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OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER 
I KULTUR OCH SAMHÄLLE
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R egeringens förslag sätter fler utvecklingsstörda i fängelse stod det den 9 november på 
Svenska Dagbladets löpsedel. Men det var helt fel! Och inne i tidningen stod det 
inte heller ett ord om det. Vilken anka!

Däremot avslöjade Svenska Dagbladet hur illa personer med utvecklingsstörning far i 
fängelserna. De blir utstötta och utnyttjade på ett sätt som inte är förenligt med huma-
nism. 

Det rör sig om 10–15 personer, men dessutom finns det enligt SvD 35 långtidsdömda 
som är ”mentalt retarderade”. Mörkertalet är dock stort, skriver man, och refererar till en 
ny studie i vilken man uppskattar att mer än 500 (!) utvecklingsstörda döms till fängelse 
varje år. Det är dock en ovetenskaplig och grovt felaktig slutsats som man dragit utifrån de 
intelligenstestningar som genomförts på barn och ungdomar i sluten vård.

Direkt stötande är det att SvD anger intelligensålder för graden av utvecklingsstörning 
hos vuxna. De beskrivs som dagisbarn, lågstadiebarn etc. – Detta förstärker naturligtvis 
folks fördomar. Som om inte dessa vuxna personer hade gått i skolor och skaffat sig mäng-
der med sociala upplevelser! – Tidningen beklagade senare att den använt sig av dessa 
missvisande beteckningar.

Lika illa är det när man använder sig av beteckningen måttligt utvecklingsstörd i annan 
bemärkelse än den gängse och räknar in personer med en intelligenskvot upp till 80 som 
mentalt retarderade.

Personer med ”kvalificerade former av utvecklingsstörning”, d v s vad man normalt be-
tecknar som grav eller måttlig utvecklingsstörning, har inte kunnat dömas till fängelse 
sedan många år tillbaka. Det innebär i praktiken att endast personer med lindrig utveck-
lingsstörning döms till fängelse eller vård. Före det genomgår de regelmässigt en rättspsy-
kiatrisk undersökning. Under 1990-talet fick i snitt tolv personer per år huvuddiagnosen 
utvecklingsstörning vid sådana undersökningar. Av dem dömdes fem till rättspsykiatrisk 
vård, fem till skyddstillsyn och två till fängelse. 

Enligt föreskrifterna skall domstolarna använda sig av fängelse med stor försiktighet och 
hänsyn ska tas till den nedsatta förmågan att kontrollera sitt handlande. Till rättspsykia-
trisk vård får endast den dömas som utöver utvecklingsstörning har en psykisk störning i 
brottsbalkens bemärkelse. SvD menar att rättspsykiater ofta övervärderar inslaget av psy-
kisk störning för att undvika att den utvecklingsstörde döms till fängelse. Men att, som 
SvD, kalla dessa personer för psykiskt friska är att gå för långt. – Personal anser att den 
rättspsykiatriska vårdtiden i dessa fall blir orimligt lång och att den behandlingsformen 
överhuvudtaget inte passar för utvecklingsstörda personer. Idag vet ingen hur många av 
de rättspsykiatriskt vårdade som är utvecklingsstörda och hur länge de vårdas. Det är en 
allvarlig brist.

I betänkandet Psykisk störning, brott och ansvar, föreslås att personer med utvecklingsstör-
ning eller autism, samt de som förvärvat en hjärnskada i vuxen ålder, ska få avtjäna straffet 
i särskilda slutna gruppbostäder (se Intra nr 2/02). Dessa ska drivas och bekostas av kri-
minalvården, men i övrigt fungera enligt samma principer som gäller för gruppbostäder 
enligt LSS. Justitieminister Thomas Bodström har nu sagt att han tänker genomföra detta 
förslag. Det är bra, men det brådskar!

För, trots alla överdrifter, har SvD satt fingret på en skamfläck i vår rättsapparat. Det är up-
penbart att det finns många personer på fängelserna som skulle behöva bo i sådana slutna 
gruppbostäder. De 30 platser som föreslås i utredningen kommer inte att räcka till. 

Dessutom är de begåvningshandikappade i rättspsykiatrisk vård många nog för att kunna 
erbjudas särskilda vårdavdelningar. I det fallet är det en fråga om vilken förståelse och 
handlingskraft som de rättspsykiatriska myndigheterna förmår visa.

Svenska Dagbladets artiklar väcker frågan om det meningsfulla i att överhuvudtaget 
döma utvecklingsstörda personer till fängelse. En bred och ingående utredning därom 
är välmotiverad. 
           KG

Utvecklingsstörda i fängelse
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A rbete med personer som har utvecklings-
störning innebär alltid att man ställs inför 
svåra etiska ställningstaganden. Citaten 

ovanför är från ett etiskt torg, ett forum som man 
i Söderhamn använder för att utveckla sitt arbete 
inom den dagliga verksamheten.

Dokumentationen leder till yrkesstolthet
I sex år har man arbetat med sina träffar och när 
jag själv får delta så är det sex vana deltagare som 
samlats. 

Dom slår sig ner runt bordet och lägger skriv-
böckerna framför sig. Det är inte minst dem det 
handlar om på det etiska torget. Böckerna där man 
skrivit ner veckans upplevelser och tankar. Man väl-
jer själv ut ett avsnitt av det man skrivit ner som 
man delger de andra. Man läser högt eller refere-
rar till den händelse som man vill spegla.

– Det blir en vana, säger Karin Gustafzon som 
bland annat arbetar med en teatergrupp inom den 
dagliga verksamheten. Man sitter ner en halvtimma 
om dagen och skriver ner vad som hänt.

– Jag hade motstånd mot det där i början, berät-
tar Margareta Löfman. Instinktivt kände jag att det-
ta skulle komma att påverka mig och jag var osäker 
på om jag ville det. Så jag deltog inte förrän efter två 
år. Nu har det blivit en självklar del av arbetet.

Daglig verksamhet i Söderhamn

 Valfrihet
    och
Etiska torg

”Vad ska jag göra när Ove blir så närgången? 
Han ringer mig ideligen, han vill kramas och 
ibland, när han märker att jag inte tycker om 
det, blir han aggressiv.”
”Ibland undrar jag om vi skrattar åt eller 
med Eva? Hon gör ju tokiga saker som hon 
vill att man ska skratta åt, men är det rätt 
att göra det?”

Niklas Wagner och Sven Erik Östlund brukar lägga ut nät i viken nedanför Djupvik. 
Mest blir det abborre  och sik. Men en och annan öring har de också tagit upp.

Det Etiska torget 
Fyra hörnpelare

1. Den dagliga reflektionen. Att man funderar 
över det som händer.
2. Dokumentationen. Att man ensam, minst 
en halvtimme varje dag, skriver ner funde-
ringar och upplevelser i arbetet. Dokumen-
tationen är privat och behöver inte visas upp 
för andra, men den är obligatorisk.
3. Möte en gång i veckan då man väljer ut en 
eller två saker som man dokumenterat och 
som man vill delge de andra
4. Att man tar del av de andras dokumente-
rade erfarenheter och att man gemensamt 
diskuterar dem.
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– Vi ser både dem vi arbetar med och våra arbets-
kamrater mer nu än tidigare, säger Britt Selander. 
Vi lär oss lyssna. I början var vi nog rädda för att det 
skulle innebära att vi fick en massa kritik. Men så 
har det inte blivit.

Alla är ense om att just den egna dokumentatio-
nen av arbetet inneburit en ökad yrkesstolthet.

– Vi ser ju vilket svårt och spännande arbete som 
vi utför.

Diskussionen vid det etiska torg där jag får delta 
handlar dels om alldagliga händelser som inträffat, 
men också om vilka gränser man som personal har 
gentemot dem man arbetar med. Och om var på 
skalan mellan likgiltighet och auktoritärt styre som 
man befinner sig. Det är svåra frågor utan några 
lätta svar.

Det finns alltid saker att prata om
Tommy Selander och Maud Sandin arbetar på 
”Kulturkvarten” som ligger på Kungsgatan mitt i 

stan. Riktigt klart är det inte vad verksamheten ska 
heta, den är ganska färsk och har skapats utifrån 
de önskemål som funnits hos en grupp deltagare. 
Det är en fröjd att komma på besök. Slitna, mysiga 
lokaler med många datorer, spel och generöst med 
fikabord. Någon sitter och chattar och någon läg-
ger data-patiens. 

– Det mesta av tiden handlar om relationer och 
kamratskap, berättar Tommy Selander. Det här är 
en samlingspunkt där man umgås och gör saker 
som man trivs med. Vi har bland annat en mycket 
livaktig grupp som skriver dikter och en musik-
skola. Dom som kommer hit har ofta prövat på 
andra dagliga verksamheter och inte trivts så bra. 
Verksamheten här utformas helt efter deras egna 
önskemål.

Tidigare på dagen har personalen haft ett etiskt 
torg där man delat med sig av sina anteckningar. 

– Idag kom det upp spännande saker, säger Maud 
Sandin. Det finns ju alltid saker att prata om efter-
som vi, var och en för sig, ägnar en stund varje dag 
åt att dokumentera vad som hänt. 

En anledning att tänka efter
”Djupviks dagcenter” står det på en skylt innan man 
svänger in på gårdsplanen mellan några röda trä-
hus. 

Maud Sandin, 
Linda Söderlund 
och Tommy Se-
lander på Kultur-
kvarten, en fri och 
bångstyrig daglig 
verksamhet som 
utvecklats efter 
deltagarnas egna 
önskemål.

Stefan Håberg 
kommer troget 
varje dag till 
Djupvik. Han 
finns med på sitt 
sätt och ser till så 
att allt går rätt 
till. Här sitter han 
framför den hjul-
försedda bastun.

Ing Marie Högman, Britt 
Selander, Margareta Löfman, 
Elisabeth Törnell, Karin 
Gustafzon och Tommy Selan-
der har alla lång erfarenhet 
av att arbeta med etiska torg. 
Dom är eniga om att kravet på 
dokumentation har gett dom en 
större förståelse för arbetet och 
en ökad yrkesstolthet.

Två dikter
DET GÅR ATT LEVA
TILLBAKA TILL LIVET
MUSIK TILL HELA LIVET
TID SOM BARN

LIV ÄR EN DAG UTE I VÄRLDEN
DET ÄR JAG SOM
DRÖMMER OM FRAMTIDEN
I SKUGGAN AV SOLSTRÅLEN
STRÄCK UT DIN HAND

Mikael Pettersson på Kungsgatans 
dagliga verksamhet tycker bäst om att 
skriva dikter. 



6                       INTRA 4 • 046                       INTRA 4 • 04

– Den där skylten borde ha tagits ner för länge 
sedan, suckar Per Stefansson som är ansvarig för 
den dagliga verksamheten i Söderhamn. Den är ett 
minne från Vågbrohemmets tid. Redan 1990 hade 
vi daglig verksamhet här. Men på den tiden fanns 
ett placeringstänkande som inte finns idag. Nu är 
verksamheten utformad efter dom önskemål som 
personerna har. Dom låter den där skylten sitta 
uppe bara för att retas med mig…

Att dagcentertiden är förbi märks bland annat på 
att den dagliga verksamheten i Söderhamns kom-
mun inte ligger under handikappomsorgen längre 
utan under Förvaltningen för lärande och arbete. 
Och det är en viktig markering.

40 anställda i kommunen erbjuder daglig verk-
samhet för cirka 160 personer med utvecklingsstör-
ning, autism, förvärvad hjärnskada och psykiska 
funktionshinder (ca 30 personer). Dessa är förde-
lade på sex arbetslag varav Djupvik är ett. 

Här är det rejält arbete som gäller. Lasse Koivisto 
står vid vedkapen och klyver björkved så flisorna ry-
ker. Man lägger ut fiskenät i den närbelägna viken 
och tar upp abborre, sik och öring, man snickrar få-
gelholkar och man röjer i skogen. En jättestor kåta 
har man byggt, med bord, bänkar och stor eldstad i 
mitten, som grupper från kommunens övriga verk-
samheter brukar låna när dom vill ha lite annorlun-
da sammankomster.  Och så finns där en rullande 
vedeldad bastu som man byggt på egen hand.

– Bastun fick inte stå nere vid vattnet, säger Sven 
Erik Östlund. Så då satte vi hjul på den!

Knut Johansson satt för många år sedan i ledning-

en för Vågbrohemmet. Nu arbetar han på Djupvik. 
”Mina pojkar” säger han om de nio personer som 
har sin dagliga verksamhet där och det ligger kär-
lek i rösten. Även han ägnar en stund varje dag åt 
sin anteckningsbok.

– Då får man anledning att tänka efter, säger 
han. 

– Det är bra att man har tid med dagliga reflek-
tioner, fyller Rose-Marie Hedberg i. Och så får man 
feedback på det man tänkt när vi har vårt etiska 
torg på torsdag morgon. 

Rose-Marie Hedberg arbetar till vardags i en an-
nan daglig verksamhet. Men idag är hon här på 
utbyte. Det är en annan viktig del i den dagliga 
verksamheten: personalen roterar då och då mel-
lan arbetsplatserna. Man får prova på hur de andra 
personalgrupperna har det och på så vis får man 
ett naturligt erfarenhetsutbyte mellan verksamhe-
terna.

Personliga livskarriärer
Per Stefansson är stolt över hur den dagliga verk-
samheten utvecklats i kommunen. Förra året fick 
man kvalitetspriset, det finaste pris som en verk-
samhet i Gävleborgs län kan få!

– Vi försöker stärka den enskildes möjligheter att 
finna vägarna till arbete. Utifrån begreppet ”Det 
goda livet” vill vi erbjuda meningsfulla dagar och 
personliga livskarriärer. Vi ser de funktionshindra-
de som fullvärdiga medborgare med demokratiska 
rättigheter. De är inte vårdtagare, inte passiva objekt 
eller mottagare av vård. Vi utformar verksamheten 

Reklamskylt för vedhuggarna 
i Djupvik.

En av vedhuggarna på Djupvik är Lasse Koivisto.
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Ingalill Stefansson arbetar 
inom Särvux som är en del 
av CFL (Centrum för flexibelt 
lärande) i Söderhamn. Där be-
driver man också forskning. 
Sitt arbete med Etiska torg 
har Ingalill Stefansson beskri-
vit i en rapport: Etiska torg i 
daglig verksamhet. 2002. Sö-
derhamns kommun. 92 sidor. 
Kan beställas på tel 0270-
758 00, Fax 0270-169 65. 
Pris: 25 kr. Porto tillkommer.

utifrån regelbundna samtal med de funktionshin-
drade eller med deras företrädare. Vi anstränger 
oss att tillgodose personernas uttalade och outta-
lade önskemål. 

Etiska torg är ett sätt 
att få ord på den tysta kunskapen
En inte så liten del i utvecklandet av den dagliga 
verksamheten i Söderhamn har Per Stefanssons fru 
Ingalill. Det är hon som har format idén med det 
Etiska torget.

– Från början var det en metod som jag använde 
själv i mitt arbete inom särskolan, berättar Inga-
lill Stefansson. Jag dokumenterade noga vad som 
hände för att kunna utveckla mitt arbete. Då såg 
jag saker som jag hade missat annars. Senare, när 
jag studerade pedagogik, analyserade jag mina 
egna anteckningar och upptäckte vilken oerhörd 
kunskapskälla en regelbunden dokumentation 
kan vara. Det där hade jag med mig när vi skulle 
utveckla den dagliga verksamheten. Idén var att 
skapa ett forum där personalen kunde förbättra sin 
lyhördhet och sin förmåga att utvärdera den egna 
verksamheten. 

Det tog en tid innan man hittade en form som 
fungerade. Motståndet var stort på en del håll. 
Framför allt var det kravet på dokumentation som 
många hade svårt att ställa upp på.

