hur ska personalen kunna ge stöd om de inte har kunskap om vad en person med 

utvecklingsstörning förstår och hur han/hon uppfattar sin omgivning?
Min fråga är VAD TYCKER DU ATT PERSONALEN BÖR HA FÖR KUNSKAPER FÖR 

ATT KLARA SITT ARBETE?Svara gärna för att få igång en diskussion!Brittmarie Fagerlund, vårdlärare, verksamhetschef, Uddevalla.

bm.fagerlund@telia.com
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INTRA nr 3/06 kommer ut i oktober.

Du som vill prenumerera på INTRA: Betala  245 kr 
på postgiro 636 55 62-5 eller bankgiro 5308-1485. 

Glöm inte att skriva din fullständiga adress. 
Då får du fyra nummer av INTRA framöver. 

Du kan också beställa prenumeration 
på fax: 08-97 11 04 eller e-post: intra@swipnet.se

i

K ulturcentrum Skåne är 
ett utåtriktat regionalt 

centrum för musik, teater och 
konst som riktar sig till barn, 
ungdomar och vuxna med ut-
vecklingsstörning. Man bedri-
ver en 3-årig eftergymnasial 
grundutbildning i musik, teater 
och bild som riktar sig till stu-
denter med lindrig utvecklings-
störning. Kulturcentrum Skåne 

K arl Persson är en lovande 
ung konstnär som går sitt 

andra år på Kulturcentrum 
Skåne.

I september har han sin 
andra separatutställning på 
Konstfrämjandets Galleri i 
Malmö. Framsidan föreställer 
Mozarts "petit clavier".

Kulturcentrum i Skåne

har 14 elever på utbildningen och 8 f d elever  
har sin dagliga verksamhet där. De arbetar med  
konstnärligt arbete på heltid.

Verksamheten genomsyras av praktiskt arbete 
där anknytning till forskning utgör en avgö-
rande del av Kulturcentrum Skånes utveckling. 
Man arbetar aktivt med attitydpåverkan och 
inkludering. Studenterna förbereds att bli sina 
egna ambassadörer med kulturen som redskap.

Målet är att skapa en verksamhet som vilar på 
bred kulturell och konstnärlig bas där musik, 
drama/teater, bild och multimediaingår. Syftet 
är att stärka den funktionshindrades kreativa 
och konstnärliga utveckling. Ambitionen är att 
involvera kommunal förvaltning och kultursek-
torn med sina kulturinstitutioner i ett samarbete 
kring den funktionshindrades arbetssituation.

 Hemsida:www.kulturcentrumskane.com
E-post: kulturcentrum.skane@telia.com
Tel: 046-32 08 62

Mozart och Violin av Karl Persson.

Omslagets konstnär
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