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Förstå mig rätt!

INTRA 4 • 08

”Flera av dem har blivit betraktade som gravt utvecklingsstörda, men 
det stämde inte. De hade bara inget sätt att uttrycka sig på”. 

Så säger Mats Lundberg vid kommunikationsgruppen i Växjö. Man behöver 
läsa den meningen några gånger för att verkligen inse innebörden. Innan kom-
munikationsgruppen påbörjade sitt arbete satt flera personer och kunde inte 
göra sig förstådda. De hade mycket att säga men ingen förmåga att uttrycka 
sig.

Hur många personer med flerhandikapp tvingas idag till ett liv i sysslolöshet 
utan att någon kan tolka deras önskemål? Hur många blir betraktade som vilje-
lösa, helt inneslutna i sig själva, bara för att de inte har möjlighet att förmedla 
sin vilja till omgivningen?

För den som har svårt att göra sig förstådd är det de närmaste relationerna 
som är avgörande. Ofta är det bara ett fåtal personer som kommunikationen 
fungerar med. Slutar någon av dem kan det innebära en personlig katastrof. 
Men sådana katastrofer syns aldrig i budget och bokslut. Omorganisationer, 
nedskärningar och privatiseringar av befintliga verksamheter riskerar alltid att 
slå sönder de mönster av kommunikation, förståelse  och trygghet som det tagit 
år att bygga upp. 

”Den viktigaste rätten är rätten till en god kommunikativ miljö” 

Det anser Boel Heister Trygg, pionjär inom det som kallas Alternativ och 
Kompletterande Kommunikation (AKK). Problemet med dessa metoder är att 
de tar lång tid och kräver kunskaper. Att arbeta med hög kompetens och med 
långsiktiga mål kräver stabil personal som har bra grundutbildning och får 
återkommande fortbildning. 

Det finns redskap. Det finns kunskap. Ingen borde bli sittande isolerad i dag-
lig overksamhet utan möjlighet att göra sig förstådd.

I grund och botten är det en fråga om demokrati. Anser vi att inflytande, 
självbestämmande och mänskliga rättigheter också är till för dem med de allra 
svåraste funktionshindren? Anser vi att att det är en viktig uppgift för samhäl-
lets omsorg att ge dessa personer en möjlighet till självbestämmande och till 
ett värdigt liv?

Anser vi det så måste vi handla därefter. 

         HH
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I Växjö ville man ha en handikappomsorg 
med hög kvalitet och med välutbildad 
personal. Idag finns en 1,5 årig 
KY-utbildning för personal och ett 
utvecklat kvalitetstänkande 
inom handikappomsorgen.

M ary Anderberg och hennes 
kollegor inom omsorgsförvalt-
ningen ville förbättra grund-

utbildningen för personal inom 
handikapp omsorgen. De ansökte, 
tillsammans med Skol- och barn-
omsorgsförvaltningen, om att 
få starta en eftergymnasial 
KY-utbildning (Kvalificerad 
Yrkesutbildning) på 1,5 år. 
2005 fick de klartecken. Till-
sammans med Ulrika Falkbacken, körde Mary 
Anderberg igång den första kursen för 20 elever.  

– Det är en eftergymnasial utbildning som riktar 
sig till dem som ska bli vårdare, personliga assis-
tenter och elevassistenter. Målet är att de ska få bra 
kunskaper och en bättre yrkesidentitet. Utbildning 
höjer statusen i yrket och kan göra att personalen 
stannar kvar. 

Lever på studielån
KY-utbildningen finansieras av staten men drivs av 
KOMVUX.  Den som går utbildningen får ta studie-
lån. Det kan vara tufft för en del, att dra på sig stu-
dielån när man bara har lön som personlig assistent 
att leva på. 

– Men utbildningen ger ändå höjd lön med några 
hundralappar i månaden, säger Mary. 

Många brukar jobba vid sidan av och finansierar 
på så vis en del av studierna. Om man är anställd 

i kommu nen kan man också få ett studiebidrag på 
5 000 kr/mån därifrån.

Mary Anderberg har arbetat med stöd till funk-
tionshindrade sedan hon var 13 år.

– Det fanns en pojke på vår gata som jag tog mig 
an. 1978, när jag var 15 år, blev jag fritidsledare i 
 FUB:s  regi. 

Vet vad som behövs
Och på den vägen blev det. Mary har arbetat 30 år i 
verksamheten varav 13 år som som enhetschef. Dess-
utom har hon hunnit med att ta en magisterexamen 
i socialt arbete. 

Både hon och Ulrika Falkbacken, som har lång er-
farenhet av att vara speciallärare i särskolan, vet vad 
som behövs för att skapa ett bra stöd till personer 
med funktionshinder. Utifrån denna kunskap puss-
lade de ihop en utbildning med stark inriktning på 
nödvändiga kunskaper.

Växjö satsar på 
kompetens och 
kvalitet!

En unik 
personalutbildning

Ett omfattande 
kvalitetsarbete

Växjö  Kompetens och kvalitet
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Vilka går utbildningen?
20 personer påbörjar utbildningen varje höst – i 
år är det 4:e omgången.  Vilka är det då som söker 
till denna utbildning?

– De flesta har någon erfarenhet av arbete inom 
särskola eller handikappomsorg, berättar Ulrika. 
Mest är det vårdare inom särskilt boende eller dag-
lig verksamhet. En del är personliga assistenter, 

men de har blivit färre. Endast ett fåtal elevassisten-
ter har gått utbildningen. Vi har elever i alla åldrar 
från 19 till 54. En av tio är män. Från början kom alla 
elever från Växjö, men nu är spridningen större. I 
årets grupp finns t ex elever från Halland, Dalarna, 
Göteborg och Jönköping.

De som söker måste ha genomgått gymnasiet med 
godkända betyg. Dessutom blir de intervjuade av 
Mary och Ulrika. Det händer att de nekar personer 
tillträde till utbildningen.

–Det är viktigt att en del personer inte slösar bort 
tid på att utbilda sig för ett jobb som de inte är läm-
pade för, säger Mary.

De som genomgått utbildningen har inte några 
problem att få jobb efteråt. 98 % av dem har fått tills-
vidareanställningar eller vikariat. Också de privata 
vårdgivarna har visat stort intresse för utbildningen.

– Under senare år har efterfrågan på utbildade 
assistenter ökat, säger Lars Jönsson, som är VD för 
VitaNova personlig assistans AB. Vi måste kunna er-
bjuda kompetent personal till våra uppdragsgivare. 
Den här utbildningen är bred och ger en bra grund 
att stå på.

Kvalitetsarbete
För  Växjö kommun är personalkompetensen inom 
handikappomsorgen viktig. De anställda får minst 4 
dagars fortbildning varje år. 

Mary Anderberg har också varit pådrivande när 
det gällt att utveckla kvaliteten i handikappomsor-
gen. Hon använder sig av Quest, en engelsk metod 
för kvalitetssäkring som sätter fokus på den individu-
ella hjälpen till omsorgstagaren. Man fördjupar sig i 
sex delområden:

1. Integritet/respekt.
2. Utvecklingsmöjligheter.
3. Individuellt bemötande.
4. Delaktighet/inflytande.
5. Grundtrygghetsfaktorer.
6. Relationer.
Genom intervjuer och genom deltagande obser-

vationer av personer som själva har erfarenhet av 
arbete med stöd och service till personer med funk-
tionshinder, har man fått en ganska klar bild av hur 
det står till i alla 40 boenden med särskild service. 
Undersökningen tog 4 år och resulterade i konkreta 
förslag till förbättringar. Nu påbörjas en uppföljande 
utvärdering som ska ge svar på frågan om förslagen 
gett resultat. 

– Det är viktigt att vi hela tiden förbättrar och ut-
vecklar stödet, säger Mary Anderberg och hastar 
vidare till nästa möte. Hon känner att hon har ett 
starkt stöd från kommunen i arbetet med att utveck-
la handikappomsorgen i Växjö.

Kursinnehåll
Kursplanen för utbildningen ”Att arbeta med barn, ungdomar och vuxna 
med funktionshinder (60P)” innehåller
Den professionella rollen. 4,5 p.
Arbete med hjälpmedel i olika former utifrån ett pedagogiskt perspektiv. 4p.
Utvecklingspsykologi. 4p.
Hälso- och sjukvård. 4 p.
Omvårdnads- och omsorgsarbete ur ett pedagogiskt perspektiv. 9 p.
Förbättrings- och systematiskt kvalitetsarbete utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. 5,5 p.
LIA (lärande i arbete). 20 p. En tredjedel av utbildningstiden är praktik.
Dessutom kan man välja till en kurs ”Grunderna i att arbeta som god man och förvaltare”. 3 p.

Mary Anderberg har 
mer än 30 års erfarenhet 
av att utveckla stödet till 
personer med funktions-
hinder. Hon vet vad som 
behövs för att skapa ett 
bra stöd: utbildad per-
sonal och kvalitetsarbete.

Det behövs en bra grundutbildning!
Ända fram till kommunaliseringen fanns den 1-åriga vårdarutbildningen (Grund- och APY-utbildningen) som man 
fick gå med bibehållen lön från landstinget om man arbetat i två år (ibland räckte det med ett halvår). Då blev 
man Vårdare med utbildning och kunde garanterat kvittera ut en högre lön. 
När den utbildningen lades ner var det meningen att de som ville arbeta inom handikappomsorg skulle gå om-
vårdnadsprogrammet på gymnasielinjen. Men så har knappast skett. Idag saknar nästan hälften av vårdpersona-
len en längre (minst 1 år) utbildning för sitt arbete. I vissa kommuner har man istället infört kortare introduktions-
utbildningar på en eller ett par veckor.
En nackdel med såväl den gamla vårdarutbildningen som med KY-utbildningen i Växjö är att de egentligen inte 
leder till annat arbete än vad den anställde redan har. Man kan inte komma vidare genom att komplettera med 
olika kurser och få arbetsledande befattning. Kommunerna är dåliga på att ta hand om och vidareutbilda sina 
dugliga medarbetare. 
            HH
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De går den 
nya KY-
utbildningen 
i Växjö!

Jenny Eneroth (till vänster på bilden), 35 år, går 
första terminen i KY-utbildningen. 

– Jag har jobbat extra inom handikappomsor-
gen i flera år. Nu tänkte jag att jag skulle utbilda 
mig så att jag har en bra grund att stå på. Under 
utbildningen tar jag bara grundbidraget (den del 
som man inte är återbetalningsskyldig) i studiebi-
drag. Det kan vara kämpigt, eftersom jag och min 
man har två barn att försörja också, men det är 
det värt. Jag arbetar som konstnär också och min 
dröm är att kunna förena båda mina intressen, att 
kanske arbeta i någon konstnärligt inriktad daglig 
verksamhet. KY-utbildningen har varit jättebra hit-
tills. Det viktigaste jag lärt mig är att det inte räcker 
med sunt förnuft. Arbetet som t ex vårdare kräver 
så mycket.

Ronja Karlsson, 26 år, hade arbetat extra inom 
äldre- och handikappomsorg i flera år innan hon 
sökte in på utbildningen. Nu går hon tredje och 
sista terminen.

– Utbildningen är jättebra! Jag har verkligen bli-
vit positivt överraskad. Kursledningen har samlat 
ihop olika bitar på ett intressant sätt. Fokus ligger 
hela tiden på sådan kunskap som man verkligen 
har nytta av i arbetet. Och det är bra. Jag har tagit 
fullt studielån och det är såklart inte så kul att veta 
att man måste betala tillbaka det med vårdarlön, 
men det blir ju lättare att få fast anställning och 
man kan räkna med bättre betalt när man gått ut-
bildningen. Min dröm är att få arbeta med barn 
med autism. Jag vill vara den vårdaren som gör ett 
viktigt och bra jobb, som inte kränker utan använ-
der sin kreativitet för att skapa ett bra stöd till de 
barnen.

Och de fixade utbildningen!
Ulrika Falkbacken och Mary Anderberg har star-
tat den första riktiga eftergymnasiala utbildningen 
för personal inom handikappomsorg (det finns 
dock en del folkhögskolor med liknande utbild-
ningar.).

Kursen är på 1,5 år och ger en gedigen grund 
för arbetet med stöd och service till funktions-
hindrade. I första hand riktar den sig till vårdare 
(boendestödjare mm), personliga assistenter och 
elevassistenter.

Text och bild: Hans Hallerfors.

Växjö  Kompetens och kvalitet
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Snälltåget behövs!
”Det finns inga genvägar. Man måste öka bemanningen 
så att omsorgstagare och personal kan känna sig trygga.” 
Det rådet får alla kommuner som försöker skapa ett bra 
stöd runt någon person med svår autism och utagerande 
beteende av personalen på Snälltåget i Växjö.

Ellinor Eriksson, Andreas Bengtsson, Roland Bergstedt och Sammy Wong arbetar som personal vid Snälltåget i Växjö 
(Maria Swedin saknas på bilden). De litar på varann och vet att de tillsammans kan skapa lugn och trivsel.

N är Sivert (fingerat namn) är orolig kan han 
bli extremt våldsam. Han är stor och stark, 
har en svår utvecklingsstörning och autism. 

Personal hade blivit utsatta för misshandel och det 
hade gått så långt att flera inte vågade arbeta med 
honom. 

Behövde väktare
2002 startades Snälltåget, från början ett boende för 
Sivert, sedan tillkom ytterligare två gruppbostäder 
för personer med Asperger, ADHD mm. Idag finns 
där 10 lägenheter och 36 anställda. Tanken var att 
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Snälltåget skulle ligga lite avsides så att man inte be-
hövde oroa sig för om man störde grannarna, men 
så småningom har alltfler villor och radhus dykt upp 
i närheten.

Andreas Bengtsson och Maria Swedin var med från 
början. Andreas var färdigutbildad lärare men det 
var inte de pedagogiska meriterna som gjorde att 
han anställdes.

– Jag anställdes nog mest för att jag arbetade extra 
som vakt, skrattar Andreas. 