– Men dokumentationen är så viktig eftersom den 
dels ger möjlighet till reflektion, dels blir grunden 
för ett utvecklingsarbete, eftersom man bättre ser 
vad som händer i arbetet. Det finns ofta ett stort 

motstånd från dem som inte är vana att uttrycka 
sig i skrift, men det är en träningsfråga. Efter ett tag 
blir dokumentationen ett behov hos de flesta. Det 
blir ett sätt att få ord på all den tysta kunskap som 
finns i en arbetsgrupp. Ett slags vardagslärande där 
man delger andra något som man tycker är viktigt. 
Man blir sedd och hörd. 

Kurt Kajsajunti har bara arbetat i ett 
halvår på Djupvik. Han har flyttat norr-
ut från Stockholm för att få lugn och ro 
och han trivs bra här.

Per Stefansson är stolt över den dagliga verksamhet 
som han basar över. Här står han framför snickeriet 
på Djupvik.

Inger Hedblom framför kåtan som används fli-
tigt av dagis- och personalgrupper i kommunen.

Nästa steg – 
vidareutbildning i etik
Idag är de Etiska torgen 
en självgående verksam-
het i sex arbetsgrupper. 
Det som blivit tydligt när 
man vant sig vid att doku-
mentera och reflektera 
över sitt arbete är hur 
oerhört svåra etiska ställ-
ningstaganden man hela 
tiden gör. Arbetet i de 
etiska torgen har också 
medfört ett ökat intresse 
för den kunskap som 
finns att få i etiska frågor. 
För att möta det har Inga-
lill Stefansson tagit initia-
tiv till ett andra steg, en 
utbildning i etiska frågor 
för personalen inom dag-
lig verksamhet.   
      Text och bild: 

Hans Hallerfors
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Det som är annorlunda 
– eller det vi har 
gemensamt?

Det stöd som personalen i en gruppbostad ger de boende är till stor del beroende 
av hur man ser på deras personligheter och problem. För att stödet ska kunna för-
ändras måste också denna karaktäristik förändras. Det skriver Helge Folkestad, 
som doktorerat på en avhandling om samverkan mellan boende och personal.

Av Helge Folkestad

D et finns många inbördes likheter i den dag-
liga omsorgen gruppbostäderna emellan. 
Men det finns även lokala olikheter.

Personalen ser det som sin uppgift att ge anpas-
sad hjälp i situationer där den boende behöver 
stöd. Stödet ska vara tillräcklig och rätt utformat. 
Man ska inte "ta över" mer än nödvändigt. Detta 
gör personalen genom att 
först ”rama in” uppgiften eller 
det problem som måste lösas. 
Inom denna ram skapar man 
handlingsutrymme, åt den bo-
ende. 

Syftet med att ”rama in” är 
att göra uppgiften tydlig och 
därmed reducera osäkerhe-
ten. Handlingsutrymmet ger 
den boende anledning till att 
delta i aktiviteten och påverka 
resultatet. Hur detta görs rent konkret varierar från 
situation till situation – alternativen baserar sig på 
hur personalen tolkar situationen. Deras känne-
dom om den boende spelar en väsentlig roll för en 
sådan tolkning.

Karaktärisering av den boende
Personal som går på skift behöver ju mer informa-
tion än de kan få genom samverkan med den enskil-
de boende. Följdaktligt byter de information med 
varandra. En sådan information förmedlas på ett 
sätt som innebär en karaktärisering av den boende. 

Man säger att han är ”sådan”, 
att det som sker är ”typiskt för 
henne”. När sådana karaktäri-
seringar upprepas, skapar de 
och bibehåller de en bestämd 
bild av personen – det blir vad 
man kallar för en social kon-
struktion. 

Sådan karaktärisering kan 
ge en god kännedom om den 
enskilde. Men det föreligger 
en fara för att det skapas en 
låst bild av personen. Då ce-

menteras den dagliga samverkan och då mister den 
sin flexibilitet.

Karaktäriseringen ingår i personalens förklaring-
ar av det som sker, vilket i sin tur skapar förvänt-
ningar om vad som kan komma att ske. Genom att 

Helge Folkestad, Institusjonalisert 
hverdagsliv. En studie av samhandling 
mellom personale og beboere i bofellesskap 
for personer med utviklingshemming. 
224 sid. Högskolen i Bergen  2004. 
Köpes adress: Høgskolen i Bergen, 
Postboks 7030, N-5020 Bergen eller 
via epost: post@hib.no  Pris NOK 
200 + porto

Teckning av van Yrrah, H
olland 1976.
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Jag har knutit samman karaktäriseringen med typiska handlingsmönster hos personalen i denna för-
enklade tabell.  Den kan tjäna som utgångspunkt för mina kommentarer:

      Karaktärisering

Fokus                        Det annorlunda fokuseras                 Det annorlunda tonas ner
 
Orientering                 Personen            Personalen Personen                 Personalen

Personalens insats     Styrning                 Tar över           Arbetsfördelning        Ingriper ej
i rel. till personens
vardagsuppgifter

Handlingsutrymme     Situationsbestämt:         Liten           Situationsbestämt:    Stort
för personen               moderat till liten                                      moderat till stort

Hur ett motstånd       Bekräftelse på att          Hot mot           Uttryck för              Uttryck för
uppfattas                   man är annorlunda       disciplinen         självständighet        opposition

Handlingsinriktning     Terapeutisering        Disciplinering  Samarbete          Service

Det som är annorlunda 
eller det vi har gemensamt?
En karaktärisering kan på den ena sidan fokusera 
det som är annorlunda hos den enskilde personen 
i jämförelse med hur folk är som mest. Användning 
av diagnostermer är ett exempel på det (”hysterisk”, 
”psykostisk” osv). 

Å andra sidan kan en karaktärisering tona ner det 
annorlunda. Till exempel kan en man som alltid 
har en personal brevid sig p.g.a. beteendeproblem 
omtalas som ”en aktiv karl”. 

Karaktäriseringen bidrar på detta vis till ett för-
tydligande av ”hur han egenligen är”. 

Det som är problem för den boende 
eller det som är problem för personalen?
Karaktäriseringen kan innebära att man antingen 
orienterar sig mot det som utgör problem för den 
boende, eller att man orienterar sig mot det som 
personalen upplever som en belastning. 

närmare se på vilka karaktäriseringar om enstaka 
personer som personalen anger och delar med var-
andra, får vi även klart för oss vilken beredskap de 
har i sina handlingar mot den enskilde.

En motsägelsefull karaktärisering
En karaktärisering är en ”skiss” som utgår från ob-
servationer, moraliska värderingar, uppfattning om 
personens egenskaper och lokala traditioner. Även 
om det är lokalt förankrade bilder som förmedlas 
om enstaka personer, så är bakgrunden en allmän 

uppfattning om vad som menas med utvecklings-
störning och vad det innebär att vara utvecklings-
störd. 

Denna bakgrund är dock motsägelsefull. – Ut-
vecklingsstörda skall ha sin egen lägenhet, men vi 
bygger gemensamhetslokaler för att undvika iso-
lering och ensamhet. – Ambitionen är individuell 
service, men vi grupperar samman lägenheterna 
och ordnar med en personalbas. – Inriktningen 
är självbestämmande, men man förväntar sig att få 
service av personal.

Karaktäriseringen blir självuppfyllande 
eftersom den styr vårt sätt att handla
En fokusering på hur mycket den boende är an-
norlunda, och personalens problemorientering 
kring detta, kommer fram i karaktäriseringen av 
de boende.

Poängen är att karaktäriseringen inverkar på hur 
situationen tolkas och på hur personalen väljer att 
handla. 

Man skall även lägga märke till att det sätt som 
personalen väljer att handla på, samtidigt gör vissa 
karaktäriseringar till de giltiga.

Beroende på hur personalen karaktäriserar den 
boende finns det förenklat sett fyra möjliga inrikt-
ningar på stödet. 

Om man fokuserar på det annorlunda:
1. Terapeutisering
Fokusering på det annorlunda får som följd att det 
grundläggande problemet förläggs till individen. 
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Med ett sådant perspektiv blir personalen inställd 
på personens ”bristande färdigheter” och ”utma-
nande beteende”.

Om man lägger vikt vid hur detta 
skapar begränsningar för den bo-
ende blir träning och terapi de in-
satser som personalen väljer. Van-
liga sysslor får då gärna särskilda 
beteckningar – måltider blir ”ät-
träning” etc. Det som är en social 
situation blir en situation som per-
sonalen i stället använder för att 
nå en målsättning. 

Personalen räknar generellt sett 
inte med att personen kan bidra 
med så mycket själv. Som följd där-
av präglas deras insats av styrning 
med lite utrymme för den boendes 
initiativ och input. Skulle denne 
göra motstånd mot det som perso-
nalen vill ha honom eller henne 
att göra, tolkas det som en bekräf-
telse på det problematiska annor-
lunda, som var utgångspunkt för 
situationen.

2. Disciplinering
Med samma fokus på det som är 
annorlunda, men där problemet 
mest ses som en belastning för 
personalen, kommer handlings-
mönstret att präglas av disciplinering. 

Genom att överta de dagliga sysslorna undviker 
personalen belastande kontakter med den boende 
eller i varje fall begränsar dem. Han eller hon får 
bara vara med i liten utsträckning. Och får veder-
börande vara med så är det likväl personalen som 
tar initiativen. 

Positiva besked efter sådana situationer handlar 
om att den boende ”är duktig på att hjälpa till”. 
Men det ges lite utrymme för initiativ från den bo-
ende. 

Personalen är i detta alternativ upptagen av reg-
ler och konsekvens-reaktioner. De är på sin vakt 
och beredda att sätta in de överrenskomna proce-
durerna. På så sätt blir det lite av samverkan mel-
lan personal och boende. Dels är det tufft nog att 
genomföra ”konsekventa reaktioner”, dels håller 
personalen avstånd för att inte provocera någon 
konfrontation. Motstånd från den boende uppfat-
tas som ett hot mot disciplinen.

Om man tonar ner det annorlunda:
3. Samarbete
Samarbete baserar sig på uppfattningen att den bo-
endes behov av hjälp är mer en gradskillnad än en 
väsensskillnad från folk i allmänhet. Då den boen-
de står inför en utmaning försöker personalen att 
hitta ett sätt att hjälpa utan att överta. Det lämnas 
ett stort utrymme för den boende att ta initiativ. 
Ett eventuellt motstånd uppfattas som rimliga och 
välkomna påminnelser om dennes självständighet.

4. Service
Även om den boende inte uppfattas som grund-
läggande annorlunda, kan kontakten med denne 

upplevas som belastande för per-
sonalen. Det är inte nödvändigt-
vis den boendes funktionsnivå 
som är avgörande, men det kan 
till exempel vara att denne sätter 
gränser för en närkontakt med 
personalen. Och personalen ac-
cepterar att den boende ”inte gil-
lar att vi lägger oss i”. De svarar 
med ett språk som uttrycker att de 
tänker i dagens term ”service”. 

Den boende får hjälp när hon 
eller han ber om det och lämnas 
i övrigt att klara sig med sina egna 
resurser med stort utrymme för 
egna initiativ och aktiviteter. Ka-
raktäriseringen tonar ner det an-
norlunda, men kan likväl stanna 
vid att personen är ”besvärlig”. 
Ett motstånd uppfattas som en 
opposition mot det som hör till 
dagens rutiner.

Man måste ändra på karak-
täriseringen
för att kunna ändra hand-
lingsmönstret

Lika väl som ett givet handlingsmönster blir det 
typiska i mötet med en person, så väljs också den 
karaktärisering som hör samman med denna. Ka-
raktäriseringen skapar handlingsmönstret och 
handlingsmönstret likriktar karaktäriseringen. 

Den givna karaktäriseringen hjälper personalen 
att skapa sig ett sätt att förstå en situation och legi-
timerar valet av handling. Vi kan därför inte anta 
att målsättningar och direktiv som kommer utifrån 
kan förändra detta. Personalen gör så gott den 
kan i förhållande till de problem som de uppfattar 
att de måste lösa. Därför kan en ändring av deras 
handlingsmönster endast göras genom att ändra 
på problemformuleringen. 

Andra trovärdiga karaktäriseringar måste ersätta 
de rådande för att en ändring ska komma till stånd 
i personalens förhållningssätt. 

Men en alternativ karaktärisering är inget man 
bara så där beslutar om. En handledare måste hjäl-
pa personalen att bli uppmärksam på den rådande 
karaktäriseringen och dess konsekvenser. Det kan 
göras genom att efterlysa motbilder om och av den 
aktuella personen. Finns det andra observationer 
eller andra berättelser, som undervärderats eller 
som inte formulerats? Ändringar av den gällande 
handlingsiriktningen måste ta sin utgångspunkt i 
att det finns andra observationer och exempel om 
den enskilde som kan tas fram. Nya sätt att tala om 
de boende på, öppnar nya sätt att bemöta dem på.

Helge Folkestad disputerade 
i februari  på en avhandling 
om samverkan mellan perso-
nal och boende. Han är Dr. 
polit. vid högskolan i Bergen 
i Norge. 
E-post: hfo@hib.no . 
Hans hemsida finns på:
www.hib.no/ansatte/hfo
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 När man inte förstår varann...

I en rad projekt har Ann-Marie Stenhammar och 
Karin Ulfheim undersökt hur kvalitén i mötet 
mellan brukare och personal av olika sorter 

kan förbättras. Man har bland annat samlat anhö-
riga och handläggare till något man kallat perspek-
tivmöten. Syftet har varit att få båda parterna att 
lära sig av varandra och få bättre insikt i hur 
den andre ser på de situationer 
som uppstår när man möts. 

– Det har varit mycket givande 
för båda grupperna, berättar Ka-
rin. De som deltagit har inte varit 
samma som man träffar i de var-
dagliga kontakterna. Därigenom 
har man känt sig fri att uttrycka 
sig och pröva funderingar som 
man gått och burit på men inte 
vågat ta upp. 

Viktigt att kunna koderna
Metoden med perspektivmöten 
bygger på att man spelar upp oli-
ka situationer där till exempel för-
äldrar och handläggare möts. Så 
har deltagarna själva fått hoppa in 
och agera. Sedan har man disku-
terat olika synsätt och tolkningar 
av det som hänt i mötena.

– Som förälder är det viktigt att 
man lär sig koderna, säger Ann-
Marie lite ironiskt. Man ska inte ta 
på sig offer-rollen, men man ska 
gärna vara lite klädsamt tacksam. Ofta har handläg-
garen behov av att känna att man är till hjälp. Man 

får inte uppträda aggressivt eller raljerande, men 
man kan visa att man är påläst. 

– Vi måste sträva efter att få mer jämbördiga mö-
ten, säger Karin bestämt. Handläggarna har en 
svår roll eftersom de befinner sig mitt emellan för-
valtningen och brukarna. Föräldrarna uppskattar 

när handläggarna kan lyssna och vara ärliga. 
Man måste kunna stå för vad man 
säger och man måste kunna mo-
tivera ett avslag. 

Det kommer inte att vara 
samma
Metoden med perspektivmöten 
har man också prövat på föräld-
rar och personal i gruppbostäder 
och mellan personal och perso-
ner som bor i gruppbostad.

– Det har varit lika givande, sä-
ger Karin. Jag minns särskilt vad 
en personal sa till en förälder 
vars barn just hade flyttat in i en 
gruppbostad: ”Du kommer att 
fortsätta att vara den viktigaste 
personen i ditt barns liv, men det 
kommer inte att vara samma.” 
Det var bra sagt!

Både Ann-Marie Stenhammar 
och Karin Ulfheim har egna vux-
na barn med funktionshinder 

och båda har lång erfarenhet av utbildning och har 
blan annat arbetat inom RBU. 

     HH

Ann-Marie Stenhammar och Karin Ulfheim har funderat mycket kring varför 
det ibland kan gå snett i mötet mellan dom som tar emot stöd och dom som ger. 
”Om en rädd handläggare möter en arg brukare så blir mötet inte bra”, säger 
dom. ”Men ett bra möte är en förutsättning för att stödet ska bli bra”.

