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UPPROP!
Detta är ett nödrop!  Vi ser att kommunerna och landstingen nu drar åt svång-remmen kring något av det viktigaste som finns för per-soner med funktionsnedsättning. Jag talar om rätten till fritid, kultur och rekreation. Ett område där personer med funktionsnedsättning fortfarande kan göra egna val efter egna förutsättningar och önskemål. Jag tycker vi har kommit ganska långt i landet på vägen mot tillgänglighet, integrering och till och med ibland inkludering. 

Har precis fått information att man varslat en kollega i Sandviken. Han har arbetat 19 år  som fritidskonsulent. Kommunen tänker lägga ner all fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning. 
I Kalmar läns landsting har man de senaste åren tagit bort 5-6 tjänster och snart även de sista två. Kommunerna i Kalmar län tar minimalt ansvar för fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning. 
I Kronoberg har vi motsatt förhållande. Där tar alla kommuner, utom någon mindre, ansvar för fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning. Det finns även två fritidskonsulenter på Habiliteringen i Landstinget Kronoberg. 
Förhållandena för personer med funktionsnedsättning är alltså väldigt olika beroende på var man bor. 

Min farhåga är att varslen kommer att öka. Detta drabbar främst personerna med funktionsnedsätt-ning eftersom den organiserade fritiden försvinner. Vi behöver agera mera. FOMS försöker påverka genom skrivelser till kommunerna och landstingen men de kör oftast bara på. Senast var det en så stor kommun som Jönköping som tog bort sin fritidssamordnartjänst. Detta är illa, mycket illa.
Nu måste vi göra något!
Protestera mot nedrustningen av rätten till en bra fritid för personer med funktionsnedsättning!
Niclas Eriksson
ordförande i FOMS

FOMS är en rikstäckande yrkes- och intresseförening som har till syfte att stödja tjänstemän och andra med intresse för fritids-, rekreations- och kulturfrågor för personer med funktionsnedsätt-ning.  www.foms.se
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Vad är utvecklingsstörning?
Vad menar vi egentligen när vi pratar om utvecklingsstörning. 
Patrik Arvidsson reder ut begreppen.

Sid   6

20 år i en gruppbostads liv
Hans Hallerfors återvänder till den gruppbostad han var med 
och startade 1989.
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Omslagets konstnär    Sid    35
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Ut i världen!
På Lindeparkens 
särgymnasium får 
eleverna komma ut 
och upptäcka sin 
plats i världen.

Istället för tester
En god pedagog kan upprätta den studerandes tillit till sin 
egen förmåga, skriver Lisbeth Ohlsson.

Sid 10

Sid 20

 Sid   4

Blir det bättre med fler män i vården?
Lotta Löfgren-Mårtensson har läst en bok om genus och om-
sorg.

Sid 12

En bok som borde läsas av alla!
Lena Söderman skriver om Karl Grunewalds nya bok

Sid 14

30-talet var ett mörkt årtionde
Karl Grunewald skriver om anstaltsvården på 30-talet.

Sid 18

Att förneka det man ser och känner
Bo Kahnberg skriver om vår ovilja att erkänna att vi kanske 
inte alltid är så goda när vi ger stöd till vårdtagare.

Sid 24

Utvecklingsstörning och psykisk ohälsa
Enligt en nyutkommen rapport finns det stora brister i stödet 
till personer med utvecklingsstörning och psykisk ohälsa.

Sid 30
Bildskapande 
Helena Petersson, en av initiativtagarna till atelje Inuti, berät-
tar om bildskapande för personer med utvecklingsstörning i 
ett internationellt perspektiv. Sid 34
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Utvecklingsstörning kan liknas vid en oba-
lans där de egna förmågorna befinner sig i 
ena vågskålen, medan omgivningens krav 
och förväntningar befinner sig i den andra. 
Om omgivningens krav är för tunga kommer 
vågskålen att väga över. Vardagen hamnar i 
obalans. 

O m en person återkommande möter situatio-
ner där den egna kapaciteten är otillräcklig 
och om personen inte förmår ändra på kra-

ven och förväntningarna, kommer han eller hon så 
småningom att må dåligt både psykiskt och fysiskt.

  Det är inte säkert att personen själv upplever en 
oförmåga, utan det kan vara andra som tycker att per-
sonen lär sig långsamt, tänker sakta, behöver hjälp 
med ”enkla” sysslor, inte klarar sig själv eller inte 
förstår det subtila sociala spelet. Vill man verkligen 
hjälpa en person i vardagen är det mycket viktigt att 
känna till hans/hennes egen upplevelse av sitt funk-
tionshinder.

Diagnosen utvecklingsstörning
Om samhället bedömer att ”vardagsobalansen” 
främst beror på att personen har tydliga svårigheter 
av intellektuell karaktär kan personen få diagnosen 
utvecklingsstörning. Men om obalansen beror på nå-
got annat är personen inte utvecklingsstörd, även om 
han/hon behöver hjälp. 

  Det kan inte nog framhållas att personer med 
utvecklingsstörning inte är någon homogen grupp 
utan i första hand unika individer. Det gemensamma 
är att det finns en individuell sårbarhet, en indivi-
duell nedsättning, som i ett visst sammanhang leder 
till problem. Problemen innebär främst att man har 
svårt att lära sig att fungera i den praktiska och so-
ciala vardagen. Den individuella sårbarheten är alltid 
kombinerad med svårigheter att klara av krav från 
den omgivande miljön. Individens egen upplevelse 
av sin vardag, den upplevda vardagsbalansen, är där-
för den enskilt viktigaste aspekten att ta hänsyn till  
vid habilitering och annat stöd.

Utvecklingsstörning:

en obalans i vardagen
Av Patrik Arvidsson

Ingen medicinsk åkomma
Utvecklingsstörning är en funktionsdiagnos som krä-
ver att ett antal kriterier skall vara uppfyllda. Diagno-
sen kräver inte några biologiska fynd, såsom kromo-
somförändringar eller hjärnskada, och är således ing-
en medicinsk åkomma eller sjukdom, inte heller en 
psykisk sjukdom. Utvecklingsstörning är heller ingen 
egenskap, som att ha blå ögon eller dåligt hjärta. Ut-
vecklingsstörning kan snarare sägas vara ett tillstånd.

Diagnosen utvecklingsstörning kräver nedsättning-
ar i både intelligens (egentligen en intelligenskvot 
under 70 – vilket teoretiskt sett 2 % av befolkningen 
har) och adaptiva förmågor (förmåga att anpassa sig 
till vardagliga situationer). Nedsättningarna skall ha 
funnits redan under barndomen. 

Att kunna anpassa sig till omgivningens krav
Intelligensen mätt med ett intelligenstest har ett lågt 
samband med hur individen fungerar i sin vardag, 
speciellt lågt är detta samband för individer med 
lindrig utvecklingsstörning. Därför är det särskilt vik-
tigast att fokusera på de adaptiva förmågorna. De kan 
beskrivas som förmågan att kunna anpassa sig till om-
givningens åldersanpassade krav tankemässigt, praktiskt 
och socialt. 

Begreppsliga förmågor
Tankemässiga förmågor kallas också begreppsliga 
förmågor. Med det menas förmåga att lära sig saker, 
att kunna läsa och skriva, att kunna uttrycka sig och 
att förstå begrepp som pengar och tid. Nedsättningar 
i begreppsliga förmågor kan leda till att man missar 
information som kan vara viktig i vardagen. Det blir 
obalans i vad man behöver veta och vilken informa-
tion man har tillgång till. Obalansen kan uppstå om 
man t.ex. inte vet vad klockan är, inte förstår en in-
struktion, inte kan läsa eller inte förstår en text. 

Praktiska förmågor
Praktiska förmågor är t.ex. att äta, klä sig, förflytta 
sig, sköta hygienen, laga mat, hantera pengar och 
ta hand om ett hushåll. Det handlar om att tillämpa 
inlärd kunskap snarare är att tillägna sig ny. Nedsätt-
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Utvecklingsstörning:

en obalans i vardagen

ningar i praktiska förmågor leder ofta till att man 
blir mer beroende av andra för att kunna fungera 
i vardagen, vilket gör personen mindre självständig. 
Individen får sämre möjlighet att påverka sitt liv. Det 
blir obalans mellan den hjälp någon tycker är okej att 
ta emot och den hjälp som faktiskt behövs.

Sociala förmågor
Sociala förmågor är till exempel samspelsförmåga, 
turtagning, att kunna ta ansvar och följa regler, att 
kunna bedöma andra människors avsikter och att 
kunna sätta sig in i andras perspektiv. Nedsättningar 
i sociala förmågor kan leda till ett begränsat socialt 
nätverk. Individen blir lätt socialt sårbar och obalan-
sen ökar risken att bli utnyttjad, till exempel ekono-
miskt eller sexuellt.

Räcker inte till
Den adaptiva förmågan (förmågan till anpassning) är 
känslig för vilket stöd man får, medan intelligenskvo-
ten, teoretiskt sett, är konstant. Att antalen inskriv-
ningar i särskolan ökade under början av 1990-talet 
hade bl. a. att göra med att en del barns adaptiva 
förmågor inte längre räckte till, när antalet vuxna i 
förhållande till antalet barn i skolan minskade dras-
tiskt. Det var alltså inte barnens intelligenskvot som 
plötsligt började sjunka. 

  Bristande begreppslig och praktisk förmåga går att 
kompensera med stöd eller hjälpmedel, medan det 
inte alls är lika lätt att ge stöd för en bristande social 
förmåga. Ofta är den sociala sårbarheten förknippad 
med ett stort lidande, både för individen och för an-
höriga. Det behövs idag bättre metoder för att hjälpa 
personer med utvecklingsstörning att utvecklas soci-
alt.

Sårbarhet
Individens ”faktiska” funktion varierar stort från si-
tuation till situation; i hemmiljön, i skolan, på arbe-
tet, på fritiden osv. Även individens egen upplevelse 
av sitt funktionshinder (upplevd obalans) varierar. 
Därför bör de individuella nedsättningarna betraktas 

som en sårbarhet som i en viss omgivning kan resul-
tera i ett nedsatt fungerande och behov av insatser. 

Bra innehåll i stödet
När man utreder om en individ har utvecklingsstör-
ning eller inte kan syftet vara att ta reda på om per-
sonen har rätt att gå i särskola eller har rätt till LSS. 
Men syftet bör också vara att ta reda på vilken sorts 
hjälp (till exempel i boendet eller på skolan), som är 
allra bäst för just den enskilda individen. Då krävs en 
bredare kartläggning än vid enbart diagnostisering. 
Man behöver ta reda på mycket om individens egen 
upplevelse av sin vardag, om sitt fungerande och om 
vad som underlättar och hindrar delaktighet. 

  Att ge någon stöd i vardagen är att hjälpa någon 
att få balans på tillvaron, mellan de egna förmågorna 
och kraven från omgivningen. Detta underlättas om 
man har kunskap om vad individen bedömer som 
viktiga livsområden och inom vilka områden indivi-
den upplever problemen som störst. 

  Åtgärder som syftar till att stärka det som redan 
fungerar i vardagen är oftast mer framgångsrika på 
lång sikt än att åtgärda olika brister. Därför behövs 
kunskap om vilka livsområden som individen upple-
ver fungerar. Inom dessa livsområden finns ledtrådar 
till hur man kan ge stöd på ett sätt som balanserar 
de delar av vardagen som är i obalans. Till exempel 
utvecklas nog en socialt stark person bäst även tan-
kemässigt i kontakt med andra människor. Däremot 
kanske en tekniskt duktig och ”prylintresserad” per-
son, som lätt kan lära sig en handdator, utvecklas bäst 
även socialt, med stöd av sitt hjälpmedel. 

Lättare att komma i balans
Om man får använda det man är bra på i flera viktiga 
livssammanhang, om man får utveckla sina styrkor så 
att omgivningen blir lättare att hantera, om man får 

Patrik Arvidsson är 
psykolog och doktorand i 
medicinsk handikappve-
tenskap vid IHV (Institu-
tet för handikappveten-
skap) på Örebro och Lin-
köpings Universitet och 
har en deltidsanställning 
vid Hälsohögsskolan i 
Jönköping där han tillhör 
forskargruppen CHILD 
(Child, Health, Inter-
vention, Learning and 
Disability).

göra mer av sådant man 
tycker är roligt och viktigt, 
om man får göra mer av 
sådant som får en att må 
bra och om man får stöd 
och hjälp att hantera de 
krav och förväntningar 
som finns och som man 
inte klarar av att begränsa 
på egen hand, så kommer 
vardagen lättare att kom-
ma i balans. Detta gäller 
oavsett om man råkar ha 
en utvecklingsstörning el-
ler inte. Men om man har 
utvecklingsstörning har 
man laglig rätt att få hjälp 
med att få balans på sin 
vardag.
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20 ÅR
D en första jag träffar är Ingmarie Sjöberg. 

Hon börjar närma sig pensionsåldern, men 
då, för 20 år sedan, var hon en av dem som 

flyttade in i den nyöppnade gruppbostaden. Vi sitter 
och pratar i väntan på att hennes buss ska komma.  
Hon känner igen mig direkt och först pratar vi lite 
om hur det var då när hon flyttade in. Vi skrattar 
lite men sedan blir hon allvarlig och berättar att två 
av hennes grannar i gruppbostaden har dött och att 
hon sover dåligt om nätterna. 

Årets gruppbostad
Jag går ner till plan 1 i flerfamiljshuset där den andra 
enheten ”1:an” ligger. Noterar att det sitter ett an-
slag på alla lägenhetsdörrar att Carema har en rökfri 
miljö. Det ser lite konstigt ut. 

Det första som möter mig när jag kommer in i 
korridoren som leder till service och expedition är 
ett stort anslag att gruppbostaden har fått 10 000 av 
Carema.

Vad händer i en gruppbostads liv? 1989 fick jag ansvaret att 
öppna en gruppbostad utanför Stockholm. Nu, 20 år senare, åter-
vänder jag, nyfiken på hur allt har blivit.

– Vi utsågs till årets gruppbostad i Carema förra 
året, berättar gruppledare Ann-Kristine Fridh-Ren-
ström stolt.

Vid kaffebordet väntar också Marianne Westerlund 
och Alicia Jorquere som båda har jobbat där sen star-
ten. Det blir ett kärt återseende.

Fick en dålig start
Så vad har hänt under alla de här åren? Först pratar 
vi om sorgebarnet: 3:an. Det var en fristående grupp-
bostad som startats redan 1986 och som kopplades 
till den nya gruppbostaden. Dålig arbetsledning och 
dåliga värderingar hade satt sig i väggarna redan från 
början. Jag minns oändliga möten, förhandlingar, 
omplaceringar, handledning och försök till nystart 
som inte ledde någon vart. De åtta vuxna personer 
som då bodde i och utanför gruppbostaden (i s k 
satellitlägenheter) fick inget respektfullt stöd. Och 
så hade det fortsatt långt efter att jag slutat. Till slut 
lades den gruppbostaden ner och omvandlades till 
ett HVB-hem.

Av Hans Hallerfors

”Även om vi inte vinner så är vi och våra boende ett gäng 
vinnare i sig, som har varandra och får uppbackning av alla 
våra ledstjärnor med Carema i spetsen”, skrev gruppchef Anki 
Renström som motivering till varför gruppbostaden borde utses 
till årets gruppbostad i Carema-koncernen. Och man vann.

Ingmarie Sjöberg sitter och väntar i sin lägenhet. Hon har bott 
nöästan 20 år i Örbrinkens gruppbostad.

i en gruppbostads liv
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Halverad personalstyrka
Man har döpt om de två andra enheterna, från ett 
gruppbostadsnamn till gatuadressen. Och det är na-
turligtvis riktigt. Man bor ju inte på en institution 
utan på en gatuadress som alla andra! 

Det första som hände efter att jag lämnat gruppbo-
staden 1993 var att den byggdes om. Servicelägenhe-
tens kök och en expedition omvandlades till en ny 
mycket avlång lägenhet på båda enheterna. Därmed 
blev det fem lägenheter på vardera våningsplanet. Se-
dan har 3 lägenheter utanför gruppbostaden kopp-
lats till 1:an. Där bor personer som inte behövde lika 
mycket personalstöd. Från att ha varit 8 personer som 
fick stöd och service på de två enheterna är det idag 
13.

Samtidigt har antalet anställda successivt skurits 
ner med 30 %. Från en personalstat 1989 på 18,8 
tjänster till 12,6 idag. Framför allt har heltidstjäns-
terna omvandlats till deltider.

Dåligt stöd från kommunen
– Vi hade en jobbig tid på slutet av 90-talet berättar 
Marianne och Alicia. Många boende mådde dåligt 
och många i personalstyrkan slutade. Då var det 
trist att jobba här. Vi fick ett dåligt stöd från kom-
munen. 

– När vi bad om hjälp sa kommunen bara att det 
där är erat uppdrag att  lösa, berättar Alicia.

2002 lades gruppbostaden ut på entreprenad 
och Orkidén/Carema tog över. Entreprenaden 
innebär att Carema får pengar av Huddinge 
kommun för att driva verksamheten, medan loka-
lerna fortfarande ägs av kommunen.

– Det blev väldigt oroligt, säger Alicia. En del ville 
inte följa med över till Carema. 

– Jag gick över till nattjänst, säger Marianne sam-
manbitet.

Men ingen av dem tycker att det blivit sämre sedan 
Carema tog över.