Maria var Andreas raka motsats, berättar Sammy 
Wong. 

– Hon är liten och smal men har desto mer styrka 
i ögonen.

Både hon och Andreas gillade Sivert och med en 
entusiasm som fortfarande, efter sex år är lika smit-
tande, berättar Andreas om vad han ser som viktigt 
i deras arbete.

Två sidor
– Sivert har en sida där han slåss och skadar sig själv. 
Han slår sönder saker med huvudet, krossar speglar 
och inredning. Han är stor, tung och stark och kan 
åstadkomma mycket skada. Ett fåtal gånger har han 
behövts läggas in på psykiatrisk klinik. Då har vi följt 
med, för där har man en mycket begränsad kunskap 
om autism och utagerande beteende. Men så har 
han en annan sida också. Han är verkligen en härlig 
människa som det går lätt att tycka om. Han gillar 
att cykla omkring – då händer det att han lyfter upp 
händerna i luften och bara skrattar. Under den här 
perioden har vi alla fått se honom växa – det är en 
sagolik skillnad nu mot då. 

Det finns en rejäl dos humor och ett okonstlat sam-
förstånd hos gruppen som sitter framför mig – sådär 
som det blir när man arbetar under stor press och 
tvingas skärskåda sitt arbete i handledning och pla-
neringsmöten. 

Kritiska till TEEACH
Som många andra liknande verksamheter har de 
gått från strikt strukturerad verksamhet till en mer 
flexibel inställning. 

– Innan jag började användes TEEACH mycket, 
säger Andreas. Men med en så strukturerad tillvaro 
blev vardagen totalförstörd. En dag måste inte se li-
kadan ut som nästa. Sivert klarar förändringar.

– En människa är så komplex, säger Roland. Alla 
är individer. Det blir fel när man försöker tvinga in 
dem i en mall oavsett om personen passar för det 
eller inte.

De har också insett att de betyder olika saker för 
Sivert. Att det därför kan vara fel att hålla en konse-
kvent linje i alla lägen. 

– Ofta efterlyser man någon lösning. Men det finns 
inga lösningar. Bara en strävan att göra Siverts dagar 
så bra som möjligt. Att hitta saker som han tycker 
om att göra.

Viktigt att skärskåda sitt arbete
Hur ser de på debatten kring ”nedläggningar” och 
”kontrolltagningar” som blossade upp i våras.

– Helt obegripligt att man ansett sig ha rätt att an-
vända sådana metoder i uppfostrande syfte, säger El-
linor Eriksson upprört och skakar på huvudet. 

– Det har hänt att vi tvingats använda oss av nöd-
värnsrätten och hålla fast Sivert så att han inte ska-
dar sig själv eller någon annan, men det är ytterst 
sällsynt. 

Ändå är man ense om att den föreslagna lagen om 
skyddsåtgärder inom LSS-verksamhet skulle kunna 
vara bra. 

– Det viktigaste är ändå att vi hela tiden diskuterar 
igenom det som händer och skärskådar vårt arbete. 
Det är den bästa garanten för att inget ska gå snett, 
säger Andreas.

Måste känna sig trygg
Vilket råd vill man då ge kommuner som inte vet hur 
man ska kunna ge personer med autism och utage-
rande beteende ett bra stöd?

– Det är nödvändigt att man ökar bemanningen 
upp till den nivå där omsorgstagaren och persona-
len kan känna sig trygg, säger Andreas. Man måste 
ha en öppen och rak dialog med anhöriga. Perso-
nalen behöver handledning. Och framför allt måste 
man hitta personer som verkligen vill arbeta med 
detta.

– Vi har kontrollpunkter som vi använder för att se 
vad vi gjort. Vi dokumenterar hela tiden och försö-
ker se mönster, berättar Ellinor. 

– Man måste våga ifrågasätta de experter man an-
litar, särskilt läkarna som inte alltid har koll på den 
medicin de skriver ut, säger Roland. Och vi måste ha 
koll på hur han mår och hur vi mår.

– Om man inte satsar nu så kostar det längre 
fram.

Problemet har varit att hitta bra kunskap att an-
vända sig av. Efter mycket letande hittade de en lik-
nande verksamhet i England. De sökte pengar från 
EU och fick beviljat en veckas vistelse där. Sedan 
kommer den engelska personalgruppen att komma 
till Växjö i september nästa år. Eftersom de har lång 
framförhållning har de lyckats ordna det hela med 
bra vikarier.

Så att inte Sivert mår dåligt.
Text och bild: Hans Hallerfors.

Växjö  Kompetens och kvalitet

Sociala arbetskooperativ och LSS. 
Idag finns bara ett fåtal kooperativ som sysslar med daglig verksamhet enligt LSS. Det vill Vuxenskolan, FUB och 
Intra ändra på. I oktober 2009 planerar vi att genomföra en konferens som riktar sig till alla som arbetar med att 
utveckla daglig verksamhet. Är du intresserad, har du idéer? Hör av dig till Eva.Ekengren@sv.se eller 
pie.blume@fub.se eller hans.hallerfors@telia.com

Kooperativkonferens!
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Lennart Johansson har ett eget tal men han 
behöver ofta hjälp från någon som kan tolka 
vad han säger. Någon som känner honom 
och hans uttryck väl. Han har också lärt sig 
att kommunicera med hjälp av datorn. Mats 
Lundberg tolkar.

”Allt som 
står i 
dagboken 
ska hon 
eller han 
själv 
kunna läsa!”

Personer med svåra fysiska 
funktionshinder 
behöver hjälp med 
kommunikationen. 
Får de inte det blir de lätt  
överkörda och 
missbedömda. 
Kommunikationsgruppen 
i Växjö vet hur man skapar
en kommunikativ miljö.

För tolv år sedan fanns två dagcenter i Växjö. Nya 
vindar blåste in, dagcentren omvandlades till små 
enheter med daglig verksamhet anpassad till indivi-
duella önskemål. 

Då upptäckte man att det fanns en grupp som inte 
riktigt passade in någonstans. De som hade svåra 
fysiska funktionshinder och som hade svårt att för-
medla sin vilja till omgivningen.

– Flera av dem har blivit betraktade som gravt ut-
vecklingsstörda, men det stämde inte, berättar fri-

tidspedagog Mats Lundberg. De hade bara inget sätt 
att uttrycka sig på. 

Skrik på hjälp
Eftersom kommunikationen var det centrala för 
dessa personer så beslöt man att starta en kommu-
nikationsgrupp. Redskapet för kommunikation blev 
framför allt en kommunikationskarta. Med Bliss, PCS 
eller Pictogram (se ruta)  skapades grunden. Genom 

AKK
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– Alla som inte kan prata 
för sig får t ex vänta längre 
på sina hjälpmedel. Det kan 
räcka med tre ord som man 
själv lyckats skriva, så får man 
bättre respons. 

Skrivandet sker oftast med 
hjälp av datorn. Därför sit-
ter deltagarna i kommunika-
tionsgruppen framför datorn 
i 20–30 minuter – längre är 
det svårt att orka – och skriver 
brev, berättelser eller dikter i 
sin dagbok.

– De flesta har med sig en 
dagbok till och från boendet. 
Där kan de visa personalen 
vad som hänt och hur de mår, 
berättar Linda. Vi försöker 
undvika kontaktböcker, de 
kan behövas för den som har 
väldigt svårt att kommunice-
ra, eller när något viktigt har 
hänt, men för de flesta räcker 
det med dagbok. Och allt som 
står i dagboken ska hon eller 
han själv kunna läsa!

Kommunikationskartan 
är grunden
Det finns en rad olika pro-
gram och tekniska apparater 
som man kan använda för 
att uttrycka olika saker. Men 
grunden för kommunikatio-
nen är ändå alltid kommunikationskartan. 

– Kommunikationskartan är språket – och man slu-
tar ju inte att prata bara för att man börjar använda 
dator, säger Linda. Kartan behöver inte laddas, den 
tål regn och man behöver ingen längre utbildning 
för att förstå den. Den är grunden. Den är inte ut-
bytbar.

På bordet ligger en rad olika kommunikationskar-
tor. Några välanvända med slitna och trasiga fogar. 
Några är nya och knappt använda. Några har avance-
rade rader av symboltecken, några har bara ett fåtal 
bilder. 

– Så fort någon gör tecken så kommer kartan fram, 
säger Mats. Man kan alltid säga saker här och nu. 
Som vi ju gör när vi pratar.

Måste få ta tid
Det tar lång tid att utveckla alternativa kommunika-
tionsvägar. Dessutom är de funktioner man lär sig 
ofta rums- och personalberoende. Det innebär att 
om någon personal slutar eller om man flyttar till 
en annan verksamhet så har man svårt att behålla 
sina kunskaper. 

För de flesta tar det också lång tid att uttrycka sig.
– Det måste få ta den tid det behöver, säger Linda. 

Tre ord i datorn kan ta en halvtimme. Att kunna göra 
sig förstådd med en mening kan ta en dag.  Men 

att peka, eller på annat sätt visa vad man ville kunde 
man nu formulera behov, önskemål och berättelser 
som tidigare ofta varit ordlös förtvivlan.

Mats berättar om en av kvinnorna som kom till 
kommunikationsgruppen.

– Hon var en vuxen kvinna som bodde på Solvän-
dans vårdhem. Där var hon ofta ledsen och skrek 
mycket. Hennes föräldrar hade sett att hon kunde 
mer än vad omgivningen trodde och kämpade hårt 
för att hon skulle få en annan typ av omhänderta-
gande. När vårdhemmet lades ner kom hon till en 
gruppbostad. Skriken fortsatte och man la ner stora 
resurser på att ljudisolera hennes lägenhet för att 
hon inte skulle störa grannarna. På kommunika-
tionsgruppen lärde hon sig under samma tidsperi-
od, att använda sig av BLISS. Hon berättade att hon 
hela tiden varit rädd, det framgick av hennes berät-
telser att hon bott med utagerande människor om-
kring sig och upplevt att hon inte kunde försvara sig. 
Hennes försvar blev istället att skrika för att påkalla 
personalens uppmärksamhet. Nu kunde hon skriva: 
”Jag är rädd för mina grannar. ” Det brevet skickade 
hon till kommunen och tack vare det fick hon byta 
lägenhet. Där var det lugnare och personalen hade 
lärt sig att kommunicera med henne. Hon behöver 
inte skrika längre.

Dagboken viktig
Linda Björk arbetar som vårdare i Kommunikations-
gruppen. Hon har märkt att den som kan uttrycka 
sin vilja får många fördelar:

Växjö  Kompetens och kvalitet

Kommunikationsgruppen arbetar med AKK = Al-
ternativ och Kompletterande Kommunikation.
AKK är ett samlingsnamn på olika alternativa sätt 
att uttrycka sig för personer som har svårt att 
tala. Genom att lära någon att använda sig av 
andra kommunikationsvägar, kan denne göra sig 
förstådd gentemot omgivningen.
Man kan också använda AKK som kompletteran-
de kommunikationssätt för att utveckla tal och 
språk.
De olika kommunikationsvägar som står till buds 
är:
GRAFISKA: konkreta föremål, bilder, pictogram, 
Bliss samt bokstäver (skrift).
MANUELLA/KROPPSNÄRA: naturliga reaktioner 
och signaler, gester och tecken.
Ofta använder man Pictogram eller Bliss som 
man kompletterar med olika signaler, gester och 
tecken.
Att läsa: Vad är AKK? (Best nr 05357) En kortfattad 
introduktion som kan beställas från Hjälpmedels-
institutet tel 08-620 17 00 eller laddas ner gratis 
från www.hi.se
Bra hemsidor:
 www.hi.se
 www.spsm.se
 www.sokcentrum.se
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det är ändå det som betyder mest för den enskilde. 
Att nå fram. I den dagliga omsorgen tror man ofta 
att det viktigaste är att personen är duschad och på-
klädd. Sedan är han ”klar”. Men för individen kan 
det där vara oväsentligt om man inte kan göra sig 
förstådd. 

– Vi är alldeles för inställda på att det är så här 
det är med personer som har stora funktionshinder, 
säger Mats. Men det går att förändra, att hitta vägar 
till kommunikation genom AKK (se ruta).

Idag har sju personer sysselsättning på hel- eller 
halvtid i Kommunikationsgruppen. Förutom Mats 
och Linda så ingår också tre personliga assistenter. 
Förutom det dagliga arbetet med att utveckla och 
använda kommunikationen så ingår även fysisk 
aktivitet, såsom besök i samhället, biblioteket och 
inte minst i naturen. Man måste ju ha något nytt att 
snacka om ibland!

Text och bild: Hans Hallerfors.

Carola Korpela har funnits med i kommunikationsgruppen från starten. Till kommunikationsgruppen hade hon med sig en pärm 
med bilder som ingen riktigt begrep sig på, allra minst Carola själv. Men hon kunde säga ja/nej. Så småningom utvecklade man en 
kommunikationskarta som hon styrde med hjälp av ja/nej. Och från att varit i det stora hela ordlös, kom hon att kunna uttrycka 
komplicerade sammanhang. Här samtalar hon med Linda Björk med hjälp av en kommunikationskarta.

På kommunikationsgruppen använder sig hu-
vudsakligen av tre alternativa kommunikations-
sätt.

Bliss – Ett symbolspråk uppbyggt på några hund-
ra symboler som skapades av Charles Bliss i 
slutet av 40-talet. Systemet började användas i 
Sverige 1976.

Pictogram – Ett system av grafiska symboler, 
tecknade i vitt mot svart bakgrund. Systemet 
utvecklades i Kanada av logopeden Subhas Ma-
haraj och kom till Sverige 1985.

PCS-bilder – Ett datorbaserat kommunikations-
system. Systemet innehåller mer än 3 000 sym-
boler och finns både i färg och svart/vitt. I pro-
grammet Boardmaker kan man också tillverka 
kommunikationstavlor.