Karin Ulfheim och Ann-Marie Stenhammar har en 
rik erfarenhet att ösa ur när de spelar upp hur fel 
det kan gå i mötet mellan handläggare och anhöri-
ga. Det är en metod de använder i sina perspektiv-
möten där de samlar båda grupperna för att skapa 
större förståelse för varandras utgångspunkter.

Ann-Marie Stenhammar och Karin 
Ulfheim har skrivit en handbok i hur 
man genomför perspektivmöten. 
Boken innehåller också en rapport 
från de möten som genomförts. 

Perspektivmöten. 2004. 68 Sidor. 
Länsförbundet FUB i Stockholms 
län. Pris 50 kr. Kan beställas på 
tel. 08-600 16 68. E-post: 
kansli@stockholm.fub.se
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Förbättrad kvalitet
–––––––––––––––––––––––
Anmälningsplikt 
om missförhållanden
–––––––––––––––––––––––
Skyldighet att 
dokumentera
–––––––––––––––––––––––
Tydligare 
sekretessbestämmelser

Syftet är att stärka den enskildes rättssäkerhet och ge tydligare ledning 
för de olika myndigheternas tillämpning. Ändringarna innebär en 
ökad likformighet med motsvarande regler i socialtjänstlagen. De före-
slås träda i kraft den 1 juli 2005.

Nu införs nya bestämmelser i LSS om

God Kvalitet

Regeringen förslår i ett tillägg till paragraf sex i LSS att verksamhe-
ten skall vara av god kvalitet. Kvaliteten i verksamheten skall syste-
matiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. 

Så här skriver regeringen i propositionen:
Kvalitet är ett svårfångat begrepp och vad som 
utgör god kvalitet låter sig inte fastställas på ett 
entydigt och objektivt sätt. Människors olika behov, 
intressen och förväntningar påverkar uppfattningen 
om vad som är god kvalitet. 

I detta sammanhang bör brukarens kunskaper 
om och erfarenheter av verksamhetens kvalitet 
vara vägledande, men även personalens och led-
ningens kunskaper och erfarenheter bör naturligt-
vis vägas in. 

Även andra än de direkt berörda kan påverkas av 
en verksamhets kvalitet, exempelvis anhöriga, och 
därför skall även ett medborgarperspektiv anläg-
gas på kvalitetsfrågorna. 

Det finns vissa allmänt vedertagna kriterier för 
god kvalitet. Att hänsyn tas till barns särskilda 
behov och förutsättningar är exempel på en så-
dan liksom att verksamheten drivs i enlighet med 
grundläggande etiska riktlinjer som respekt för alla 
människors lika värde.  
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Vissa faktorer har avgörande betydelse för att 
verksamhet enligt LSS  skall kunna sägas ha god 
kvalitet, exempelvis att det finns en överensstäm-
melse med de mål som gäller för verksamheten 
och att verksamheten uppfyller de bestämmelser 
som LSS anger. 

För att uppnå god kvalitet i verksamheten krävs 
enligt regeringens mening att flera grundläggande 
rättigheter är tillgodosedda såsom rättssäkerhet, 
medinflytande för den enskilde och en lätt tillgäng-
lig service. Att brukaren bemöts på ett bra sätt är 
väsentligt och generellt krävs också att personalen 
har lämplig  utbildning och/eller erfarenhet. 

Andra faktorer som ger förutsättningar för en god 
kvalitet är bl.a. väl fungerande arbetsledning och 
att man inom verksamheten använder sig av ett 
medvetet och genomtänkt arbetssätt.  

För att kontinuerligt utveckla kvaliteten i verk-
samheten måste såväl organisation och arbets-
processer som resultat och mål vara föremål för  
uppföljning och utvärdering. Det är av vikt att kva-
litetsarbetet utförs på alla nivåer i organisationen. 
Egenutvärdering eller egenkontroll bör utgöra ett 
centralt inslag i kvalitetsarbetet.

Regeringen menar att det ingår i tillämpningen 
av lagstiftningen att olika samhällsföreträdare gör 
bedömningar om behovet av insatser i syfte  att 
skapa förutsättningar för gott liv för den enskilde.

 Att utvärdera olika  insatsers kvalitet utifrån ef-
fekterna för den enskilde, anser regeringen såle-
des utgör en naturlig del i kvalitetsarbetet. 

Regeringen anser det naturligt att vid arbetet 
med att systematiskt och fortlöpande utveckla 
och säkra kvaliteten i verksamheten eftersträvas 
ett brukarperspektiv. Brukarens kunskaper om och 
erfarenheter av verksamhetens kvalitet bör vara 
vägledande. 

Personlig assistans kan inte i traditionell mening 
sägas utgöra en verksamhet. Den personliga as-
sistentens  uppgift är att utföra det som brukaren 
själv skulle utföra om hon eller han inte hade haft 
ett funktionshinder som begränsar den egna för-
mågan. Regeringen menar dock att de föreslagna 
kvalitetsreglerna avseende insatserna enligt LSS, 
bör gälla oavsett insatsernas olika art.  

En viktig förutsättning för att utveckla, säkra och 
bedöma kvaliteten är att erfarenheter och kunskap 
tas till vara genom systematisk dokumentation. 

Kravet på god kvalitet skall gälla både offentlig 
och enskild verksamhet enligt LSS. Med enskild 
verksamhet avses sådan verksamhet som  utförs 
av företag och föreningar t.ex. kooperativ. I fråga  
om offentlig verksamhet skall god kvalitet gälla så-
väl myndighetsutövning som den verksamhet som 
bedrivs.

Anmälan om missförhållanden 

Regeringen föreslår nu att det ska finnas anmälningsplikt för per-
sonal inom LSS-verksamhet som upptäcker missförhållanden.

Regeringens kommentar till paragrafen:
Regeringen anser att brister i särskilt stöd och 
service bättre kan följas upp och förebyggas med 
en lagstadgad skyldighet att anmäla missförhål-
landen.

Anmälningsplikten måste kompletteras med att 
kommuner,  landsting och de som bedriver enskild 
verksamhet genomför systematisk bevakning för 
att bättre upptäcka risker för framtida missförhål-
landen. Dessutom ges tillsynsmyndigheten (läns-
styrelserna och, beträffande hälso- och sjukvård, 
Socialstyrelsen) genom anmälningsplikten, bättre  
förutsättningar för sin tillsyn. Särskilt bidrar ett så-
dant lagstadgat system till att den enskildes intres-
sen bättre kan tas tillvara.

Regeringen anser att det är naturligt att anmälan 
skall lämnas till verksamhetens ledning, exempel-
vis till chefer eller till en politisk nämnd.  

Regeringen har dock förståelse för att det för per-
sonal i såväl enskild  som kommunal verksamhet 
kan uppkomma svåra situationer ur lojalitetshänse-

Förslaget till ny paragraf i LSS (24 a §):

Var och en som fullgör uppgifter enligt LSS skall 
vaka över att de personer som får insatser enligt 
lagen får gott stöd och god service och lever 
under trygga  förhållanden. 

Den som uppmärksammar eller får kännedom 
om ett allvarligt missförhållande som rör  en 
enskild som får insats enligt  denna lag skall 
genast anmäla detta till den eller de nämnder 
som leder verksamheten. Om inte missförhål-
landet avhjälps utan dröjsmål, skall nämnden 
anmäla förhållandet till tillsynsmyndigheten. 
Anmälningsskyldigheten gäller också den som 
handlägger ärenden enligt denna lag eller lagen 
om assistansersättning.  

Detta gäller även inom motsvarande yrkesmäs-
sigt bedriven enskild verksamhet. Anmälan skall 
då göras till den som är ansvarig för verksamhe-
ten. Den ansvarige är skyldig att utan dröjsmål 
avhjälpa missförhållandet eller anmäla detta till 
tillsynsmyndigheten.
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ende och för befogad eller obefogad oro för repres-
salier. Därför menar regeringen att anmälan också 
måste kunna lämnas till en tillsynsmyndighet. 

Arbetstagaren kan få råd av tillsynsmyndigheten 
och t.ex. ta upp  frågan om sin eventuella oro för 
repressalier och framföra att det förekommer bris-
ter i rutiner för hur missförhållanden i verksamhe-
ten hanteras. Tillsynsmyndigheten kan i sin tillsyn 
granska hur verksamheten hanterar sådana frågor. 
Något lagligt hinder för en enskild att göra en anmä-
lan till tillsynsmyndigheten om missförhållanden i 
verksamheten bedömer regeringen inte finns. 

Sekretessbestämmelserna avseende uppgifter 
om enskilds personliga förhållanden och motsva-
rande tystnadsplikt inom enskilt bedriven verksam-
het, kan inte anses utgöra hinder för anmälan om 
missförhållanden till tillsynsmyndigheten. 

Regeringen inser att vissa bedömningar måste 
göras av den som är anmälningspliktig. I fråga  om 
vad som kan anses som ett allvarligt missförhål-
lande, utgår  regeringen ifrån att den enskilde kom-
mer att kunna få vägledning och information av till-
synsmyndigheterna. 

Regeringen bedömer också att det  är angeläget 
att anmälningsplikten skall gälla exklusivt för all-
varliga missförhållanden för att på så sätt värna 
anmälningsinstrumentet för sådant som har hög 
angelägenhetsgrad. 

Den anmälningsskyldighet som föreslås har inte 
förenats med någon bestämmelse om sanktion 
för den som inte fullgör sin anmälningsplikt. Anled-
ningen till detta är att syftet med bestämmelsen i 
första hand är att komma till rätta med missförhål-
landen och att en anmälningsskyldighet skall vara 
ett stöd för personal och andra verksamma att göra 
anmälan utan rädsla för repressalier. 

Det finns inte någon skyldighet för den som an-
mäler att uppge sitt namn. En inte alltför ovanlig 
situation torde vara den att en person anger sitt 
namn i skriftlig eller muntlig anmälan till tillsyns-
myndigheten men samtidigt framför önskemål om 
att få vara anonym gentemot andra än tillsynsmyn-
dighetens tjänstemän.

synpunkter på frågan om verksamhet enligt LSS 
skall anses utgöra en självständig verksamhetsgren 
i förhållande till socialtjänsten i de fall då frågorna 
handläggs av samma nämnd.” Eftersom JO ansåg 
att rättsläget var oklart underrättade han Justitie-
departementet om detta.

Så här står det i förslaget till ny lagtext:
Handläggning av ärenden som rör enskilda samt 
genomförande av beslut om insatser enligt den-
na lag skall dokumenteras. 

Dokumentationen skall utvisa beslut och åt-
gärder som vidtas i ärendet samt faktiska om-
ständigheter och händelser av betydelse. Hand-
lingar som rör enskildas personliga förhållanden 
skall förvaras så att obehöriga inte får tillgång 
till dem.      

Dokumentationen skall utformas med respekt 
för den enskildes integritet. 

Den enskilde bör hållas underrättad om de 
journalanteckningar och andra anteckningar 
som förs om honom eller henne.  

Dokumentation

Regeringen vill att kommuner och landsting ska förbättra sin doku-
mentation av LSS-ärenden. Därför vill man införa flera nya paragrafer 
i LSS (21 a, 21 b, 21 c) som innehåller regler om dokumentation.

Om den enskilde anser att någon uppgift i do-
kumentationen är oriktig skall detta antecknas.

Förslaget innebär också följande:
Om den enskilde har en en god man är huvud-

regeln att denne skall underrättas såvida den en-
skilde inte motsätter sig detta. 

Är den enskilde utan förmåga att förstå vad saken 
gäller skall god man underrättas.

Bestämmelserna om dokumentation föreslås ock-
så i tillämpliga delar gälla i enskild verksamhet.

Dessutom föreslås att länsstyrelsen får besluta att 
en personakt i enskild verksamhet i vissa fall skall  
kunna tas om hand.

Sekretess

Regeringen föreslår också en ändring i sekretesslagen. Vi har 
bett Staffan Olsson, författare, debattör och fortbildare, att 
reda ut begreppen om sekretess:

Sekretessen för verksamhet enligt LSS regleras idag 
i samma paragraf i sekretesslagen som för social-
tjänsten. Detta har lett till stor osäkerhet om huru-
vida sekretess gäller mellan LSS-verksamhet och 
sådan verksamhet som regleras i socialtjänstlagen 
JO konstaterade 1994 att: ”man kan anlägga olika 
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Nu hjälpte det föga att departementet tillskrevs. 
Rättsläget har varit oklart de senaste 10 åren. Som 
huvudregel gäller emellertid sekretess mellan LSS-
handläggare och handläggare inom socialtjänsten 
vid samma förvaltning. 

Offentlighets- och sekretesskommittén (OSEK) 
har i sitt betänkande ”Ny sekretesslag”, SOU 2003: 
99, föreslagit att LSS – och socialtjänst ske ses som 
en och samma verksamhet. Skulle riksdagen ”köpa” 
förslaget betyder det att känsliga socialtjänstupp-
gifter vid LSS-handläggningen kan användas inom 
en socialförvaltning utan att ett samtycke från den 
funktionshindrade först behöver sökas. Denna lag-
stiftning bedöms tidigast träda i kraft år 2006.

Regeringen föreslår även i den nu aktuella pro-
positionen att sekretess ska gälla för innehållet i de 
personakter som omhändertas enligt LSS för upp-

gifter om enskilds personliga förhållanden. Där-
med likställs LSS-akterna med de personakter och 
patientjournaler som omhändertas inom social-
tjänsten och hälso- och sjukvården. Utan hinder av 
sekretess bör dock uppgifter i enskild verksamhet 
få lämnas till den nämnd eller de nämnder som le-
der verksamheten, om uppgiften behövs för hand-
läggning av ett ärende eller genomförande av ett 
beslut om LSS-insatser, om det är av synnerlig vikt 
att uppgiften lämnas. Med ”synnerlig vikt” avses att 
uppgiften i normalfallet inte ska utlämnas – för att 
ett utlämnande ska kunna ske måste behovet vara 
mycket stort, d.v.s. i undantagsfall. 

För uppgifter som lämnas ut till andra personer, 
t.ex. god man, eller till andra ändamål, t.ex. i forsk-
ningssammanhang, behövs ett samtycke från den 
enskilde.

H ar personer med Downs syndrom en högre smärttröskel än 
andra? Eller är det bara vi som inte kan förstå att de har 

smärtor? Svaret är troligen ja på båda frågorna.
Många anhöriga och även personal anser att personer med 

Downs syndrom inte är lika smärtkänsliga som andra. De kan ge 
talrika exempel på att de inte klagar lika mycket som andra, trots 
att de uppenbarligen har ont.

Nu har man kunnat fastställa att i varje fall möss med trisomi* 
verkligen har en högre smärttolerans än normala möss. Det talar 
för en faktisk skillnad.

Samtidigt är det uppenbart att mycket beror på vår oförmåga att 
förstå när en person med Downs syndrom har ont. Det beror delvis 
på deras nedsatta förmåga att kommunicera, men även på att de 
har svårt för att lokalisera smärtan. Därför måste vi lära oss förstå 
deras ansiktsuttryck, gester och ändrade beteende när de har ont. 
Det vanligaste är en ändrad emotionalitet – en sänkt grundstäm-
ning, olust och apati. Eller att vederbörande blir  tjurig och arg. 

En försenad smärtupplevelse behöver inte betyda att man har 
mindre smärtor. Och vad värre är – en felbedömning av ett smär-
tillstånd kan få allvarliga följder.
Ur Leben mit Down-Syndrom, sept. 2004.