– Vi kände aldrig att vi hade något stöd från kom-
munen, säger Ann-Kristine. Även om vi är lite per-
sonal idag så får vi ett helt annat stöd från Carema. 
De har bra internutbildningar, vi får julklappar och 
julmiddag och nu i vår ska vi få komma iväg en dag på 
en träff. Det är kortare beslutsvägar och man känner 
sig mer uppskattad som personal.

– Idag har vi det bra här, säger Alicia.

Fyra bor kvar
Fyra av de åtta som flyttade in för 20 år sedan bor kvar 
än idag. Till skillnad från tidigare så äter alla inne i lä-
genheterna, utom till helgen då man ibland äter till-
sammans i servicen. Fortfarande bor både personer 
med grav utvecklingsstörning och flerhandikapp och 
personer med lindrig utvecklingsstörning, på samma 
enhet. Det där skapade förr stora identitetsproblem 
för dem som hade en lindrig utvecklingsstörning, 
men idag verkar inte det vara något problem som 
man märker av. 

Den ena enheten, 2:an, startades med målsätt-
ningen att där skulle det bo personer med lindrig 
utvecklingsstörning och psykiska problem. Det gör 
det fortfarande. När jag senare på dagen pratar med 

1991 kom det första numret av Intra ut. Då hade jag arbetat 
två år med en nystartad gruppbostad. Båda processerna hade 
varit spännande och omtumlande. 
I premiärnumret av Intra gjorde jag en tillbakablick till grupp-
bostadens start.

Marianne Westerlund och Alicia Jorquere har arbetat på gruppbo-
staden i många år. De har följt med i medgångar och motgångar 
och stått för kontinuiteten och tryggheten för dem som bor där. I 
bakgrunden: gruppledare Ann-Kristine Fridh-Renström.
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Era Jonsson förstår jag att det fortfarande kan vara 
ganska tufft att jobba och leva där.

– Ibland, när en av de boende blir arg måste vi låsa 
till servicen så att han inte förstör allt här, berättar 
hon.

Stark sammanhållning
Hur klarar man då av att jobba med samma typ av 
problem som tidigare, men med fler boende och 
minskad personalstyrka?

– Vi har en stark sammanhållning bland persona-
len här,  säger Era.

Jag förstår också att mycket handlar om att hålla 
stenhårt på strukturerna.

– De måste hjälpa till, säger Era. Om NN hjälper till 
kan hon få lite godis. Det är bättre att hon hjälper till 
än att hon sitter och gör ingenting. Och det ska vara 
rent och fint här. Vi är bara två som jobbar här och 
då behövs det att vi håller på rutinerna och att all per-
sonal gör det dom ska och sköter sina städuppgifter. 

Hur går det då med fritidsaktiviteter när man bara 
är två i tjänst på kvällen? Era verkar inte förstå vad 
jag menar. 

– Vi följer såklart med dem och handlar ibland. 
Något biobesök, restaurangbesök eller liknande 

har man inte möjlighet att genomföra eftersom man 
behöver vara två personal på enheten.

– Vi är som en familj här, berättar Era, som också 
har en ekonomutbildning och arbetar som god man 
för 27 personer från olika kommuner.

– Men jag har minskat på det, förut var jag god man 
åt 40 personer.

vänskap

Trivs i lägenheten
På vägen ut träffar jag Maria Johansson som bott i 
gruppbostaden i två år. Hon visar mig ett fotoalbum 
fullt med vykort från olika platser i världen. Hon sä-
ger att hon brukar gå till Södermalmskyrkan, där hon 
trivs. Och i gruppbostaden trivs hon också.

– Här finns allt i närheten, säger hon glatt.

På tunnelbanan hem funderar jag. Man måste res-
pektera Marianne och Alicia som jobbat och slitit 
under alla dessa år. Båda har också bevarat sin med-
mänsklighet och sitt varma engagemang, därom är 
jag övertygad. Man förstår att det bitvis varit både 
kämpigt och tungt, att förändringar, omorganisatio-
ner och nedskärningar haft sitt pris. Men som perso-
nal har man inte så mycket val – man måste göra det 
bästa av situationen. 

På många sätt är nog de förändringar som präglat 
verksamheten i den här gruppbostaden en avspeg-
ling av förändringarna i samhället i stort.

Orkidén/Carema 
driver över 200 LSS-verksamheter

Orkidén är det bolag i Caremakoncernen som organi-
serar LSS-verksamhet. Bolaget har varit mycket fram-
gångsrikt vid upphandlingar och driver idag närmare 
200 verksamheter i över 40 kommuner inom LSS-
området. Huvudsakligen är det gruppbostäder, dagliga 
verksamheter och korttidshem. Raija Honkanen är sek-
torschef för Orkidén:
   – Vi har vunnit otroligt många uppdrag under senaste 
tiden, säger hon stolt. Bäst har det gått i Stockholm stad 
där vi tagit över mer än  30 verksamheter. Sammanlagt, 
i hela landet, har vi cirka 1 200 fast anställda personal 
inom LSS- verksamheterna. 
   Enligt Raija Honkanen brukar merparten av persona-
len följa med vid ett övertagande. 
   – Vi satsar mycket på kompetensutveckling och in-
ternutbildning, säger hon. Vi har olika kompetenstrap-
por och vi försöker se till så att alla har utbildning.
   Enligt Raija Honkanen har troligen ca hälften av den 
fast anställda personalen inom LSS-verksamheten 
grundutbildning för sitt arbete.
   Orkidén omsätter ca 600 milj kr/år på LSS-området 
och ägs av Carema som har ett brittiskt fondbolag, Y3, 
som huvudägare. En av de största enskilda ägarna är 
Singaporeanska staten som äger 12 %.

Maria Johansson har bott i Örbrinkens gruppbostad i två år.  
Hon trivs bra, säger hon.

– Vi har en stark sammanhållning, berättar Era Jonsson som är 
vårdare på Örbrinkens gruppbostad.

Anslag på kylskå-
pet i gemensamhets-
utrymmet.
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Kärlek 

D et finns flera lättlästa böck-
er som handlar om perso-
ner med lindrig utveck-

lingsstrning och deras vardag, utan 
att dessa personer pekas ut som 
särskilt speciella eller annorlunda. 
 Istället tas situationer i livet upp på 
ett självklart vis, ur huvudpersoner-
nas synvinkel. Förklaringar behövs 
inte, det är lika naturligt att det 
finns personal som att det finns till 
exempel föräldrar.

Att både föräldrar och personal 
vill bestämma och styra fast man är 
vuxen, även det är en del av varda-
gen som man får hantera på bästa 
sätt. Det annorlunda blir norm i 
dessa berättelser, och det är lätt för 
läsaren att identifiera sig och sym-
patisera med personerna i dem.

Kattvinter
Ett bra exempel på en sådan bok är 
”Kattvinter” av Cecilia Borgkvist och 
Elisabet Franzén. Det är en berät-
telse om kärlek och vänskap men 
också om att vara vuxen, ta ansvar 
och lära sig respektera varandra.

Historien börjar som ett triang-
eldrama. Björn och Natalie är ett 
kärlekspar, men så tar det slut och 
Natalie blir tillsammans med deras 
gemensamma kompis Filip. De ar-
betar och går på dramakurs tillsam-
mans alla tre, så de ses varje dag. Det 
blir förstås spänningar mellan dem, 
det är inte lätt att hålla vänskapen 
vid liv när svartsjukan sätter in. Fi-
lip misstänker att Natalie och Björn 
går bakom ryggen på honom, fast 
egentligen är de ju bara vänner. Ska 
inte Natalie få träffa Björn ensam, 
eller borde Filip göra slut istället? 
Hur vill de ha det egentligen?

Filip och Natalie får ta hjälp av 
boendepersonalen för att reda ut 
hur de ska förhålla sig till Björn 
och hur deras relation ska fungera. 
Ännu mer komplicerat blir det när 
Filip tar hand om en kattunge och 
ägnar mer och mer tid åt den. Nu 
är det Natalie som blir svartsjuk och 
känner sig utanför. Det var inte så 
hon tänkt att det skulle bli när de 
gemensamt tog strid för att få be-
hålla katten. Det är nämligen så att 

Ett tips!
Vill du läsa fler boktips av 
Maria Normark? Beställ häftet Lust 
att läsa. Pris 50 kr (inklusive moms 
och porto). Beställ på tel 08-647 87 90, 
fax 08-97 11 04, eller e-post: 
intra@swipnet.se

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

Böckerna: 

M
A
R
I

A
S

BOKTIPS

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

Nio dagar i Maddes 
llv. Av Maria Küchen. 
Bild Lena Sjöberg. 
2009. 110 sidor. 
Pris 170 kr.

Kattvinter. Av Cecilia 
Borgkvist och Elisabet 
Fransén. Bild Lena Sjö-
berg. 2008. 104 sidor. 
Pris: 150 kr.

personalen inte vill att de ska få ha 
några husdjur i lägenheten. 

Vi får genom boken följa de tre 
vännernas relationsdrama under 
”kattvintern” som följer, hur de 
ofta missförstår, men också försö-
ker hjälpa och stötta varandra, när 
andra vill bestämma hur de ska leva 
sina liv. Till slut, när det visar sig att 
Filip blivit allergisk, ställs allt på sin 
spets. Filip och Natalie blir tvingade 
av personal och föräldrar att göra sig 
av med sin katt. Lösningen de fin-
ner på det problemet kommer som 
en överraskning, slutet blir ganska 
roligt och befriande. Risken med 
den här typen av berättelse är an-
nars att det blir för mycket ”rätt och 
fel”, eller enkla lösningar som lätt 
kan upplevas tråkiga. Det behövs 
lite rebellanda ibland, som motvikt 
när det blir för präktigt.

Maddes liv
En annan intressant och liknande 
bok är ”Nio dagar i Maddes liv” av Ma-
ria Küchen. Även här handlar det 
om relationer och vänskap, fast med 
en mer allvarlig underton. Madde 
är en tjej som råkat illa ut och bli-
vit utnyttjad av sin chef, den något 
gubbsjuke Stefan. De har haft ett 
kort förhållande och Madde trodde 
då att Stefan skulle lämna sin fru för 
att bara vara med henne. Så blev det 
förstås inte. När de träffats i smyg en 
period gör han tvärt slut och hotar 
Madde med sparken om hon avslö-
jar vad som hänt. Madde mår riktigt 
dåligt, känner sig värdelös och har 
ingen hon törs berätta för. 

För att komma över förlusten av 
Stefan styr hon över sina känslor 
på Jakob; hon vill bli kär igen och 
glömma allt elände. Jakob blir ing-
en kärlek för Madde, men en god 
vän som vill hjälpa. Tillsammans 
med Ulla, Maddes arbetskamrat, 
lirkar han fram sanningen och de 
planerar att hämnas på Stefan. Men 
hämnden är inte alltid så ljuv, den 
kan ge riktigt dåligt samvete visar 
det sig.

Det blir en ganska lång räcka fun-
deringar för Madde och hennes vän-
ner innan boken avslutas. Det är en 

fin berättelse som väcker tankar, jag 
och min läsgrupp uppskattade den. 
Möjligen kan den upplevas som nå-
got långrandig, med en långsam be-
rättarstil. Klart läsvärd är den i alla 
fall, Madde är en figur man tycker 
om och vill lära känna.

Om Madde i boken är en tjej med 
ett funktionshinder eller inte, det är 
en tolkningsfråga. Det sägs nämli-
gen aldrig rent ut, utan antyds bara. 
Kanske beror det, som så mycket 
annat, på vilka glasögon 
läsaren har på sig.

 

och vänskap
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Finns det dolda resurser för lärande som 
inte framträder i de strikt standardiserade 
testförfaranden som ofta används för att be-
döma kunskap och förutsättningar? Är inte 
lärandet ett mångfacetterat och komplext 
fenomen som är svårt att fånga genom test 
och andra mått såsom betyg?

I min avhandling ”Vuxenpedagogiska möten med stu-
derande i svåra lärandesituationer” har jag inter-
vjuat personer anställda vid Samhall. De hade 

alla sökt till den kommunala vuxenutbildningen 
men misslyckats vid en tidigare testning. En ny be-
dömning av deras studieförmåga skulle därför göras. 
Deras arbetshandikapp hade i första hand bedömts 
vara av intellektuell karaktär. 

En god pedagog kan upprätta den studerandes tillit till sin egen förmåga.  
Pedagogen kan fungera som en katalysator för att upptäcka och frigöra 
dolda resurser för lärande hos den studerande. Det skriver Lisbeth Ohlsson 
i sin avhandling som handlar om vuxenutbildning för personer med intellek-
tuella funtionsnedsättningar. Studerande i denna grupp har ofta misslyckats 
på testningar och bedömningar. Frågan blir då hur man kan nå kunskap om 
deras resurser för att studera. Finns det andra sätt?

Min utgångspunkt var att lärandet påverkas av tidi-
gare liv- och lärandehistoria likaväl som av hur man 
ser på sin egen förmåga att bli en lärande människa. 
Det behövs därför alternativa vägar att möta stude-
rande, som befinner sig i svåra lärandesituationer 
och som upplever hinder av intellektuell karaktär.

Dialog och förståelse
Det traditionella testförfarandet behöver ersättas av 
dialog och ömsesidig förståelse. Det behövs en ömse-
sidighet och solidaritet i sökandet efter dolda kunska-
per och potentialer för lärande. Dessutom behövs ett 
kunskapsmässigt perspektiv på de ämnen de sökande 
ville lära sig mer om, vilket oftast var svenska och ma-
tematik. 

Genom att uppmuntra de studerande att berätta 
hur de upplevde och tänkte om innehållet i ett an-
tal språkliga och matematiska problemlösningsupp-

Istället 
för tester

dialog 
och ömsesidig 

förstå-
else

Av Lisbeth Ohlsson, Kristianstad
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gifter hoppades jag få en dynamisk dialog 
om vilka förkunskaper man hade och vilka 
känslomässiga reaktioner som uppgifterna 
framkallade. Mitt mål var att försöka ge röst 
åt de studerandes egna berättelser om sin 
liv- och lärandehistoria genom ett möte 
mellan vad dialogfilosofen Buber kallar ett 
Jag och ett Du. I samarbete med de stude-
rande ville jag ge dem möjlighet att tolka 
sin egen historia för att vi bättre skulle kun-
na förstå vad deras behov och önskemål i 
den kommande vuxenutbildningen var.

En del av den andres intelligens
Jag har spelat in 23 pedagogiska möten ef-
ter godkännande från de studerande. Där-
efter har jag skrivit ut fyra av dessa möten i 
sin helhet och analyserat dem i detalj. 

De studerande har framför allt gett ut-
tryck åt teman som har att göra med deras 
tidigare liv- och lärandehistoria men också 
med deras upplevelser i ”här-och-nu”-situ-
ationen och våra samtal kring problemlös-
ning i svenska och matematik. 

Jag har kallat det som sker vid en sådan 
intervjusituation ”Att vara del av den an-
dres intelligens”.  De teman som urskiljts i 
intervjuerna kan inordnas under olika hu-
vudteman såsom autonomi, beroende och 
lärande. 

Beroende av andras goda vilja
I de studerandes berättelser framträder 
deras vilja, önskningar, val och intresse för 
att lära, men också upplevelser av att vara 
föremål för andras auktoritet, och att det 
funnits och finns hinder för att att ta egna initiativ. 
I berättelserna om liv och lärande kan jag se de stu-
derandes beroende av andras goda vilja och bedöm-
ningar och upplevelser av att inte bli informerad om 
saker som rör en själv, såsom när man som barn har 
blivit bortförd från den ”vanliga klassen” till annan 
form av undervisning. Det finns också exempel på 
upplevelser av samarbete med lärare och kamrater.

Ta på mig ansvar
Som pedagog och psykolog kan jag upprätta den 
studerandes tillit till sin egen förmåga och jag kan 
fungera som en katalysator för att upptäcka och fri-
göra dolda resurser för lärande hos den studerande. 
Jag ger i mitt möte med dem också uttryck för mina 
grundläggande värderingar om en skola med kom-
petens att möta alla elever, där olikheter ses som en 
resurs. 

Som representant för skola och samhälle kan jag 
ta på mig ansvar för misstag och felsteg som kanske 
drabbat de studerande tidigare i livet. Då kan jag 
hjälpa till att lyfta av den skam och skuld som den 
studerande kan lägga på sig själv över tidigare miss-
lyckanden i liv och lärande.

Båda kan lära sig
I mötet mellan pedagog och studerande kan båda 
lära sig och den intellektuella kapaciteten hos den 
ena parten kan ses som en del av den andres intel-
ligens, snarare än något statiskt och mätbart hos den 
enskilde.

För personal och pedagoger som arbetar med per-
soner med intellektuella funktionsnedsättningar är 
det viktigt att kunna reflektera över sin roll och sina 
möjligheter. I ett sådant arbete är det av stor vikt att 
få fortbildning, handledning och kollegialt stöd. Vid 
flera högskolor i landet finns fortbildningskurser 
med inriktning mot personal, som exempelvis arbe-
tar i Särvux eller andra verksamheter för vuxna. 

Lisbeth Ohlsson. Vuxenpedagogiska möten med 
studerande i svåra lärandesituationer. Pedago-
giska institutionen, Lunds universitet/Högskolan 
Kristianstad. 2008.  (Avhandlingens originaltitel: 
Educational Encounters with Adult Students in Dif-
ficult Learning Situations.) 2008.
Kontakt: lisbeth.ohlsson@hkr.se

Bild: Matilda Malmberg.
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K arl Grunewald har skrivit och på Gothias 
förlag givit ut en bok med titeln ”Från idiot 
till medborgare”.  En bok som är upplysande, 

engagerande och som gjorde mig starkt berörd.  En 
exposé som ”försöker  täcka in hela historiken kring 
utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna samt 
föräldrars och personalens situation”  (citat ur förfat-
tarens förord).