LÄS MER OM ALTERNATIV KOMMUNIKATION
PÅ NÄSTA SIDA

(En intervju med Boel Heister Trygg)

Kommunikationsgruppen, tel 0470-43741, 
e-post: linda.bjork@kommun.vaxjo.se 
           mats.lundberg@kommun.vaxjo.se

AKK
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Boel Heister Trygg:

”Den viktigaste rätten 
  är rätten till en god 
    kommunikativ miljö”
”Det är lätt att man överbetonar betydel-
sen av redskap när man ska hjälpa personer 
med flera funktionsnedsättningar att kommuni-
cera.” Det menar logopeden Boel Heister Trygg, 
som är en pionjär inom alternativ kommunika-
tion. ”Det är omgivningen och den kommunika-
tiva miljön som är avgörande”.

Alternativ och kompletterande kommunikation 
(AKK) för personer med svåra funktionshinder har 
funnits länge. Speciellt i södra Sverige har man fram-
gångsrikt tillämpat AKK inom handikappomsor-
gen.

– Man började uppmärksamma området på 1950-
talet, berättar Boel Heister Trygg. På den tiden var 
det bara aktuellt med alternativa kommunikations-
former för personer med normal begåvning som 
hade stora hinder när det gällde att uttrycka sig. På 
60-talet vidgades målgruppen något, t ex prövades 
tecken för vissa personer med autism och utveck-
lingsstörning.

Logoped
Boel Heister Trygg är logoped och arbetar dels inom 
SÖK, Södra regionens kommunikationscentrum, 
dels som lärare och programdirektör inom logopedi 
och audiologi vid Lunds universitet, medicinska fa-
kulteten. Där lär hon blivande logopeder om AKK. 
Hon har arbetat med AKK sedan 1980-talet.

– På 70-talet började man utveckla grafiska symbo-
ler och apparater för AKK, berättar hon. Men det 
är nog 80-talet som får räknas som det verkliga upp-
svinget både bland yrkesverksamma och bland fors-
kare. Då startade den internationella organisationen 
ISAAC, International Society of Augmentative and 
Alternative Communication (Sverige var med bland 
de första länderna). Olika grupper av yrkesverk-

Linda Björk och Lennart Johansson med kommunikationskarta.

AKK

samma involverades. Tekniken utvecklades. Böcker 
skrevs som håller ännu 

Inte bara hjälpmedel
Många tror att AKK är detsamma som hjälpmedel, 
men det stämmer inte menar Boel Heister Trygg:

– Under 80- och 90-tal blev det en viss slagsida 
mot teknik, säger hon. Det utvecklades hjälpmedel 
som skapade en övertro på tekniska lösningar inom 
AKK-området. Men allteftersom kunskapen om den 
alternativa kommunikationen ökat har man insett 
betydelsen av omgivningen och den kommunikativa 
miljön. Men allra mest betydelsefull är kanske för-
ändringen i synsätt på målgruppen. Personer med 
stora svårigheter har blivit allt viktigare. Också detta 
gör att AKK-insatser alltmer inriktar sig mot omgiv-
ningen, det sociala nätverket. Det är nästan alltid 
omgivningen som gör kommunikation möjlig.

En BRO
AKK är en BRO står det i anvisningarna. Den består 
av Brukare (barn eller vuxen), Redskap (naturliga 
reaktioner, signaler, saker, bilder, symboler och even-
tuella hjälpmedel) och Omgivning.

– Det innebär att både brukaren och samtalspart-
nern behöver stöd. Man behöver lära sig att avläsa 
reaktioner och kropps- och andra signaler och man 
behöver kunna ta hjälp av bilder eller symboler. AKK 
ska inte läras. Det ska användas för att uppnå resul-
tat. Funktion är viktigare än form.

Tanken med AKK är att alla kan utveckla sin kom-
munikation. 

– Fokus bör vara på omgivningen, säger Boel Heis-
ter Trygg. Vill man att barnet ska lära ett nytt sätt att 
kommunicera ska man själv använda detta (precis 
som föräldrar gör när de pratar med sina spädbarn 
ett helt år innan de förväntar sig att barnet ska ta ef-
ter!). Det är aldrig för tidigt – och aldrig för sent att 
utveckla kommunikation via AKK. Men det tar lång 
tid – det finns inga snabba lösningar.

Den viktigaste rätten
Boel Heister Trygg anser att alla har rätt att kom-
municera.

– Den viktigaste rätten är rätten till en god kom-
munikativ miljö, säger hon bestämt. Med en sådan 
finns de bästa förutsättningarna för att de andra rät-
tigheterna ska kunna uppfyllas - det ser man ju inte 
minst i artikeln om Växjö. 

Boel Heister Trygg
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H ur känns det att ha framtidsjobbet nummer 
ett inom handikappomsorgen? Bibban 
Carlsson i Ljungby verkar inte riktigt förstå 

frågan. De har ju funnits i fem år. I början var hon ar-
betsledare för boendestödjarna men så småningom 
kom hon till insikten att det där med papper och 
pärmar inte låg riktigt för henne. Hon ville jobba 
direkt med stöd ute i lägenheterna. 

– Behovet har hela tiden ökat, berättar hon. Främst 
är det personer med lindrig utvecklingsstörning, el-
ler personer med Asperger och Tourette syndrom, 
eller som har ADHD, som vill ha den här typen av 
stöd. För ett år sedan var det 15 personer, nu är det 
23 och snart tillkommer ytterligare två personer som 
behöver boendestöd.

Ensamarbete
Personalgruppen består av två heltidstjänster och 
fyra deltider. Man arbetar vardagar mellan kl 8 och 
20.30. Personalen arbetar ensamma enligt ett fast-
ställt schema. 

De flesta av brukarna har någon form av sysselsätt-
ning inom daglig verksamhet. 

– Många klarar inte av att ha ett ”vanligt” jobb, sä-
ger Lise Olsson. Man stöter sig med folk, man kan ha 
svårt att passa in och komma i tid. Trots det vill man 
oftast inte ha en plats inom daglig verksamhet. Man 
vill inte vara bland dem som har en utvecklingsstör-
ning. Man vill ha ett jobb på den öppna marknaden, 
men man klarar inte av att behålla det. Ibland kan 

Behovet av boendestöd ökar hela tiden, säger Bibban Carlson. 
Ljungby har, liksom många andra kommuner satsat på att ge ett indi-
viduellt utformat stöd i bostaden.

Många blir väl-
digt ensamma, 
berättar Lisa 
Olsson. Vi kanske 
är den enda kon-
takt de har med 
omvärlden. Om 
de vill försöker vi 
hjälpa dem med 
sociala kontakter. 
Vi kan själva 
lägga upp arbetet 
så att det passar 
dem vi arbetar 
med. 

LSS-kommittén föreslår en ny insats: Personlig service med 
boendestöd. Men för många kommuner är boendestöd ingen 
nyhet. Personalstöd till personer med utvecklingsstörning och/
eller andra funktionshinder i den egna lägenheten har varit en 
realitet sedan länge, trots att insatsen inte finns reglerad i LSS. 
Så är det t ex i Ljungby.

Boendestödjare 
  = framtidsjobbet

AKK
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Om nuläget:
...boendestöd håller på att särskiljas som något annat 
än ordinarie hemtjänst. Det gäller både ur professionell 
och organisatorisk synvinkel. De som arbetar med boen-
destöd har börjat betona det unika i arbetet, som upplevs 
som mer kvalificerat och mångfacetterat. En kartläggning 
i tjugo kommuner visar att boendestödets innehåll kan 
variera kraftigt, men också att det ofta har en bredd och 
en flexibilitet som snarare skulle kunna beskrivas som ett 
kvalificerat vardagsstöd än som ett stöd avgränsat till den 
enskildes boende. 
...
Boendestöd har ... blivit ett viktigt komplement till LSS för 
många som ingår i personkrets 1. Någon samlad bild av 
boendestödet för dessa personer finns inte. Ett intryck är 
dock att det till stor del är yngre personer med lindrig ut-
vecklingsstörning eller autismliknande tillstånd som har 
boendestöd i ordinärt boende. För dessa kan en bostad 
med särskild service vara en alltför omfattande insats 
och dessutom begränsa möjligheterna att själv bestäm-
ma hur och var de vill bo.
 ...

Det är dock inte alltid säkert att boendestödet räcker för 
att möta behoven i dessa fall. Särskilt på kvällar, nätter 
och helger kan det uppstå ett glapp i stödet, som gör att 
personer som valt ett ordinärt boende med boendestöd 
efter hand söker sig till en bostad med särskild service, 
t.ex. ett satellitboende som både ger tillgång till kontinu-
erligt personalstöd och en relativt stor frihet i det egna 
boendet. 
...
LSS ger inte alltid det regelbundna vardagsstöd i ordinärt 
boende som många i lagens personkrets behöver. Lagens 
starka betoning på stöd- och serviceinsatser i boende 
med särskild service är inte helt i takt med en utveckling 
mot att särskilt alltfler yngre efterfrågar ett ordinärt bo-
ende med tillgång till stöd och service även om de inte 
har rätt till personlig assistans. 
...   
För den enskilde kan dessa brister leda till att insatser 
enligt LSS och SoL måste sökas var för sig och därefter 
kombineras. Oklarheter om vad de olika syften och mål 
som anges i dessa lagar innebär kan minska den en-
skildes intresse att ansöka om stöd enligt SoL. Insatser 
enligt den lagen kan också vara avgiftsbelagda. 

Så här skriver LSS-kommittén om den nya insatsen: 

LSS-KOMMITTÉN har föreslagit en ny insats i LSS: Personlig service med boendestöd
Denna insats riktar sig främst till dem som idag har personlig assistans under 20 tim i veckan och 
andra – barn eller vuxna – i ordinärt boende. Personlig service motsvarar i stort sett socialtjänstlagens 
hemtjänst inklusive ledsagning, men man slipper betala. Insatsen kan beviljas för högst 40 tim/veckan. 

det vara tillräckligt med att gå på målarkurs en gång i 
veckan. Det kan vara vad man orkar med. Andra blir 
väldigt ensamma och vi kan bli den enda kontakt de 
har med omvärlden. Om de vill försöker vi hjälpa 
dem med sociala kontakter. Många har problem med 
att de har en ojämn begåvningsnivå. De kan framstå 
som mycket intelligenta och kompetenta men ändå 
kanske de inte klarar av de vardagliga sysslorna. 

Lisa Olsson utbildade sig till ekonom men även 
hon kom på att hon hellre ville arbeta med männis-
kor. Hon gillar jobbet som boendestödjare:

– Man får röra mycket på sig. Dels vill flera gå pro-
menader, dels får vi gå mellan lägenheterna. 

Ledsagning
Ibland handlar arbetet om ren ”ledsagning”. Perso-
nalen har följt med både på KISS-konsert, på Fin-
landskryssning och till Pride-festivalen i Stockholm.

– Det är kul, men ganska tufft ibland, säger Jenny 
Eriksson som liksom Kenneth Hansen har tjänst som 
undersköterska. Ibland mår de som vi besöker väl-
digt dåligt. Man måste ha lite fingertoppskänsla. Det 
går inte att bara kliva på, man måste ha förtroende 
först. 

Arbetet som boendestödjare är lätt att bära med sig 
hem. Ofta blir man mycket engagerad i de personer 
som man hjälper. 

Kenneth Hansen trivs med arbetet som 
boendestödjare. Men ensamarbetet kan 
också vara mycket krävande. Ibland 
tvingas man fatta svåra beslut utan 
att kunna konferera med någon. 

Jenny Eriksson uppskattar att man som 
boendestödjare har stor frihet att lägga upp 
arbetet så att det passar dem som får stöd. 
Behoven kan variera från dag till dag.
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...
Vi bedömer att det finns goda skäl att införa en insats i 
LSS som kan fylla delar av det stora mellanrummet mellan 
hemtjänst och personlig assistans när det gäller stöd och 
service i ordinärt boende. Avlösarservice enligt LSS har 
en tydlig profil mot barn och ungdomar – samt deras för-
äldrar och syskon – och bör inte påverkas av förändringar 
av stöd och service i ordinärt boende. Ledsagarservice 
enligt LSS bör däremot diskuteras i sammanhanget. 
...

Om förslaget:
Personlig service med boendestöd införs 
som ny insats i LSS 
Insatsen bör omfatta de olika former av stöd och service 
som, enligt lagar och förarbeten, ingår i hemtjänst enligt 
SoL. Dessa former är där uppdelade i två kategorier: ser-
vice och omvårdnad. Ledsagning ska ingå i insatsen, men 
inte avlösning som även fortsättningsvis ska ges inom 
avlösarservice enligt LSS. 
  Den typ av boendestöd som utvecklats under senare år 
inom hemtjänsten bör också kunna ingå i den personliga 
servicen. 
...
Boendestödet bör anpassas till den enskildes behov av 
och möjligheter att utveckla ett normalt vardagsliv. 
...
Vi föreslår att personlig service med boendestöd alltid 
ska beviljas i tid och inte enbart i insatser för att möta 
olika preciserade hjälpbehov. Tiden ska beräknas utifrån 
det stöd som den enskilde får och inte omfatta persona-

lens förflyttningar mellan brukare. Tid ska beviljas för en 
representativ period av dagligt liv, men kunna användas 
flexibelt utan att vid varje enskilt tillfälle bindas till de mo-
ment som tagits med vid bedömningen av stödbehovet. 
Vi vill understryka att personlig service med boendestöd 
ska uppfattas som en insats i egen rätt. Dess kärna är 
den typ av hjälp som går att få genom hemtjänsten. Per-
sonlig service med boendestöd kan inte, som personlig 
assistans, täcka omfattande stödbehov i samband med 
återkommande aktiviteter utanför bostaden eller i sam-
band med t.ex. ett förvärvsarbete eller längre resor. I så-
dana situationer är avsikten att insatsen får kombineras 
med annat stöd. Mot den bakgrunden föreslår vi att rätten 
till personlig service med boendestöd enligt LSS åtmins-
tone initialt begränsas till högst 40 timmar per vecka. 
...
Personlig service med boendestöd är, som framgått, i 
första hand avsett för personer som omfattas av person-
kretsen i LSS och bor i ordinärt boende. I vissa situatio-
ner ska insatsen ...  i likhet med dagens ledsagarservice 
kunna kombineras med beslut om gruppbostad och an-
nan bostad med särskild service enligt LSS. 
   (Vi föreslår) ... att det införs ett golv för rätten till person-
lig assistans på minst 20 timmars grundläggande behov 
i genomsnitt per vecka. De drygt 3 000 personer som 
då förlorar sin rätt till personlig assistans bör höra till 
den grupp som har rätt till personlig service med boen-
destöd. 
...
Personlig service med boendestöd bör betraktas som en 
insats under utveckling. Former för att stärka valfrihet och 
självbestämmande bör utvecklas lokalt. 