*Trisomi är namnet för en kromosomrubbning som innebär att 
det finns tre istället för två kromosomer på ett av de 23 kromo-
somparen. Vanligast är trisomi på kromosomparet 21 som leder till 
Downs syndrom. Men även trisomi 13, Pataus syndrom och trisomi 
18, Edwards syndrom förekommer.
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Det svenska och norska stödet till personer med utvecklingsstörning 
har rönt stor uppmärksamhet från de länder som ännu inte avvecklat 
sina anstalter. I förra numret av Intra skrev Thomas Barow om den 
tyska handikappomsorgen. I detta nummer har vi bett en tysk delega-
tion som varit här på studiebesök att beskriva hur de uppfattade de 
svenska förhållandena. Det blev både ros och ris. Man är full av be-
undran över den personaltäthet vi har och och över att vi lyckats inte-
grera också de med svåra funktionshinder. Däremot sätter man fråge-
tecken för stödets inriktning, för den dagliga verksamhetens bristande 
överensstämmelse med vanligt arbetsliv och för rätten för anhöriga att 
få vara assistenter. 

Svensk handikappomsorg
                  med tyska ögon
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I veckan före påsk detta år fick vi lära känna de 
åtgärder som vidtas för människor med olika 
grad av utvecklingsstörningar i Stockholm. Vi 

samtalade med myndigheter, föreningar och med 
olika människor. Med hjälp av kompetenta sam-
talspartner i Socialstyrelsen kunde vi studera de 
grundläggande lagarna, som främst genom LSS 
utformats på ett mönstergillt sätt och vi kunde ut-
forska lobby- och understödsföreningarnas arbete, 
som t ex FUB och JAG. Besök i gruppbostäder, hos 
enskilda och i en daglig verksamhet kompletterade 
bilden. Likaså lärde vi känna habiliteringsteamens 
arbete. Svenska institutet hade förberett resan och 
på ett tacknämligt sätt organiserat den för oss.

Vi var framför allt intresserade av att få veta, hur 
ett autonomt och i en normal boendemiljö integre-
rat liv, främst för de svårast utvecklingsstörda män-
niskorna, är möjligt. Vi var intresserade av hur nor-
maliseringsprincipen för dessa personer omsätts i 
praktisk verklighet. 

Mönstergilla resultat
Vi hyser stor högaktning för de utvecklingsvägar, 
som hjälpen för utvecklingsstörda tagit under de 
senaste 30 åren i Sverige. Vi är övertygade om att 
resultaten är mönstergilla för alla europeiska sam-
fund. Ty anspråken på understöd för en individuell 
livsgestaltning i en normal livsmiljö har på ett över-
tygande sätt förverkligats i ert land. 

Det är tydligt, att den svenska staten på nationell, 
regional eller kommunal nivå är beredd att ställa 
rikliga medel till förfogande för människor med 
funktionshinder. Enligt våra beräkningar är detta i 
jämförelse med Tyskland det dubbla till tredubbla. 
Visserligen tjänar män och kvinnor som arbetar 
som vårdare eller assistenter mindre än jämförbara 
personer i Tyskland, men lönerna är inte jämförba-
ra. Svenska familjer har statliga insatser till sitt för-
fogande (som t ex daghem för barn, gynnsamma 
hyror o s v), som avlastar familjens budget mer, i 
jämförelse med Tyskland.

Till en början är det påfallande, att den enskilda 
människan med funktionshinder får långt mer tid 
tillsammans med vårdare än vad som är vanligt i 
Tyskland. Bostädernas kvalitet är dock jämförbar. 
T o m i stora anstalter har det i Tyskland blivit van-
ligt med individuella levnadsformer och personliga 
bostadsrum.

Att bo på orten
Det finns en rörelse i Tyskland som omvandlat de 
klassiska storinrättningarna, som uppfattat sig som 

autonoma samhällen och ”orter att leva på”. De har 
förändrats till mindre, decentraliserade och diffe-
rentierade boformer för enskilda, för par och för 
mindre grupper.

”Att bo på orten” heter den väg man slagit in på. 
Även människor med funktionshinder, som bor på 
inrättningar som bostadshus eller bostadskoopera-
tiv, deltar i det sociala livet. De finns med på fester 
och tillställningar, och är medlemmar i föreningar 
och klubbar. Här har svenska erfarenheter sedan 
länge påverkat Tyskland.

De svårast funktionshindrade
Däremot finns det i vårt land hittills föga erfaren-
het när det gäller hur livet utformas för de svårast 
funktionshindrade människorna, som integrerats 
i en normal boendemiljö. Vi har genom våra er-
farenheter från Stockholm bestyrkts i vår uppfatt-
ning att detta är möjligt, om tillräcklig personal står 
till förfogande. 

Därför blev vi särskilt intresserade av besöken i 
ett flerfamiljshus, där en liten grupp av dessa hår-
dast drabbade människor bor i en våning bredvid 
andra familjer och hyresgäster. Vi fängslades av be-
söket hos en svårt funktionshindrad man i en hy-
reslägenhet, i vilken han dygnet runt har stöd av 
assistenter.

 Vi kände oss genast hemmastadda vid våra besök. 
Utan tvivel gjorde den i förhållande till Tyskland 
mycket goda personella tillgången det största in-
trycket på oss. Vi blev hänförda över att se, hur en 
man med mycket påfallande utvecklingsstörning 
kunde avstå från lugnande mediciner, tack vare det 
intensiva stödet. 

Vi vet att beteendet hos människor, som utgör 
en fara för sig själva eller verkar hotfulla på andra 
människor, kan påverkas positivt genom särskilt 
lyckosamma intensiva mänskliga relationer. I Tysk-
land lägger vi emellertid mera vikt vid ett organi-
serat samarbete mellan pedagoger och läkare på 
grundval av ett individuellt vårdkoncept. Vi fick det 
intrycket att detta och det psykiatriska inslaget har 
en mindre betydelse i Sverige.

Vi ser olika på personalens kvalifikationer
Vi tycker att förhållandet mellan utbildade och out-
bildade medarbetare är jämförbart. Men i Sverige 
har man en annan uppfattning om vilka kvalifika-
tioner som behövs. Vår iakttagelse är att dessa mer 
inriktas på att ge ett skräddarsytt stöd. 

Vi förväntar oss av utbildade medarbetare, att de 
på grund av sin professionalitet har en arsenal av 

Svensk handikappomsorg
                  med tyska ögon

Av Klaus-Dieter Kottnik och Ulrich Raichle
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instrument och förhållningssätt till sitt förfogande, 
som går utöver de omedelbara behoven hos den 
enskilde som skall stödjas. Detta leder ibland till 
att medarbetarna blir otillfredsställda, eftersom de 
–  på grund av tidsnöd och låg personalbesättning 
– inte alltid hinner göra allt det som man vet borde 
göras. 

Personer med utvecklingsstörning har en vardag 
som, vid sidan om de dagliga förrättningarna som 
kroppsvård, måltider och fritid, i mycket hög grad 
bestäms av viljan att lära sig och att utveckla sig själv. 
Hos oss planerar man mål och dokumenterar det 
uppnådda. 

Om vi har sett rätt tycks tyngdpunkten hos våra 
svenska vänner mer vara inriktad på att lyckas i det 
vardagliga livet. Personalen skall i huvudsak tillgo-
dose de dagliga behoven. Den utvecklingsstörda 
människans belåtenhet och harmoni står i förgrun-
den. Det tycks alls inte vara så viktigt, att hon eller 
han får hjälp att utveckla hela sin potential. Man 
värderar personalens förmåga att skapa gemenskap 
och goda relationer mer än vilka andra kvalifikatio-
ner de har. 

Kan anhöriga vara assistenter?
Med särskild uppmärksamhet har vi noterat, att 
även anhöriga kan vara anställda som assistenter. 
I Tyskland har vi gjort den erfarenheten, att anhö-
riga utan ersättning ställt sig stödjande och beled-

sagande vid sidan om professionella medarbetare. 
Ofta innebär detta en god och lyckad samvaro. Vi 
har frågat oss, om det inte kan leda till konflikter, 
om besläktade personer även kan vara assistenter 
och alltså beroende av den funktionshindrade ar-
betsgivaren. Kan man då, i fall av konflikt, också 
skiljas från en anställd familjemedlem?

Hur fungerar normaliseringen?
Normalisering betyder enligt vår uppfattning, att 
människor med funktionshinder skall leva med 
goda grannkontakter. Till detta hör ömsesidiga in-
bjudningar, möten och grannhjälp. Även de som 
bor på våra stora anstalter har relationer till famil-
jer i församlingen eller i andra församlingar. Vi kan 
inte bedöma, hur de sociala kontakterna i Sverige 
ser ut. Inskränker de sig till personalkontakter i 
boende och daglig verksamhet eller finns det även 
andra vänskapsförbindelser? Vår fråga är således: 
hur normalt är livet i den normala miljön? Är livet 
med grannar normalare än livet i en differentierad 
inrättning, som upprätthåller många sociala kon-
takter? Vi ser ett stort behov att utbyta erfarenheter 
med våra svenska vänner i denna sak.

Vi är mer inriktade på normal produktion
Vi upplevde stor glädje i att se det kreativa och konst-
närliga arbetet i det dagcenter vi besökte. Men vår 

Diakoni Stetten

D e som skrivit ovanstående rapport från Sverige 
är verksamma vid Diakoni Stetten i Tyskland. 

Denna kristna organisation har en lång och intres-
sant historia. 

Redan 1849 öppnade en läkare en mindre anstalt 
för utvecklingsstörda som efter några år flyttade 
över till en ort utanför Stuttgart. Där utvecklades 
Diakoni Stetten av den evangeliska kyrkan. Redan 
1854 byggde man en gymnastiksal i vilken man 
introducerade svensk sjukgymnasik. Med utgångs-
punkt från ett slott i samhället växte anstalten. Vid 
andra världskrigets början tog man hand om 750 
utveckingsstörda.   
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Samtliga evakuerades och nästan halva antalet 
mördades. 

Efter kriget och i femton år fram fanns det ingen 
annan hjälp för utvecklingsstörda personer än de 
kyrkliga anstalterna i Väst-Tyskland. 

Diakoni Stetten byggdes ut till att omfatta en 
mängd institutioner, boendeenheter, verkstäder, 
dagcentra, rehabiliteringsinrättningar m.m. ut-
spridda på en stort antal orter. 4 500 människor 
får stöd och service, varav utvecklingsstörda utgör 
den mindre delen. Övriga utgörs av psykiskt funk-
tionshindrade, åldringar, arbetslösa m. fl. Bilderna 
av Dieter Blum är från Diakoni Stettens olika verk-
samheter. 

erfarenhet är att människor med funktionshinder 
gärna deltar i normal produktion. Vårt mål är ju 
att människor med funktionshinder ska delta i det 
normala arbetslivet, trots att detta är möjligt bara i 
begränsad utsträckning. 

I Tyskland är verkstäderna för människor med 
funktionshinder en spegelbild av det normala ar-
betslivet. Vi har noterat, att besökarna på dagcent-
ret gärna vistades där. Ändå tycktes det oss, att dag-
centrets inriktning mindre betonade den yrkesmäs-
siga arbetsvärlden. I stället kunde vi konstatera, att 
kreativiteten får mer spelrum, vilket kunde märkas 
på de produkter som framställdes och som inte var 
underkastade något produktionstvång.

Frågor att diskutera
Det återstår att konstatera: det omfattande svenska 
stödet till funktionshindrade, som kommer till ut-
tryck i större personaltäthet, är mönstergillt och 
vägvisande för hela Europa. Vi i Tyskland ligger i 
denna fråga efter den svenska kvaliteten.

Ändå lönar det sig att diskutera och lära av var-
andra. 

Vi borde gemensamt söka svar på dessa frågor: 
• Vad är nödvändigt för att nå målet om fullt 
deltagande i det normala livet för människor 
med funktionshinder? 
• Hur mycket tid för personligt stöd och hur 
mycket av professionella insatser krävs det? 

• Hur kan man nå lyckosamt grannskapsliv 
och normal grannhjälp? 
• Hur ter sig förhållandet mellan kreativitet 
och produktion i den dagliga verksamhe-
ten?
• Hur kan familjen och det professionella stö-
det samspela? 
• Hur mycket av samhälleliga och ideella in-
satser är nödvändiga för att garantera den 
enskilde stöd och hjälp? 

Vi är fulla av lovord över det som vi sett realiserat 
i Stockholm. Vi kände oss väl till mods överallt och 
skulle därför gärna vilja fortsätta samtalet. Därför 
är det bra om det finns så många möteschanser 
som möjligt. Vi vill tacka de personer som vi fick 
träffa och lära känna.

Kernen den 31 augusti 2004
Pastor Klaus-Dieter Kottnik
Ordförande för styrelsen för diakonin 
Stetten e.V. Förste ordförande i för-
bundsföreningen evangelisk hjälp för 
utvecklingsstörda i Tyskland.
Dr.Ulrich Raichle
Pedagogisk ordförande för diakonin 
Stetten e.V. Ordförande i fackfören-
ingen för hjälp åt utvecklingsstörda i 
Württembergs diakoniska verksamhet.

Översättning: Gottfried Grunewald.

Inclusion Europe

I  Bryssel finns en paraplyorganisation av 
europeiska organisationer för utveck-

lingsstörda personer. Den har börjat driva 
en kampanj för ”Community based service” 
för funktionshindrade som en förutsättning 
för anstaltsnerläggning. Kampanjen kallas 
för ”Inclusion Europe”. Den ingår i EU:s 
arbete för de mänskliga rättigheterna. Man 
har gjort en första kartläggning och funnit 
att det finns 2 500 anstalter i 25 medlems-
länder. 
Hemsida: www.inclusion-europe.org
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I ngemar Emanuelsson blev tidigt intresserad av 
elever som riskerar att få svårigheter i skolan. 
Han utbildade sig till speciallärare, började 

forska och blev så småningom professor i specialpe-
dagogik. Hans  undersökningar av vad som händer 
elever när skolan sorterar ut dem som speciella har 
betytt mycket för debatten om särskolan. 

– Idag finns det inte längre en tydlig målsättning 
att skapa en skola för alla, det är den slutsats man 
måste dra av debatten, säger han. Det har skapats 
en ohelig allians mellan två olika grupper. Å ena 
sidan har vi de som vill ha olika skolor för olika 
barn. De har ett elitperspektiv och anser att sko-
lans enda uppgift är att förmedla kunskaper. I deras 
skola behöver man bli av med vissa elever som inte 
hänger med. 

– Å andra sidan har vi de föräldrar som upplevt 
en skola som inte svarar mot deras barns behov. De 
har sett att deras barn inte mår bra i den vanliga 
grundskolan och har därför dragit slutsatsen att 
barnet behöver en särskild miljö för att få sina be-
hov tillgodosedda. De har helt enkelt gett upp hop-

pet om att den vanliga skolan ska kunna utvecklas 
så att den kan ge eleverna stöd efter behov.

– Skenbart har dessa två grupperingar blivit över-
ens om nödvändigheten av segregerade lösningar 
för skolan, men det är en ohelig allians därför att 
utgångspunkterna för den gemensamma slutsatsen 
är helt skilda. 

Regeringen fick kalla fötter
Carlbeckkommittén hade från början uppdraget 
att också undersöka möjligheten att skapa en ge-
mensam skolform för sär- och grundskolan. Man 
skulle pröva skälen för och emot ett avskaffande av 
särskolan. Men efter påtryckningar från dem som 
ville behålla särskolan fick regeringen kalla fötter 
och utbildningsminister Thomas Östros ändrade 
raskt direktiven för utredningen till att bara handla 
om hur särskolan skulle se ut i framtiden.

– Med tanke på det är det kanske inte så konstigt 
att resultatet blivit som det blivit. säger Ingemar 
Emanuelsson. Man ska också ha klart för sig att det 

Ingemar Emanuelsson är besviken på det nya för-
slaget om bibehållen särskola i Carlbeckkommit-
téns betänkande. 
– Det är en seger för dem som vill ha olika skolor 
för olika barn, säger han. 

”Är det 
inte 

längre 
önskvärt 
med en 
skola 

för alla?”