Vem skulle kunna skriva en sådan bok om inte Karl 
Grunewald? Han är den person som  personifierar 
kampen för mänskliga rättigheter för personer med 
funktionshinder och som starkt drivit på utveckling-
en mot den lagstiftning, och den syn på verksamhe-
ten, som vi har idag. 

 
Vår människosyn
Det här är en bok som borde läsas av alla som på ett el-
ler annat sätt är involverade i frågor och/eller beslut 
som har med funktionshinder att göra. Helst skulle 
jag vilja att alla kommun- och rikspolitiker läser den. 
Varför? Jo, den beskriver hur vår människosyn och 
hur människors villkor – särskilt den som av olika skäl 
anses ”tärande” på samhällsekonomin  – påverkas av 
det rådande samhällsklimatet vilket i sin tur påverkas 
av  konjunkturer, religion, trender,  ideal etc.  

Boken tar avstamp i ”dåtid” med de synsätt som 
rådde under antiken, medeltiden, upplysningstiden 
och vidare via 1800-1900-tal fram till dags dato. Där 
beskrivs hur synsättet på funktionshinder under de 
olika tidsperioderna präglats av folktro och religiösa 
föreställningar. Läsaren får sedan följa hur framväx-
ten av ett alltmer vetenskapligt grundat synsätt samt 
en  allt starkare humanism  kommit  att prägla dagens 
syn på allas lika rätt till ett optimalt liv.  

Tjock men lättläst
Boken är tjock, nästan 500 sidor, men lättläst. Karl 
Grunewald skriver sakligt, koncist och osentimentalt. 
Ingen kan tvivla på hans humanistiska människosyn, 
den genomsyrar varenda sida. Han gör upp med ”en 
blandning av goda avsikter och grova försyndelser”.  
Ibland skoningslöst, men han framhåller samtidigt 
vikten av att se olika skeenden i skenet av det rådande 
samhällsklimatet. 

Boken är indelad i fyra delar; Dåtid, Lagstiftning, 
Kunskap och inriktning samt Omsorgsformerna.

I första delen kan vi bland annat läsa om hur man 
under antiken kopplade samman kroppens skönhet 
med goda själsliga egenskaper vilket medförde att 
människor med avvikande utseende ansågs vara lågt 
stående i alla avseenden. Likaså hur Platon framhöll 
vikten av att lyckade vackra människor avlade barn 

Karl Grunewalds bok om utvecklingsstördas historia

En bok som borde läsas av alla

med varandra, medan de sämre lottade borde avhålla 
sig från detta. Ett synsätt som återkommit i form av se-
nare tiders rashygien (och kanske i dagens putsande 
på den egna kroppen).

Boken beskriver synen på människor med funk-
tionshinder under medeltiden. Förutom familjen 
fanns kyrkliga inrättningar, så kallade Helgeandshus. 
Inom dess väggar levde fattiga, sjuka och funktions-
hindrade. Funktionshindrade barn kunde betraktas 
som bortbytingar där det riktiga människobarnet 
blivit utbytt mot en trollunge och därför sattes ut i 
skogen. För att förhoppningsvis bli tillbakabytt.  Mar-
tin Luther t.ex. ansåg att dessa barn var en ”massa 
carnis”, en klump kött utan själ, mer djurisk än män-
niska. 

Utvecklingen av kyrkans synsätt beskrivs, t.ex. att 
man ansåg att människan var skapad som Guds av-
bild, varför ett avvikande utseende ansågs vara straf-
fet för tidigare försyndelser inom familjen. Andra 
synsätt beskrivs; Guds barmhärtighet omfattade alla 
människor och särskilt beskyddade han människor 
med funktionshinder.

Pedagogiken
Om utvecklingen av pedagogik beskrivs hur man i 
Frankrike, inspirerat av Rousseau, alltmer fick insikt 
i att barn var egna personer stadda i utveckling och 
att de var påverkbara genom uppfostran och under-
visning. Detta kom också att omfatta barn med funk-
tionshinder och resulterade i framväxten av olika 
specialpedagogiska program med syfte att försöka få 
de funktionshindrade barnen att bli som andra barn.  

Lena Söderman har lång erfarenhet av arbete inom boende 
och daglig verksamhet i Stockholm och på Gotland. Hon 
har varit lärare inom funktionshinderområdet och social 
omsorg och har bl a skrivit läroboken Utvecklingsstörning/
funktionshinder tillsammans med Mårten Nordlund.

Av Lena Söderman
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Karl Grunewalds bok om utvecklingsstördas historia

En bok som borde läsas av alla
Boken beskriver också framväxten av undervisning av 
barn indelade i olika kategorier – t.ex. bildbara och 
obildbara.  

Ett avsnitt beskriver hur sinnesslövården etableras 
och utvecklas. Här beskrivs bl.a. hur anstalter och 
skolhem växer fram och vilka prioriteringar man 
hade när det gällde omhändertagandet av olika ka-
tegorier sinnesslöa. Verksamheter för ”sinnesslöa 
vanartiga” prioriteras eftersom de bedömdes som po-
tentiellt asociala och farliga för samhället.  Kommu-
nerna ålades att öppna ålderdomshem där sinnesslöa 
helst skulle hållas avskilda från åldringarna i särskilda 
rum, burar eller celler.  Framväxt av statsbidrag, in-
spektörer och avgifter beskrivs också i avsnittet, likaså 
olika svenska och internationella föreningar och tid-
skrifter inom området.

Tvångssteriliseringar
Synen på arv och miljö präglades under 1800–1900- 
talet av Darwins och hans evolutionslära. Den star-
kaste vinner och arter som inte klarar sig i konkur-
rensen dör ut. Under senare delen av 1800-talet fram 
till 1950-talet hävdades samhällets rätt att påverka 
detta skeende genom en medveten planering av 
vilka människor som skulle tillåtas föda barn. Lagen 
om tvångssterilisering avskaffades först 1976. Star-
ka, socialt dugliga och högstående individer skulle 
fortplanta sig medan svagare, som t.ex. asociala och 
funktionshindrade skulle hindras att få barn. Kapitlet 
behandlar detta ämne uttömmande och visar fram 
olika forskningsresultat och politiska aspekter som 
gällde inom området.  

Institutionernas framväxt, som specialsjukhus och 
skolhem samt rådande förhållanden där får en sko-
ningslös genomlysning. Karl Grunewald beskriver ”lä-
karnas svek” när de i sin makt över familjerna tvingar 
dem att lämna bort sina utvecklingsstörda barn, trots 
insikten om de rådande missförhållandena på anstal-
terna.

Arbetet med omsorgslagen 1967 och 1986 samt 
hur dessa lagar påverkat samhällets omsorg om de 
utvecklingsstörda, har också fått en grundlig gransk-
ning och genomgång. 

Medvetenhet
Mycket mer finns att läsa och lära i den här boken.  
Behöver jag säga att den bör finnas på varenda 
gruppbostad och dagliga verksamhet, på politikernas 
sängbord och i varenda skola där man sysslar med 
utbildning inom pedagogik, omvårdnad och socialt 
arbete. I tider av dålig samhällsekonomi måste alla 
hålla sig medvetna om risken att människor som inte 
kan värna om sina egna rättigheter får betala först 
och mest. 

Boken Från idiot till medborgare beskriver i 32 kapitel 
de utvecklingsstördas historia från antiken till våra da-
gar.  Boken tar upp synen på utvecklingsstörda i bibeln, 
i folktron  och under medeltiden. Författaren beskriver 
hur sinnesslövården etablerades under 1800-talet och 
hur läran om rashygien och intelligenstestning inverkade 
på avskiljningen av utvecklingsstörda. En särskild del av 
boken ägnas beskrivningen av  undervisnings- och vård-
lagarna, liksom äktenskaps- och steriliseringslagarna. 
Särskilda kapitel ägnas läkarnas inställning och debat-
ten  om vad som var bäst – bo borta eller hemma. Andra 
beskriver personalens utsatthet, orsaker och diagnoser 
genom tiderna och hur de olika omsorgsformerna växte 
fram under 1960- och 1970-talen.  
Bokförlaget Gothia, som gett ut boken, erbjuder Intras 
läsare ett specialpris på 310 kr inkl moms. Porto tillkom-
mer. Ange ”Intra” när du beställer. Tel 08-462 26 70. Fax 
08-644 46 67 eller e-post: order@gothiaforlag.se

”Den här boken måste finnas på varje enhet!” Roger 
Blomqvist är enhetschef vid Hägersten-Liljeholmens 
stadsdelsförvaltning. Han beslöt att inhandla ett ex-
emplar av boken ”Från idiot till medborgare” till varje 
gruppbostad. ”Perfekt att läsa om man undrar över 
varför det ser ut som det gör. Varje medarbetare som 
läser boken ökar sin kunskap kring sitt arbete och det 
kommer verksamheten till del.”. 
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V i vet mycket lite om den vård som s. k. 
obildbara barn och vuxna fick före andra 
världskriget. Vi har praktiskt taget inga vitt-
nesmål från personal eller anhöriga. Det 

beror nog på den anonymitet som omgav anstalterna 
och den rädsla och skräck inför de vårdade, som all-
mänheten kände. Inte ens anhöriga orkade besöka 
dem och personalen kände sig långt ifrån uppskat-
tad. Det enda politikerna intresserade sig för var ste-
rilisering.

Inspektionsrapporterna
Jag har länge undrat om inspektionsrapporterna 
kunde ge svar på mina frågor. Därför begav jag mig 
till Riksarkivet och bläddrade och läste i rapporterna 
från åren 1932–1938. Samtliga – med några undan-
tag – har skrivits av inspektören för sinnesslövården 
vid Medicinalstyrelsen, professor Alfred Petrén. 

Han hade vid denna tid skrivit mängder med artik-
lar och hållit många tal. Temat var ständigt detsam-
ma: Fler anstalter för sinnesslöa personer. Men på 
sina inspektioner fick han uppleva hur det fungerade 
i verkligheten. Vad såg han och vad ansåg han? 

Bakgrund
De första anstalterna på 1800-talet för ”obildbara” 
sinnesslöa barn var små asyler (eg. fristad) förlagda 
till skolhemmen, men under 1900-talet ökade antalet 
friliggande asyler för barn och vuxna mer än skol-
hem och arbetshem. Trots det var det en ständig brist 
på platser – ända till 1970-talet, faktiskt. 

På 1930-talet övergick man till att kalla asylerna för 
vårdhem.

Fram till 1955 fanns det ingen skyldighet för någon 
att vårda dem som kallades sinnesslöa. Flertalet vår-
dades av anhöriga och många på enskilt ägda asyler 
och på kommunernas fattighem eller ålderdomhem. 

Det fanns även ett 40-tal särskilda sjukvårdsavdel-
ningar i kommunerna för kroniskt sjuka,  sinnessjuka 
och sinnesslöa. På sinnessjukhusen var de sinnesslöa 

ej välkomna – ”de trängas om platserna”, hette det. 
Det enda staten gjorde var att öppna två skolhem 
(1923) och tre sinnessjukhus i nerlagda kaserner, två 
för ”asociala sinnesslöa” (1931) och ett för ”svårsköt-
ta” (1935). 

Dessutom betalade staten från 1919 ett bidrag till 
vem som helst som ville driva en asyl. Därigenom 
kom många privata intressenter in i bilden och Pet-
rén klagade över att sinnesslövården, av en del perso-
ner, betraktades som en rörelse att tjäna pengar på. 

På 1920- och 1930-talen ökade antalet enskilt ägda 
asyler snabbt. År 1942 fanns det 55 sådana med 2 200 
platser (i snitt 40 per anstalt) och 21 landstingsägda 
med 1 500 platser (i snitt 70 platser). Sju landsting 
hade fortfarande ej ett eget vårdhem och de enskilda 
var mycket ojämnt fördelade över landet. I Småland 
fanns det 17 stycken. Enskilda huvudmän kom att 
spela en större roll inom sinnesslövården än inom 
något annat vårdområde. 

Långt hemifrån
Denna ojämna fördelning, plus platsbristen, innebar 
att föräldrarna var tvungna att söka plats för sitt barn 
över hela landet. De flesta var tvungna att acceptera 
en plats långt hemifrån.

Medicinalstyrelsen fastställde vårddagavgiften, som 
de anhöriga fick betala. Hade de ej råd övertog kom-
munen betalningen. Medicinalstyrelsen godkände 
även läge, byggnader och ”övriga anordningar”, men 
det fanns inga regler för in- och utskrivning, perso-
nal eller föreståndare. Inte heller några regler om 
vården – endast att ”snygga, pålitliga och stillsamma” 
borde fördelas på så sätt att de ”icke oroas av osnygga, 
opålitliga och störande”.

    
Barn och unga
Barn under 12 års ålder vårdades under 1930-talet  på 
särskilda hem eller avdelningar eller helt enkelt till-
sammans med kvinnor eller män. De över 12 år vår-
dades genomgående med vuxna (och som vuxna). 

ETT MÖRKT ÅRTIONDE

30-talet var ett mörkt årtionde för personer med utvecklingsstörning. Arbetslöshet, 
fattigdom och rasbiologiska vanföreställningar skapade grorund för tvångssterilise-
ringar och andra övergrepp. Samhällets stöd till de ”obildbara” inskränkte sig till 
torftiga anstalter. Hur var det att leva på dessa anstalter? Hur hade barnen det? 

Av Karl Grunewald
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Det fanns tolv enskilda vårdhem för vuxna som be-
stod av en enda avdelning med vård av båda könen i 
alla åldrar. Personalen var tvungen att passa på, så att 
män och kvinnor inte samtidigt använde klosetterna 
i toalettrummen. 

Fattiga förhållanden
Vården på asylerna hade inget annat syfte än att ge 
livsuppehälle. Det skedde under ytterst fattiga, för att 
inte säga primitiva, förhållanden. De vårdade hade 
ingen förmåga att berätta och skulle så vara fallet var 
det ingen som lyssnade. Landets ekonomiska situa-
tion och det låga anseendet hämmade varje förslag 
till förbättringar. 

Det är påfallande hur lite – om alls – man disku-
terade avsikten med vården på asyler/vårdhem och 
än mindre vilka metoder man skulle använda. De 
vårdade kallades patienter och hemmen betraktades 
som ett slags sjukhem, utan att ha sjukvårdens status. 
Vården var helt passiv, även om det fanns de som an-
såg att man borde kunna uppfostra ”alumnerna till 
mänskliga vanor”. 

Personalen
Personalen hade ingen utbildning och var helt en-
samma  med sina arbetsuppgifter. De ogifta – och de 
var många – bodde på anstalten,  Dödligheten var 
betydande – vid mitten av 1920-talet beräknade man 
att tio procent av de intagna dog inom ett år, ett stort 
antal i tuberkulos. 

Den utpräglade fattigdomen och understimulan-
sen på vårdhemmen är svår för oss att förstå i dag. I 
grunden låg djupt rotade attityder hos befolkningen 
om dessa icke önskvärda ”subhumana varelser”, som 
inte förstår, känner och upplever som vi. Till det kom-
mer övertygelsen hos många att de är oemottagliga 

för all slags miljöpåverkan. ”De kräva det icke och de 
glädjas icke däråt”, hette det.

Att leva på anstalt
En av få källor som kan berätta om anstaltslivet på 
30-talet är Alfred Petréns inspektionsrapporter. Han 
visar att det  var vanligt att man skrev in ”alltför duk-
tiga” på vårdhem istället för på arbetshem. Skälet var 
att de utnyttjades till att hjälpa ägaren med olika syss-
lor, samtidigt som denne fick ett högre statsbidrag än 
om de skrevs in på ett arbetshem. 

Petrén tog upp detta gång på gång, t. ex. då han 
inspekterade Sinnesslöasylen i Osby 1933. Där vårdades 
41 kvinnor i ett övergivet ålderdomshem. Han skriver 
att G. L. P, född 1913, ”som visat sig mycket duktig i 
arbete” bör omplaceras, liksom ytterligare två, bl. a. 
M. N, född 1882, ”vilken även hjälpte till med varje-
handa och för övrigt gärna läser religiös litteratur”. 

”kastar småbarnen i golvet”
Strax utanför Karlshamn låg ett vårdhem för 45 barn 
under 12 års ålder, Stampaholm. Petrén förtecknar sju 
barn som borde omplaceras till Vipeholm. Man får 
här en inblick i hur svårskötta barnen kunde vara: 

H. J, 13 år, ”är mycket orolig och bråkig samt våld-
sam, slår och sparkar omgivningen, kastar småbarnen 
i golvet, slår sönder vad han kommer över och kastar 
omkring maten; skriker även högt dag och natt.” 

”K. R. S. 10 år. En invalid, som ligger på rygg och 
sparkar och ständigt har alla delar av kroppen i rö-
relse, slår sig därunder även sig själv, skriker dag och 
natt, så att han är mycket störande; är även grovt 
osnygg dag som natt.” 

”S. S. P. 7 år, vilken  ävenledes är orolig och våldsam, 
sparkar, slår och biter de andra barnen, har svår för-
störelselusta, river sönder både sina kläder och säng-
kläder, slår sönder vad han kommer över, skriker och 
är mycket störande samt är grovt osnygg, smetar och 
äter exkrementerna.”

I rapporten står inget om antal anställda eller sys-
selsättning av barnen. Landets högsta auktoritet, 
professor i psykiatri, tog tydligen för givet att sådana 
beteenden var en del av diagnosen idiot. Han såg inte 
barnens verkliga behov.