– I en sådan här liten stad så träffar man ju på 
varandra också på fritiden, berättar Jenny Eriksson.  
Och de som mår dåligt kan lätt leta upp ens telefon-
nummer och ringa hem på kvällarna. 

Det har hänt att man känt sig hotad och Kenneth 
Hansen har t o m blivit slagen en gång. 

– Det kan kännas svårt att arbeta ensam jämt, säger 
han. Men det är också en utmaning 

Anpassat stöd
Ändå trivs man med att arbetet är så fritt.

–Vi kan själva lägga upp arbetet så att det passar 
dem vi arbetar med. Vi är inte så strikt bundna till 
schemat. Antal timmar som man får stöd är visserli-
gen behovsprövat, men behovet kan ju skifta mycket, 
säger Lise Olsson. Vi kan anpassa vår arbetsinsats ef-
ter hur individen mår för tillfället.

– Det är ett spännande jobb! Man ställs inför 
många svåra beslut och utmaningar och man får 
spela många roller. Ibland är man familjemedlem, 
ibland kurator, ibland är man boss och ibland är 
man kompis, säger Jenny Eriksson. För att man ska 
kunna fungera bra så krävs det att personalgruppen 
jobbar fint ihop – och det gör vi!

Marie Elm-Ågren är verksamhetschef för LSS-insat-
serna i Ljungby. Hon vill framhålla att arbetet med 
boendestöd är helt individuellt upplagt och utgår 
från personens behov. 

– Arbetslaget arbetar strukturerat och pedagogiskt 
och därför behövs regelbunden handledning.  

Linda Johnsson, sektionschef och Marie Elm-Ågren, verksamhets-
chef i Ljungby är båda ense om att förslaget att införa Personlig 
service med boendestöd som en LSS-insats är bra.

Text och bild: Hans Hallerfors.

Servicebostad enligt LSS
Problemet med de olika boendevarianter som ingår 
– och inte ingår – i LSS-insatsen Bostad med särskild 
service har man löst i Ljungby genom att kalla det 
mesta, även insatsen boendestöd, för servicebostad 
(enl LSS 9:9 §), Men två av de 23 som har boende-
stöd får insatsen enligt Socialtjänstlagen. 
– Det stämmer väl inte helt med LSS, menar Linda 
Johnsson som är sektionschef. Därför är LSS-kom-
mitténs förslag om insatsen Personlig service med bo-
endestöd bra. 
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N är man besöker en skola eller 
ett dagcenter i Kapstaden är det 
likheterna med Sverige som slår 

en mer än skillnaderna. Fortfarande har 
en stor del av den svarta befolkningen i 
Sydafrika det ekonomiskt och materiellt 
betydligt sämre än de vita, det är stora 
skillnader i livsvillkor mellan dem som le-
ver i de välmående bostadsområdena och 
dem som lever i plåtskjul i kåkstäderna. 

Vid ett besök på en kombinerad sär-
skola och daglig verksamhet, var det just 
personer från fattiga områden som var 
verksamhetsdeltagare och elever på sko-
lan. 

Det var slående att innehåll och upp-
läggning av verksamheterna såg väldigt 
lik ut det vi har här hemma. Trots enkla-
re lokaler, fler elever/arbetstagare, färre 
personal och sämre teknisk utrustning 
fanns stora likheter när det gäller under-
visnings- och arbetsinnehåll. På dagcen-
trets träverkstad tillverkade man ungefär 

Fattigdom skapar utvecklingsstörning

V art 4.e år möts forskare från hela världen i 
IASSIDs regi (International Association for 
the Scientific Study of Intellectual Disabili-

ties) för att diskutera aktuell forskning om utveck-
lingsstörning. Nu var det för första gången Afrikas 
tur att stå som värd. I slutet av augusti hölls den 13.e 
världsforskningskonferensen i Kapstaden i Sydafri-
ka. Ett 10-tal svenska forskare fanns bland de knappt 
1 000 konferensdeltagarna som under 5 dagar ut-
bytte kunskaper och erfarenheter. 

Ett tema på forskningskonferensen var samban-
den mellan fattigdom och utvecklingsstörning. På 
många håll i Afrika skapar fattigdom, tex genom 
undernäring och brist på kunskap och stimulans, 
funktionshinder samtidigt som de som lever med 
funktionshinder ofta är de fattigaste bland de fattiga. 
Fattigdom skapar alltså funktionshinder samtidigt 
som funktionshinder skapar fattigdom. Dessutom 
tillkommer den stora problematik som följer i spå-
ren av HIV/AIDS. Barn blir föräldralösa eller föds 
smittade, men det finns också en kvardröjande tro 
bland en del afrikanska män att man kan bli botad 
från HIV om man har sex med ett barn. Och här är 
funktionshindrade flickor särskilt utsatta. Afrika står 
inför stora utmaningar och situationen för de afri-
kaner som lever med funktionshinder är starkt be-
roende av den allmänna samhällsutvecklingen. Först 
när välståndsförbättringar når de fattiga kommer si-
tuationen för funktionshindrade att bli bättre.

Under konferensen illustrerades hur kulturellt be-
tingade många av våra diagnoser är. Afrikanska fors-
kare talade om att en del kriterier som i västvärlden 
används vid diagnostisering  blir absurda i deras kul-
tur. I kriterielistan, som är anpassad efter västerländ-
ska normer, är det t ex ett tecken på bristande social 
förmåga att utan anledning hälsa på främlingar. I en 
afrikansk kultur blir ett sådant synsätt märkligt efter-
som det ofta är helt naturligt att hälsa och prata med 
alla man möter. Det gavs flera exempel på sådant 
som i västvärlden anses som önskvärt beteende inte 
stämmer fullt ut med normer för socialt samspel i an-
dra delar av världen. Vad som betraktas som normalt 
respektive avvikande är olika i olika delar av världen, 
på samma sätt som det varierar över tid.

Bland det stora utbudet av forskningssessioner på 
konferensen lyfter jag nedan fram några av de te-
man som jag själv valde att ta del av:

• En trend i forskningen handlar om utvecklings-
störning och tekniskt stöd. Flera sessioner presen-
terade utformning, användning och utvärdering av 
tekniskt stöd i form av t ex dataprogram. Program-
men syftar ofta till att träna någon funktion eller un-
derlätta kommunikationen. Studier visar att fram-
gången för och användningen av dessa dataprogram 
verkar vara störst precis när de är nya för att sedan 
snabbt dala. Användningstiden är alltså kort.

• Många sessioner handlade om utvecklingsstör-
ning och olika former av social problematik. Hemlös-

Rapport från Sydafrika
samma saker som på många träavdelning-
ar på våra dagliga verksamheter. I skolans 
klassrum var det lätt att känna igen det 
pedagogiska innehållet från den svenska 
särskolan. 

De stora skillnaderna handlade om att 
verksamheterna i Sydafrika är mer fysiskt 
segregerade än många i Sverige och att 
man i Sydafrika nästan helt är beroende 
av sponsring och välgörenhet för att kun-
na driva verksamheten. Det är vanligt att 
man har särskilt anställd personal som 
har som enda uppgift att jaga pengar till 
verksamheten. Dagcentret vi besökte be-
hövde tex en ny buss för att kunna köra 
runt och hämta upp arbetstagarna (det 
finns ingen färdtjänst eller liknande) och 
skolan letade efter någon som kunde 
sponsra elevernas måltider. Ett annat in-
tryck var det varma mottagandet och det 
stora engagemang som präglade verk-
samheterna. 

Internationell forskning:

Magnus Tideman är profes-
sor i Handikappvetenskap 
vid Högskolan i Halmstad. 
Där undervisar han bl a 
om välfärdssamhällets 
förändring och levnads-
förhållanden för personer 
med utvecklingsstörning. 
Förutom en spännande 
doktorsavhandling har han 
hunnit med att producera en 
rad viktiga debattböcker och 
antologier. 
Här rapporterar han från 
Sydafrika – dels från en 
daglig verksamhet, dels från 
en forskarträff med forskare 
från hela världen.
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het, missbruk, utsatthet och utnyttjande men också 
studier om utvecklingsstörda som förövare av brott 
och som fängelsekunder ägnas allt större vetenskap-
ligt intresse. Detta hänger samman med en ökad 
uppmärksamhet på olika typer av sociala problem i 
kombination med nedsatt intellektuell förmåga, de 
senare åren. I Sverige har man nyligen konstaterat 
att minst 20 % av ungdomar som placeras på sär-
skilda ungdomshem till följd av sociala svårigheter 
har nedsatt intellektuell förmåga och skulle kunna 
räknas till särskolans personkrets. 

• I flera länder finns ett växande intresse för att 
involvera personer med intellektuella funktionshin-
der i forskningens alla steg. Personerna ska vara med 
och formulera forskningsfrågor, samla in datamate-
rial, analysera och presentera forskningsresultat. Att 
det är önskvärt att göra personer med intellektuella 
funktionshinder mer delaktiga i forskning är de 
flesta överens om, men det råder delade meningar 
om hur långt det är möjligt utan att tumma på den 
vetenskapliga kvaliteten. Ett annat spännande tema 
handlade om att nästan all forskning som idag görs 
om och med personer med utvecklingstörning sker i 
städer. De få studier som finns där man tittat på hur 
livet ter sig för dem som bor på landsbygden visar på 
en hel del skillnader. Några liknande svenska studier 
verkar inte finnas, så här behövs det mer kunskap.

• Att inte bara göra den vanliga grund- och gymna-
sieskolan tillgänglig för elever med utvecklingsstör-
ning utan också öppna upp universitetsstudier gavs 
det exempel på. På Irland tex har man flera års er-
farenhet av att unga vuxna med utvecklingsstörning 
deltar i grundkurser på universitet och har stöd av 
icke-funktionshindrade studenter. Genom att läsa i 
betydligt långsammare tempo kan en del studenter 

på det sättet klara högskolestudier. Förutom kun-
skapsutvecklingen pekar utvärderingar på att det 
skapar en hel del sociala relationer mellan utveck-
lingsstörda och icke-utvecklingsstörda studenter.

• Hälsa och utvecklingsstörning kommer allt mer 
i fokus inom forskningen. Genom studier kan man 
gång på gång konstatera att vanliga hälsoproblem 
riskerar att inte bli upptäckta och behandlade därför 
att problemen individen har alltför ofta kopplas till 
utvecklingsstörningen (vilket inte alls behöver vara 
fallet). Det pågår en stor internationell studie där 
man försöker få mer kunskap om hälsosituationen 
för människor med intellektuella funktionshinder i 
många länder, bland annat i Sverige.

• Förutom ovanstående presenterades forskning 
om livskvalitet, genetik, inkludering, psykisk hälsa, 
homosexualitet, politiska och etiska frågor i relation 
till intellektuella funktionshinder samt mycket an-
nat. Ett betydande utrymme tog den forskning som 
handlar om åldrande och utvecklingsstörning. Här 
blev frågor om döden också uppmärksammade, som 
t ex hur man kan prata om och bearbeta tankar om 
den egna döden eller anhörigas död om man har en 
nedsatt intellektuell förmåga.

En hel del av det som presenterades var kanske 
inte så revolutionerande, medan annat pekar på 
stora behov av ökad kunskap. En slutsats man kan 
dra är att svensk forskning om utvecklingsstörning 
till sin omfattning är relativt blygsam och att forsk-
ningsaktiviteten tycks vara betydligt större i många 
andra länder . 

Magnus Tideman

Samma klädnypor 
där som här.
Magnus Tideman 
har besökt en 
kombinerad sär-
skola och daglig 
verksamhet i Kap-
staden, Sydafrika. 
Han ser många 
likheter med den 
vår dagliga verk-
samhet.
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Forskning om funktionshinder har begåvats 
med ett nytt ord: intersektionalitet. Tanken är 
att detta krångliga begrepp ska fånga samspe-
let mellan de olika dimensioner som formar 
en individ – varav funktionshinder bara är 
en. 

L ars Grönvik och Mårten Söder har i boken 
”Bara funktionshindrad?” samlat inlägg som 
behandlar intersektionaliteten mellan funk-

tionshinder och fem andra dimensioner; kön, sexu-
alitet, ålder, etnicitet och klass.

Det visar sig bli en bitvis givande och bitvis frustre-
rande läsning. Givande därför att perspektivet verk-
ligen tillför viktiga insikter. Som dessa:

Kön – Karin Barron redogör för hur maktordning-
en runt kön och funktionshinder bl a visar sig i att 
kvinnor med utvecklingsstörning inte blivit betrakta-
de som ”äkta kvinnor”. De har setts som sexuellt opå-
litliga och olämpliga som mödrar. Maktordningen 
yttrar sig också i bristande definitionsmakt – andra 
definierar vem man är.

Sexualitet – Lars Grönvik visar hur personer 
med funktionsnedsättningar sällan betraktats som 
ägare av ett kön eller som sexuellt aktiva. Många har 
betraktats som helt asexuella. För t ex homosexuella 
med funktionsnedsättning har det inneburit att de-
ras komma ut-process mottagits på ett annorlunda 
sätt. Kopplingen mellan heterosexualitet och funk-
tionsfullkomlighet har gjort att man sett homosexu-
aliteten som ett resultat av funktionsnedsättningen. 
Svårigheten för hbtq-personer (homosexuella, bi-
sexuella, trans- och queerpersoner) med funktions-
nedsättning att bli accepterade i hbtq-samhället tas 
också upp.