Carlbeck-kommitténs slutbetänkan-
de. För oss tillsammans – om utbildning 
och utvecklingsstörning. SOU 2004:98. 
333 sidor. Pris 297 kr + frakt. Kan be-
ställas från Fritzes kundservice, 
tel 08-690 91 90. 
E-post: 0rder.fritzes@liber.se
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• Vem ska skrivas in i särskolan?
Så här stod det i gamla skollagen (kap 3 § 3): Barn 
som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kun-
skapsmål därför att de är utvecklingsstörda skall tas emot 
i särskolan. 
Kommitténs förslag till ny text: Barn som har en ut-
vecklingsstörning och därför bedöms ha behov av grund-
särskolans kunskapsmål skall om vårdnadshavarna be-
gär det tas emot i grundsärskola.  
Kommentar: Den nuvarande, ganska brutala tex-
ten – egentligen en helt ny princip för den obli-
gatoriska skolan – i Skollagens 3:e kapitel kom till 
snabbt och utan diskussion 1995. Texten tydliggör 
vad det hela handlar om:  Den som enligt skolans 
bedömning inte platsar sorteras ut. Särskolan är 
i första hand till för den vanliga skolan, inte för 
eleven. I kommitténs förslag har man lindrat skriv-
ningen, men verkligheten är densamma.

• Endast barn 
  med utvecklingsstörning
Kommitténs förslag: Vi föreslår vidare en striktare 
bedömning av rätten till särskola. Kriteriet för rätt till 
särskola ska vara att ett barn eller en ungdom har en 

i utredningen funnits starka företrädare för åsikten 
att särskolan är ett måste för den vanliga skolans 
behov av att avskilja vissa elever, trots att man i ord 
mest talat om elevens behov av stöd. Skolan behö-
ver särskolan mer än barnen med utvecklingsstör-
ning gör!

Sedan lägger Ingemar Emanuelsson fram en bild 
på köksbordet.

– Titta här. Så här ser det alltför ofta ut. Pedago-
gen, d v s han som sitter bakom bordet, har makt 
att besluta vilka problem som är betydelsefulla och 

vilka krav som ska ligga bakom en sortering av de 
maktlösa eleverna. Inte minst tydlig uttrycks denna 
sorteringstanke i den folkpartistiska reservationen 
till Carlbeckkommittén. Man vill tillbaka till den 
gamla typen av speciallärare och specialundervis-
ning i segregerande former. Det ska finnas en speci-
ell undervisning, en specialskola för varje diagnos. 

Integreringstanken eroderar
Ingemar Emanuelsson har kvar en del uppdrag vid 
institutionen för pedagogik och didaktik i Göteborg 
där han är professor emeritus. Han är fortfarande 
mycket intresserad av det som händer inom den 
pedagogiska världen. Och han har med tiden blivit 
alltmer kritisk mot en utveckling som han tycker 
går stick i stäv med det som han tror på.

– Såväl folkhemstanken som integreringstanken 
håller på att erodera, säger han. Barnen behöver 
lära sig att samhället ska funka för alla. Men hur ska 
de kunna göra det när man alltmer skiljer dem åt?

utvecklingsstörning och på grund av denna har behov 
av grundsärskolans respektive gymnasiesärskolans kun-
skapsmål. Barn och ungdomar med autism eller autism-
liknande tillstånd ska tas emot i särskolan bara om de 
också har en utvecklingsstörning.
Vi föreslår också skärpta regler när det gäller utredningen 
inför ett mottagande i särskola. Det ska alltid göras en 
allsidig utredning och vårdnadshavarna ska göras del-
aktiga i utredningsprocessen.
Kommentar: Bakgrunden till att man vill ha en 
skärpning av intagningen till särskolan är misstan-
kar om – och erfarenheter av – att det bakom den 
stora ökningen av antalet särskolebarn ligger en 
strävan från grundskolan att bli av med ”stökiga” 
elever. Mycket tyder på att så har skett, bland an-
nat den oproportionerligt höga andelen barn med 
invandrarbakgrund i särskolan. 

”Är det 
inte 

längre 
önskvärt 
med en 
skola 

för alla?”

Ingemar Emanuelsson 
kommenterar
Carlbeckkommitténs 
förslag
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• Rätt att välja skolform
Kommitténs förslag: Slutligen föreslår vi att … föräld-
rar … i skollagen ges rätten att avgöra om ett barn med 
utvecklingsstörning ska gå i grundskola eller i grundsär-
skola.
Kommentar: Den rätten har ju funnits som försöks-
verksamhet i flera år. Nu blir den lagstadgad och 
det är bra. Men det är en juridisk rätt som ofta är 
svår att hävda i praktiken. Idag känner en del för-
äldrar en stark press från lärare och skolledning att 
gå med på att låta sitt barn bli inskrivet i särskolan. 
Man måste vara både stark och kunnig som föräld-
er för att orka stå emot och hävda sin rätt.

• Särskolan blir grundsärskola 
  och gymnasiesärskola

• Grundsärskolan 
  omfattar också träningsskolan

• De olika skolformerna 
  ska samarbeta
Kommitténs förslag: Vi föreslår att särskolan ska delas 
upp i två skolformer; grundsärskola och gymnasiesärsko-
la. De två skolformerna motsvarar grundskolan respektive 
gymnasieskolan och därigenom bör det bli lättare att ut-
veckla samverkan mellan grundsärskolan och grundsko-
lan och mellan gymnasiesärskolan och gymnasieskolan.
För att öka flexibiliteten inom och mellan skolformerna fö-
reslår vi att grundsärskolan blir en skolform som innefat-
tar såväl den nuvarande grundsärskolan som tränings-
skolan.
En utvecklad samverkan mellan skolformerna är också en 
förutsättning för att på sikt kunna ta ställning till beho-
vet av skilda skolformer. Vi framhåller att det krävs för-
ändringar såväl i grundskolan som i grundsärskolan, om 
den obligatoriska skolan i framtiden ska ha möjligheter att 
ta ansvar för alla barn och i största möjliga utsträckning 
undervisa dem tillsammans.
För att samverkan mellan skolformerna ska bli ett priorite-
rat område föreslår vi att det i läroplanerna görs ett tillägg 
om samverkan och samarbetsformer.

Kommentar: Uppdelningen i grundsär- och gym-
nasiesärskola förändrar ju egentligen ingenting. 
Det blir med nödvändighet så att grundsärskoleele-

ver fortsätter till gymnasiesärskolan. Men utform-
ningen av de individuella programmen i gymnasiet 
– idag ofta ett slags variant av specialundervisning 
– kan komma att påverka behovet av gymnasiesär-
skola i framtiden.

Sammanslagningen av särskolan och träningssko-
lan innebär väl bara en anpassning till de glidande 
gränser som funnits mellan dem.

Det myckna talet om samarbete mellan skolfor-
merna bör nog betraktas som kompromissformu-
leringar, en eftergift åt dem som ännu anser att vi 
inte kan sortera undan vissa elever utan att konse-
kvensen blir en förlust för helheten. Och vad me-
nas egentligen med på sikt? 

• Övergång från skola till arbetsliv
Kommitténs förslag: Vi föreslår därför bland annat att 
den yrkesutbildningsdelegation som regeringen har tillsatt 
för att underlätta övergången mellan gymnasieskola och 
arbetsliv också bör omfatta gymnasiesärskolan.
Kommentar: Intressant att detta inte anses vara så 
självklart att det behöver uttryckas särskilt. Detta är 
på sitt sätt ett tecken på de risker för segregation 
som blir en konsekvens av den särskilda skolformen. 
All forskning visar ju att särskolestämpeln försvårar 
för elever när de ska komma ut i arbetslivet.

• Rätt till vuxenutbildning
Kommitténs förslag: Det innebär bland annat att kom-
munerna ska ha samma skyldighet att stödja lärande för 
vuxna med utvecklingsstörning som lärande för andra 
vuxna.
Vuxna med utvecklingsstörning måste få samma rätt till 
utbildning på grundläggande nivå som övriga kommun-
innevånare.
Kommentar:  Applåd!! – Men man kan ju samtidigt 
undra varför det är nödvändigt att uttrycka att kom-
munerna har samma ansvar för ”vissa” som för ”alla 
andra”.

• Om ordet ”sär”
Kommittén skriver: Vi har valt att inte använda för-
kortningen Särvux utan kallar utbildningen för utbild-
ning för vuxna med utvecklingsstörning, eftersom många, 
både lärare och elever, reagerar negativt på att betecknas 
som ”sär”.
Kommentar: En mycket talande skrivning!

  –Titta här, säger Ingemar Emanuelsson och pekar på sina två pampiga kas-
tanjer framför den gula trävillan i Södertälje.
  – Dom båda träden planterades samtidigt, växer i samma jord, får antagli-
gen lika mycket sol och vatten. Ändå är de helt olika. Den ena är alltid en-två 
veckor före den andra både när det gäller lösprickning, blomning och – dess-
värre – lövfällning. Det kan ju ses som exempel på variation träd-individer 
emellan. Blomningstiden blir nästan dubbelt så lång som om de varit ”i takt”. 
Den längre lövkrattningstiden får man väl stå ut med, för den kompenseras ju 
av en längre period med vackra höstfärger! Det här ser man eftersom träden 
får stå nära varandra i ett slags ”integrerad gemenskap”!

Två kastanjeträd
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D et är en stor händelse när en tjock och 
genomarbetad kunskapsbok om gravt ut-
vecklingsstörda vuxna ges ut. Dessa perso-

ner är ju så helt beroende av omvärldens förmåga 
att förstå och hjälpa. 

Psykolog Gunnel Winlund i Växjö är huvudförfat-
tare och vårdläraren Susanne Rosenström Bennha-
gen i Malmö har medverkat. Ett flertal experter har 
granskat manus. Gunnel Winlund har tidigare gett 
ut en bok om hjälpmedel för samma målgrupp.  

Vardagskompetens och expertkunskap
Man hör ibland vårdpersonal och anhöriga som är 
besvikna över att deras vardagskompetens inte tas 
till vara. De olika experterna – sjukgymnaster, ar-
betsterapeuter, psykologer etc. – har alla specifika 
kunskaper, men ofta för lite erfarenheter av det var-
dagliga arbetet. I boken vill författarna presentera 
en gemensam kunskapsbas för personal och anhö-
riga, i vilken experternas kunskaper integreras.

Boken är tänkt som en uppslagsbok där vårdgiva-
ren med stöd av kartläggningsscheman skall kunna 
lära känna varje enskilds förutsättningar och behov 
av insatser. Det blir lite krångligt eftersom innehål-
let inte disponerats efter problemområden och då 
det inte finns något stickordsregister. Specifika pro-

blem – där de överhuvutaget nämns – behandlas 
kortfattat. Självdestruktivitet t. ex. på mindre än en 
halv sida.

Ambitiöst kartläggningsprogram
Boken börjar med ett fint översiktskapitel ”Alla är 
olika men också lika” där man dock konstaterar att 
många syndrom har specifika problem som det är 
omöjlig beskriva i en bok som denna. Ändå beskri-
ver författarna såväl Downs, Retts som Angelmans 
syndrom. – Jag har svårt att förstå varför just dessa 
av alla.  

Kärnan i boken utgörs av uppemot 20 kartlägg-
ningsprogram/scheman. De berör områdena sin-
nen, motorik, begåvning, kommunikation och själv-
ständighet. För att få en helhetssyn på den enskil-
des förmåga och behov bör alla scheman användas. 
Och för att minska felbedömningar bör ett flertal 
göra kartläggningen – upp emot fyra personer 
nämns – och dessutom bör de upprepas över tid. 

Jag betvivlar inte det angelägna i ett så ambitiöst 
program, men väl möjligheten att genomföra det. 
Det kräver i varje fall en fortlöpande handledning 
och ständig uppmuntran. Tillkommer utvärdering-
en och de slutsatser man drar av kartläggningarna. 
Här måste vuxenhabiliteringen ställa upp och inse 
sitt ansvar.

En handledning 
för dig
som arbetar 
med grav
utvecklingsstörning
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Utmärkta kapitel om sinnen
I två utmärkta kapitel beskrivs  sinnena – syn, hör-
sel, känsel, lukt, smak och balans – och motoriken. 
Mycket är normal fysiologi, men annat sätts direkt 
i samband med grav utvecklingsstörning. 

Begåvningsfack
Ett långt kapitel behandlar hur 
gravt utvecklingsstörda tänker 
och förstår. Nu blir det svårt!  Det 
är mycket abstrakt och mycket 
analys kring den enskildes upp-
fattning av kvalitet, kvantitet, 
rum, tid och orsak. 

Begåvningen graderas utifrån 
Gunnar Kyléns beskrivning av 
utvecklingsstördas begåvningsni-
våer i A 1-, A 2-, A 3- och tidig B-
nivå. Allt som allt blir det 20 olika 
fack att stoppa in vederbörande 
i. Hur man av detta ska kunna få 
en helhetsuppfattning är för mig svårbegripligt. En 
sådan långt driven individuell kartläggning upphä-
ver ju behovet av gruppering i nivåer, särskilt då 
personer med så svåra hjärnskador, som det här är 
fråga om, har högst olika symtom och därmed även 
högst olika behov. Varje nivågruppering innefattar 
ju en generalisering.

Det är naturligtvis dumt att undervärdera vård-
personalens förmåga att förstå och tillämpa ett 
kapitel som detta. Men å andra sidan är det lika 
dumt att utsätta dem för överkrav och frustrationer 
med följd att man ger upp. Som det nu är skrivet är 
kapitlet till för psykologer och pedagoger som bör 
handleda personalen i den praktiska tillämpning-
en. För dem borde finnas ett kapitel som skapar 
förståelse för att varje relation och varje situation 
kan utformas mer eller mindre pedagogisk och att 
det endast kan bli meningsfullt efter individuell 
kartläggning.
 
Den livsviktiga kommunikationen
Nästa kapitel heter ”Den livsviktiga kommunika-
tionen” och det vill man gärna hålla med om. Det 
är allsidigt och kunskapsrikt, men även detta är väl 
utförligt för ”praktikern”. Författaren skriver att 
många av de svårigheter och beteenden som kän-
netecknar autism förekommer normalt hos gravt 
utvecklingsstörda personer. De behöver inte vara 
symtom på autism. – Det förvånar mig och jag und-
rar om inte denna uppfattning är en rest från det 
förgångna, då så många beteenden och reaktioner 
påstods vara en del av själva utvecklingsstörningen. 

Det är kanske orsaken till att författarna beskriver 
autism på endast en och en halv sida.

Det sista kapitlet handlar om hur man kartlägger 
och befrämjar självständighet och självbestämman-
de och hur man kan utvecklas även om man har en 
grav utvecklingsstörning. 

På några sidor beskrivs konkret 
handledning vid inlärning, det 
som i USA kallas facilitated com-
munication och som väckt stor 
uppmärksamhet. Jag tycker det 
hade varit värt en utförligare be-
skrivning.

Som bilaga finns några välskriv-
na sidor om att äta och dricka. 

Det behövs studiecirklar
Nu återstår det viktigaste och av-
görande om inte boken ska stå 
där som en hyllvärmare – hur ska 
man få personal att använda den 

i alla de gruppbostäder där det bor gravt flerfunk-
tionshindrade? Hur ska man nå de anhöriga i de 
fall där personen med grav utvecklingstörning bor 
i föräldrahemmet? 

Formellt sett är det den person som förestår verk-
samheten i en gruppbostad eller i daglig verksam-
het som är ansvarig för kvaliteten i omsorgen. Dessa 
bör ta initiativ till fortbildning om denna bok. Men 
sådan kräver assistans från vuxenhabiliteringen. 
Bäst vore om boken kunde ligga till grund för stu-
diecirklar och om det fanns en ombudsman för 
bokens spridning i varje landsting. En angelägen 
uppgift för FUB-rörelsen och ala-stiftelsen!

Till boken Se mig! Hör mig! Förstå mig! hör också en 
inspirerande video/DVD som visar hur man prak-
tiskt går tillväga. I tio avsnitt får man följa Ellinor, 
Per, Gittan, Jonny, Pia och Stojna i olika situationer. 
Videon visar hur man hjälper till så att de kan 

• sysselsätta sig på egen hand,
• undersöka nya saker.
• säga ja, nej och mer,
• veta vad som ska hända,
• delta i vardagsaktiviteter,
• tänka i handling,
• kunna starta och stoppa,
• göra val av olika slag,
• kalla på uppmärksamhet och
• umgås och ha roligt.