Asylerna proppades igen
För att barnen skulle få prövas om de var bildbara 
rekommenderade Medicinalstyrelsen att asyler för 
barn borde anordnas vid skolhemmen. Alla dessa 
utom ett var landstingsägt. Efterhand som barnen 
växte, och då bristen på asyler för vuxna var stor, 
”proppades” barnasylerna vid skolhemmen igen. På 
de enskilt ägda fanns det å andra sidan de som borde 
prövas på ett skolhem, men föreståndarna ville helst 
behålla ”de bästa”.

Georgshill i Hörby var ett sådant privatägt vårdhem 
för 67 obildbara barn. Vid inspektion 1934 fann Pet-
rén att flera barn ”stod för högt”. T. ex. en 13-årig 
pojke som skrevs in redan som 5-åring, trots att lä-
karintyget gällde för inskrivning vid sinnesslöskola. 

På avdelningen för 24 gossar fanns endast två skö-
terskor. De hade haft hjälp av några äldre inskrivna, 

Alfred Petrén var en aktad, för att inte säga vördad, 
auktoritet inom sinnesslövården under mer än 30 
år. Han kom från Lund där han blev psykiater och 
var under några år professor i Uppsala. I femton år 
från 1909 var han inspektör i Medicinalstyrelsen 
för både sinnessjuk- och sinnesslövården och un-
der åren 1932–1938 enbart för sinnesslövården. 
Dessutom var han riksdagsman för socialdemo-
kraterna under åren 1908–1935, med några års 
uppehåll. 
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som dock skrivits ut till arbetshem. Ytterligare en 
sköterska borde därför anställas, ansåg Petrén. I öv-
rigt föreskrev han att man måste ordna vattenfrågan, 
anordna en tvättinrättning, ett diskrum i en av bygg-
naderna och ventilation till en av klosetterna. Äga-
ren av anstalten borde avkopplas från att vara dess 
föreståndare ”och anstalten komma under sakkun-
nig ledning”. 

Erotiskt intresse medförde sterilisering
1937 inspekterade Petrén Gävle stads sinneslöanstalt 
Karlsberg för ”utgallring” av svårskötta kvinnor för 
vård på de nyöppnade paviljongerna på Vipeholm 
i Lund. Han fann endast en som ansågs ”kvalifice-
rad” för att flytta dit. Dessutom en 39-årig man, som 
krävde tvångströja på grund av sin ”förstörelselusta” 
och som låstes in under dagtid i ett isoleringsrum. 
Problemet var att han hade blivit ”inlöst å anstalten” 
av hans numera avlidne fader för 20 000 kr. Petrén 
ansåg att staden, istället för kommunen, borde be-
kosta hans vård på Vipeholm. 

”På min förfrågan,” skriver Petrén, ”huruvida det 
bland arbetshemseleverna funnes några, som visat 
starkare erotiskt intresse, upplystes det, att det var 

fallet med två flickor och en pojke, men att dessa 
samtliga hade blivit steriliserade.” Det gällde ytterli-
gare en kvinna, som emellertid fick epileptiska anfall 
och därför inte fick stanna kvar. Hon togs hem av 
föräldrarna.

Risk för ofördärvade flickor
I rapporten efter inspektion 1935 av Liljestads vård- 
och arbetshem i Söderköping skriver Petrén att flera ung-
domar har överförts till sinnessjukhus. (Enligt stats-
bidragskungörelsen var det ej tillåtet vårda sinnesslöa 
som tillika var psykiskt sjuka.) Två i åldern 20 och 22 
år har flyttats till Västra Marks sinnessjukhus och en 
17-åring till statens uppfostringsanstalt, alla på grund 
av ”homosexuella tendenser”. 

En ”för samlivet skadlig” 15-årig elev hade klippt 
sönder personalens kläder, vävar och textilier. Vid 
efterforskning visade det sig att hon hade gjort lika-
dant på en tidigare anstalt och dessutom vårdats för 
gonorré som 10-åring. Petrén skriver: ”Självklart är, 
att det icke kan vara lämpligt att sinnesslöa flickor 
med sexuell erfarenhet intagas å de vanliga arbets-
hemmen . . . Detta innebär alltid en risk i moraliskt 
hänseende för arbetshemmets ofördärvade flickor.”   

Barnläkaren Axel J. Höjer skrev i Tidens läkarbok 1924: ”Ingenting mera beklämmande finns 
än att besöka en anstalt för sinnessvaga barn, som där framleva sina liv. Det allmänna nedläg-
ger på ett sådant barnårligen en summa som skrivs med fyrsiffriga tal, medan för ett friskt barn 
ej på långt när så mycket ges ut. Många finnas, som anser att en sådan fördelning av samhäl-
lets omsorg om sina barn vara ett utslag av falsk humanitet, dvs mycket litet mänsklig. Huru 
länge skall allmänna meningen tillåta ett idiotiskt barn växa upp på bekostnad av friska barn, 
som går under av umbäranden?”
Bilden: Det förekom långt in på 1940-talet att barn vårdades av arbetshemselever. Plats och 
fotograf okänd.
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Resonera ej med sinnesslöa 
om steriliseringens innebörd
Biskopsbo i Vrigstad i Kronobergs län hade 1934 en asyl 
med 65 platser och ett arbetshem med 14 platser. En 
man har visat sig ”ytterst besvärlig i sexuellt hänseen-
de”, skriver Petrén. Han har varit aggressiv mot den 
kvinnliga personalen. För att inte behöva sända hem 
honom och då det var lång väntetid till sinnessjukhus 
för asociala sinnesslöa, kastrerades han. Samma sak 
med en man som bedrivit otukt med en ko. 

Petrén kommenterar detta så här: ”Ingen av dem 
hade någon aning om vad slags operation de varit 
föremål för och ingen av dem hade reflekterat över 
den förändring som operationen medfört i deras 
sexualliv – en iakttagelse, som alltså styrker den av 
mig städse förfäktade uppfattningen, att man ej skall 
resonera med sinnesslöa om steriliseringens inne-
börd.” - I övrigt upptas rapporten av förslag om olika 
ombyggnader, bl. a. för att få fler isoleringsrum. Sista 
meningen lyder: ”Som synes återstår mycket arbete 
och stora kostnader innan anstalten är ’”fullt färdig’”.

Hade gett örfil
1936 inspekterade Petrén Nygårds arbetshem vid Sätra 
gård på Adelsö i Mälaren. Han biträddes av två repre-
sentanter för Stockholm stad och en revisor. Orsaken 
var att följande anmärkningar hade framförts: An-
staltsinnehavaren, en före detta barnavårdsinspektör, 
hade häftigt humör och tilldelat en intagen en örfil 
då han klagade på maten, han höll kvar arbetsföra 
som billig arbetskraft, han hade ej hållit sina löften 
om flitpengar, de inskrivna fick ej fritt brevväxla och 

de fick otillräcklig tillsyn sedan den ansvariga sköter-
skan slutade för ett par år sedan. Anstalten besiktiga-
des och förhör hölls med intagna. Förhör med inne-
havaren hölls dagen efter på Medicinalstyrelsen. Året 
efter avgick han som föreståndare.

En summering
Det är två områden som dominerar i Alfred Petréns 
rapporter. Det ena är krav på förflyttningar av per-
soner som inte passar in i den kategori som godkän-
nande avser. Det andra är tekniska frågor: Vatten, 
otidsenlig uppvärmning, bristfälliga toaletter, behov 
av sjukrum, separata inhägnader för könen, matrum 
för personalen m.m..

Inte någon gång tycks Petrén uttala sig om kvalite-
ten eller själva innehållet i vården. Inte heller uttalar 
han sig om mängden behövlig personal, daglig verk-
samhet och barnens behov av leksaker. Man har skäl 
att fråga sig om inte mängden personal hölls nere för 
att vårddagkostnaden inte skulle bli för hög. Läkare 
var de enda ”experterna” som besökte vård- och ar-
betshemmen. Det står inget om behovet av psykiater, 
sjuksköterskor, sjukgymnaster, barnträdgårdslärarin-
nor med flera.

Däremot lägger Petrén stor vikt vid att vårdhem-
men skulle vara enkönade. Av de 55 enskilda vård-
hemmen 1942 tog endast 16 emot båda könen. Det 
ska jämföras med inriktningen under 1960-talet: Då 
ansåg Medicinalstyrelsen att alla vårdhem borde vår-
da båda könen, gärna på samma avdelning, såvida 
man hade egna hygienrum.

Aktuellt om Downs syndrom

D et har aldrig funnits så många personer med 
Downs syndrom i vårt samhälle som nu. Med-

ellivslängden har stigit till ca 60 år. En av tre drab-
bas av en depression. Det är viktigt att inte tolka 
symtomen som en demens, eftersom depression går 
att behandla. – Det säger professor Göran Annerén 
vid Akademiska sjukhuset i Uppsala i en intervju i 
Habilitering NU.

Demens uppträder först efter 35 års ålder och vid 
54 års ålder har ungefär halva antalet personer med 
Downs syndrom en demens. 

Antalet som föds med Downs syndrom har de se-
nare åren legat kring 100 – 130 per år. I Danmark 
föds ungefär hälften så många i relation till befolk-
ningsantalet. I Norge föds 50 % fler än i vårt land – 
det högsta i världen. Variationerna beror främst på 
frekvensen av abort efter prenatal diagnostik.
Ur Monica Klasén McGrath i Habilitering NU, nr 4/2008. 

Om bemötande

P sykologen vid Västra Götalandsregionen Anders 
Dolfe har skrivit en diger bok om bemötande 

och ökad förståelse av människor med psykiska avvi-
kelser, bl.a. personer med utvecklingsstörning, neu-
ropsykiatriska tillstånd och hjärnskador, men fram-
förallt psykiatriska störningar. Bokens titel, Psykiatri 
och habilitering – en vägvisare, är kanske inte helt 
adekvat då den inte tar upp insatser från medicinska 
eller andra professioner. Utformningen med enkelt 
radavstånd och bred enspalt gör den svårtillgänglig. 
Boken säljs som spiralband.

Anders Dolfe. Psykiatri och habilitering – en vägvi-
sare. 232 sidor. 2009. V. Götalandsregionen. 
Tel: 0521-27 60 70.
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N är Lindeparkens särgym star-
tade sitt estetiska program 
började några lärare att bygga 

upp ett kontaktnät för att få impul-
ser från skolor i andra länder, som 
arbetade med estetiska ämnen och 
elever med intellektuell funktions-
nedsättning. Kontakterna resultera-
de i att Lindeparkens estetiska klass 
började resa utomlands för att utby-
ta erfarenheter med andra liknande 
skolor. Eleverna spelade teater för 
varandra, anordnade workshops och 
bildutställningar. Lindeparken fick 
också ta emot besök från de skolor 
de hade besökt, t ex från Lettland, 
Polen och Grekland.

En upptäckt!
Lärarna upptäckte att eleverna som 
deltog på resorna utvecklades snab-
bare än elever som inte hade varit på 
liknande resor. Resandet visade sig 
vara en fantastisk källa till utveckling 
för de intellektuellt funktionshind-
rade eleverna.

Ett lärarlag kring det estetiska pro-
grammet började bygga upp under-
visningen kring resor. Varje resa har 
följt detta upplägg:

Första steget är att söka pengar 
och övertyga föräldrar och skolled-
ning om det förträffliga med att resa 
till t ex Kina.

Nästa steg är att inrikta undervis-
ningen på att förbereda resan. Klas-
sen studerar landet, språket, maten, 
kulturen, geografin osv.

Eleverna skriver också en pjäs som 
ska spelas upp för de klasser i det 
främmande landet som ska besökas.

Därefter är det dags att för Lin-
deparkens elever att kontakta sina 
kamrater i det främmande landet. 
Eleverna skriver och berättar om sig 
själva via mail och analyserar noga 
svaren de får. 

Väl hemma igen skriver eleverna 
berättelser om vad de har gjort och 

”Vad måste man göra för att bli en vuxen människa? Man mås-
te hitta på något sätt att förklara för sig själv, vem man är i 
världen”, säger Kristoffer Wikstad, psykolog på Lindeparkens 
särgymnasium i Stockholm, som tillsammans med några lärare 
hjälpt sina elever att komma ut i världen och se sig omkring.

målar vad de har sett. De delar också 
med sig av sina upplevelser till andra 
klasser och till föräldrarna.  

Vem är jag i världen?
Kristoffer Wikstad är psykolog på 
Lindeparken och har under dessa 
år haft samtal med elever på skolan. 
Han har tydligt märkt att eleverna 
som gjort resorna har utmärkt sig 
positivt. De får en annan identitet. 
Eleven har varit med om någonting 
som har gett honom/henne självför-
troende och en självkänsla som de 
andra eleverna saknar. 

”Vad måste man göra för att bli en 
vuxen människa, en individ? Man 
måste hitta på något sätt att förklara 
för sig själv, vem man är här i värl-
den”, säger Kristoffer. 

”Vem är jag i förhållande till värl-
den och vem är jag och mina kom-
pisar i förhållande till världen? Det 
är här utlandsresorna kommer in”, 
fortsätter Kristoffer.

”På resorna möter eleverna per-
soner i andra länder som också har 
utvecklingsstörning. Jag har Downs 
syndrom och det finns personer som 
har det i Kina, Italien eller något an-
nat land också. Det är alltså inte nå-
got isolerat, typiskt svenskt fenomen, 
utan det finns över hela världen och 
vi kan mötas. Trots att människorna 
de möter pratar ett annat språk och 
har en annan kultur finns något ge-
mensamt.  

Den viktigaste aspekten med dessa 
utlandsresor är, enligt Kristoffer, 
ändå hur de svenska ungdomarna tas 
emot. Genom att de först och främst 
behandlas som turister och gäster i 
ett annat land får de också en annan 
identitet, de behandlas som vuxna. I 
Sverige blir de nästan alltid betrak-
tade som just utvecklingsstörda och 
lite barnsliga, menar Kristoffer.
 

Text och bild: Martin Nauclér

 

 

Ut i världen!

Ovan: Nicol Gamboa är i Sri Lanka 2005. Hon besöker ett hem för 
fattiga handikappade barn, Suhadahome i Kotte utanför Colombo. 
När man är besökare så tänder man en oljelampa tillsammans med 
den man besöker, som en välkomst cermoni, en gammal srilankesisk 
sed.

Till höger: Stefan Björk-Östlund på sin första stora utlandsresa år 
2000, drakens år i Kina. Han står mitt i den förbjudna staden.

Fotografen och författaren Martin Nauclér har följt de 
estetiska klasserna på tre resor – till Kina, Italien och 
Sri Lanka. Han har bl a intervjuat elever, föräldrar, lä-
rare, rektorer och psykologer.  Resorna skildras i boken 
”Vi reser och lär”, 129 sidor, Sigma förlag, Blekingega-
tan 28b, 118 56 Stockholm. 
Tel: 08 640 54 77 
E-post: sigma.forlaghb@comhem.se
Pris 250:- + moms 6% och frakt om man beställer den 
direkt från förlaget.
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D et är med spänning jag börjar läsa antologin 
”Genus i omsorgens vardag” (Gothia Förlag, 
2009, under redaktion av Evy Gunnarsson 

och Marta Szebehely). Boken granskar vad det inne-
bär att kvinnor står för största delen av omsorgsin-
satserna i samhället. Författarna ställer frågor som: 
hur konstrueras maskuliniteter och feminineter i 
omsorgsarbete, och vad får det för konsekvenser för 
brukarna och för yrket om det kommer in fler män?

Jag har främst fokuserat på de avsnitt som berör 
funktionshinder och genus, även om boken också 
innehåller flera tänkvärda avsnitt om äldreomsorg. 
Att analyser av genus och omsorg är ett relativt nytt 
fenomen märks inte minst på att flera av författarna 
är doktorander eller relativt nydisputerade och de 
seniora forskarna i minoritet. 

Skillnaderna
För att kunna göra analyser om genus i omsorgen 
är det flera begrepp som används och definieras. 
Funktionshinder används i samma betydelse som eng-
elskans impairment och funktionsnedsättning som disa-
bility, i betydelsen att man blir mer eller mindre funk-
tionshindrad i mötet med omgivningen. 

Genus och kön används synonymt och utifrån bety-
delsen doing gender; kön skapas och återskapas för att 
göra skillnad mellan män och kvinnor. Dessa skillna-
der är inte naturgivna även om de framställs som om 
de vore så. Flera av författarna använder också det 
relativt nya begreppet intersektionalitet för att ytter-
ligare visa på komplexiteten i analyserna. Det är inte 
enbart kön som har betydelse, utan aven andra fak-
torer såsom ålder, eventuell funktionsnedsättning, 
social klass, etnicitet m.fl. 

Det som saknas, utifrån mitt perspektiv, är sexu-
aliteten, som antologin endast snuddar vid i några 
avsnitt. 

Maktmedveten omsorg
Karin Barron introducerar begreppet maktmedveten 
omsorg och knyter det till könsmedveten omsorg. 
Empowerment, egenmakt, ses som något positivt 
idag. Men den makt som ges till personer med funk-
tionsnedsättningar är oftast beroende på omgivning-
ens välvilja och tillmötesgående. 

Karin pekar på konsekvenser av att gruppen per-
soner med funktionshinder ses som homogen, och hur 
faktorer som ålder, sexualitet och social klass kom-
mer i skymundan. Då hamnar personen, den egna 
identiteten, i skymundan. 