Ålder – Johans Sandvin visar hur synen på barn-
dom liknar synen på funktionshinder. Man nekas 
självständighet, man representeras av andra, man 
bedöms som mindre kompetent och man upplevs 
som beroende och sårbar. Man blir föremål för om-
sorg, beskydd, uppfostran och socialisering. Är man 
både barn och funktionshindrad förstärks denna in-
riktning ytterligare. Barnets kropp definieras som de 
vuxnas ansvar och barnet riskerar att utsättas både 
för överbeskydd och inhumana träningsmetoder. 
Många ser vuxna personer med utvecklingsstörning 
som ”eviga barn”. Hög arbetslöshet, att man är fast 
i en permanent träningssituation, att man är starkt 
beroende av föräldrar och välfärdsstaten samt bris-
tande tillträde till bostadsmarknaden försvårar över-

Bara funktionshindrad?
gången från ungdom till vuxenhet för personer med 
funktionshinder. Vissa menar att funktionshindrade 
egentligen aldrig innefattas i vuxenhet som social ka-
tegori utan att de blir kvar i en oklar roll som barn el-
ler ungdom och sedan går över i en roll som äldre. 

etnicitet – Julio Fuentes visar på hur marginalise-
ringsprocessen för personer från etniska minoriteter 
och för personer med funktionsnedsättning liknar 
varandra. Ändå finns skillnader. Personer med et-
nisk minoritetsbakgrund ses som representanter för 
en kultur som betraktas som statisk medan personer 
med funktionsnedsättning reduceras till mottagare 
av vård och omsorg. I båda fallen förnekas individens 
rätt att få vara en person i utveckling. Bemötandet av 
personer som både har funktionsnedsättning och et-
nisk minoritetsbakgrund kan antingen präglas av att 
man betonar funktionsnedsättningen och blundar 
för den speciella livssituation som gäller för indivi-
den. Den kan också utgå från etniciteten och tolkar 
då funktionshindret med etniskt färgade glasögon. 
Kapitlet innehåller en intervju med Hadi som, trots 
att han är välutbildad, kan engelska och punktskrift 
möts av extremt låga förväntningar på grund av funk-
tionshinder och etnisk bakgrund. Intervjun pekar 
på hur lite kraft vi lägger på att informera och stötta 
dessa människor. Det är en förskräckande läsning!

KlaSS – Susanne Berg visar hur de socioekonomis-
ka livsvillkoren kan orsaka ohälsa och funktionsned-
sättning. Funktionsnedsättningen medför också i sig 
att man hamnar i en dålig socioekonomisk ställning. 
Att se personer med funktionsnedsättning som en 
särskild klass är knappast hållbart. Däremot skulle 
de, enligt Susanne Berg, kunna ses som ”en grupp 
försedda med en strukturellt och ideologiskt skapad 
mottaglighet för tillhörighet i en av välfärdsadminis-
trationen beroende underklass.” 

FruStrerande är läsningen därför att så mycket 
av den miljö, där merparten av personer med funk-
tionshinder vistas, inte verkar finnas med på forsk-
ningskartan. Några exempel:

Många personer med funktionshinder växer upp 
och lever i en nästan helt enkönad miljö – Hur på-
verkar det individen?

Personer med flerhandikapp och personer med 
grav utvecklingsstörning verkar inte över huvud ta-
get finnas med på forskarnas karta. Hur ser t ex de-
ras rätt till sexualitet ut i praktiken? 

Att diskutera den maktordning som personer med 
funktionshinder lever i utan att analysera personlig 
assistans känns otilfredställande. Hur ser t ex förhål-
landet mellan kvinnliga assistenter och manliga bru-
kare ut? Personlig assistans är ju å ena sidan ett slags 
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Intersektionalitet kommer från engelskan och betyder ”skärningspunkt” eller ”korsning”. Tanken är att olika 
dimensioner (t ex kön, ålder, klass, funktionshinder) korsas och att de därmed påverkar varandra. 
  En grupp forskare lägger tyngdpunkten på maktordningen i samhället. Kvinnors underordning i en patriarkal struk-
tur, icke-vitas underordning i ett rasistiskt samhälle, arbetarklassens underordning i ett kapitalistiskt samhälle 
eller funktionshindrades underordning gentemot icke funktionshindrade är exempel på sådana maktordningar. 
Intersektionalitet blir då en fråga om hur dessa olika maktordningar samverkar i samhället.
  En annan grupp forskare lägger istället större tonvikt vid individen – hur tillhörigheten till olika kategorier (t.ex. 
kvinna, etnisk bakgrund, samhällsklass) formar våra livsvillkor.

pigjobb för unga outbildade flickor från arbetarklass 
i linje med hushållsnära tjänster – å andra sidan för-
utsättningen för frihet och oberoende för personer 
med funktionshinder. Här finns en rad intressanta 
frågeställningar!

En klassanalys borde väl inte heller kunna missa 
de stora skillnader som utvecklats mellan å ena si-
dan den resursstarka medelklass som ser till att få 
maximalt samhällsstöd till sig och sina barn med 
funktionshinder (företrädd av t ex tidskriften För-
äldrakraft), medan stödinsatserna i övrigt sjunker i 
kvalitet.

Frustrerande är också att läsa sådan mängd av för-
ment vetenskaplig jargong. En fråga man ställer sig 
är hur mycket som är nödvändig teoretisk ordbild-

ning för att förklara olika fenomen och hur mycket 
som bara handlar om att skapa revir?

     HH

S ocialstyrelsen har publicerat en skrift om eko-
nomin kring insatsen personlig assistans en-
ligt LASS (lagen som reglerar försäkringskas-

sans beslut). Man fastställer att ur många aspekter är 
det ett kostnadseffektivt sätt att ge stöd till männis-
kor med omfattande funktionsnedsättningar. Hem-
tjänst uppges kosta drygt 10 procent mer per avlö-
nad timme och 70 procent mer per brukartimme än 
personlig assistans. Skillnaden beror på att ungefär 
halva tiden går till restid och annan kringtid. Under 
dygnsvila kostar assistansen mer än i gruppbostad, 
där personal kan ge stöd åt flera personer.

14 500 personer fick personlig assistans med stöd 
av LASS 2005. 20% var barn och unga och 10% 
var över 65 år. 3 300 fick assistans med stöd av LSS 
(2007), d.v.s mindre än 20 timmar per vecka.

Av dem som får personlig assistans med stöd av 
LASS tillhör ca 60% grupp 3 i LSS (omfattande 
funktionshinder), 6% grupp 2 (förvärvad hjärnska-
da) och ca en tredjedel grupp 1 (utvecklingsstörda, 
autism och autismliknande tillstånd). 

I skriften ges en bred redovisning av assistansre-
formens tillkomst och successiva förändring. I ett 
kapitel analyserar man den komplicerade frågan 
om antalet personer med funktionsnedsättningar. 
Två välskrivna kapitel handlar om effekterna av att 
få personlig assistans och ett intressant kapitel om 
förändringen i de ekonomiska drivkrafterna efter 
införandet av reformen. Man ägnar stort utrymme 
åt att jämföra personlig assistans med andra insat-

Socialstyrelsen. Personlig assistans enligt LASS ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv. Artikelnr. 2008-131-
27. 141 sid. Pris 144 kr. Kan beställas från 
tel: 08-779 96 66 eller 
e-post: socialstyrelsen@strd.se
Den kan också laddas ner gratis som PDF-fil från Soci-
alstyrelsens hemsida: www.socialsytelsen.se

ser och sätter in reformen i ett samhällsekonomiskt 
perspektiv. 

Men att göra kostnadsjämförelser är komplicerat! 
Trots intressanta jämförelser finns det många aspek-
ter som inte får plats i de trubbiga mätinstrument 
som man tvingas använda sig av.

Sammanfattningsvis konstaterar Socialstyrelsen att 
en stor del av kostnaderna och kostnadsökningen 
för assistansersättningen beror på en omfördelning 
av kostnader från andra insatser och verksamheter. 

Det går inte att göra en kalkyl över hur olika verk-
samhetskostnader förändrats, vare sig för assistans-
brukare eller för andra med funktionsnedsättningar. 
Det beror på bristen på samlad redovisning av kost-
naderna. Men klart är att behovet av assistans mins-
kar om andra insatser har en hög kvalitet och större 
flexibilitet. Överhuvudtaget har tillgänglighet, funk-
tionsanpassning och hjälpmedel stor betydelse för 
hur mycket assistans man behöver. 

      KG

Ekonomi och assistans

Senaste numret av 
tidskriften Föräld-
rakraft – eller är det 
månne Sköna Hem? 
Bildvalet signalerar 
med sina klassmarkö-
rer vem man vänder 
sig till.
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Det står så fint i LSS att verksamheten ska vara 
grundad på respekt för den enskildes självbe-
stämmande och integritet. Men vad innebär det 
egentligen? Hur ska självbestämmandet se ut för 
den som inte förstår vilka alternativ som finns 
och för den som inte kan uttrycka sig? Hur ser 
verkligheten ut? Hur fungerar det?

V ilhelm Ekensteen menar att för människor 
med utvecklingsstörning innebär självbe-
stämmandet ”att deras individuella behov 

tillgodoses fullt ut, att stödet och servicen är indivi-
duellt utformad och att det finns en helhetssyn på 
situationen samt en förtrogenhet mellan brukarna 
och deras omgivning.”1)  Det är bra uttryckt, men 
hur ska vi komma dit? 

Erfarenhet behövs
För att kunna bestämma måste man förstå vad saken 
gäller. Man måste ha vissa kunskaper och erfarenhe-
ter. Bor man t ex i en gruppbostad är det lätt gjort 
att man varken får kunskaper eller erfarenheter. 
Det finns forskare som menar att den utvecklings-
stördes bristande erfarenheter är ett större hinder 
för självbestämmande och utveckling än utvecklings-
störningen i sig. 

Ragnar Furenhed säger att om personalen har för-
måga att tillrättalägga och underlätta olika val och 
även anstränger sig att tolka brukarnas kroppsspråk, 
kan även gravt utvecklingsstörda ta vissa beslut 2).

Det hänger alltså på personalen. Om de har tid, 
om der har kunskaper och om de har förmåga. 

Empowerment har varit en central term för protes-
ter mot att vara förtryckt. Någon bra svensk översätt-
ning finns inte, men empowerment innefattar att ha 
makt över sin livssituation och att kunna och våga stå 
emot ett yttre tryck. 

Empowerment förutsätter självtillit och kompe-
tens. Det främsta målet borde vara att öka självtil-
liten, framför allt i stödet till dem med lindrig eller 
måttlig utvecklingsstörning.

Alla med begåvningsnedsättning bär på en poten-
tial för att kunna förstå mer och kunna utveckla sin 
person!  

Självbestämmande i gruppbostad 
Lena Widerlund i Boden har ägnat flera år åt att stu-
dera hur man skulle kunna öka självbestämmandet 

för dem som bor i en gruppbostad 3). Hon har del-
tagit i arbetet och har gjort utförliga intervjuer med 
personal, brukare och några gode män. Personalen 
fick under några år delta i tre olika seminarier med 
teman kring begreppet självbestämmande. Det ge-
nomfördes också en utbildningsserie med olika te-
man som exempelvis delaktighet, kommunikation, 
roller och självbestämmande med möjligheter att 
diskutera och reflektera kring olika aspekter på själv-
bestämmande. Utbildningsinnehållet utgick från 
det som personalen hade önskat. Lena Widerlund 
berättar att kommunen anställde vikarier under ut-
bildningsdagarna så att all tillsvidareanställd perso-
nal skulle ha möjlighet att delta.

Om brukarna skall få ökade möjligheter att be-
stämma, behövs det troligen en förändring i praxis, 
menar Lena Widerlund. För de brukare, som har 
stora kognitiva svårigheter och dessutom inte är vana 
vid att styra över sina liv, måste personalen arbeta 
aktivt för att stärka självförtroendet. 

Man måste lyssna på dem och respektera deras 
viljeyttringar. Brukarna måste uppmuntras att göra 
sina val och personalen måste hjälpa dem så att de 
får erfarenheter av olika valmöjligheter. Personalen 
måste kommunicera på ett sådant sätt att brukaren 
förstår innebörden.

Samspel
Kristina Karlsson framhåller att brukarnas möjlighet 
till självbestämmande är beroende av ett komplice-
rat samspel mellan brukarnas förmåga att uttrycka 
sig och personalens förmåga och vilja att lyssna och 
bekräfta deras vilja 4). 

De flesta anställda i gruppbostäder och på dag-
center har relativt lång anställningstid. De känner 
brukarna väl och visar en stor omtanke om dem. De 
utgår från det som de anser vara brukarnas bästa. 
Samtidigt finns det en strävan att alla brukare skall 
göra samma saker. Den ambitionen gör att de indi-
viduella behoven ibland kommer i bakgrunden, me-
nar Kristina Karlsson.

Seminarier ledde inte till förändring
Kommunen, där Lena Widerlund genomförde sin 
studie, ville förbättra självbestämmandet genom att 
erbjuda personalen fortbildning. Men det fanns ing-
en planering för hur man skulle förverkliga de nya 
idéerna. Och ingen uppföljning. Det arbetet överläts 
till de anställda och deras arbetsledare. 

Självbestämmande

bara ett vackert ord?
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Lena Widerlunds intervjuer efter utbildningen vi-
sar att diskussionerna i personalgruppen hade ökat 
och att klimatet har blivit mera öppet. Det kan tyda 
på att arbetsklimatet har blivit mera tillåtande. Men 
diskussionerna sker fortfarande i huvudsak inom 
personalgruppen. Varken brukarna, deras anhöriga 
eller gode män tycks delta. 