Allt viktiga och nödvändiga ingredienser i arbetet 
med grav utvecklingsstörning
     KG 

Gunnel Winlund, Susanne 
Rosenström Bennhagen, Se 
mig! Hör mig! Förstå mig! 
2004. 240 sidor, 
ala FUB:s forskningsstiftel-
se, Stockhom. Boken kostar 
160 kr inkl moms och videon 
kostar 250 kr. Köper man 
bok + video är priset 400 kr 
inkl moms. 
Tel 08-660 82 84, e-post: 
stiftelsen.ala@ala.fub.se

Bästa Julklaen – en prenumeration på Intra!
Ge bort kunskap och läsglädje som varar! Ge bort Intra till någon du 
tycker om! Sätt in 245 kr på postgiro 636 55 62-5 eller bankgiro 
5308-1485. Glöm inte att skriva dit prenumerantens fullständiga adress. 
Då får han/hon fyra nummer av INTRA framöver. Du kan också beställa 
prenumerationen på fax: 08-97 11 04 eller e-post: intra@swipnet.se
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Vågar Berit Andnor 
gå emot 

Kommunförbundet?

Förslaget om råd och stöd

  Karl kommenterar:

Socialminister Berit Andnor har ansvar för handikappfrågorna i re-
geringen. Hon har varit mycket kritisk mot Kommunförbundets kam-
panj mot LSS. I en intervju med Intra sa hon så här:
– Skulle Kommunförbundet få sin vilja igenom innebär det en föränd-
ring av vår handikappolitik som hittills har utgått från att alla männis-
kor är lika mycket värda. Att alla har rätt till delaktighet i samhället.
   Nu är det upp till bevis, Berit Andnor, skriver Karl Grunewald i 
denna artikel. Vågar hon gå emot Kommunförbundet och förverkliga 
Råd- och stödutredningens förslag?

Hela tre år tog det att få fram ett betänkande om vad råd och stöd enligt LSS egentligen skall 
innehålla. Förseningen beror till stor del på Landstings- och Kommunförbunden, som inte 
ville acceptera det förslag som alla andra i utredningen var överens om. Det tvingade den 
till att arbeta fram ett kompromissförslag – men inte heller det godtog dom. Nu är det upp 
till Berit Andnor att agera!

P å 1970-talet, då den berömda första om-
sorgslagen var ny, fanns det ett engagemang 
i landstingen för funktionshindrade. Trots 

att det inte stod ett ord om det i lagen anställde 
man hundratals experter runt om i landet som ar-
betade i team för att stödja utvecklingsstörda barn 
och vuxna och deras föräldrar. Bara antalet psyko-
loger ökade med 240 på tio år! 

Teamens insatser formaliserades i 1985 års om-
sorgslag och kom att kallas ”rådgivning och annat 
personligt stöd”. Det bästa i lagen var att man kunde 
överklaga till länsrätten om man inte fick en insats 
som man hade rätt till (och som inte tillgodosågs 
på annat sätt). Efter några år visade det sig att några 
landsting inte kunde erbjuda insats av logoped och 
sjukgymnast till några behövande. Då dömdes de 
till att prioritera de funktionshindrade före insat-
ser till icke funktionshindrade. Hurra! För första 
gången i svensk historia fick en person med funk-
tionshinder företräde!

Slut på rätten att överklaga
Samtidigt som den nu gällande handikapplagen 
LSS började gälla (1994) infördes en ny paragraf i 
hälso- och sjukvårdslagen: Landstingen skall erbjuda 
invånarna habilitering och rehabilitering. 

Därför ansåg Regeringsrätten några år senare att 
habilitering inte ingick i insatsen råd och stöd. Där-
med var det slut på möjligheten att överklaga ett av-
slag på sådan insats. Och antalet personer som fick 
råd och stöd sjönk drastiskt. Både barn- och vux-
enhabiliteringen förlorade sin position som själva 
navet i utvecklingen av innehållet i omsorgerna. 

Det minskade stödet märktes särskilt för de svårt 
skadade vuxna. Inget landsting blev det andra likt 
varken när det gäller omfattningen eller utform-
ningen av vuxenhabiliteringen.

Det här utreddes av förra statsrådet Bengt Lind-
qvist i sitt ”bemötandebetänkande” 1999. ”Lagen 
måste förtydligas med utgångspunkten att återställa det 
ursprungliga syftet med råd och stöd”, skrev han.

Regeringen instämde och utsåg riksdagsledamo-
ten Catherine Persson (s) att tillsammans med en 
ovanligt stor grupp sakkunniga och experter utreda 
frågan. Jag kan inte räkna dem alla, med de byten 
som gjorts, men nog har det varit minst 20 experter 
kopplade till dena utredning!

Särskilt personligt stöd
Nu har Catherine Perssons betänkande kommit. 
Hon skriver att råd- och stödinsatser behövs för att 
garantera att de svårt funktionshindrades behov 
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blir tillgodosedda och inte bortprioriterade. De 
behövs som ett komplement till habilitering och 
rehabilitering och de måste kunna krävas med la-
gen i ryggen. Hon skriver också att det i insatsen råd 
och stöd – som ett komplement – ska kunna ingå 
åtgärder som kan anses ingå i habilitering och reha-
bilitering såvida dessa åtgärder 
inte tillgodoses på annat sätt. 

Hennes förslag till tillägg till 
moment 1 i 9 § LSS låter därför 
så här:

I insatsen ingår sådan habilite-
ring och rehabilitering som inte 
tillgodoses genom insatser enligt 
hälso- och sjukvårdslagen.
Utredningen föreslår att be-

teckningen råd och stöd änd-
ras till ”särskilt personligt stöd”. 
Denna beteckning ger en tydli-
gare avgränsning mot myndig-
heters allmänna informations- 
och rådgivningsskyldighet och 
markerar att det handlar om 
en förtydligad och utvecklad 
insats, skriver hon.

Individuell plan
Det finns ett tydligt samband 
mellan särskilt personligt stöd 
och en individuell plan om 
beslutade och planerade in-
satser. Men individuella planer 
används mycket sällan. Utred-
ningen föreslå nu att en indivi-
duell plan alltid skall erbjudas den enskilde och att 
den skall följas upp och utvärderas. Så här föreslår 
man att paragrafen ska lyda (texten i fetstil är det 
nya i paragrafen):

I samband med att insats enligt denna lag beviljas 
skall den enskilde erbjudas att en individuell plan 
med beslutade och planerade insatser upprättas i 
samråd med honom eller henne. I planen skall även 
redovisas åtgärder som vidtas av andra än kommu-
nen eller  landstinget. Planen skall fortlöpande och 
minst en gång om året följas upp, utvärderas och 
omprövas. 

Om den enskilde lämnar samtycke, skall lands-
tinget och kommunen underrätta varandra om inne-
hållet i upprättade planer.

Rätt till samordnare
Under alla år har föräldrar klagat över att ingen 
inom omsorgerna samordnar insatserna. Nu fö-
reslår utredningen att en namngiven samordnare 
skall utses inom särskilt personligt stöd om man 
så önskar. Samordnaren skall medverka till att för-
enkla kontakterna mellan olika stödpersoner och 
öka möjligheterna till kontinuitet i samarbetet med 
brukare och närstående. Så här vill man att den pa-
ragrafen ska lyda:

I samband med att insats enligt 9 § 1 beviljas, skall 
den enskilde beviljas stöd i form av en namngiven 
samordnare. 

Landstingen har fått pengar
Utredningen föreslår att staten beviljar fem miljo-

ner per år under de komman-
de fem åren för att utveckla 
mål, innehåll, arbetsmetoder 
och personalkompetens inom 
särskilt personligt stöd.

Sedan 1994 har landstingen 
fått 200 miljoner per år för 
de merkostnader som de be-
räknades få för att ge råd och 
stöd till den då tillkommande 
grupp 3 i LSS. Det visar sig nu 
att mindre än 20% av statsbi-
draget använts till råd och stöd 
medan 60–80% använts till ha-
bilitering och rehabilitering. 
Det innebär att pengar även 
går till personer utanför LSS 
personkrets.

Förslaget om särskilt person-
ligt stöd kommer sannolikt att 
innebära ökade kostnader. De 
kan täckas genom en omför-
delning av statsbidraget. Det 
gäller även de fem miljonerna 
för utvecklingen av särskilt per-
sonligt stöd – de ryms inom de 
200 miljonerna.

Reservanterna
Utöver svar i enkäter till landsting, personal och 
brukare har Catherine Persson alla sakkunniga och 
experter i sin grupp bakom sig. Utom två.

Experterna Margareta Liljeqvist och Ellinor Eng-
lund från Landstingsförbundet och Kommunför-
bundet har reserverat sig mot alla viktiga delar i 
förslaget. Det är allvarligt eftersom de agerar som 
budbärare för respektive förbundsledning.

• De menar att det inte finns utsagt i förarbetena 
till 1985 års omsorgslag att rådgivning och annat 
personligt stöd skulle inrymma habilitering och 
rehabilitering. – Men då bortser de helt från det 
som då var rådande praxis och från Regeringsrät-
tens beslut 1989. 

• De anser vidare att det inte är belagt att perso-
ner som ingår i LSS personkrets inte skulle få sina 
behov av habilitering och rehabilitering tillgodo-
sedda. Men de kan inte själva bevisa motsatsen! 

Det finns en rad undersökningar som belyser 
brister i stödet till personer med funktionshinder, 
skriver utredningen. Se bara på den högst ojämna 
tillgången på habilitering för vuxna!

• Reservanterna anser också att det är oaccepta-
belt att det ytterst blir en domstol som skall ta ställ-
ning till en medicinsk insats. Varför skriver de ej.

LSS- och hjälpmedelsutredningen 
under ledning av Catherine Persson 
(s)har nu lagt fram sitt förslag till 
framtidens råd- och stödinsatser. 
Betänkandet heter ”LSS – Särskilt 
personligt stöd” (SOU 2004:103). 
Det kan beställas från Fritzes kund-
tjänst tel 08-690 91 90. E-post: 
www.fritzes.se. 
Betänkandet kan också laddas ner 
från regeringens hemsida: 
www.regeringen.se

  Karl kommenterar:
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• Utredningen framhåller att särskilt personligt 
stöd skall kännetecknas av flexibilitet och behovs-
anpassning istället för en katalog med heltäckande 
åtgärder. Reservanterna anser att detta blir kompli-
cerat i en rättighetslag med tanke bl a på handläg-
garna. – Det är första gången som jag ser att förbun-
den motsätter sig flexibilitet i lagstiftning!

• Utredningen föreslår att särskilt personligt stöd 
även skall erbjudas anhöriga. Detta anser reservan-
terna bör framgå ur lagtexten. – Det är ett märkligt 
yrkande då det är självklart när det gäller föräldrar 
till barn under 18 års ålder och till gode män, av 
vilka de flesta är anhöriga. 

De två representanterna från kommun- och lands-
tingsförbundet (numera sammanslaget) anser att 
det i nuvarande läge inte är lämpligt att föreslå för-
ändringar i LSS som innebär ambitionshöjningar 
och därmed kostnadsökningar. Detta bör endast 
göras i ett sammanhang då LSS ses över i sin hel-
het och där även frågan om hur verksamheten bör 
finansieras tas upp.

Ett utstött barn
Vi har i Intra flera gånger hävdat det olyckiga i att 
kommunerna är ansvariga för en verksamhet som 

deras förbund varken accepterar eller befrämjar. 
LSS är som ett ur familjen utstött barn som trakas-
seras och missgynnas. Inte ens smärre korrigering-
ar godtas. 

”Handikappomsorgen tränger ut annan kommu-
nal verksamhet” skriver de två reservanterna. – De 
har inte förstått att det är just det som är meningen, 
de har inte tagit till sig den grundläggande ideolo-
gin.

Förbundens ledare kan mycket väl stå på torget i 
Malmö eller Jönköping en söndag eftermiddag och 
instämma i deklarationer om funktionshindrade 
personers rätt till full jämlikhet och delaktighet, 
men på måndag avstyrka gravt funktionshindrades 
rätt till ett särskilt och fullvärdigt personligt stöd. 
Sådan är dagens moral. Frågan är hur pass förank-
rade dessa ledare är i folkviljan.

En chans till rehabilitering
Betänkandet läggs nu i Berit Andnors knä. Hur pass 
stark är hon? Hon har tidigare klagat över svaga 
relationer till handikapporganisationerna. Här får 
hon en chans att rehabilitera sig!

  Karl kommenterar:

Samira Haghjos 
Minnesfond: 

Det ska vara gott att leva! 
Det kan man säga var mottot för och strävan 
i Samira Haghjos alltför korta liv. Hon gick 
bort 9 februari 2002, endast 14,5 år gammal. 
Samira hade flera grava funktionshinder men 
trots detta en positiv livssyn och enorm livs-
vilja. Hon gillade allt som gjorde livet glatt och 
visade att förmågan att uppskatta och uppleva 
inte behöver reduceras på grund av funktions-
hinder eller skada. Efter Samiras bortgång 
grundades en minnesfond vars huvudsakliga 
ändamål är att främja livssituationen/livskava-
liteten för personer med flerfunktionshinder 
och utvecklingsstörning. 
Ansökningsperiod 1/1-15/4 
Ansökningshandlingar kan hämtas från 

www.umea.fub.se 
eller rekvireras från 

FUB Umeå 
Samira Haghjos minnesfond 
Box 328 
90107 Umeå 

LÄDERVERKSTA´N

– en daglig verksamhet i Göteborg.
Nu kan Du kolla våra fina väskor 

och ryggsäckar på nätet!
www.centrum.goteborg.se/laderverkstan

Ebbe Lieberathsgatan 19
412 65 Göteborg

Tel: 031-3657519/20

Öppettider: måndag- fredag 9.00-15.00
     torsdag 9.00-13.00
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När de ”lösaktiga” skeppades iväg 

I Danmark genomfördes under åren 1923–1961 ett märkligt 
projekt. För att isolera de icke önskvärda från det övriga sam-
hället öppnades två anstalter på olika öar, en för ”åndsvage 
kriminelle mend” och en för ”åndsvage letfærdige kvinder”. 
Om den senare, Sprogö-anstalten, har Birgit Kirkebaeck skri-
vit en imponerande bok.

Av Karl Grunewald

50 ”åndsvage letfærdige kvinder” skeppades till Sprogö där de isolerades från samhället. 
En gång i månaden kom överläkaren på besök.
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Danmark var rikare än 
de övriga nordiska län-
derna från 1800-talet 

ända fram till 1940-talet. Inom 
omsorgerna om utvecklings-
störda var det ett föregångs-
land med flera stora anstalter 
under medicinsk ledning. Vi 
hade endast relativt små ”de-
centraliserade” anstalter. 

I början av 1900-talet spred 
det sig föreställningar om 
att avvikande och sjuka män-
niskor var ett hinder för civi-
lisationens framsteg och att 
de skulle öka i antal. Man ut-
vecklade nya diagnoser och 
sociala konstruktioner för att 
fastställa vilka de var. Allt mås-
te göras för att stoppa denna 
utveckling!

Sinnesslöhet blev en av dessa 
nya diagnoser. Det engelska 
begreppet moral insanity – mo-
raliskt sinnessjuk – användes 
ibland liksom moral imbecillitas 
– moraliskt måttligt utveck-
lingsstörd. Senare användes 
den medicinska diagnosen 
moraliskt defekt (!). Men dessa 
beteckningar slog aldrig rik-
tigt igenom i Norden.

1910- och 1920-talens in-
tresse för ”minusindividerna” 
i samhället fokuserades på de 
sinnesslöa. Med hjälp av de 
nya möjligheterna att intelli-
genstesta fann man allt fler, 
inte bara bland prostituerade, 
utan även bland kriminella 
och i övrigt socialt belastade. 
Och hela tiden rör det sig om 
de lindrigt utvecklingsstörda 
-– inte de måttligt eller gravt.