Ofta säger vi att vi lever i en tid av snabba föränd-
ringar och att vi kommit långt på kort tid när det gal-
ler jämställdhet. Men Karin betonar hur sega struktu-
rerna är som fortsätter att diskriminera kvinnor som 
grupp på arbetsmarknaden och i hemmet. 

Feminint och maskulint
Renita Sörensdotter skriver ett intressant kapitel om 
feminitet och maskulinitet i omsorgsarbetet. Hennes 
studie visar bland annat att männens positioner som 
omsorgsarbetare är ambivalenta och komplicerade, 
både i förhållande till omsorgstagarna och gentemot 
de kvinnliga kollegorna. 

Den manliga heterosexualiteten tydliggörs gång 
på gång, men ofta på ett sätt som kan upplevas som 
nedvärderande av de äldre kvinnliga kollegorna. På 
så sätt skapar de få männen sig en maktposition gen-
temot kvinnorna.

Det är många som har efterfrågat fler män inom vård, skola och omsorg de 
senaste åren. Utgångspunkten är att ”allt” per automatik skulle bli bättre då; 
för elever i skolan, äldre, sjuka, personer med funktionsnedsattningar och för 
personalgrupper. Stämmer det? Vad symboliserar de män som man eftersöker? 
Vad säger det om synen på de kvinnor som arbetar inom omsorgsverksamheter? 
Med andra ord; vad har könet representerat?

Blir det bättre med fler män 
i LSS-verksamheten?

Av Lotta Löfgren-Mårtenson
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Personlig assistans
Viveca Selander beskriver utifrån intervjuer med per-
sonal och daganteckningar hur kön görs i en vardag 
med personlig assistans. Här framkommer bland an-
nat hur viktigt det kan vara för en man med funk-
tionsnedsättning att assistenten är en ung kvinna när 
han är ute i samhället. Genom att ha en attraktiv kvin-
na vid sin sida, ökar även mannens attraktionsvärde. 
Och hur påverkas ett parförhållande, där den ene 
behöver assistans, utifrån assistentens kön? 

Studien visar att det kan uppstå mycket komplice-
rade känslor, om en person av motsatt kön ska sköta 
den älskades intimhygien eller kommer (alltför) nära 
i förtroliga samtal.

Etnicitet
Palle Storm tar upp vad som händer när män kom-
mer in i äldreomsorgen och möter äldre män och 
kvinnor. Det visar sig att etnicitet (social/kulturell 
härkomst) också är en viktig faktor. Den man som 
eftersöks, av både de kvinnliga och manliga omsorgs-
tagarna, är den vite, heterosexuelle. Både de äldre 
männen och de manliga omsorgsgivarna är noga 
med att markera hetersexualiteten för att inte om-
sorgsuttrycken ska missuppfattas som homosexuella 
handlingar. Och vilka kvinnor är det som arbetar 
inom äldreomsorgen? 

Palles studie visar att det det ofta är kvinnor med ar-
betarbakgrund, vilket får konsekvenser i mötet med 
kvinnliga omsorgstagare med medel- eller överklass-
bakgrund. När likhet mellan kvinnorna ska skapas 
utgår omsorgsgivarna från att det är samtal om familj 
och barn som är centralt och utesluter ämnen som 
utbildning, arbete, hobbies etc. 

Blir det bättre?
Så, tillbaka till min ursprungsfråga – blir det per au-
tomatik bra om det kommer fler män inom omsor-
gen? Njae, antologin visar snarare att det blir än fler 
komplicerade faktorer att ta hänsyn till i det svåra 
mötet mellan omsorgsgivare och omsorgstagare som 
bland annat består av beroende, givande, utsatthet 
och samarbete. Men i detta spänningsfält händer 
förstås också något: möten väcker något inom och 
mellan oss och där kan även det mindre positiva lära 
oss något om oss själva och varandra. På så sätt ser vi 
också det unika hos varandra och inte faktorer som 
klassificerar oss i grupp. 

Kanske skulle jag helt enkelt börja ropa efter fler 
och olika individer inom skola, vård och omsorg – 
inte efter ett visst kön som grupp. 

Blir det bättre med fler män 
i LSS-verksamheten?

Evy Gunnarsson och Marta  Szebehely (red.) Ge-
nus i omsorgens vardag. Gothia Förlag. 2009. 208 
sidor. Pris 246 kr + moms och porto. Kan beställas 
på tel 08-462 26 70 eller från: 
www.gothiaforlag.se

Lotta Löfgren-Mårtenson är universi-
tetslektor i hälsa och samhälle, inrikt-
ning sexologi. Hon tillhör Intras fasta 
medarbetare och har skrivit en rad 
artiklar om ungdomar med intellektu-
ell funktionsnedsättning, om kön och 
sexualitet. Hon har också skrivit flera 
lättlästa böcker.
E-post: lotta.lofgrenmartenson@telia.com
Blogg: sexologi.blogg.se
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Den tidiga kommunikationen

D en första kommunikationen med barnet är 
förstås kroppsspråk och förståelse genom ljud. 

Boel Heister Trygg har skrivit en bok, Tidig AKK, om 
denna kommunikation, där AKK står för Alternativ 
och Kompletterande Kommunikation. Den riktar sig till 
personal som har ansvar för barn på tidig utvecklings-
nivå. 

Temat är att det går alltid att kommunicera och att 
barnets beteende alltid har en mening. 

Det gäller för personalen i förskolan och skolan att 
lära sig hur barnet uttrycker sig icke-verbalt och hur 
det förstår sin omgivning. Detta beskriver författaren 
ingående och med en rad exempel. 

Det blir mycket systematiskt och metoderna ställer 
betydande men säkert berättigade krav på persona-
len. 

Det förvånar mig att föräldrarna hålls helt utanför 
dessa kunskaper. Det är ju trots allt med dem som 
den mesta och tidigaste kommunikationen sker. Inte 
ett ord om föräldrarna när man ska göra en analys 
av barnets kommunikativa miljö. För att få full effekt 
måste naturligtvis barnets hemmiljö tillämpa samma 
förståelse och samma sätt att kommunicera med bar-
net. Boken har inget sakordsregister.

Kommunikativ omvårdnad
Kunskaperna om nya former av kommunikativa 
hjälpmedel kom på 1980-talet. De gällde då främst 
barn, men har sedan kommit  att gälla även vuxna, 

Boel Heister Trygg. Tidig AKK. Stöd för stora och 
små. 94 s. 2008. SÖK – Södra regionens Kommu-
nikationscentrum. Pris 236 kr. + moms.
Boel Heister Trygg. Kommunikativ omvårdnad. 104 
s. 2008. SÖK – Södra regionens Kommunikations-
centrum. Pris 236 kr + moms. Film med samma 
namn 180 kr + moms. 
Kan beställas på tel 040-924972.
eller e-post: sok@sokcentrum.se

Två böcker om
alternativ kommunikation

Det finns alternativa vägar att kommunicera med dem som har svårt att 
tala. Boel Heister Trygg vet det mesta om hur man på olika vägar kan skapa 
kontakt och förståelse. Nu har hon kommit ut med två böcker.

främst dem med kognitiva funktionshinder. 

Boel Heister Tryggs andra bok handlar om kommu-
nikativ omvårdnad.  I den har hon vidgat personkret-
sen till att gälla även dem med demens och förvärvad 
hjärnskada. 

Till skillnad från barn gäller det här mindre att 
träna brukaren och mera att lägga ansvaret för att 
förbättra kommunikationen på personalen. 

Författaren lägger därför stor vikt vid personalens 
attityder och bemötande. Hon varnar för att låta en 
diagnos styra dessa: ”En person är inte detsamma 
som sin diagnos utan en människa med unik person-
lighet och unika erfarenheter.” 

Hon beskriver hur man lägger upp en plan för den 
kommunikativa omvårdnaden och skriver utförligt 
om grafiska hjälpmedel och andra kropps- och sin-
nessnära kommunikationsformer. 

Boken är ett måste i personalutbildningen. Tyvärr 
saknar även denna bok ett sakordsregister.

          K G

Om du undrar

D et finns numera tre organisationer som du kan 
ställa frågor till inom området funktionshinder.

Inriktning etik
Socialstyrelsen har ett råd för etiska frågor inom 
socialt arbete. Den som arbetar med personer med 
funktionsnedsättningar blir ofta osäker på vad som är 
bästa handlingsalternativet. Etiska rådet kan ta upp 
sådana för en diskussion. 
Skriv till: elisabet.svedberg@socialstyrelsen.se 
eller ring 075-247 38 08.

Inriktning hälso- och sjukvård
Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, 
kan ge dig underlag för de beslut du måste ta när 

det gäller habilitering eller  hälso- och sjukvårdsin-
satser för personer med funktionsnedsättning. SBU 
har en upplysningstjänst som hjälper dig hitta den 
vetenskapliga litteratur som du behöver. 
Hemsida:  www.sbu.se 
Där finner du ett särskilt formulär för din fråga.

Inriktning socialt arbete
Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete, 
IMS, kan informera om de metoder man använder 
i sitt praktiska arbete har någon vetenskaplig bak-
grund, d v s om de är, som det heter, evidensprövade. 
Hemsida: www.socialstyrelsen.se/Amnesord/socialt_
arbete/IMS/IMSforskare/index.htm 
eller skriv till ISM, Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm. 
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I Danmark har man fortfarande institutioner för 
personer med utvecklingsstörning trots att det var 

tio år sedan man officiellt avskaffade begreppet insti-
tution. På en del bor relativt många – ej enbart perso-
ner med utvecklingsstörning – på stora avdelningar 
även om själva bostaden har undergått betydande 
förbättringar. I t. ex. Nordjylland finns det 10–15 bo-
enheter/avdelningar per institution med 10–15 plat-
ser på varje avdelning. 

Nu har man tillsatt en utredning för att se hur man 
ska kunna komma längre. Några besökte därför LSS-
bostäder i Göteborg. I tidskriften Lighedstegn berättar 
man om sina iakttagelser. Så här sammanfattar förfat-
taren dessa:

   Om man summerar tycker jag att man kan dra slut-
satsen att vi reste från Göteborg med en upplevelse av 
att man kan gå ännu mycket längre, än vad vi hittills 
har haft fantasi till i Danmark, när det gäller storleken 
på enheterna och integrering av bostäder för männis-

T vå företrädare vände sig till länsstyrelsen i Stock-
holm för att hyresgästerna i bostäder med sär-

skild service i Hägersten-Liljeholmen inte får tillräck-
lig tillgång till gemensamma utrymmen. 

Länsstyrelsen genomförde en tillsyn av alla bru-
kares levnadsvillkor med avseende på tillgången till 
fullvärdiga bostäder, gemensamma utrymmen och 
antalet brukare i respektive boenden. Det rör sig om 
15 grupp- och servicebostäder.

Stadsdelsnämnden och företrädarna skrev ett ut-
förligt yttrande. Därefter fattade länsstyrelsen sitt be-
slut (2009-03-12), i vilket den riktade kritik för flera 
brister.

Två gruppbostäder består av icke fullvärdiga bostä-
der. Stadsdelsnämnden har meddelat att båda ska er-
sättas under år 2010 och länsstyrelsen ålägger därför 
nämnden endast att redovisa om tidsplanen håller.  

De boende i ett flertal av servicebostäderna har en-
dast tillgång till gemensamhetslokal (servicelägen-
het) på förmiddagarna på lördagar och söndagar. I 
två gruppbostäder består lokalerna av köket. 

Det är ett grundläggande krav, skriver länsstyrel-
sen, att gemenskapsutrymmet alltid är möjligt att be-
söka utan hjälp av personal och utan begränsningar 
i någon form. Den boende ska kunna göra egna val. 
Även om personer inte uttrycker en önskan om att få 
vara i en sådan lokal, så ska alltid möjligheten finnas. 
Personalens behov av egna lokaler får inte inskränka 
brukarnas behov av gemensamhetslokaler.

Länsstyrelsen kritiserar även att antalet boende i två 
gruppbostäder har utökats till sex personer. Detta har 
skett på bekostnad av tidigare gemensamhetsutrym-
men genom en ombyggnad. Gruppbostäderna kan, 
enligt länsstyrelsen, därför inte erbjuda de boende 
en obegränsad tillgång till gemensamhetsutrymmet. 

I några av de boenden som granskats finns inga 
brukarråd och boendemöten. Länsstyrelsen konsta-
terar att nämnden avser att undersöka intresset för 
sådana möten i de fall det saknas.

Stadsdelsnämnden föreläggs att redovisa vilka åt-
gärder som har vidtagits för att komma tillrätta med 
de brister som angetts.

Kommentar
Gemensamhetsutrymmen vid servicebostäder är då-
ligt beskrivna i förarbetena till LSS. Varken utred-
ningen eller departementschefen skriver något om 
sådana. Man hade helt enkelt för lite erfarenhet  vid 
den tiden. Däremot står det i specialmotiveringen till 
§ 9 LSS att ”en anläggning” med flera servicebostä-
der ska ha gemensamma utrymmen för service och 
gemenskap. Därmed kan man säga att det är lagfäst. 
Socialstyrelsen skriver likadant i sin handbok: ”Där 
det finns flera servicebostäder skall det finnas ge-
mensamma urymmen för service och gemenskap.” 
Däremot nämner man det inte i sina föreskrifter och 
allmänna råd, SOSFS 2002:9. Det är en allvarlig brist.

Länsstyrelsens beslut att gemenskapsutrymmet 
även vid servicebostäder skall vara möjligt att alltid 
besöka utan begränsningar i någon form är förhastat. 
Det är inte rimligt att en sådan lokal ska vara möjlig 
att besöka dygnet runt som i gruppbostäder. Öppetti-
derna bör styras av de boendes behov och önskemål.

LSS-kommittén föreslår att beteckningen service-
bostad skall ändras till bostad med särskild service, så-
som en särskild insats, och skiljas i lagen mot grupp-
bostad. 

     K G

Gemensamt utrymme

Danskt besök
kor med omfattande funktionsnedsättningar. 
Många av de föreställningar vi gör oss om allt 
det som kan gå snett, blir tillräckligt och grund-
ligt dementerat av de svenska erfarenheterna. 
   Svenskarna har, helt parallellt med den 
danska diskussionen, haft en hetsig debatt om 
avspecialisering och social isolering. Inget av 
dessa har blivit ett reellt problem.
 ...
    Man framhöll att det var en välkommen ut-
maning för personalen att kunna erbjuda olika 
former av socialpedagogiska behov, istället för 
att ge stöd till en grupp personer med likartade 
behov. Och vad angår risken för social isolering 
så är erfarenheten närmast att mindre enheter 
befrämjar det sociala livet.
     K G

Socialstyrelsen. Handbok. Bostad med särskild ser-
vice för vuxna enligt LSS. 2. uppl. 2007

Mogens Wiederholt. Bostäder med särskild service 
– et par iakttagelser fra et studiebesög på botil-
bud i Göteborgs kommun. Lighedstegn nr 2/2009.
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S ocialstyrelsen har gett psykiatern Lena 
Nylander och psykologen Tullie Sewerin, 
Lund, i uppdrag att  kartlägga situationen 
för personer med utvecklingsstörning och 

psykisk ohälsa. I uppdraget ingick att föreslå en mo-
dell för vård- och stödinsatser. 

Projektet började med att under årsskiftet 2006 och 
2007 annonsera i tidskrifter om synpunkter. Man fick 
5 svar från brukare, 25 från närstående och 49 från 
personal, handläggare, chefer och experter. 

Synpunkter från närstående
Närstående vänder sig i sina svar mest mot bristen 
på kunskap om kognitiv funktionsnedsättning, om 
farmakologi och om de psykiatriska symptomen. De 

tycker inte att det finns 
något större intresse för 
samverkan inom olika 
verksamheter. Ofta kän-
ner de att ingen lyssnar 
till deras kunskaper om 
sonen/dottern. Hans/
hennes historia tas inte 
tillvara. 

Problemen börjar 
då sonen eller dottern 
kommer i puberteten 
och eskalerar när han/
hon blir myndig. Många 
föräldrar beskriver att 
”det var som att gå från 

allt till ingenting” och tycker att livet för deras vuxna 
barn blivit en katastrof. 

Många anhöriga beskriver stora problem kring 
behandlingen med psykofarmaka och biverkningar. 
Det föreligger stor risk för över- respektive underme-
dicinering. Förskrivningen sker ofta slentrianmässigt 
och utvärderas inte trots att den ofta fortgår över lång 
tid. 

Det finns önskemål från anhöriga att samla kunska-
pen om farmakologi och utvecklingsstörning i form 
av handböcker och skrifter. Man önskar också råd om 

hur man bäst förebygger utagerande och självskadan-
de beteende. Man vill ha bättre stöd från psykiatrer, 
som har kunskap om utvecklingsstörning, autism och 
psykisk ohälsa. 

Synpunkter från anställda
Personal och professionella efterlyser genomgående 
ett större intresse hos vårdgivarna för personer med 
utvecklingsstörning. Det gäller både för kroppssjuk-
vården, psykiatrin och kommunen. Det bristande 
intresset går som en röd tråd genom alla intervjuer 
med närstående, personal och professionella. Man 
upplever inte att deras erfarenheter och kunskaper 
om brukaren tas tillvara av de olika vårdgivarna. De 
får inte heller information om brukarens tillstånd ef-
ter undersökningar.

Personalen behöver ha någon att snabbt vända sig 
till  när någon mår psykiskt dåligt och det finns akuta 
behov av hjälp. Det finns en benägenhet att psykisk 
ohälsa ”smittar” till andra brukare och skapar oro.