Det verkar inte som om den kunskap som de fått 
genom projektet lett till några konkreta förändring-
ar av praxis. Undantaget är att personalen har startat 
ett ”boenderåd” för att ge brukarna möjligheter att 
komma till tals och uttrycka sina förslag och vara del-
aktiga i olika beslut som skall tas. De första gångerna 
var det framförallt brukarnas önskemål om fritids-
aktiviteter, som diskuterades. Med inspiration från 
detta initiativ startades även ett ”dagcenterråd”, där 
brukarna kom med många olika förslag om exem-
pelvis semesterresor, som de önskade göra.

Tar inte målen på allvar
Lena Widerlund konstaterar att utbildningsdagar 
och seminarier inte har lett till att intervjupersoner-
na reflekterat särskilt mycket över hur de skall göra 
för att öka brukarnas självbestämmande. De svar de 
ger på intervjufrågorna är oftast vaga och oklara och 
delvis motsägelsefulla. Det kan tyda på att persona-
len inte har tagit dessa mål på allvar eller att de har 
andra ambitioner med sitt arbete. Varför det finns 
så olika uppfattningar om betydelsen av självbestäm-
mande för brukarna, är svårt att ge ett entydigt svar 
på. 

Det finns personal som inte anser att brukarna  kan 
ha självbestämmande över sina liv i någon större om-
fattning. Brukarna och även deras företrädare har 
mycket begränsade möjligheter att vara delaktiga i 
beslut, som exempelvis var brukarna skall bo och vad 
de skall fylla sina dagar med eller vem av personalen 
som skall hjälpa dem i olika situationer. Däremot 
anser de flesta av de intervjuade att brukarna får be-
sluta om vad de skall äta och vilka kläder de skall ha 
på sig. 

Det är personalen som tar de flesta besluten och 
sedan frågar de brukarna eller övertalar dem att gå 
med på de beslut som redan har tagits. 

Dessa omständigheter pekar på att brukarnas själv-
bestämmande är mer eller mindre begränsat och 
stämmer också överens med vad som framkommit i 
Kristina Karlssons studie. Frågan är vad som är orsa-
ken till dessa hinder och begränsningar?

Hinder och 
begränsningar 
Trots att många av de 
intervjuade uttrycker en 
positiv inställning till att 
brukarna skall få vara 
delaktiga i och ha själv-
bestämmande över olika 
frågor har Lena Wider-
lunds analys av intervju-
erna identifierat en rad 
hinder och begränsning-
ar. De huvudsakliga är av 
organisatorisk, social och 
kommunikativ karaktär. 

Som exempel på de 
organisatoriska hindren 
anger hon oklara roller 
och ansvarsfördelning 
mellan olika aktörer, brist 
på tydlig ledning/hand-
ledning och att personal-
möten som genomförs, i 
huvudsak behandlar frå-
gor av praktisk karaktär 
och inte är ett naturligt 
forum för en öppen dis-
kussion. Det finns heller 
ingen samstämmig upp-

Självbestämmande

bara ett vackert ord?

fattning om hur man ska planera arbetet. 
En försvårande faktor, som intervjupersonerna 

poängterar, är den stora variationen på graden av 
funktionsnedsättningar hos de boende och att de 
därmed har skiftande behov av stöd och service.

Ingen öppen dialog
Arbetsklimatet inom de berörda verksamheterna 
präglades, enligt Lena Widerlund, inte av en öppen 
och konstruktiv dialog. De kommunikativa hindren 
bestod i huvudsak av att det fanns få möjligheter 
att ta upp frågor som berörde arbetet. Det var även 
svårt att bli hörd om man hade förändringsförslag. 
Därför förekom det lite kommunikation eller ingen 
alls mellan de olika aktörerna och mellan de olika 
verksamheterna.

Exempel på sociala hinder är framför allt perso-
nalens attityder. Flera av de intervjuade uttrycker 
invändningar mot, och rädsla för, att brukarna skall 
få bestämma mer – rädsla för att de skall ”ta över”. 

Lena Widerlund arbetade 
som föreståndare på vård-
hem för både barn och vuxna 
under 70-talet. Hon utbilda-
de sig till lärare och arbetade 
som det fram till 2003 då 
hon började sin forskarut-
bildning vid Luleå tekniska 
universitet där hon också är  
universitetsadjunkt.
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I stället menar personalen att de 
har ansvar för de boendes säker-
het och därför måste ha kontroll. 
Detta skapar och upprätthåller 
en tydlig distans mellan ”vi och 
dom”. Mycket av detta reflekte-
rar också ”gammal vana”; det är 
så här det har varit, det är så här 
man har lärt sig och det är tryggt 
om det fortsätter. Så det finns ett 
kollektivt motstånd eller åtmins-
tone en tröghet knuten till det 
som man kan kalla för arbetarkol-
lektivet.

pelvis speciella ”tvättdagar”, ”duschdagar” och ”hem-
tjänstdagar” och sättet att arbeta påminde i många 
avseenden om hur det tidigare bedrevs på de stora 
institutionerna.

För att utvecklingsstörda, när de har begärt stöd 
och service skall få möjlighet till självbestämmande 
och full delaktighet i samhällslivet är det – skriver 
Lena Widerlund – förmodligen nödvändigt att hu-
vudmännen för LSS-insatserna skaffar sig en ny iden-
titet med nya attityder och värderingar som utgår 
från det individuella perspektivet. De måste lämna 
det traditionella synsättet för att förverkliga dessa 
mål. 

För  att lyckas med detta arbete måste  personalen 
sluta att se anhöriga och gode män som kritiker el-
ler rivaler.  Man måste utveckla ett samarbete med 
dessa och naturligtvis med brukarna. Även samarbe-
te med organisationer, grannar och andra samhälls-
medborgare kan bidra till att brukarna ges samma 
möjligheter till samhällsgemenskap som alla andra 
medborgare.

      KG

1: V. Ekensteen i Brusén o Printz. Handikappolitiken i 
praktiken. Gothia 2006.
2: R. Furenhed. En gåtfull verklighet – att förstå hur gravt 
utvecklingsstörda upplever sin värld. Carlsson. 1997.
3: Lena Widerlund. Nya perspektiv men inarbetad prax-
is. En studie av utvecklingsstördas delaktighet och själv-
bestämmande. Inst.f.hälsovetenskap. 145 sidor. Luleå 
tekniska universitet. 2007:27. Kan laddas ner som 
PDF-fil från universitetets hemsida. Kan också köpas, 
pris 300 kr, från e-post: lena.widerlund@ltu.se
4: Kristina Karlsson. Funktionshinder, samtal och själv-
bestämmande. En studie i brukarcentrerade möten. Linkö-
ping. Tema kommunikation. 2007.

”... sättet 
att arbeta 
påminde 
i många 
avseenden 
på hur det 
tidigare 
bedrevs 
på de stora 
institutionerna.”

Föräldralärande

G enom åren har man inom barnhabiliteringen 
ökat sin samverkan med föräldrarna bl. a. ge-

nom föräldrautbildning och föräldraprogram. Men 
experterna saknar utbildning i principerna och till-
lämpbar teori. Man saknar helt enkelt de pedago-
giska redskapen.

Pedagogen Lena Solders, som har arbetat inom 
barnhabilitering i många år, har nu gjort en kartlägg-
ning av hur personalen inom barnhabiliteringen 
inom Stockholms län uppfattar sin roll som expert 
eller samarbetspartner, hur syftet pendlar mellan att 
skapa kunskaper, förståelse och specifik träning och 
tillämpad pedagogik.

Det är utomordentligt viktiga synpunkter som Sol-
ders analyserar. Skriften borde vara central i fortbild-
ningen av personalen.  

Förväntningar på personalen
Eftersom det sedan några decennier har skett ett 
tydligt perspektivskifte inom omsorgsarbetet, från 
att brukarna i huvudsak vårdades på stora institutio-
ner till att de idag skall handledas och stödjas i var-
dagslivet, har också förväntningarna på personalen 
förändrats. För att det förändrade perspektivet skall 
få genomslag och brukarna skall få bättre möjlighe-
ter till självbestämmande är det troligen nödvändigt 
med en kraftig förändring av praxis, att gå från ”prat” 
till handling.

Forskare anger att det är på ”mikronivån” som det 
nya sättet att tänka måste få genomslagskraft. Om 
detta ”nytänkande” skall få genomslag måste det un-
derhållas och utvecklas för att personalen skall ha 
möjlighet att uppfylla alla krav både från brukarna 
och deras företrädare och omgivningen. Men det 
har satsats lite kraft på att utveckla och förverkliga de 
nya tankarna i den kommunala verksamheten nära 
brukarna. Det är framför allt ett konkret och prak-
tiskt införande av ”nytänkande” i det dagliga arbetet 
som saknas, skriver Lena Widerlund .

Analysen av Lena Widerlunds intervjuer pekar på 
olika uppfattningar i personalgrupperna om och 
hur de skall gå tillväga för att öka brukarnas självbe-
stämmande. Några initiativ från exempelvis arbets-
ledaren för att starta ett förändringsarbete togs inte. 
Skälet till det är det svårt att uttala sig om, men ett 
kan vara att personalen inte har tillräckligt med tid 
för att diskutera dessa frågor. Dessutom visar analy-
sen att det finns en stark sammanhållning i perso-
nalgruppen, som ibland ger någon eller några en så 
dominerande ställning att enskilda, med en annan 
uppfattning, har svårt att göra sig hörda. 

Avslutande reflektioner
För att nå projektets mål, skriver Lena Widerlund, 
fick all tillsvidareanställd personal en anpassad ut-
bildning, som omfattade 12 dagar, samt delta i årligt 
återkommande seminarier tillsammans med bru-
kare. Trots denna satsning på utbildning har inte 
situationen för brukarna förbättrats i någon större 
omfattning. 

Det intryck som Lena Widerlund fick under ob-
servationerna var att mycket av personalens arbete 
var styrt av inarbetade vanor och rutiner och att det 
förekom få spontana initiativ. Brukarna hade exem-

Lena Solders. Föräldralärande inom barnhabilitering. 
Teori och praktik. 23 sid. Handikapp o Habilitering. 
Stockholms läns landsting. 08-690 60 00. Pris 200 
kr. Kan laddas ner gratis från www.habilitering.nu 
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Lärdomar 
från Danmark 
      och Norge
Att skapa ett bra stöd till personer med utvecklingsstörning är en ständigt pågå-
ende process. Avgörande i den processen är personalens möjlighet och förmåga 
att ge ett respektfullt och insiktsfullt stöd också åt dem som har det svårt med 
sig själva. 
   Norge och Sverige har lämnat anstalternas institutionaliserade övergrepp bakom 
sig medan Danmark är kvar där. Men för alla tre länderna gäller att man  befinner 
sig i en nedåtgående spiral.
   Skandalen vid Strandvaengets vårdhem i Danmark kan i vissa avseenden tjäna 
som ett varnande exempel – så går det när stagnation och stordriftstänkande får 
breda ut sig inom handikappomsorgen! Tittar man närmare på de omständigheter 
som lett fram till övergreppen på Staendvaenget så ser man att likheterna med 
vissa fenomen inom svensk handikappomsorg är större än skillnaderna. 
   Norge har kommit långt med integrering och humanisering av omsorgerna. Men 
på sistone har det skett en påtaglig stagnation enligt Johans Sandvin med flera. 
Den lag som ska reglera och minska tvånget fungerar inte som det var tänkt.

Vård-
hemmet 
Strandvaenget (sv. Strandäng-
en) ligger i Nyborg på Fyn i Danmark. Det har tills 
nu tillhört landstinget och har 150 vuxna personer 
med utvecklingsstörning boende i 20 enplanshus 
med 4-12 personer i varje och med ca 150 anställ-
da. 

I februari 2007 visade dansk TV en film 
om livet där. En TV-journalist hade i tre 
månader vikarierat som vårdare. Hela ti-
den bar han en dold kamera i bröstfickan 
där linsen såg ut som en knapp. Med den 
filmade han chockerande och djupt krän-
kande behandling av de inneboende på 
en av avdelningarna (se Intra nr 2/07).

Filmen blev en bok
Nu har det kommit ut en bok om vad som hände. 
Boken förstärker ytterligare bilden av vanvård. Jour-
nalisten anställdes utan att ha någon som helst ut-
bildning eller erfarenhet av omsorger. Man hade 

ont om folk och lät honom arbeta i tre månader på 
ett hus där det bodde sex vuxna utvecklingsstörda 
med beteendestörningar, ”utan språk och på lägsta 
utvecklingsnivå”. 

Hälften av de anställda var utan utbildning. Någon 
handledning var det inte tal om. I föreskrifterna stod 
det att varje person skulle ha en handlingsplan, men 
det hade ingen.

Ledningen för vårdhemmet var medveten om 
bristerna. Man ansåg att personalen hade låst sig 
vid rutiner och hade därför beslutat att omplacera 
några av dem. Det skapade en negativ inställning 
och långa diskussioner. Ständigt satt personalen till-

sammans och pratade eller så såg dom på 
TV. Ofta satt man framför TV:n 2–4 tim-
mar per dag och lät de inneboende vara 
ensamma. 

Endast hälften av brukarna gick till dag-
lig verksamhet en begränsad tid av dagen. 
De andra lämnades i total passivitet. Inte 
ens när någon satt och slog sig själv in-
grep personalen. Också i duschen kunde 

boende lämnas ensamma i 5–10 minuter trots att de 
ropade på hjälp.

Det som berör starkast i journalistens berättelse är 
personalens likgiltighet, nonchalans och nedvärde-
ring av brukarna. Avståndet var totalt – brukarna an-
sågs inte ha vanliga människors vanliga behov.

Norge   Danmark   Sverige   Norge   Danmark   Sverige   Norge   Danmark   Sverige   

Miki Mistrati, red. 
Velfaerd?  Förlag 
Verve, Danmark. 
2008. 128 sidor.
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Hur kunde det ske?
Hur kunde det bli så i ett land där omsorgerna för 
bara för 3–4 decennier sedan låg i topp i världen? 
Förklaringen ligger i den stagnation som känne-
tecknat dansk handikappomsorg alltsedan ansvaret 
på 1980-talet övergick från staten till landsting och 
kommuner. Dessa valde att bygga nya vårdhem, och 
renovera de gamla, istället för att utveckla stödet ge-
nom alltmer integrerade boendeformer.