Sprogö ligger mitt i Stora Bält – det breda sun-
det mellan Själland och Fyn. På dess 90 tunnland 
fanns en stor fyr som sköttes av tre familjer. Fyren 
låg högt upp på en kulle. Någon skog fanns knap-
past. Då åndsvageforsorgen övertog ön 1923 fanns 
det ytterligare två familjer som försörjde sig på öns 
lilla jordbruk. På sommaren bodde personal från 
Statens Järnvägar på ön som konvalescenter eller 
som pensionärer. 

De kom från fattiga familjer
Det var hit som de ”åndsvage” kvinnorna flyttades. 
Men när anstalten väl var etablerad började överlä-
karna glida på avgränsningen av diagnosen ”ånd-
svag”. Intelligenskvoten bedömdes regelmässigt 
högre av de inremitterande läkarna än ”de verkliga 
specialisterna på testning” – åndsvageforsorgens 
egna läkare. Ständigt diskuterades vilken kvot-
gräns som skulle gälla. Den kom i Danmark att bli 
75 istället för som hos oss 65–70, vilket, i varje fall 
rent teoretiskt, innebär en fördubbling av antalet. 
Det stämmer även med att många av de ”åndsvage” 
intagna kunde skriva och läsa, hade gått i vanliga 
skolor och var konfirmerade.

Den sexuella vidlyftigheten bestod ofta i att kvin-
norna hade fött barn utom äktenskapet och att de 
hade könssjukdomar. Även blodskam (incest) fö-
rekom. 

Kvinnorna kom i regel från fattiga och stora fa-
miljer med missbruk och sociala problem. Orsaken 
till deras tillstånd ansågs vara ärftlig. Därigenom 
blev hela familjen skuldbelastad. 

Till Sprogö kom dock långt ifrån alla som föll un-
der de angivna intagningskriterierna. Kanske räck-
te det för många med att ön fyllde en symbol för 
hur det kan gå om man inte följer gällande moral. 

Inte nog med att man kom till en anstalt utan 
dessutom blev man isolerad på en liten ö. Star-
kare kan inte ett civiliserat samhälle markera sin 
handlingskraft mot de svagaste medborgarna. Men 
ö-konceptet sågs av sin samtid som ett humant al-
ternativ, även om de deporterade förlorade sitt 
medborgerliga värde.

”Sprogö-pige”
”Sprogö-pige” blev ett begrepp i Danmark – det 
var den obegåvade kvinnan som var farlig inte bara 
för män utan för hela samhället då hon inte kun-
de kontrollera sin sexualitet. Denna negativa syn 
på åndsvage kvinnor kom att färga av sig på alla 
åndsvage. 

Det var kvinnornas handlingar som låg till grund 
för diagnosen. Visade det sig därtill att de var svag-
begåvade fick diagnosen en hopplöshetens prägel. 
Här lönar sig inget annat än isolering från alla möj-
ligheter att sätta barn till världen. De var farliga för 
samhällets framsteg, ekonomi och moral – hur vän-
liga och timida de än var.

En känd undersökning av prostituerade i Köpen-
hamn under åren 1931–1935 verifierade sambandet 
med åndsvaghet. 29 % av de undersökta bedömdes 
som psykiskt normala, 22 % som psykopater och 

När de ”lösaktiga” skeppades iväg 
Sprogö
En av Danmarks mest kända överläkare tog initiativ 
till att öppna en anstalt för ”åndsvage kriminelle 
mend” och ca tio år senare en för ”åndsvage let-
færdige kvinder” på olika öar. Den för män fung-
erade under åren 1911–1961 och den för kvinnor  
1923–1961.

Även i Sverige planerades anstalter för sinnesslöa 
på öar. En utredning på 1920-talet föreslog att kvin-
nor skulle interneras på ön Balgö utanför Varberg 
och män på Stora Röknen i norra delen av Vättern. 
Men det visade sig vara billigare att använda sig av 
friställda kaserner. 1931 öppnades Västra Mark mitt 
i Örebro (!) för 350 kvinnor och Salberga i Sala 
för ungefär lika många män. I båda fallen skulle 
anstalterna vara till för ”imbecilla asociala”, men i 
praktiken var de intagna personer med lindrig ut-
vecklingsstörning som for illa i samhället.

50 ”åndsvage letfærdige kvinder” skeppades till Sprogö där de isolerades från samhället. 
En gång i månaden kom överläkaren på besök.
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alla övriga som svagbegåvade. De åndsvage bland 
dem skrevs in i åndsvageforsorgen på obestämd 
tid.

Åndsvageläkarna utvecklade ett särskilt synsätt 
på dessa kvinnors sexualitet. De ansågs vara oför-
mögna att kontrollera den. Det blev liktydligt med 
hypersexualitet och erytomani – en medicinsk di-
agnos utan behandlingsmöjlighet. Deras sexualitet 
sågs som perverterad maskulin. Vid könssjukdomar 
var det kvinnan som smittade mannen – ej tvärtom. 
Männen feminiserades och var offer för den aktiva 
kvinnan – de blev förförda.

Åndsvageforsorgen blev nu viktigare än någon-
sin och utnyttjade sitt status som företrädare för en 
förment medicinsk vetenskap. Man var angelägen 
betona fördelen med Sprogö – där kunde kvinnor-
na hjälpa till med sin försörjning, de belastade inte 
kommunen och de födde inga barn.

Livet på ön
1923 flyttade man in i de befintliga byggnaderna.  
Men redan 1925 drabbades anstalten av en olycka 
– alla hus utom två brann ner. Branden anlades av 
en ”fornærmet ungmö”. Detta togs som bevis för 
hur farliga patienterna var och därmed hur berät-
tigad anstalten var. Två år senare hade man uppfört 
nya hus grupperade i fyrkant med plats för både 
patienter, personal och arbetslokaler. Endast några 
sovrum var enkelrum och  matsalen var gemensam 
för alla patienter och för personalen. Senare till-
kom en gymnastikhall. – Under andra världskriget 

besatte tyskarna ön. Alla utom fyrmästaren – inklu-
sive djuren – tvingades lämna ön.

I många år hade man en liten båt som inte kla-
rade isen eller kunde skydda mattransporten mot 
sjön som slog in. Både socker och mjöl kunde vara 
våta. Det hände att man var tvungen kasta ner pro-
viant från flyg. Senare fick man en större båt som 
kom två gånger i veckan. Resan över till fastlandet 
tog lite mer än tre kvarts timme.

Några rymningar från ön förekom inte bortsett 
från en gång då två kvinnor flydde i fyrmästarens 
båt.

Sammanlagt under de 39 åren var 400–500 per-
soner intagna på Sprogöanstalten. Oftast utgjordes 
beläggningen av 50 kvinnor. Vårdtiden var lång. 
Under den första tiden räknade man med en vård-
tid på ca sju år, men sedan sjönk den till ett par år. 
De flesta var vid inskrivningen 20–30 år gamla. 

Överläkaren brukade besöka ön en gång i må-
naden. Vanliga läkarbesök och tandläkarbesök 
gjordes på fastlandet. Föreståndarinnan och över-
läkaren spelade något av moders- och fadersroll för 
de intagna. De var suveräna i sina beslut och rönte 
både respekt och beundran i allmänhetens ögon. 
Här gällde det ju humana insatser gentemot män-
niskor som hade lägsta status i samhället. 

När man beskriver Sprogö i tidningar och tidskrif-
ter under denna period – ett stort antal refereras i 
Kirkebæcks bok –  är perspektivet alltid överhetens. 
Ingen tar kvinnornas utsatthet som utgångspunkt 
för sin bedömning.

Friheten på Sprogö 
Kvinnorna som skeppats till Sprogö fick resa hem på permission – semester – en gång om året om hemförhål-
landen tillät det. Om det inte gick fick man tillbringa sin semester i detta lilla ensligt belägna hus på ön. Huset 
kallades ”Friheten”. I åtta dagar slapp man arbeta, däremot fick man både röka, dricka kaffe och äta kakor. Men 
äta och sova skulle man som vanligt med de andra. 
Teckning efter foto: Karl Grunewald.
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Personalen var kvinnlig, bortsett från den som 
ansvarade för lantbruket, som tidvis var en man. 
All personal bodde på ön. I regel fanns det inga 
särskilda svårigheter att rekrytera personal.

Vården
Författaren har studerat journalerna på 18 patien-
ter fördelade över alla år som Sprogöanastalten 
användes. Hon lägger då särskilt märke till s.k. ci-
tatvandring, d.v.s. att det som en gång skrivits om 
en person i en journal, ofta förs vidare i andra do-
kument och journaler utan att omprövas. 

Kvinnorna uppfattades som barn och de var i re-
gel intagna på  obestämd tid. Behandlingen bestod 
i återuppfostran och diciplinering.

Det nämns inget i boken om homosexualitet pa-
tienterna emellan. Författaren anser att sådan inte 
tycks ha uppträtt besvärande, vilket det däremot 
gjorde på den manliga ö-anstalten. Dock uppger 
några överläkare på 1950-talet att det förekommer 
att kvinnorna har ”lärt sig homosexualitet så att det 
är mycket generande vid senare placering”.

En sak var att hålla kvinnorna borta från männen. 
En annan att hålla männen borta från kvinnorna. 
Det var nödvändigt att förbjuda tillträde till ön som 
följd av rykten om kvinnornas gränslösa sexualitet 
och att de utnyttjade varje tillfälle till sexuellt um-
gänge. 

Ett särskilt problem var att fiskarna sedan länge 
hade rätt att torka sina garn på ön. Regeringen var 
tvungen att upphäva den rätten. Problem var det 
även med hantverkare som byggde eller reparerade 
hus. För att förhindra umgänge med patienterna 
skrev man in en särskild klausul i kontraktet med 
dem. En gång gjorde en lantbrukselev en kvinna 
gravid. Han dömdes till sex månaders fängelse.

Det fanns en straffcell på anstalten. Under de 
första åren användes den till långa isoleringsstraff.  
Sedan användes den alltmer sällan och då endast 
för några dagars straff. 

Det fanns också en hel meny av andra straff, även 
kollektiva sådana, t.ex. att söndagen omvandlades 
till vardag. Grupptrycket var stort – någon gång 
rapporterades om direkt mobbning.

1951 gjorde tre kvinnor uppror. De gick bärsär-
kagång, slog ut fönsterrutor och häcklade perso-
nalen. Endast med hjälp av fyrmästaren och hans 
medhjälpare kunde man lägga några i bälten och 
någon i cellen.

Utskrivning
Det var lättare att bli in- än utskriven! En förutsätt-
ning för att få lämna anstalten blev att man gick 
med på sterilisering enligt den steriliseringslag som 
Danmark antog 1929. Ett antal skrevs ut till kontrol-
lerad familjevård oftast hos lantbrukare. Sådan ut-
vecklades i Danmark långt utöver antalet i de andra 
nordiska länderna. Ännu på 1960-talet hade man i 
Danmark över 7 000 personer i familjevård medan 
vi hade 900. I familjevård fick familjen betalt och fri 
arbetskraft, medan patienten fick fickpengar från 
den utackoderande anstalten. 

Det gjordes försök 
till utvärdering av re-
sultatet av att vårdas på 
Sprogö. Den visade att 
ca halva antalet hade 
förbättrat sitt beteen-
de.

Föräldrar vädjade
Många exempel ges i 
boken om korrespon-
dens med föräldrar 
som vädjar om ut-
skrivning av sina barn. 
Ibland menar man sig 
ha funnit en blivande 
make. Denne skulle 
dock godkännas av 
överläkaren och myn-
digheter. Här ett exem-
pel på korrespondens: 
Patienten Ada skrev till 
en myndigheterna att 
hon ville gifta sig med 
fadern till sitt barn, 
men överläkaren av-
styrkte. Han skrev iro-
niskt att, då både hon 
och hennes tilltänkte 
make var åndsvage, 
skulle utsikterna för 
en fruktbar och ringa 
värdefull barnsalstring 
vara goda. – Inte ens efter det hon låtit sterilisera 
sig fick hon gifta sig. Men då skrev hon till reger-
ingen som gav henne tillstånd. 

Många kvinnor som fött barn hade narturligtvis 
moderskänslor som andra. En vanlig önskan var att 
få träffa sitt barn, att få veta var barnet befann sig 
och hur det gick för det.

Slutet
På 50-talet sjönk beläggningen. Behovet minskade 
delvis beroende på att efterfrågan på kvinnlig ar-
betskraft ökade i samhället. Det blev också svårare 
att rekrytera personal.

Intagningsorsaken hypersexualitet tonades ner 
och ersattes till stor del av behovet av diciplinering 
och straff.

Då åndsvageforsorgen lämnade Sprogö 1961 la-
des det fram flera förslag på att ön kunde använ-
das för andra diagnosgrupper. Men det blev inte 
så. Numera används de intakta byggnaderna som 
semesterhem och för konferenser. 
           KG

Birgit Kirkebaeck, som skrivit 
boken om den danska kvinno-
anstalten på ön Sprogö, har 
disputerat i specialpedagogik. 
Hon är pensionerad profes-
sor från Oslo Universitet och 
har tidigare skrivit tre böcker 
om utvecklingsstörda: ”Da de 
åndsvage blev farlige”, ”Defekt 
og Deporteret – Livö-anstalten 
1911–1961” och ”Normali-
seringens periode – Dansk 
åndsvageforsorg 1940–1970 
med saerlig fokus på N. E. 
Bank-Mikkelsen og udvikling-
en af Statens Åndsvagefor-
sorg 1957–1970”

Birgit Kirkebaeck, Letfaerdig og lösagtig - kvinde-
anstalten Sprogö 1923 - 1961. 324 sid. 2004. För-
lag SOCPOL, Poppel Allé 23, D - 2840 Holte, 
Danmark. 260:- d.kr.
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K ommunförbundet har nu gett ut en 40-sidig 
väldisponerad och innehållsrik skrift om 
boende för personer med funktionshinder. 

Synd bara att den kommer ut nu, tio år efter det LSS 
trädde i kraft och när det det mesta redan byggts. 
Skriften inkluderar de bostäder för funktionshin-
drade som byggts med stöd av socialtjänstlagen. 

Bristfällig planering i många kommuner
Utgångspunkten för all planering är en inventering 
av behoven. I LSS står det att kommunen fortlöpan-
de skall följa upp vilka som omfattas av lagen och 
vilket behov av stöd och service de har. Men plane-
ringen är många gånger bristfällig, vilket bland an-
nat lett till att det nu finns 2 500 kommunala beslut 
om bostad som  inte har verkställts. Därtill kommer 
lika många beslut där kommunen givit avslag trots 
att behov finns.  

Här lever kommunerna verkligen farligt med tan-
ke på de nya reglerna om böter (s.k. särskild avgift). 
Man anar att det är dessa som föranlett Kommun-
förbundet att skärpa sig och ge ut denna skrift.

Hyra eller avgift
Man tar upp frågorna kring avgift eller hyra för bo-
staden och konstaterar att det vanligtvis är hyra som 
gäller. Fördelen med det är att då kan den enskilde 
få bostadstillägg. Att kommunen inte får ta ut hyra 
för gemensamma utrymmen och personalutrym-
men är numera alla överens om. Däremot finns 
det kommuner som låter hyran påverkas av det s.k. 
bruksvärdet av gemensamma utrymmen. Kammar-
rätten i Göteborg (mål nr 6654-02) ansåg nyligen 
att detta är fel. Målet har överklagats till Regerings-
rätten. Intra kommer att bevaka utgången!

Nya bostadsformer
Skriften redovisar vad representanter för 20 kom-
muner tror om framtiden. Många tror att de nu 
har tillräckligt med gruppbostäder. Här kommer 
viktiga synpunkter fram:

”Den boendeform som framförallt påtalas av de inter-
vjuade är möjligheterna för personer med funktionshinder 
att kunna bo på egen hand i vanliga lägenheter. Då är 
olika former av boendestöd eller personlig assistans betydel-
sefulla. Idag finns ofta problem med boendestöd i och med 
att rätt kompetens saknas hos personalen. 