Personalen förespråkar psykiatrisk hemsjukvård 
och speciella mottagningar för personer med utveck-
lingsstörning och psykisk ohälsa. Speciella konsult-
team med spetskompetens i målgruppens särskilda 
behov vore en stor tillgång. Idag har läkaren inte 
”tid” och få har den kompetens som behövs.

Många av de kommunala sjuksköterskorna, varav 
en del är LSS-sjuksköterskor, känner sig ensamma i 
sitt arbete kring brukaren. De beskriver svårigheter 
att få till stånd en fungerande samverkan med psykia-
trin, oavsett var man bor i landet. Försök har gjorts, 
men intresset från psykiatrin är ringa. Andra beskri-
ver svårigheter att samarbeta med primärvård och 
habilitering.

Personalen efterfrågar flexibla boendelösningar 
för brukarna. Idag skapar många boendeformer en-
samhet och isolering. De framhåller även sitt stora 
behov av kunnig handledning och fortbildning. De 
önskar en arbetsledning som är lätt att nå och som 
har kunskaper om den komplexa problematik som 
kan finnas hos personer med utvecklingsstörning 
och psykisk ohälsa. 

Vuxna personer med utvecklingsstörning har en ökad risk att 
drabbas av psykisk ohälsa. Situationen för gruppen har försäm-
rats sedan kommunerna tog över ansvaret för stödet. Behovet av 
specialkunskaper för diagnostik och terapi måste säkras. 

Ur en avslöjande rapport

Katastrofalt för personer 
    med psykisk ohälsa

Många anhöriga 
beskriver stora problem 
med slentrianmässig 
förskrivning av 
psykofarmaka 
med risk för både 
över- och  
undermedicinering. 
Personalen anser att 
deras erfarenheter 
och kunskaper 
inte tas tillvara. 
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Verksamheter 
Det finns ett antal verksamheter som inriktat sig på 
vuxna utvecklingsstörda personer med psykisk ohäl-
sa. Utredarna har förtecknat följande:

Utredning/behandling
Bellstasund Utredningscenter, Stockholm 
Neuropsyk i Bollnäs 
Omsorgspsykiatrin i Mölndal 
Mora vårdcentral
Boende
Trehörna Omsorger, Urshult, Kronobergs län
Föreningen Betaniahemmet, Göteborg
Mellanform utredning/behandling/ konsultation
VUB-teamet i Stockholm
KUP i Linköping
TUB i Örebro
Rena konsultteam
KUP i Uppsala
Specialistteamet UPA i Nyköping
Dessa verksamheter, liksom de i Norrbottens och 

Västerbottens läns landsting, beskrivs utförligt. Det 
bör vara en inspiration för de delar i landet som sak-
nar något motsvarande. 

De arbetar för att få till stånd en bra samverkan 
med  anhöriga, personal och brukarens nätverk och 
lyckas oftast väl med detta. Men de har svårt att få 
en fungerande samverkan med brukarens hemkom-
mun, landsting, primärvård och psykiatri. Intresset 
för samverkan/samarbete är inte ömsesidigt och 
viljan saknas ofta. Hinder finns också i form av eko-
nomi, olika huvudmän, sekretess m.m.

Man efterlyser en fungerande närsjukvård för bru-
karen, kompetenta husläkare och en bättre samver-
kan med primärvård och psykiatri. Detta skulle fö-
rebygga ohälsa eller återfall i sjukdom hos målgrup-
pen. Sjuksköterskor skulle kunna ha en länkande 
funktion mellan de olika vårdgivarna.

Utredarnas uppfattning är att det behövs ett natio-
nellt kompetens- och kunskapscentrum för vuxna 
med utvecklingsstörning och psykisk ohälsa. I detta 
skulle erfarenheter och kompetens från de olika 
verksamheterna ha en betydande roll. 

Det borde dessutom finnas regionala multiprofes-
sionella konsultteam som kan engageras i fall med 
problemskapande beteenden. I sådana team kan 
dessa personer få bedömning, behandling och hjälp 
utan att behöva skickas till annan ort. Den ordinarie 
personalen runt personen skulle också kunna få stöd.  

Psykiatrin och primärvården
Projektet har intervjuat 15 verksamhetschefer var-
dera för psykiatrin respektive primärvården runt om 
i landet. De intervjuade har tillfrågats om hur insat-
serna för personer med utvecklingsstörning och psy-
kisk ohälsa utformas och vilka behov som föreligger. 

Inom psykiatrin finns några chefersom  är mycket 
engagerade och som själva har arbetat kliniskt med 
målgruppen. De flesta anser att samverkan visserli-
gen är viktig men den kan vara svår att få till stånd. 
De menar att det kan vara svårt att urskilja vad som är 
psykisk sjukdom och vad som är reaktioner på miljön, 

vilket ibland skapar orea-
listiska förväntningar på 
psykiatrin.

Utredarna framhåller 
behovet av specialisering 
och av kunskapscentra. 
Patientgruppen har be-
hov av extra tid och kon-
tinuitet, och det behövs 
aktiva positiva insatser 
för att öka intresset. 

Cheferna i primärvården ser gruppen som försum-
mad och pengar behöver satsas – kanske behövs en 
särskild vårdpeng, en summa som följer patienten 
och som motsvarar komplexiteten i patientens pro-
blematik. 

På det hela taget tycker man att man klarar sitt upp-
drag hyggligt, men man har en önskan om mer sam-
arbete med psykiatrin. Man önskar också mer sam-
arbete med  vuxenhabiliteringen. Det finns behov 
av mer kunskap kring utvecklingsstörning. Speciellt 
efterlyses kunskap om farmakologi och utvecklings-
störning.

Flera vårdcentralschefer ser inte att det föreligger 
behov av en speciell läkare på vårdcentralen för mål-
gruppen. Någon tycker dock det vore bra med en 
specialistfunktion, en läkare på vårdcentralen som 
har detta som ett sidouppdrag. Vid god läkarbeman-
ning verkar man föredra en konsultläkare, som är 
expert på utvecklingsstörning, psykisk ohälsa och far-
makologi. Alla vårdcentralchefer vill ha tillgång till 
experthjälp på konsultbasis, i form av specialistläkare 
eller en specialistverksamhet. Dessa patienters behov 
av tid, uppföljning och rätt bemötande poängteras.

Överlag har de intervjuade inom primärvård och 
psykiatri sett färre problem än vad som beskrivits av 
närstående och personal. Undantagen utgörs av någ-
ra läkare som själva arbetat aktivt med målgruppen. 
Utvecklingsstörda personer utgör en liten grupp vars 
problem inte tycks synligöras på chefsnivå. 

Specialisering inom psykiatrin
Utredarna konstaterar att kompetensen inom hälso- 
och sjukvården är bristfällig på många håll i landet. 
Svårigheterna att kommunicera med personer med 
utvecklingsstörning kan vara så omfattande och kun-
skaperna om funktionshindret så dåliga, att patient-
säkerheten hotas. De fåtaliga specialiserade verk-
samheterna har inte haft möjlighet att arbeta med 
kunskapsspridning i önskvärd utsträckning. Betydligt 
mer omfattande och riktade insatser behövs för att 
sprida och öka kompetensen. 

I landet finns några  öppenvårdsmottagningar som 
vänder sig enbart till vuxna med utvecklingsstörning 
(Omsorgspsykiatrin i Mölndal, VUB-teamet i Stock-
holm). På de flesta håll får vuxna med utvecklings-
störning vända sig till samma mottagningar inom 
psykiatrin som andra; mottagningar som ofta är spe-
cialiserade utifrån psykiatrisk diagnos. Detta sätt att 
organisera medför svårigheter när det gäller perso-
ner med utvecklingsstörning och psykisk ohälsa där 
det är svårt och ofta tidskrävande att ställa den psy-
kiatriska diagnosen. Behandlingen måste i många 

Det behövs ett 
nationellt kompetens- 
och kunskapscentrum 
och regionala 
multiprofessionella 
konsultteam för  
vuxna med 
utvecklingsstörning 
och psykisk ohälsa
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fall inledas innan det finns 
någon diagnos som gör det 
möjligt att hänvisa till spe-
cialiserade team. 

Utvecklingsstörningen 
gör behandlingen av psy-

kisk sjukdom betydligt mer resurskrävande. Patien-
terna behöver särskilt mycket av helhetssyn och kon-
tinuitet i vårdinsatserna. Samverkan med kommu-
nens verksamheter eller landstingets habilitering är 
oftast oundgänglig. 

Det finns ett behov av hälso- och sjukvårdsverksam-
heter som särskilt inriktar sig på diagnostisering, be-
dömning och behandling av psykisk ohälsa hos vux-
na med utvecklingsstörning. Uppföljning bör ingå, 
eftersom resultatet av psykiatriska insatser bäst kan 
bedömas genom lång tids uppföljning. 

 

Rapportens förslag 
till verksamhetsmodeller

En primärvårdsmodell  
Den verksamhetsmodell som utredarna har valt att 
kalla primärvårdsmodellen innebär att ett specialise-
rat team bildas på vårdcentraler som har ett upptag-
ningsområde med tillräckligt underlag av personer 
med utvecklingsstörning. Detta kan innebära att tea-
met på en vårdcentral får ta emot patienter från flera 
upptagningsområden. Teamet ska upprätta och lång-
siktigt upprätthålla en vårdplan för patienten, och 
sköta kommunikation och informationsutbyte med 
hans/hennes nätverk. 

Teamet bör bestå av en av vårdcentralens läkare, 
sjuksköterska och psykolog, med konsultstöd av psy-
kiater. Personer med utvecklingsstörning och psykisk 
ohälsa bör erbjudas att lista sig hos teamet. 

Ett bra arbetssätt, exemplifierat på Mora vårdcen-
tral, är regelbundna genomgångar – ronder – där 
läkare och sjuksköterska tillsammans går igenom de 
aktuella patienterna med utvecklingsstörning. Man 
har dessutom årliga uppföljnings- och planeringsmö-
ten där närstående och personal också deltar.   

Framgångsfaktorerna intresse/vilja, kompetens, 
helhetssyn, kontinuitet, samverkan och tillgänglighet   
bör vara nyckelord för teamets arbete. Gott om tid 
avsätts för varje besök eller hembesök. . 

Samverkan initieras och upprätthålls av en ”länk-
person” som ingår i teamet. Länkpersonens roll sam-
manfaller bäst med sjuksköterskans. Många brukare 
är, för att kunna medverka, i behov av en ”tolkperson” 
som känner brukaren väl och som hjälper honom/
henne att beskriva sina besvär.

De personer som har ett LSS-boende och/eller 
daglig verksamhet är självskrivna i patientgruppen. 
Det finns dessutom personer, som bor hos sina för-
äldrar eller i eget boende med/utan boendestöd el-
ler personlig assistans. 

Teamet bör samverka med  kommunens sjuksköter-
ska och  habiliterings- eller råd och stödteam. 

En psykiatrimodell
Ansvaret för en specialiserad verksamhet för perso-
ner med utvecklingsstörning och psykisk ohälsa kan 
läggas hos en öppen psykiatrisk mottagning. Även 
här bör en sjuksköterska eller annan lämplig person 
vara länkperson och ansvara för att samverkan sker. 

Konsultteam
Ett konsultteam består av läkare och andra professio-
nella med specialkunskaper om utvecklingsstörning. 
Teamet gör bedömningar och ger rekommendatio-
ner och råd. Teamen kan även ge fortlöpande hand-
ledning vid särskilt svåra fall av problemskapande be-
teenden. Teamet kan vara fristående eller utgöra en 
del av vuxenhabiliteringen.

Slutsats
Verksamheter med somatisk och psykiatrisk speci-
alkompetens för personer med utvecklingsstörning 
och psykisk ohälsa behöver finnas nära brukarna. Det 
är upp till sjukvårdshuvudmännen att välja mellan de 
olika modeller som föreslås här eller att hitta egna. 

De lokala förutsättningarna är olika, men det går 
att bygga upp en ”tillräckligt bra” service för personer 
med utvecklingsstörning och psykisk ohälsa i princip 
inom vilken verksamhet som helst, om bara intresset 
och viljan finns! 

I övrigt
I ett särskilt kapitel definierar utredarna sex fram-
gångsfaktorer, avgörande för att minska psykisk ohäl-
sa hos personer med utvecklingsstörning. I ett annat 
kapitel beskriver man en tänkt framtid och i ytterli-
gare ett det kvalitetsarbete som krävs.

     KG

   

Lena Nylander. Tullie Sewerin. Kunskap och Samverkan. 
Vård och stöd till personer med utvecklingsstörning och 
psykisk ohälsa. Rapport från ett nationellt projekt. 107 
sidor. 2009. NU-enheten, Socialstyrelsen. Kan laddas ner 
från http://www.socialstyrelsen.se  (Sök på Miltonprojek-
tet under rubriken Samverkan.)  

Kent Ericsson 1943 – 2009
Kent Eriksson är död. För alla som är engagerade 
i stödet till personer med utvecklingsstörning var 
Kent Ericsson en välkänd person. Han var en av de 
viktiga pionjärerna inom den samhälls- och beteen-
devetenskapliga forskningen, såväl nationellt som 
internationellt. Han hade ett stort och outtröttligt 
engagemang som har betytt mycket för många.
Kent Eriksson var ordförande i blodcancerförening-
en i Uppsala.

Utvecklingsstörningen 
gör behandlingen av 
psykisk sjukdom 
betydligt mer 
resurskrävande
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J an Andersson (s) har varit EU-parlamentariker 
i 15 år och har lång erfarenhet av handikapp-
frågor.

 – Det finns ingen tvekan om inriktningen, säger 
han. Personer med utvecklingsstörning har rätt till 
ett liv som andra också när det gäller bostad. Men 
medlemsländerna bestämmer själva takten och det 
ser väldigt olika ut. 

Han minns diskussionen när Bulgarien och Rumä-
nien blev medlemmar 2007. Där satt många undan-
skuffade på anstalt. Hur det har gått sedan vet han 
inte.

– Krav ställdes, men jag har inga illusioner om att 
det blivit så mycket bättre. 

2008 presenterade EU-kommissionen en rapport 
som visar att över en miljon människor med funk-
tionshinder fortfarande bor under anstaltsliknande 
former i medlemsländerna.*

– Kvaliteten på institutionerna är ofta skrämmande 
dålig och uppfyller inte mänskliga rättighetskrav, an-
såg Vladimir Spidla som är kommissionär med ansvar 
för sysselsättning och sociala frågor. Han trodde att  
utredningen skulle hjälpa medlemsländerna att för-
ändra institutioner till gruppboenden i lokalsamhäl-
let, nära familj och vänner. 

Victor Wahlström, f d president för Inclusion Inter-
national som organiserar handikapporganisationer 
från olika länder, ger inte mycket för EU-politikernas 
engagemang eller kunskap. EU skulle kunna vara en 
bra arena men det blir ingen konkret handling av alla 
de fina deklarationerna, sammanfattar han. 

– Bulgarien och Rumänien ansträngde sig under 
ansökningsperioden, de fick ekonomiskt stöd. När 
de väl var medlemmar svalnade intresset. 

Victor Wahlström är bedrövad över att Rumänien 
nyligen fick ett anslag från EU på 200 miljoner för 
att bygga en institution för 50 utvecklingsstörda. För 
samtidigt finns exempel på hur man byggt små bostä-
der i samma land som fungerar fantastiskt bra. 

Men de gamla och rika medlemsländerna Frank-
rike, Tyskland och  England? Här finns inte så stor 
verksamhet i offentlig regi som i Sverige. Många insti-
tutioner drivs av organisationerna själva på uppdrag 
av staten och organisationerna samlar också in välgö-
renhetspengar. I Frankrike finns stora organisationer 
som ansvarar för både stora vårdhem och små grupp-

boenden. När länderna träffas 
för att enas om frågor de ska 
driva gemensamt har de sällan 
samma mål. 

– Det finns så stora ekono-
miska intressen i det här. Fran-
ska FUB har till exempel inget 
intresse av att avveckla vård-
hemmen, säger Pie Blume, 
ombudsman på Riksförbun-
det FUB. 

Av tradition har de nor diska 
länderna varit föregångare 
och vi forsätter gärna att slå 

Cirka en miljon personer med funktionshinder bor på anstalter i 
Europa. Men det är ingen fråga som finns med på EU:s dagordning.

Anstalterna
– ingen 
EU-fråga

oss för bröstet. Men Pie Blume höjer ett varning-
ens finger för att vi är på väg att skapa  institutioner 
även här genom att gruppbostäderna blir större och 
större. Tre–fyra personer är det bästa visar forskning. 
Socialstyrelsen kan tänka sig några fler. Men i dag 
kan det handla om sju–åtta personer i samma boen-
denhet och två enheter alldeles intill varandra. I vär-
sta fall samlokaliserade med äldreboende eller andra 
institutioner. 

– Det kanske inte är någon skillnad mellan en for-
mell institution för femton personer och en infor-
mell för tio. Båda förhindrar möjligheterna att leva 
som andra, resonerar Pie Blume.  

EU-parlamentarikern Jens Holm (v) har skrivit den 
kritiska boken ”EU inifrån”. Han tycker att den or-
ganisation som vill arbeta för att förbättra förhållan-
dena i EU:s medlemsländer i första hand ska påverka 
sina svenska politiker i riksdag och regering och dess-
utom de 18 svenska EU-parlamentarikerna. En leda-
mot i EU-parlamentet kan lägga fram en skriftlig de-
klaration. Om minst hälften av de 785 ledamöterna 
skriver under måste frågan utredas. Men det är lätt-
tare att vara radikal i en deklaration som inte förplik-
tigar. Om en deklaration överhuvudtaget leder till ett 
lagförslag blir detta oftast mycket urvattnat. 