I Danmark fins det ett Center for Ligebehandling 
af Handicappede. Där förs nu en diskussion om vad 
som måste göras. (Lighedstegn nr 3. 2008.) Man 
menar att mera tillsyn och kontroll inte löser pro-
blemen, utan att det är personalens negativa förvänt-
ningsspiral som måste vändas. De måste återfå sin 
fackliga stolthet och känna att de är en del av ett 
ambitiöst samhällsprojekt. En grupp sakkunniga bör 
därför arbeta fram en vision för det framtida boen-
det. Denna vision bör torgföras på bred front och se-
dan den slagit rot bör den genomföras av ett särskilt 
institut för kvalitetsutveckling i boendet. 

Det är intressant att notera att man i Danmark låter 
professionella skapa visioner och framtidsprogram, 
medan man i vårt land beskriver framtida omsorger 
i statliga betänkanden där experter och förtroende-
valda försöker hitta gemensamma vägar. Det förra 
ger måhända en större frihet i att uttrycka visionen, 
det senare har kanske större möjlighet att bli verk-
lighet.

Ett sluttande plan även här
Även om Sverige gjort sig av med de destruktiva vård-
hemsmiljöerna finns ingen anledning att idyllisera 
vårt stöd till funktionshindrade. Även i Sverige finns 
exempel på övergrepp och vanvård. Personal kan 
missbruka sin makt, här som där. 

Att arbeta med stöd till personer med utvecklings-
störning innebär alltid risker. Hög arbetsbelastning, 
bristande stöd och psykiskt pressande arbetsmiljö 
kan leda till misshälligheter, stagnation och vardag-
liga övergrepp. 

Det kan endast motverkas genom hög kompetens 
hos anställda och bra arbetsledning. Det behövs 
handledning, fortbildning och en pågående diskus-
sion om målsättning och arbetsinnehåll. 

Tyvärr saknas ofta en nära och förtroendefull rela-
tion mellan personal inom handikappomsorgen och 
de i kommunen som är ansvariga för innehållet. En 
av anledningarna är att habiliteringsteamens stöd till 
personal och arbetsledning försvann vid kommuna-
liseringen 1994. 

Det är allvarligt när kunskaperna brister i det var-
daglig stödet och hos beslutsfattare i kommunen. 
Lika allvarligt är det att antalet personal med utbild-
ning för sitt jobb har sjunkit från nästan 100 procent 
på landstingstiden till ca 60 procent. 

Sammanlagt har detta gjort att kvaliteten också 
i våra omsorger befinner sig på ett sluttande plan, 
även om variationen kommunerna emellan är stor. 
Lena Widerlunds undersökning (sid 20) verifierar 
det. 

LSS
kommittén i Sverige tar upp frå-
gan om det behövs en lag mot tvång i insatserna för 
personer med funktionshinder. Det bör regeringen 
utreda skyndsamt, skriver man. Vad är erfarenhe-
terna i Norge?

Skyddsåtgärder
Varken i Socialtjänstlagen eller LSS står det något om 
förbud eller tillstånd att använda sig av tvång i om-
sorgerna. Det är endast nödvärnsrätten som gäller. 
Däremot förbereder regeringen en särskild lag om 
s. k. skyddsåtgärder inom demensvården. Till grund 
för den har regeringen en utredning som föreslår 
två nya lagar, en lag om tvångs- och begränsnings-
åtgärder inom socialtjänsten och en lag om tvångs-
åtgärder vid medicinsk behandling. Enligt förslaget 
skall man få förhindra att personer med nedsatt be-
slutsförmåga på grund av demenssjukdom utsätter 
främst sig själva, och ibland även andra, för uppen-
bar risk för allvarlig skada genom att 

•  flytta en person mot sin vilja till ett särskilt
    boende,
•  låsa ytterdörren eller dörren till en 
    avdelning eller enhet,
•  använda sänggrindar, brickbord, bälte, 
    sele eller liknande anordningar,
•  använda pejlings- och larmanordningar,
•  hålla fast eller föra bort en aggressiv 
    person samt
•  fullfölja nödvändiga omvårdnadsinsatser
   till exempel i anslutning till uppstigning, 
   toalett- och hygienrutiner och måltider, 
  trots att den enskilde motsätter sig insatsen.

Den enskilde ska kunna överklaga besluten i en 
domstol.

LSS-kommittén
LSS-kommittén anser att det bör finnas goda möjlig-
heter att minska behovet av skyddsåtgärder genom 
ökad kunskap om värderingar, bemötande och ar-
betsmetoder inom verksamheter för personer med 
funktionsnedsättningar. Både etiska reflexioner och 
riktlinjer samt kompetensutveckling hos personalen 
är viktiga medel. Likväl – skriver man – kan kom-
mittén inte bedöma om det ändå behövs regler för 
skyddsåtgärder. Det bör regeringen skyndsamt ut-
reda. Därvid bör man närma sig funktionshinder-

Behövs det en norsk tvångslag i Sverige?
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området på dess egna villkor, skriver man, men man 
bör undersöka om lagstiftningen om skyddsåtgärder 
inom de båda områden kan samordnas.

Den norska lagen
I Norge har man ett särskilt kapitel i Socialtjenes-
teloven som dels innehåller bestämmelser om hur 
man ska förebygga och begränsa bruket av tvång och 
makt, dels reglerar när man får använda tvång mot 
utvecklingsstörda i deras boende – även om de bor 
självständigt. Den trädde i kraft 1999 och revidera-
des 2004. 

Där sägs att tvång och makt endast får användas då 
det är fackligt och etiskt försvarbart. Nedvärderande 
och kränkande straff och behandlingsmetoder är 
inte tillåtna. I vissa i lagen preciserade syften får man 
använda tvång. Tvångsåtgärder ska godkännas av nå-
gon överordnad, de ska dokumenteras och anmälas 
omgående till länsstyrelsen, den gode mannen och 
närstående. Anmälan ska innehålla en rad uppgifter 
om art av tvång, tidsramar, uppföljning m.m. Ingrep-
pet kan överklagas i domstol. 

Utvecklingen har vänt
Lagen fick avsedd effekt – man fick en insyn i omsor-
gerna som man inte hade tidigare och tvånget mins-
kade de första åren. Men den utvecklingen har vänt. 
De sista åren har antalet tvångsåtgärder ökat år från 
år. 2006 gjordes det 898 anmälningar. 

Lagen tillämpas mycket olika i olika kommuner 
och många kommuner saknar kompetent personal. 
Följden är brister i de förebyggande insatserna. By-
råkratin kring anmälningarna har automatiserats. I 
endast en tredjedel av kommunerna fungerar lagen 
som det var tänkt. Länsstyrelserna menar att man 
måste införa sanktioner mot de kommuner som bry-
ter mot lagen. 

Stagnation och kris
Professorn i sociala omsorger, Johans Sandvin, Bodö, 
anser att livssituationen för utvecklingsstörda perso-
ner står och stampar idag. På flera områden har den 
gått tillbaka. Engagemanget har minskat. 

”Vi är uppenbart oförmögna att identifiera oss med 
den utvecklingsstörde personen som ett självständigt 
subjekt, med samma rätt till anständiga levnadsvill-
kor som vi”, säger Johans Sandvin.

Därtill kommer att kommunerna i Norge upple-
ver en prioriteringskris. Man minskar antalet tjäns-
ter och utbildar färre. Det är inte status längre att 
arbeta i en gruppbostad. Personal söker sig bort från 
omsorgerna till psykiatri och alkoholistvård.  

Läxan
Vad kan vi lära oss av Norge? Att lagtext inte kan 
ersätta utbildad och kompetent personal och att lag-
text – aldrig så preciserad – kan invagga oss i tron 
att tvång och övergrepp försvinner. Bra betald och 
kompetent personal med utvecklad känsla för hur 
personer med utvecklingsstörning upplever, tänker 
och uttrycker sig är avgörande för ett minskat tvång 
och ett ökat självbestämmande. Personalen måste 
uppmuntras, uppskattas och värderas för de mycket 
speciella insatser de ger. Endast de vet hur små mar-
ginalerna är till ett icke önskvärt eller regredierat be-
teende. Endast de kan förebygga behovet av tvång.

Men även i en optimal omsorg kan det vara nöd-
vändigt att få använda tvång, s.k. skyddåtgärd, i en 
nödsituation. Mycket talar för att det kräver ett for-
mellt stöd. Det är dock tveksamt om man kan förutse 
alla situationer på det sätt som man försöker göra i 
den lag som föreslås för personer med demens. Det 
viktiga är att lagtexten föreskriver en specifik kom-
petens hos personalen för att förebygga behovet av 
tvång och för att med stor restriktivitet få lov att an-
vända sig av det tvång som, vid en allvarlig situation, 
är försvarlig.

     KG
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Värdigt liv – bara inom äldreomsorgen?

I somras publicerades ett betänkande med förslag 
om ett värdigt liv i äldreomsorgen. I den föreslås 

tillägg i socialstjänstlagen att äldre människor ska, 
så långt som möjligt, kunna leva utifrån sin identi-
tet och personlighet. Dessutom att verksamheten 
ska inriktas på att den äldre får leva ett värdigt liv 
och känna välbefinnande. Till ett värdigt liv hör rätt 
till privatliv och kroppslig integritet, möjlighet att 
upprätthålla sitt självbestämmande och delaktighet 
i beslut och insatser. Den äldre och dennes anhöriga 
ska ges ett gott bemötade. Kommunen bör införa en 
värdighetsgaranti.

Man kan förvånas över att regeringen tillsätter 
kommittéer som utreder insatser för endast vissa 
grupper inom socialtjänsten, istället för att se och 
utreda de övergripande behoven, de som är gemen-
samma för alla som får samhällets stöd. Återigen för-
summar man personer med funktionshinder. Inte 
ens de som får insatser med stöd av socialtjänstlagen 
tas med, än mindre de med LSS-insatser. 
Värdigt liv i äldreomsorgen 2008:51
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O lle Nilson har skrivt en bok om Salberga 
sjukhus och dess föregångare Västman-
lands trängkår. Han har gått igenom do-

kument och intervjuat ett antal tidigare anställda. 
Boken ger en utomordentlig skildring av sjukhu-
set, patienterna, personalen och vården. Intra ger 
här, med författarens tillstånd, en ytterst kortfat-
tad sammanfattning.

Kasern från 1905
Salberga sinnesjukhus för sinnesslöa med asociali-
tet, senare benämnd Klinik I, bestod av en kasern 
från 1905 efter det man byggt till två flyglar på 
huvudbyggnaden. Flyglarna fick en lägre tak- och 
golvhöjd än huvudbyggnaden, vilket gav praktiska 
problem under alla åren. Kasernen är en identisk 
byggnad med den som blev Västra Marks sjukhus 
i Örebro. 

Huset hade tre våningsplan. Fram till 1950-talet 
utgjorde ett våningsplan en avdelning med upp 
till 100 patienter. 

Sovsalarna hade 15 – 18 sängar. Det var så trångt 
att man inte fick plats för några sängbord, än min-
dre med några andra möbler. Kläderna fick ej tas 
in i sovsalarna för att förhindra rymning. Salarna 
låstes på dagarna. Först på 1960-talet fick man 
varmvatten i tvättrummen.

Uniformerade underofficerare 
Då sjukhuset öppnades 1930 utgjorde de flesta 
skötarna underofficerare och befäl från trängkå-
ren. Några var kvar ända till 1960-talet. 

De flesta som anställdes därefter kom direkt 
från folkskolan. Efter värnplikten kom en del av 
dem tillbaka och fick gå olika  kurser. På 1950-ta-
let började man anställa kvinnor som vårdare. Då 
och på 1960-talet var det särskilt ont om utbildad 
personal. Vissa tider var halva antalet av tjänsterna 
besatta med oerfarna och outbildade vikarier.

Skötarna bar uniform. En särskild skräddare tog 
måtten. Slips och mössa fick inte tas av ens under 
sommaren. Uniformen gav respekt bland patien-
terna och status på fritiden. Då uniformstvånget 
togs bort på 1950-talet fick man istället skydds-
rockar, men man skulle fortfarande ha vit skjorta 
och slips.

Hierarkin skötarna emellan var markant som på 
alla sinnessjukhus. Uppsyningsman kom först, se-
dan i fallande ordning överskötare, förste skötare, 
ordinarie skötare, extraordinarie skötare och slut-
ligen vikarier och kökspersonal.

Mer fabrik än sjukhus
Vid Salberga förekom – liksom vid de andra sjuk-
husen för sinnesslöa/psykiskt efterblivna – en be-

Salberga

Salberga på 40-talet. De flesta skötarna hade tidigare varit anställda som militärer i 
samma kaserner. Salberga revs 1987. Bakgrundsbilden är tagen vid rivningen.

26
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tydande industriell tillverkning, utöver vävning, 
bokbideri, skomakeri m.m.. Man uppger att hela 
sjukhuset fick en karaktär mera av fabrik än sjuk-
hus. Skötarna blev verkmästare och förmän och 
det infördes särskilda regler för den ekonomiska 
ersättningen till patienterna. Dessa pengar gjorde 
det möjligt att utveckla fritidsaktiviteter och resor 
för patienterna.

Efter kriget var det ont om arbetskraft. Många 
patienter placerades i familjehem, främst hos 
bönder. Rekordet var nog 1948 då 137 var ut-
ackorderade. Skötare besökte familjehemmet i 
regel flera gånger i månaden och en gång i måna-
den skulle en läkare följa med. 

Dessutom gick dagliga transporter med 68 pa-
tienter till olika bönder i trakten.

Viss undervisning
Efter kriget började man allt oftare anordna resor 
för patienterna, även utomlands som till Åland 
och Norge. På 1960-talet började man även med 
“dansresor” för utvalda patienter till Västra Mark 
och därifrån till Salberga.