Inte sällan ligger ansvaret för boendestödet under hem-
tjänsten, och personer med funktionshinder behöver en 
helt annan typ av hjälp än gamla... , menar en av de 
intervjuade. 

En kommun påtalar att det kanske inte alltid kommer 
att vara så att föräldrarna är redo för att deras barn ska 
bo på egen hand. Detta är något som vi måste lära oss 
att hantera. Det kommer dock antagligen att även fort-
sättningsvis finnas ett behov av gemensamma lokaler och 
även gruppbostäder för vissa grupper, tror de intervjuade. 
Kartläggningen visar också att det finns krav/önskemål 
om andra bostäder än de som kan erbjudas idag.”

Inget trovärdigt försvar
Sist i skriften finns ett avsnitt med rubriken ”Avslu-
tande tankar”. Där försvarar man att kommunerna, 
trots en bra bostadsförsörjningsplan och trots att 
planeringsprocessen löper föredömligt, inte kan 
leva upp till lagens krav att brukaren inom angiven 
tid ska kunna få en bostad. 

– Vilka är de skälen? frågar sig läsaren. Jo, indi-
videns krav på en bostad som motsvarar hans eller 
hennes behov ställer stora krav på flexibilitet och 
kreativitet. Och de hämmas, anser man, av statliga 
regler om hur många som ska bo i en gruppbostad, 
vilka personer som ska/bör bo tillsammans, hur en 
fullvärdig ska se ut etc..

I 25 år har jag granskat ritningar över bostäder 
och dagcentra för utvecklingsstörda. Jag har aldrig 
upplevt annat än att då byggherren talar om flexi-
bilitet så menar denne billigare, vilket är detsamma 
som sämre för den enskilde. Men observera att de 
statliga reglerna är minimi-krav – det är alltid till-
låtet att vara så flexibel att man gör det bättre!   

Vill kommunerna ha ”vårdhus”?
Trots statliga regler börjar det utvecklas en mång-
fald av boendeformer i kommunerna, t.ex. kollek-
tivbostäder, skriver man. Och vidare: ”Verkligheten 
har visat att alla personer inte kommer att kunna 
bo i ett så kallat normalt boende. Speciallösningar 
– dels för ensamboende, dels olika former av sam-
lokalisering – måste finnas”. 

– Det är uppenbart fråga om sådana boendefor-
mer som en företrädare för FUB kallar för ”vård-
hus”. I en intervju i boken säger hon:

Planering 
   av bostäder
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– Det är hus där man samlar alla kommunens ”be-
kymmer” i ett hus, men på olika plan, t.ex. dementa 
på första våningen, utvecklingsstörda på ett annat 
plan och psykiskt sjuka på ett annat.

Slutligen tar skribenten i sina avslutande tankar 
fram ett skäl som känns som en bortförklaring i 
relation att 5 000 personer inte fått bostad inom 
rimlig tid. Orsaken sägs vara att grannarna inte all-
tid accepterar en gruppbostad. Och detta kräver 
många gånger omfattande informationssatsningar 
från kommunen. Men ansvaret för att förändra 
attityder åvilar hela samhället, skriver man. 

Svenska Kommunförbundet. Planering av boen-
de för personer med funktionshinder, 40 sidor. 2004. 
ISBN-nr: 91-7289-245-5. Kan beställas från tel 
020-31 32 30 el. e-post: order@kommentus.se 
Pris 100 kr + porto. Den kan också laddas ner 
gratis från: www.lf.svekom.se 

I Socialstyrelsens rapport: Yrkeskunnande, lärande 
och utveckling inom vård och omsorg (2003-131-24) 
undersöktes utbildningssituationen inom både 

äldre- och handikappomsorgen. Det visade sig att 
inom båda områdena saknade nästan hälften av 
personalen yrkesutbildning. Regeringen föreslår 
nu en kraftig utbildningssatsning. Under tre år 
tänker man anslå sammanlagt ca 1 miljard kr för 
att ”stödja kommunernas långsiktiga kvalitets- och 
kompetensutvecklingsarbete”. Inom äldreomsor-
gen.

Varför genomförs inte en liknande satsning på 
personalen inom handikappomsorgen? Vi skrev till 
socialminister Berit Andnor och frågade.

Hon svarar: ”Den satsning som görs nu omfattar 
äldreomsorgen men kan ändå komma att beröra 
personal som jobbar med funktionshindrade ef-
tersom många äldre har funktionshinder. I en del 
kommuner jobbar dessutom hemtjänstpersonal 
både för både äldre och funktionshindrade. Fal-
ler den särskilda satsningen väl ut är jag inte främ-
mande för en motsvarande satsning på handikapp-
omsorgen.”

Men tänker då inte Berit Andnor göra något nu 
för att förbättra den urusla utbildningssituationen 
för personal inom handikappomsorg?

Jo, svarar hon och hänvisar till ”Investera Nu!” 
som är en handlingsplan som nio myndigheter ta-
git fram på regeringens uppdrag för att förbättra 
kompetensen inom vårdsektorn.

”Uppdraget var att myndigheterna skulle redo-
visa insatser som man ska vidta för att förbättra 
kompetensen inom sektorn”, skriver Berit Andnor. 
”Insatserna skall rymmas inom myndigheternas or-
dinarie verksamhet samt deras finansiella ramar”. 

Men i arbetet med ”Investera Nu!” fanns inte den 
viktigaste parten, Kommunförbundet, med. Hur 
ska man kunna klara av att höja kompetensen inom 
handikappomsorgen om man A) inte får med sig 
kommunerna, B) inte anser att det får kosta något? 
Och tvärtemot vad Berit Andnor säger så skriver 
man i handlingsplanen ”Investera Nu!” följande:

Flertalet av de åtgärder myndigheterna föresla-
git som kräver regeringens och riksdagens beslut 

för att genomföras, förutsätter dock att särskilda 
medel anslås. Omsorgslyftet har stora kostnads-
konsekvenser jämfört med övriga förslag.  

De sammantagna kostnaderna för förslagen i 
handlingsplanen under den första femårsperioden 
uppgår till 4 693 miljoner kronor eller 939 miljoner 
kronor per år. 

Bland de förslag som ”Investera Nu” lägger fram 
är det kanske viktigaste att:

All omvårdnadspersonal skall minst ha grundläg-
gande pedagogisk, medicinskt och social yrkes-
kompetens för sitt arbetsfält.

Vad ska då räknas som ”grundläggande pedago-
gisk, medicinskt och social yrkeskompetens”? Är 
det inte dags att begära åtminstone ett års obliga-
torisk yrkesutbildning av vårdare, personliga assis-
tenter och andra som har det ansvarsfulla arbetet 
att ge stöd och service åt funktionshindrade? Nej, 
det tycker inte Berit Andnor.

”Jag håller med om att det behövs mer av utbild-
ning av olika slag för personliga assistenter och an-
nan personal inom handikappomsorgen”, skriver 
hon. ”Det ska dock inte vara traditionell vård- och 
omsorgsutbildning utan utgångspunkten skall vara 
en modern syn som utgår från brukaren. Jag är 
inte beredd att redan nu säga något om vi ska ha 
särskilda formella krav utbildningskrav och hur de 
ska se ut.”

Hon hänvisar också till den nyligen tillsatta assis-
tanskommittén:

”De har som uppgift att genomföra en studie av 
yrket personlig assistent och bland annat belysa ut-
bildningsfrågan.”

Av detta framgår egentligen bara att det ser dystert 
ut med framtida utbildningssatsningar för personal 
inom handikappomsorgen. Redan har de hamnat 
på efterkälken vad gäller utbildning och löner gen-
temot liknande grupper som undersköterskor och 
mentalskötare. Och i framtiden lär de även bli pas-
serade av vårdpersonalen inom äldreomsorgen. Se-
dan blir det en fråga för berörda myndigheter och 
handikapporganisationer att fundera över vilka 
krav man egentligen kan ställa på outbildad och 
extremt lågavlönad vårdpersonal.
     HH

Hur blir det med utbildningssatsningen, Berit Andnor?

Behovet att förändra attityder gäller dock inte 
bara grannar, utan även kommuntjänstemän och 
kommunpolitiker.
     KG
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Hans Hallerfors skriver i senaste numret av tidskriften INTRA 
att FUB genom att ändra namnet på sin tidning framhäver sär-
art hos personer med utvecklingsstörning och att FUB genom 
detta går emot integrationsideologin. Jag vill istället påstå att 
FUB genom att tydligt markera och lyfta fram varje individs 
unika ställning lägger grunden för ett allt igenom inklude-
rande tankesätt inom alla samhällsområden. 

FUBs medlemstidning UNIK är unik av det slaget att den 
passar för alla, kan läsas av alla och är lätt att förstå till skillnad 
från många andra tidskrifter inom aktuellt ämnesområde.

Till skillnad från Hallerfors syn på saken, till exempel i rub-
riken ”UNIK eller som alla andra?”, är det naturligt för oss 
FUBare att på ett kraftfullt sätt säga UNIK som alla andra! 

Det vi vill framhäva är det unika och värdefulla hos varje 
människa. Istället för att se kollektivet människor med utveck-
lingsstörning vill vi ha fokus på den enskilde och de individu-
ella lösningar som fordras för var och en för att livskvalitet 
och delaktighet ska bli verklighet. Det handlar alltså inte om 
en strävan efter särlösningar av olika slag utan istället om en 
kamp för ett samhälle där alla människor med olika förutsätt-
ningar, bakgrund och möjligheter betraktas som unika men 
med samma människovärde.

Riksförbundet FUBs förbundsstyrelse
genom Anders Pettersson
2:e vice ordförande

Svar från Hans Hallerfors: ”Vi vill framhäva det unika och värdefulla 
hos varje människa”, skiver FUBs förbundsstyrelse. Men FUB:s tid-
skrift handlar inte om alla människor. Frågan är varför just denna 
intressetidskrift, om och för det kollektiv som utgörs av personer med 
utvecklingsstörning och deras anhöriga, väljer att kalla sig UNIK? Jag 
försökte ge ett svar i min artikel. Men förbundsstyrelsen undviker 
frågan. Man kan undra varför?

Ett ”eller” för mycket!

Brev till
INTRA
Hans Hallerfors
Ljusnevägen 47
128 48 Bagarmossen

Linda Persson:
–Jag är en glad och öppen tjej som är 24 år 
gammal.
Jag älskar att måla.
Jag gillar inte att stressa.
Ibland arbetar jag med skulptur. Mina konst-
verk föreställer många olika saker; landskap, 
hus, spöken, hästar, valar, hjärtan och män-
niskor. 
Tycker det är härligt att måla stort.
I övrigt gillar jag killar, lek och fotboll.
Linda Persson har målat omslagsbilden på 
INUTIs atelje.

Omslagets konstnär

Efter nr 3/2004 kan Intra 
helt enkelt inte bli bättre...

Leif Holgersson
Socionom, f d vårdlärare

Svar från red: Åjo...

I Intra nr 2/04 skrev Ingela Lundin 
från Björkhalla dagcenter i Asarum 
och efterlyste bl a utbildning i hur 
man arbetar med gravt utvecklings-
störda.

Hej Ingela Lundin
I din insändare efterlyste du en 
utbildning som är adekvat för ert 
jobb tillsammans med personer 
med grava kognitiva funktions-
hinder. Du skrev att ni ville lära 
er mer om kommunikation och 
pedagogik, inte bara ha er vård-
utbildning som grund.

På Krokslättsgymnasiet i Möln-
dal startade för två år sedan en 
utbildning som heter Aktiverings-
pedagog med inriktning grava 
kognitiva funktionshinder. Idag 
finns det nio utbildade aktive-
ringspedagoger ute i arbetslivet 
och vi är tjugofyra studenter på 
väg. Vi utvecklar en fördjupad 
kunskap inom funktionshin-
derområdet. En stor del av vårt 
arbete inriktas på vardagsaktivi-
teter, sinnesstimulering, kommu-
nikation och samspel. En annan 
stor del innebär ett pedagogiskt 
förhållningsätt i möte med per-
sonal i olika gruppbostäder, dag-
liga verksamheter, träningskolor 
m.m. Vår vilja är att bidra till 

utveckling i verksamheten för att 
den skall vara verksam för de per-
soner den är till för.

Aktiveringspedagog är ett yrke 
som håller på att växa fram. Vår 
kunskap behövs tillsammans med 
er som arbetar som vårdare, under-
sköterskor och habiliteringsassis-
tenter ute i verksamheter. Vi kän-
ner att vår kunskap är efterfrågad. 
Det grundläggande för oss är att 
människan med funktionshinder 
skall ha möjlighet att leva som an-
dra utifrån sin egen livsituation.

Vi som blivande aktiveringspe-
dagoger ser inga hinder i möjlig-
heter utan möjligheter i hinder.
Hälsningar från blivande aktiverings-
pedagoger genom Sara Ingemarsson

Vi fick ett vykort:



34                       INTRA 4 • 04 INTRA 4 • 04                           3534                       INTRA 4 • 04

INTRA nr 1/05 kommer ut i mars.
Du som vill prenumerera på INTRA:  Betala  245 kr på postgiro 636 55 62-5 

eller bankgiro 5308-1485. Glöm inte att skriva din fullständiga adress. 
Då får du fyra nummer av INTRA framöver. Du kan också beställa 
prenumeration på fax: 08-97 11 04 eller e-post: intra@swipnet.se

INUTIs kulturkansli har sedan star-
ten 1995 etablerat sig som en vital 
del av Stockholms och hela landets 
kulturliv. Många konstnärer – svens-
ka och utländska – har fått sina verk 
presenterade på deras utställningar. 

INUTIs målsättning är att tillvarata 
den kreativa och konstnärliga begåv-
ningen hos personer med intellektu-
ella funktionshinder. På INUTIs atel-
jé får man stöd av handledare med 
konstnärlig och/eller pedagogisk, 
psykologisk utbildning. Idag är det 
39 personer som arbetar på INUTI. 
Alla är arbetskamrater och tar ansvar 
efter förmåga. Målsättningen är att 
var och en skall få arbeta med det 
man är bra på, och få utvecklas i sin 
egen takt. 

I ateljén arbetar man med måleri, 
och skulptur. Man samarbetar med 
professionella konstnärer och pro-
var på många olika tekniker som mo-
saik, keramik–raku, betong, metall 
och bronsgjutning. Ibland arbetar 
man hos någon konstnär i hennes/
hans egen verkstad. 

Man har också ett galleri i Gamla 
Stan (Svartmangatan 27). Nästa ut-
ställning är med Serge Delaunay 
från Belgien 2 december - 22 jan 

INUTI ingår i ett internationellt 
nätverk: ”Network for Diffentiated 
Art”, med säte i Liege.

Man är stolta över sina internatio-
nella kontakter och har stort utbyte 
med kollegor i bland annat Glasgow, 
Rotterdam, San Francisco och Est-
land. Mest håller kontakt via inter-
net men ibland reser man på besök 
och anordnar och utställningar hos 
varann. 

INUTI är en stiftelse och har hem-
sida: www.inuti.se

INUTI

i

B uster Hollingworth är en av dem som arbetar på INUTI. Han 
har just haft en utställning på deras galleri. Så här presenterar han 
sig själv i utställningskatalogen:
– Jag jobbar måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag på INUTIs 
ateljé.  Jag målar ibland med två penslar men oftast med en för det 
går bäst – och på duk, inte sån där man har på bordet, utan må-
larduk och på papper ibland. Först tänker jag efter, sen kommer jag 
igång med målandet och då blir det fart på det hela, då målar jag 
mycket – mest blir det hus eller någon kamrat eller någon handledare 
som kan sitta still – eller någon jag kan härma utantill som Bruce 
Lee eller James Bond.
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