Text och foto: Anna Fredriksson
ordomening@hotmail.com

  

Jan Andersson har lång erfaren-
het av funktionshinderfrågor 
både på lokal nivå och i EU-
parlamentet.  
 – Handikappfrågor står inte 
står lika högt på dagordningen 
nu som när Bengt Lindkvist och 
Bengt Westerberg var aktiva, 
säger han.  

 

*Rapporten som bland annat tar upp anstalterna i Europa heter 
Study on the Comparative cost analysis: community based ser-
vices as an alternative to institutions. Den kan läsas på:
http://ec.europa.eu/employment_social/index/7002_en.html
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Statistik
Socialstyrelsen har publi-
cerat en ny lägesrapport 
om insatser till personer 
med funktionshinder. 
Det är första gången som 
statistiken omfattar perso-
nummerbaserade upp-
gifter om både SoL- och 
LSS-insatser. 

Utöver mängdstatistik 
för hela riket tar rap-
porten upp de samlade 
kommunernas och den 
enskildes kostnader och 
bidrag. Man berör även 
en rad problemområden, 
som tvånget inom omsor-
gerna, psykiatrireformens 
förankring i kommunerna 
och behovet av metodut-
veckling, både vad avser 
statistik och levnadsnivå-
studier. 

Inte alla personer med 
ett funktionshinder får 
insatser, även om de skulle 
behöva det. Vissa har fått 
avslag på sina ansökningar, 
andra har inte sökt. Det 
finns ingen statistik över 
detta. 

En del  redovisade insat-
ser enlig SoL kan även om-
fatta personer med miss-
bruk och personer som får 
insats under en begränsad 
tid. Det finns kommuner 
som har fattat beslut om 
bostad med särskild ser-
vice, men där insatsen 
snarare liknar boendestöd 
i den egna lägenheten. 
Siffrorna bör alltså tolkas 
med viss försiktighet.

En kommunal verksam-
het som läggs ut på entre-
prenad ska ha tillstånd av 
länsstyrelsen. Det har då 
framkommit att bostäder 
med särskild service inte 
uppfyller kriterierna för 
insatsen och därför inte 
kan godkännas. Det gäller 
t. ex. om lägenheterna 
inte är fullvärdiga eller 
om föreståndaren inte har 
föreskriven kompetens. 

Antal personer (med funktionsnedsättning) med 
kommunala insatser år 2007 samt förändring 2001–2007

Insatser enligt LSS    Totalt  Förändring 2001–2007

Personlig assistans      3 400     –  
Ledsagarservice      9 700   +20%
Kontaktperson                18 000   +29%
Avlösarservice      3 400     –6%
Korttidsvistelse    10 100     +5%
Korttidstillsyn för barn över 12 år   5 100   +65%
Boende, barn      1 300   +18%
Boende, vuxna               21 600   +23%
Daglig verksamhet                27 000   +28%

Insatser enligt SoL personer under 65 års ålder

Hemtjänst                16 900     –
Särskilt boende     4 400      –
Boendestöd                10 600        –
Dagverksamhet      4 700     –
Behovsprövad korttidsvård 
eller -boende      1 100     –
Anhörigbidrag eller hemvårdsbidrag   1 200     –
Bistånd som avser boende    7 500     –
Individuellt behovsprövad öppenvård   7 000     –
Frivillig institutionsvård enligt SoL       380     –
Familjehemsvård         150     –

Personligt ombud     3 400     –

Elever i skolan

Obligatorisk särskola               13 900     –3%
Gymnasiesärskola     8 700   +58%
Särvux       5 000   +13%
Specialskola         510   –36%

Färdtjänst

Kommunal                 67 300     –

Bostadsanpassningsbidrag              72 700   +27%

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
– betyder att uppgiften ej finns.
I insatser enligt LSS ingår inte råd och stöd.
Bostadsanpassningsbidrag avser antal beviljade bidrag, inte antal personer.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Antalet personer med insatser enligt LSS var år 2007 56 800, varav 
46 850 tillhörde personkrets 1 (utvecklingsstörning, autism m. fl.). 

För att man som funktionshindrad ska kunna få insatser med stöd av 
LSS istället för SOL, ska man ha en utvecklingsstörning, autism eller ett 
annat varaktigt funktionshinder, som är stort och kräver omfattande stöd 
och service. 

Antal personer under 65 års ålder 
med LSS-insatser 2007

Personkrets  

       1                 44 215   därav även med SoL-insats  3 720
       2                    1 547   ”      515
       3                    6 971                ”  2 393

Antal barn och ungdomar med LSS 
och SoL-insatser 2007

            Endast LSS  Endast SoL       LSS + SoL 

     0 – 6 år     1 068                    150                       15
 

  7 – 12 år     3 707                     277                       59
13 – 22 år                     13 346                 1 154                     455
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Att så få barn får stöd enligt SoL kan tyda på att den som har en 
funktionsnedsättning, men inte tillhör LSS personkrets, är utan stöd.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Socialstyrelsen. Insatser 
och stöd till personer med 
funktionsnedsättning. Lä-
gesrapport 2008. 58 sidor. 
Artikelnummer 2009-126-
43. Pris: 76 kr.

Socialstyrelsen. Personer 
med funktionsnedsättning 
– vård och omsorg den 30 
juni 2008. Kommunala 
insatser enligt socialtjänst-
lagen och hälso- och sjuk-
vårdslagen. 86 sidor. Arti-
kelnummer 2009-125-3. 
Pris: 76 kr. 

Båda skrifterna kan bestäl-
las från tel: 08-779 96 66 
eller e-post: 
socialstyrelsen@strd.se
De kan också laddas ner 
gratis som PDF-fil från Soci-
alstyrelsens hemsida: 
www.socialstyrelsen.se

EN KONFERENS OM ALTERNATIVA VÄGAR 
TILL MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING 

LSS OCH DET 
SOCIALA KOOPERATIVET 

KONFERENS DEN 24/11, 2009

Den här konferensen är till för dig som är engagerad i stödet till personer med funktionshin-
der. Vi har bjudit in många intressanta föreläsare som kan berätta om hur man förnyar daglig 
verksamhet enligt LSS genom att starta sociala arbetskooperativ. Välkommen!
Arrangörer: Intra, FUB och Studieförbundet Vuxenskolan med stöd av Tillväxtverket.
Plats: Garnisonen Konferenscenter. Karlavägen 100, Stockholm.
Konferensavgift: 800 kronor exkl. moms. 
Anmälan till Riksförbundet FUB. Tel 08-508 866 00. E-post: fub@fub.se
Sista anmälningsdag: 091105.
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I alla tider har de som avviker genom svaghet, 
sjukdom eller lyte, löpt risk att utsättas för hån, 
löje eller övervåld av andra. Att för sitt dagliga liv 

vara beroende av andra människors stöd innebär en 
påtaglig utsatthet. Att inte självständigt kunna göra 
sina livsval i såväl stort som i smått, ger upphov till 
känslor av vanmakt och frustration. Oförmågan att 
forma sitt liv självständigt är en omständighet som 
utmanar alla som möter funktionshindrade.

Många svårigheter och egenskaper som vårdtagar-
na har kan de inte befrias från hur gärna vårdperso-
nalen än vill. Att orka med att stå ut med detta i mötet 
med personer med livslånga funktionshinder eller 
progredierande sjukdomstillstånd, det vill säga att 
ha en härbärgerande förmåga, är i många fall  istället 
den hjälp man kan bestå vårdtagaren med.

Man skulle kunna förvänta sig en beskyddarinstinkt 
i mötet med barn och vuxna med behov av hjälp och 
stöd, men tyvärr är det också så att just barn och vux-
na med funktionshinder, fysiska som mentala, mer 
än andra riskerar att utsättas för oacceptabelt bemö-
tande som kränkningar, hånfullhet, missaktning och 
till och med att berövas livet. 

Riskfaktorer
Psykolog Hans Wrenne (1986) har beskrivit tänkbara 
riskfaktorer som sänker trösklarna för dåligt bemö-
tande av personer med utvecklingsstörning. Riskfak-
torerna Wrenne beskrev är:

1. Miljön
En avvikande boendemiljö dehumaniserar männis-
korna i andras ögon.

2. Diagnos
Bruket av diagnoser för att beskriva våra medmän-
niskors symtom eller avvikande beteenden, skapar 
avstånd. Istället för att bemötas som person, bemöts 
den handikappade som bärare av sina stigmata, sin 
diagnos. Det kan lätt legitimera olika former av res-
triktioner, tvångsåtgärder och maktfullkomlighet hos 
omgivningen.

3. Avvikande utseende och beteende.
Den skada eller annorlunda utveckling som ligger 
bakom förståndshandikappet, kan också orsaka ett 
annorlunda utseende och ett annorlunda beteende 
som lätt kan skapa ett avståndstagande från andra. 
Svårigheter att upprätta en god kommunikation för-
svåras förstås också.

4. Hjälpmedel
De hjälpmedel som används för att kompensera för 
svårigheter och underlätta livet, bidrar också till att i 
omgivningens ögon dehumanisera personen.

5. Experter
Ju mer engagemang av experter, desto mer bekräftas 
för omgivningen att den funktionshindrade perso-
nen inte är en vanlig människa.

Av Bo Kahnberg, leg. psykolog

Förekommer det negativa eller oacceptabla 
tankar och handlingar när man arbetar med 
personer med funktionshinder? Kan maktlös-
het leda till oetiskt beteende från personal? 
Psykolog Bo Kahnberg har i en undersökning 
ställt svåra frågor till yrkesverksamma. Han 
fann ett starkt och uttalat motstånd mot att 
erkänna och diskutera de negativa sidorna av 
arbetet.

Att förneka det 
man ser och känner
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Vi är både goda och onda
Psykoanalytikern Melanie Klein menar att varje män-
niska har två psykiska positioner att leva med livet 
igenom. Klein menade att vi inledningsvis befinner 
oss i en position som kännetecknas av en oförmåga 
att integrera ”det onda och det goda”. Man ser andra 
och sig själv som antingen goda eller onda personer. 

Så småningom utvecklas hos de allra flesta en för-
måga att inse att både onda och goda aspekter finns 
hos en själv. Genom hela livet kommer vi att röra oss 
mellan dessa två positioner eller förhållningssätt. I 
de fall det första, mera primitiva förhållningssättet 
är förhärskande, hålls det onda skilt från det goda. 
Vanligen förlägger man det onda till andra personer. 

Den psykologiska vinsten med det förhållningssät-
tet är att onda eller allmänt oacceptabla egenskaper 
förläggs till den andre, och inte hotar den egna själv-
känslan. Vi känner till dessa fenomen som projektio-
ner, (mot)överföringar eller projektiv identifikation, 
fenomen som med all säkerhet är vanligt förekom-
mande i vårdarbetet, och som förtjänar uppmärk-
samhet och professionell hantering.

Litteraturen på detta område är riklig, men av 
någon anledning är just negativa uttryck sparsamt 
beskrivna. Gentemot vårdtagare med nedsatt auto-
nomi, ex vis förståndshandikappade har man mest 
uppmärksammat aspekter som omhändertagande, 
beskydd etc då dessa fenomen beskrivits. 

Det är bakgrunden till min undersökning. Hur för-
håller sig yrkesverksamma inom stödet till funktions-
hindrade till de negativa känslor och beteenden som 
jag är övertygad om att man kan återfinna hos alla. Är 
det accepterat att prata om dem? Går det att erkänna 
att de finns?
Min forskningsfråga var således:

Hur förhåller vårdgivare sig till egna och andra 
vårdgivares uttryck för förakt och andra oaccep-
tabla känslor och beteenden gentemot vårdtagare, 
samt i vilka sammanhang kan sådana uttryck 
aktualiseras? 

Åtta intervjuer
För att besvara forskningsfrågan gjordes intervjuer 
med ett urval av personer verksamma i olika vård- 
och omsorgsyrken och med skilda erfarenheter. 

De yrken som representerats har varit: arbetsle-
dare, behandlingspersonal på dagcenter, personlig 
assistent, psykolog, socionom/kurator och vårdper-
sonal vid gruppbostad. 

Åtta personer intervjuades. Samtliga hade den for-
mella utbildning som är aktuell för respektive yrke. 

Man värjde sig
På frågan om någon av de intervjuade kunde tänka 
sig att det förekommer att personal har oacceptabla 
tankar eller beteenden gentemot vårdtagarna, tog de 
först avstånd ifrån tanken. De uttryckte spontant på 
olika sätt att det inte förekom. Man tillskrev professio-
nen och utbildningen en starkt skyddande funktion. 

Den dominerande hållningen var att man värjde 
sig mot frågeställningen. 

Istället gav man en idealiserande bild av arbetet, där 
man uttryckte att det var svårt att tänka sig negativa 
beteenden. Särskilt svårt var det att tro att egenskaper 
hos vårdtagarna kunde utlösa negativa reaktioner.

 – Ja /hos/ en del utav dom … där, men det var ju så 
oerhört länge sedan, där kunde man nog märka lite, men 
på senare år så har jag inte märkt nånting för att nu … de 
som jobbar inom vår verksamhet, dels så gör man det för att 
man vill göra det. Absolut … Nej!

– Nej… det är så främmande för mej…jag skulle inte vilja 
tänka den tanken ...

Det skedde på långt avstånd
När de intervjuade närmade sig tanken att det kunde 
förekomma att vårdgivare utsatte vårdtagare för krän-
kande handlingar, beskrev man detta som något som 
skedde långt borta från den egna vårdverksamheten. 

Då man berättade om situationer där det förekom-
mit någon form av oacceptabla beteenden eller käns-
lor var det i form av generella, otydliga händelser 
snarare än specifika, verkliga händelser. De generella 
utsagorna var fyra gånger flera än de som skildrade 
specifika händelser.

– Ja… man funderar ju på varför människor gör så /oac-
ceptabla handlingar/ överhuvudtaget. Men det kanske kan 
vara så att idag – människor är så pressade, både i tid och 
just det här med att dom kanske ska utföra ett visst moment 
hos en vårdtagare, kanske dom blir pressade i tid…

Det handlade om andra
De specifika händelser som man kunde redogöra för 
handlade dubbelt så ofta om andra medarbetare, an-
höriga eller allmänheten än egenupplevda händelser. 

– Jag kan inte erinra mej nånting så där på rak arm, 
men jag vet ju att i ett annat fall här så var det ju en vård-
tagare...

Bo Kahnberg är leg psykolog och specialist i 
klinisk psykologi vid landstingets psykologenhet i 
Värmland. Han har arbetat många år inom lands-
tingets och kommunernas LSS-verksamhet,  bl a 
med personalhandledning och konsultation.

Artikeln är en starkt förkortad version av en en 
uppsats. Hela uppsatsen kan laddas ner från 
www.liv.se (sök på Capto).
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I en av intervjuerna diskuterades ett barnamord 
2006 på en funktionshindrad pojke, Bobby. Denna 
händelse aktualiserade bland annat socialsekretera-
rens passivitet och obenägenhet att se vad han utsatts 
för under en rad av år dessförinnan.

– … faktum är att jag tror att människor inte vill se för 
att det är för svårt att se.

Det hände förr
Ett annat sätt var att beskriva kränkande beteenden 
som något som inte hände nu för tiden, men kunde 
ske förr. 

Intervjuaren: ”Förekommer oacceptabla beteenden i vård-
arbetet?”

– … det skulle jag inte kunna tänka mej ,nej jag har jät-
tesvårt att tänka mej det. Om du hade ställt den frågan till 
mej på 60-talet hade jag sagt ja absolut. För när jag började 
på /institution/, då stängde de /industri/, så dit kom det 
massor med kvinnor som inte hade något arbete och dom 
hade ingenting inom vården att göra, många av dom. En 
del försvann, en del blev kvar och en del skulle aldrig ha 
varit där. Och dom betedde sej väldigt väldigt oproffsigt, en 
del. Långt ifrån alla, absolut inte, men många gjorde det. 

De har en annan personlighet
Ett annat sätt var att tillskriva den vårdgivare, som 
betedde sig oacceptabelt gentemot vårdtagare, egen-
skaper syftande på dennes egna psyke och personlig-
het:

– … men det måste ju vara nåt… lätt att säga – fel i 
barndomen för den som gjorde det eller nåt sånt, kanske 
varit utsatt för samma sak. Vad vet jag?

Man tar avstånd från frågan
Gemensamt för samtliga dessa varianter av spontana, 
oreflekterade svar var således att de intervjuade be-
skrev kränkningar och andra oetiska handlingar mot 
vårdtagare som något som aldrig kunde förekomma 
i den egna verksamheten, bland de egna kollegorna 
eller hosdem själva. Hållningssättet till själva fråge-
ställningen var ett spontant avståndstagande eller 
förnekande.

Ansvaret
De flesta intervjuade tog ställning i ansvarsfrågan. Att 
inte ha nödvändiga kunskaper eller utbildning an-
gavs ofta som en förklaring till att man kunde begå 
oacceptabla handlingar, ofta med innebörden att 
man som vårdgivare då inte var ansvarig. Någon hade 
ju anställt vederbörande, och denne var då ansvarig. 

Det finns en förklaring
Oacceptabla handlingar eller känslor kunde i de in-
tervjuades berättelser göras mer acceptabla genom 
att förses med en förståelse av omständigheterna var-
under de uppstått. När en vårdtagare hade utsatts för 
något oacceptabelt sökte informanterna förklaringar 
till det som hänt, och förklaringarna söktes hos vård-
givaren, inte hos vårdtagaren.

Tilltro till utbildningen och professionalitet
Det var en vanlig uppfattning att formell utbildning 
för professionen skulle vara en garant för att man kan 
kontrollera sitt beteende och vara empatisk. Samtliga 
intervjuade hade föreskriven utbildning för sina res-
pektive arbeten.

I de fall informanterna kunde tänka sig förekomst 
av oacceptabla handlingar eller känslor i vårdarbetet, 
beskrevs detta framförallt som en följd av att perso-
nalen saknade utbildning. För att ibland ytterligare 
distansera sig själv (såsom formellt behörig för job-
bet) från det oacceptabla, kunde den felande kol-
legan även tillskrivas attribut som vikarie och/eller 
tillhörighet till annan kultur.
 

– … då kommer jag åter tillbaka till det här med okun-
skapen om vårdtagaren, om en vårdbehövande människa 
överhuvudtaget, det är mycket okunskap som gör att det blir, 
ja att man t o m kan bruka våld. Ja, okunskap och inte ha 
nån förståelse, inte ha nån empati överhuvudtaget.
 

– Och … jag är också tillbaka till det här med kultur-
krockar, i och med att det kommer mycket mera invandrare 
som aldrig stött på folk med handikapp överhuvudtaget

Om att vända ilskan mot vårdtagaren:
 –…det gör man ju inte, men man känner ju… det finns 

ju inuti en, man kan bli jätteirriterad och… men man är 
ändå så pass professionell så man låter det ju inte gå ut över 

Inte vi– dom!
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vårdtagaren, det gör man inte, eller… ja, man är ju väldigt 
olika där, men jag gör det inte för att… ja…

Att tänka men inte handla 
Det var svårt att prata om möjligheten att man skulle 
kunna tänka negativa saker om vårdtagaren. Tankar 
vilka kunde rymma ilska, förakt, fientlighet eller lik-
nande känslouttryck, nej, det ville man inte accep-
tera. 

En spontant uttryckt uppfattning var att alla former 
av negativa reaktioner, tankar och känslor, likaväl 
som handlingar, är olämpliga. 

Men efter närmare eftertanke uttrycktes ofta en 
mer accepterande hållning till egna negativa, kanske 
fientliga känslor och tankar. Man skilde på tankar och 
känslor å ena sidan och handlingar å andra sidan.

Intervjuaren: Vad kan du tillåta dej att tänka?
– Ja, tanken kan faktiskt skena iväg med en.
Intervjuaren: Är det OK det?
– Det är en samvetsfråga men tanken… när man har den 

spärren och man är medveten om att det här är en tanke som 
jag egentligen inte ska tänka då är det ofriskt, fortfarande, 
tror jag.

Intervjuaren: …att tänka tanken?
– Ja, jag tror det. För då har jag ju ändå spärrarna kvar, 

så här kan jag ju inte göra, eller så som jag tänker alltså, 
det får jag ju inte göra. Jag tror man har det friska kvar då i 
alla fall. Eller. Ja, jag tror det. Fast tanken kan nog komma.

– Det är nog en ventil som man måste få ha. Att tänka 
det. För annars så klarar man ju inte av sitt… ja jag tror 
att i en pressad situation kan man nog inte vara så helig.

Intervjuaren: Om man inte tillåter sej att tänka dom här 
tankarna, vad kan hända då?

– Ja… det kanske är då det är som farligast? Egentligen. 
Då har man ju inte kontroll över det, när man har en tanke 
om det och man sätter gränserna inom huvudet på nåt sätt, 
då är man ju medveten på nåt sätt…

…Det kanske är när man inte tänker utan man hand-
lar… det kan nog egentligen vara farligare. 

Sammanhang där oacceptabla beteenden 
och känslor kan komma till uttryck 
Vid närmare eftertanke, kunde de intervjuade identi-
fiera ett antal omständigheter där de kunde tänka sig 
en större risk för oacceptabla reaktioner.
 

När vårdgivaren känner maktlöshet
Känslan av vanmakt tas upp av nästan alla informan-
terna som en omständighet som kan jämna vägen 
för utagerande negativa beteenden gentemot vård-
tagare. 

I flera fall beskrivs maktlöshetskänslorna vara nära 
förbundna med avsaknad av formella kunskaper el-
ler utbildning inom vårdområdet. Känslan av van-
makt och insikten om vad det kan leda till, kan bli så 
stark att man t o m lämnar ett arbete.

– Jag jobbade med en person en gång och då kände jag en 
maktlöshet, för jag kunde inte göra nånting åt situationen, 
och då... jag slutade faktiskt på det stället, jag kom ingen 
vart med det. Jag kände att, ja det gick inte … jag hade 
gjort allt jag kunde och vårdtagaren försökte provocera mej 

hela tiden. … så jag kände att, nej jag kommer inte längre, 
jag slutar. ..  för att jag vet att det kanske hade brustit till 
slut och då hade det blivit nånting dumt utav det, det ville 
jag inte.

– Det var det här att jag kände att jag kommer att bli arg 
på den här personen till slut, det kommer att brista för mej 
och ja då kanske jag kallar den för nåt olämpligt eller gör 
nåt dumt, kanske tar till våld helt enkelt och jag kände att 
det vill jag inte göra. Och då gav jag mej.

Att däremot fundera på om vårdtagarens utsatthet, 
och maktlöshet tvingade vårdgivaren att konfronte-
ras med egna upplevelser av liknande art var svårare. 
Bara i några enstaka utsagor gjordes kopplingen mel-
lan dessa.

–… när det svaga, motbjudande, vad det nu kan vara, 
som jag ser, sammanfaller med sånt som inte är acceptabelt 
hos mej själv...

– Lite mer specifikt är det när jag är i någon form av vård-
givareposition gentemot den som är svag, motbjudande, fel 
på något sätt. Då tror jag det har att göra med vilka krav 
det ställs på mej, …, vilka krav jag ställer på mej själv … 
Då, om jag som vårdgivare, personal känner mej hjälplös, 
inte har medel till mitt förfogande, då tror jag att sådana 
tankar som du talar om, dom destruktiva, och handlingar 
framförallt, kan bryta fram.

När man har ett behov av att känna makt
Känslan av makt eller behovet av att känna makt be-
skrevs som något som finns hos vissa personer som 
söker sig till vårdyrken och där kan vara förknippat 
med att man utsätter vårdtagaren för kränkningar.

Ungefär hälften av informanterna har poängterat 
just detta som en omständighet bakom oacceptabla 
handlingar och reaktioner från vårdgivare.

– Det är nog den biten att man väljer att jobba med en 
svagare, där får man då utlopp för att utöva någon form 
av makt.

– Kanske främst då den egna maktlösheten gentemot an-
dra då, som man har svårt att hantera… och jag tror att 
det smittar och blir en del av kulturen på vissa ställen, att 
man utövar makt som på nåt sätt blir en form av övergrepp, 
förnedring, ibland kan man kanske gömma det bakom att 
det är omtänksamhet…

 – …att man som personal kan känna nån slags makt-
känsla över att det är jag som bestämmer…

När vårdgivaren är omogen
Flera av de intervjuade menar att många oacceptabla 
beteenden från vårdgivarens sida torde kunna förstås 
utifrån att man privat är i dålig balans, att man t o m 
har en psykisk störning eller psykisk struktur som gör 
att man är olämplig för vårdarbete. 

Oförmåga att i pressade situationer skilja tanke 
från handling, kunna reflektera över och stå ut med 
stress, kan tänkas leda till utagerande beteende från 
vårdgivarens sida. 

– Sedan kan det ju också vara det här att vara omogen 
som människa själv. Inte veta själv var man står, det tror 
jag också kan vara… att man kanske är lite labil själv… 
inte känner sej själv riktigt, hur man reagerar i olika situa-
tioner. 



34                                  INTRA 2 • 0935                                  INTRA 2 • 09

Ett oväntat fynd!
Det spontana förnekandet hos alla av att det förekom-
mer oacceptabla tankar eller handlingar i arbetet var 
oväntad och överensstämmer med den tystnad som 
råder kring detta fenomen inom litteraturen. 

Men, då frågorna fördjupades och ämnet utveckla-
des kunde de intervjuade i regel närma sig problema-
tiken, om än under viss vånda.

Moralisk problematik
Frågeställningarna berör en betydande moralisk pro-
blematik. Att föreställa sig handlingar, eller reaktio-
ner som är olämpliga och riktade mot vårdtagarna är 
mycket besvärande för personal i vården. Att tänka 
sig att eventuella reaktioner har någon form av ur-
sprung i egenskaper hos vårdtagarna var ännu värre 
att prata om. 

 
Tillåtet att prata?
Att vara vårdgivare är inte bara fysiskt påfrestande i 
många fall, det är ofta också emotionellt påfrestande. 
Närheten till mänskligt lidande utsätter vårdgivaren 
för stora påfrestningar, vilka vård- och omsorgsorga-
nisationerna inte alltid är tillräckligt medvetna om. 

Om situationen väcker oacceptabla känslor och 
tankar hos vårdgivaren, och detta inte är tillåtet att 
prata om i organisationen, finns en stor risk att perso-
nalen ifråga lämnar yrket eller arbetsuppgiften. Re-
sultatet kan bli en onödigt stor personalomsättning 
innebärande avsevärda kostnader i pengar förutom 
yrkesmässig otillfredsställelse. Brister i kontinuitet på 
personalsidan kan också vara mycket negativt för de 
kategorier vårdtagare som här varit aktuella. 

300 assistenter
En vårdtagare hade exempelvis under en tioårspe-
riod över 300 olika personliga assistenter vilket med-
förde bristande kontinuitet i omsorgen. Då handled-
ning infördes för personalgruppen upphörde denna 
för alla parter destruktiva olägenhet helt.

Handledningen var en stödresurs som som gav per-
sonalen förutsättningar att härda ut och förstå. Man 
fokuserade mycket på processerna i vårdarbetet. Den 
funktionshindrades upplevelse av vanmakt i sin livs-
situation hade lett till motsvarande upplevelser hos 
personalen. Denna ömsesidiga upplevelse av makt-
löshet riskerade att ta sig oacceptabla uttryck. 

Det är ett exempel på processer som vi har ansvar 
för att hantera på ett etiskt försvarbart sätt.

B elinda Tijssen från Holland målar bebisar i 
olika färger och former? Varför gör hon det? 
Bilderna finns där och de inbjuder oss att 

fundera kring orsaken. Om du har en relation till 
konstnären skulle du själv kunna fråga henne. Då 
skulle hon kanske ge dig en förklaring. På ateljé He-
renplaats hemsida (se www.herenplaats.ni) kan du 
njuta av Belinda Tijssens målningar. Belinda har ar-
betat i ateljén i snart 20 år. Hon målar gärna i akryl på 
stora dukar och förutom små barn målar hon också 
kvinnor med sensuella drag. Hon har deltagit i work-
shops i flera länder och hennes bilder har visats på 
flera utställningar sedan 1992. 

Genom att måla eller skulptera kan personer med 
intellektuella funktionshinder ge ett konkret under-
lag för ett nära samtal om tankar och drömmar.   

Det finns många exempel på utbildningar och atel-
jéer där man använder bilden och bildskapandet till 
angelägna samtal. Bilderna kan ha tydliga konstnär-
liga värden som väcker intresse. Bilden blir ett första 
möte och föder en vilja att veta mera om personen 
bakom bilden. Detta positiva intresse kan ibland föl-
jas av förvåning över att konstnären har ett funktions-
hinder som betraktaren inte kommit i kontakt med 
tidigare. Betraktaren kanske till och med känner sig 
främmande för personer med funktionsnedsättning 

på grund av att man inte har någon egen erfarenhet 
eller kunskap om människor med denna typ av han-
dikapp. Många gånger kan konstverket fungera som 
en brygga mellan människor. Utställningar i olika 
former är ett bra tillfälle till dessa möten. På det lilla 
cafét, på vandrarhemmet i skärgården, på biblioteket 
eller någon annanstans där människor stannar upp, 
ges fina tillfällen till att visa upp konstverken.

Att arbeta tillsammans, i till exempel en workshop 
som inbjuder konstnärligt begåvade oavsett intellek-
tuell nivå, möjliggör möten. Ett fint exempel på detta 
finns i det lilla samhället Rotenburg i Tyskland. Här 
inbjuds läraren, läkaren, snickaren och andra att ar-
beta tillsammans med personer med ett intellektuellt 
funktionshinder. En workshop resulterade i en jät-
tespindel som sitter på en av väggarna i den gamla 
gymnastiksalen som är deras ateljé.  De berättar med 
entusiasm att resultaten av kurstillfällena inte bara är 
skulpturen eller målningen utan även upplevelser av 
ett kreativt samarbete med människor man annars 
inte självklart skulle arbeta tillsammans med.

Andra internationellt kända verksamheter som 
sysslar med bildskapande är Project Ability, en ateljé 
mitt i centrala Glasgow och KCAT, en ateljé i Kilken-
ny på Irland.

Ett annat är Creative Growth Art Centre i Kalifor-

Bildskapande i ett internationellt perspektiv
Av Helena Petersson, specialpedagog.

forts från föreg sida.
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Intra nr 3/09 kommer ut i oktober.
Du som vill prenumerera på INTRA: 
Betala  280 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

Viktigt att tänka på om man vill arbeta konstnärligt med personer med ett intellektuellt funktionshinder:
• Det ska vara på riktigt. 
• Det är ett arbete som räknas.
• Lämna det kreativa processen i fred. 
• Hantera bilderna med värdighet, se dem som en förlängning av konstnären.  
• Arbeta gärna tillsammans med utbildade konstnärer. 
• Ha gärna workshops där man introducerar olika tekniker, men låt var och en arbeta på sitt sätt. 
• Använd professionella material. 
• Låt dig inspireras av andra konstnärer.
• Se möjligheten i förebilder, det gjorde även Picasso. 
• Den stora fördelen i konstnärligt skapande, är att det inte finns ett facit, inget rätt eller fel, bara olika uttryck.

Bildskapande i ett internationellt perspektiv

nien. Där sa man till oss att vi skulle hålla reda på våra 
väskor, för annars kunde de hamna i Judiths skulptu-
rer. Det hade hänt mer än en gång att nycklar, väskor 
och andra personliga tillhörigheter försvunnit. Det 
tog en tid innan de förstod att de skulle leta inne i 
skulpturerna. 

Judith Scotts kom till Creative Growth år 1987. Som 
7 åring blev hon separerad från sin tvillingsyster och 
resten av sin familj. Judith hade Downs syndrom och 
var döv.  Det var Judiths syster som, i vuxen ålder, le-
tade reda på henne och ordnade en plats på Creative 
Growth. På dagcentret erbjöds Judith att måla, men 
efter några månader tänkte hennes syster söka efter 

Omslagets konstnär
Belinda Tijssen från Holland arbetar på ateljé Heren-
plaats (se www.herenplaats.ni)sedan 20 år tillbaka. 
Hon målar gärna i acryl på stora dukar och förutom 
små barn målar hon också kvinnor med sensuella 
drag. Hon har deltagit i workshops i flera länder och 
hennes bilder har visats på flera utställningar sedan 
1992. 

ett annat alternativ eftersom Judith inte visade något 
större intresse av att arbeta med färger. I samband 
med ett textilprojekt kom Judith att börja skapa fan-
tasifulla skulpturer av garn. De har alla tänkbara for-
mer,  storlekar och stor konstnärlig frihet. Judith blev 
61 år gammal men hennes skulpturer lever vidare. 
De finns att se bland annat på Museum of American 
Folk Art i New York och Musee DÁrt Brut i Lausan-
ne, Schweiz. Hennes levnadsöde har också fångats på 
film och i boken Metamorphosis av John MacGregor.
Om du har kommentarer eller frågor med anledning av 
artikeln skriv till: helena@perigus.com

Bra tips av Helena Petersson:

Outsider Art Biennale 
på Rackstadmuseet

U nder sex veckor i höst kommer en internationell 
Outsider Art utställning att äga rum på Rack-

stadmuseet i Arvika. Ett stort antal konstnärer har 
skickat in sina bidrag och nu arbetar juryn för fullt 
med att välja ut de som på ett eller annat sätt ger en 
tydlig bild av denna konstform. Den 26:e september 
är det vernissage och utställningen pågår till den 8:e 
november. Utställningen är ett samarbete med Rack-
stadmuseet och Stiftelsen Inuti med flera. För mer 
information se: www.rackstadmuseet.se.

Foto: Martin Nauclér.
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Vi har samlat de bästa artiklarna om gruppbostäder från 
Intra. Tillsammans med viktiga föreskrifter, nyskrivna 
artiklar och fina illustrationer har vi skapat ett 52-sidigt 
häfte som ger kunskap och idéer hur man förbättrar stödet 
i gruppbostäderna. Ur innehållet: 
• Olika sätt att bo  • Planering för bra boende  
• Att starta en gruppbostad  • Att flytta till gruppbostad
• Anhöriga  • Tid och rum i gruppbostaden  
• Gemensamhetsutrymmet  • Maten  • Personalens roll  • 
Utsatthet  • Hälso- och sjukvård  • Åldrande  
• Vad säger lagen? 

Läs mer på vår hemsida: www.intra.info.se

GRUPPBOSTADEN KAN BESTäLLAS fRåN TEL 08-647 87 90 ELLER fAX 08-97 11 04
ELLER E-POST: intra@swipnet.se

PRIS PER EX 140 KR, 10 EX  120 KR/EX.

Grupp
bostaden
En idéskrift 
om bostad 
med särskild service 
enligt LSS