1947 införde sjukhuspastorn viss undervisning. 
Hur länge det pågick är oklart, men 1955 nämns 
undervisning som en av aktiviteterna i årsrappor-
ten. På 1960-talet blev det mera allmänt.

Monotoni, tristess och trängsel
Ett genomgående intryck från Salberga, särskilt 
från äldre tider, var monotoni och tristess, inra-

mat av trängsel, bråk och skrän, berättar tidigare 
skötare. Hot och trakasserier hörde till det nor-
mala, liksom en nästan hopplös uppgivenhet. Ing-
enstans kunde patienterna känna avskildhet, inte 
ens på toaletten. Det enda privata var ett låst fack 
i ett gemensamt skåp. Och avståndet till skötarna 
var från början stort: Patienterna nämndes med 
nummer och efternamn. Först på senare tid blev 
det brukligt att använda förnamnet. 

Många var även övergivna av sina anhöriga. Ef-
ter 10–20 år utan ett livstecken från utomstående 
kunde plötsligt en besökare dyka upp och fråga 
efter en viss patient. “Han lär ska bo här”.

Rymningförsök hörde till vardagen, vilket tving-
ade skötarna att ständigt räkna sina patienter. Be-
sticken räknades in efter varje måltid och ingen 
fick lämna matsalen förrän antalet stämde. Vid 
rymning gick larmet och alla verkstäder stängdes. 
Skötarna fick ge sig ut för att till fots, på trampcy-
kel eller per bil leta runt sjukhuset och i Sala med 
omnejd, berättar Kurt Berglund. Vid återkomsten 
lades rymlingarna i bälte. Tidvis var åtta dagar den 
minsta tiden. Dessutom klippte man av håret på 
dem.

Disciplinstraff
Straff användes under alla år för att upprätthålla 
disciplinen, men de ändrade karaktär. Under de 
första två decennierna förekom t. ex. örfilar vid 
olydnad eller ringa förseelser. Värst var nog säng-
liggning, som betecknades som en behandling. 

Salberga Författaren Lars Gustafsson skrev i Svenska Dagbladet 1981-09-
18 under rubriken Det ondas ansikte med anledning av övergrep-
pen på Salberga specialsjukhus: 
”... Otroliga interiörer framkommer hela tiden från detta lilla väst-
manländska Dachau eller Belsen, vars egenart består, inte i en 
politiskt totalitär kontroll, utan i en institutionell, och vars interner 
har blivit offer för den totalitära maktens hela tyngd, inte därför att 
samhället utanför dem är totalitärt, utan därför att de själva inte 
kan tala och inget värde har för produktionen. Deras föräldrar våga-
de heller ingenting göra, av rädsla för repressalier mot barnen. ”

27
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Salbergs forts.

Likaså långbad i upp till 23 timmar i sträck.
I årsrapporten för 1956 står det om hur patien-

ter har lagts i bälte i  veckor för att förhindra en 
befarad rymning. Andra tvångmedel var isolering 
i enrum, skyddskläder, handskar och skor som 
kunde låsas fast, spänntäcken och bälten av olika 
slag för att hålla patienten kvar i sängen.

Värst var nog “skyddsbälten” i sängen, som or-
dinerades av läkare om en patient gjort ett riktigt 
“övertramp”, berättar Erik Ljunggren. Överläkare 
M. Salzman ordinerade gärna att patienten skulle 
läggas i skyddsbälte. Det betydde inte alltid att pa-
tienten måste ligga fjättrad tiden ut. Ofta släppte 
personalen upp honom så snart Salzman gått iväg. 
Särskilt hemskt var det när en elva års pojke beor-
drades i bälte när han sparkat läkaren på benet, 
säger Ljunggren.

Grov misshandel
Tonen på avdelningen brukade vara frimodig. ”Vi 
retades och skämtade”, berättar Bertil Hammar-
bäck. ”Den helt övervägande delen av skötarna 
försökte vara hyggliga och snälla. Men visst fanns 
det enstaka hårdingar, som inte drog sig för att 
jävlas med de sjuka.” 

Hälften av skötarna borde aldrig varit där, me-
nar Erik Ljunggren. Det förekom grov misshan-
del, vilket brukade bortförklaras med att patien-
ten ramlat och slagit sig. Skrev man in skadorna 
i journalen förebråddes man av läkarna. Sedan 
psykofarmaka infördes på 1950-talet slapp man 
att använda olika tvångsmedel.

Striderna på 1970-talet beskrivs liksom övergrep-
pen och kritken i Dagens Nyheter som ledde fram 
till den befriande nerläggningen. Det finns skäl 
att vara tacksam mot författaren Olle Nilson, som 
lyckats fånga in fyra tidigare anställda som minns 
och som vill vittna. Han har lyckats smälta samman 
alla fakta till en livfull och skrämmande berättelse, 
som redan idag ter sig overklig. Vad ska inte folk 
tänka om hundra år? 

I takt med att kunskaperna förbättrades och humanis-
men inom samhällets stöd till utsatta grupper ökade 
har tvånget och övervåldet minskat. Välfärdssamhäl-
lets framväxt innebar att medborgarrätten så små-
ningom också kom att omfatta dem med utvecklings-
störning.

Ä ndå dras vi med denna, ofta förskräckande, 
historia där makten användes för att disci-
plinera och förnedra människor. För att inte 

någonsin hamna där igen är det viktigt att försöka 
förstå varför våld och tvång var så vanligt förr. Hur 
kunde man som personal medverka till inlåsningar 
och grymma straff? Vilka var strukturerna och vilka 
var drivkrafterna? 

Det följande är ett försök till analys av tiden fram 
till 1950-1960-talen. Därefter följde en brytningstid. 
Men ännu idag råder oenighet hos personalen om 
behovet av tvång och det saknas etiska normer.  

Psykologin kring goda och onda handlingar är 
komplicerad och det finns en tendens att intellektu-
alisera och relativisera orsakerna till övergrepp. Che-
fer och vårdare har hållts  utanför ansvar, trots att det 
uppenbart var ett val man gjorde, ett val som några 
hade en större beredskap för, andra en mindre.
 
”Den speciella arten”
Grundläggande för personalens hållning fram till 
1950-talet var att läkare och andra akademiskt utbil-
dade ansåg att personer med sinnesslöhet var en spe-
ciell sorts människor. De förstod inte verkligheten 
som vi och de hade andra behov än våra. De påstods 
inte ens känna smärta och de trivdes bäst med var-
andra och på anstalter. Biologiskt sett ansågs de vara 
subhumana människor, en uppfattning som kom 
att styra såväl personalens som allmänhetens inställ-
ning. De föraktades som svaga och sågs som mindre 
värda och som ett hinder för samhällets utveckling.

Vården
Experterna engagerade sig inte för den dagliga vår-
den. De angav ramen och de ansvarade för formen, 
men innehållet fick personalen själva utforma. För-
utsättningen var stora grupper och ringa personal. 
Därtill kom den totala sysslolösheten och maktlöshe-
ten hos de vårdade. De hade ingen att vända sig till. 
Ingen som förde deras talan.

Dessa förutsättningar tvingade fram rutiner som 
ofta ledde till tvång och övergrepp. Disciplinering 
och uppfostran blev både mål och metod. 

Personalen utvecklade en kollektiv identitet och 

Våldets dynamik

Särskilt hemskt var det 
när en elva års pojke 
beordrades i bälte när han 
sparkat läkaren på benet”

Olle Nilson. Tämligen snäll och foglig. Om vård och makt 
på Salberga sjukhus. 1930 -1997. 240 sid. 200 kr inkl 
moms + frakt. Kan beställas från författaren: 
tel 0224- 91110, e-post: olle.nilson@telia.com   
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Våldets dynamik
skapade ett vi-och-dom-förhållande: Vi upphöjda, 
som vet och kan, och dom de annorlunda. Förmågan 
att kunna upprätthålla disciplin genom respekt blev 
den viktigaste egenskapen hos duktig personal. 

På de stora anstalterna – och särskilt på sinnessjuk-
husen för sinnesslöa – rådde en tung byråkrati med 
flera nivåer av beslutsfattare. Varje nivå tänjde på 
gränserna för sitt revir och ansvaret försköts uppåt 
till dem som höll sig utanför den dagliga vården. I 
en sådan hierarki utplånas  egenansvaret. 

Personalen 
Fram till 1960-talen hade – bortsett från skötarna på 
sinnessjukhusen – bara ett fåtal utbildning. Arbetet 
hörde till de lägst betalda och allmänheten ansåg 
att personalens jobb var lika märkligt och avvikande 
som de vårdade. Som anställd var man återhållsam 
med att berätta för utomstående om sitt yrke. Det 
väckte beundran hos ett fåtal, men avståndstagande 
hos många. Denna sociala isolering kompenserades 
genom ökad sammanhållning i kollektivet; där kän-
de man sig stark och suverän och där talade man 
gärna om att man offrade sig för det goda. 

Personalens övertygelse att de gjorde en god gär-
ning i samhällets tjänst rättfärdigade våld och över-
grepp. De var nödvändiga för att nå de överordnade 
målen och för den vårdades eget bästa. På så sätt 
vändes det onda till sin motsats. 

Nyanställda tvingades inordna sig i gruppen, de 
blev medlöpare. Visst fanns det de, både inom och 
utom gruppen, som såg och förstod, personal som 
kände medlidande och som hade insikten att det 
kunde ha varit jag eller mitt barn. Men sällan orkade 
de ingripa. Ibland slog de sig samman med andra 
med samma värderingar och krävde förändringar. 
Men det upplevdes som ett angrepp och de stämpla-
des som okunniga och naiva. Snart återtog de starka 
makten – de som var övertygade om nödvändigheten 
av att disciplin och uppfostran berättigade våldet. De 
som avslöjade övergrepp för det offentliga var oftast 
tillfällig personal eller någon utomstående. Sällan 
någon anhörig. 

Miljön 
Anstalter skulle drivas med lägsta möjliga kostnad. 
Det innebar så lite personal som möjligt och så kol-
lektivt som möjligt. Alla vårdade hade samma kläder, 
samma frisyr och ansågs ha samma behov. Det utplå-
nade den sinnesslöa personen som individ och det 
ökade personalens vi-och-dom-känsla. Värst var det 
på stora avdelningar för män och med enbart man-

lig personal. Men även på 
vårdhemmens mindre av-
delningar kunde avståndet 
mellan vårdare och de vår-
dade vara stor. Varje anstalt, 
varje avdelning, hade sina 
egna regler, sin atmosfär 
och sin kultur. De utgjorde 
ett samhällets moraliska va-
kuum, ett undantag.

Även formellt var de ett 
isolat. Inte förrän 1955 fick 
de en ansvarig huvudman. 
Följden blev att de flesta 
vårdanstalterna var enskilt 
ägda, små och fattiga, utan 
några andra regler än de för 
att få statsbidrag. De var var-
ken sjukvård eller socialvård 
– de saknade helt enkelt 
identitet.

Godhet och ondska 
Det finns ingen anledning 
att tro att personer med av-
vikande läggning skulle äg-
nat sig åt vården av sinnes-
slöa personer mer än andra. 
Snarare i så fall tvärtom per-
soner med en ökad förmåga 
till medkänsla. 

Idag vet vi att särskilda 
yttre förhållanden kombi-
nerade med en isolerad kul-
tur, en övertygelse, en tro, 

Karl Grunewald har 
skrivit omsorgernas 
historia! På ca 500 
sidor, med många 
illustrationer, skild-
rar han hur lev-
nadsbetingelserna 
för personer med 
utvecklingsstörning 
har förändrats från 
mitten av 1800-
talet fram till nu. 
Boken ”Från idiot 
till medborgare. De 
utvecklingsstördas 
historia” kommer ut 
i februari 2009 på 
Gothia förlag (www.
gothiaforlag.se). 
Den här artikeln är 
hämtad från den 
boken.

kan framkalla ett beteende som är främmande för 
de flesta av oss. Vi vet även att godhet, precis som 
ondska, finns som potentialer hos alla människor. 
De formas i relationerna med dem man som barn 
är beroende av, men valet av goda eller onda hand-
lingar är den enskildes. Det bygger på förmåga till in-
levelse som man kan skärma av eller utveckla genom 
att öppna sina sinnen. Man kan söka finna förståelse 
av motiven till handlingar hos dem som man har an-
svar för genom öppna samtal och reflexioner. Men 
all förståelse börjar inifrån – ”den undre och inre 
vägen”, som Gunnar Ekelöf formulerade det. 
     K G



30                                  INTRA 4 • 0831                                  INTRA 4 • 08

Tankar om min dotter 

och framtiden

I bland behövs det något som knuffar ut ens osorterade tankar i ljuset så att man 

kan granska dem. Artiklarna i Intra om döden (Intra 1/2008) fick mig att för första 

gången försöka formulera tankar och känslor som jag snuddat vid, men sällan 

tänkt eller känt färdigt. Min fru och jag börjar ju kunna ana den bortre parentesen nu 

och det börjar bli dags för förberedelser. Vi har ju inte bara oss själva att tänka på.

Med förberedelser menar jag då inte i första hand att ordna upp de praktiska och ma-

teriella förutsättningarna. För Evas del bör de materiella förutsättningarna vara hyggligt 

tillgodosedda. Hon är inte helt i händerna på det samhälle som ter sig betydligt kallare 

idag än vad det gjorde för ett antal år sedan. Vad som behövs är att föreslå en god 

man, som hon och vi har förtroende för. 

Det är inte så att jag och min fru har undvikit alla diskussioner om döden. Den har varit 

så nära oss vid olika tillfällen. Våra föräldrar är borta, bröder har dött i förtid och vi har 

själva varit nära. Som 25-åring, nygift och med en nyfödd dotter kände jag döden flåsa 

i nacken när jag akut fick ett allvarligt blödande magsår. Det var före Losec! Vid min 

frus boreliainfektion och efterföljande adenomoperation i hjärnan för några år sedan 

var jag rädd.

Själva döden, försvinnandet, har aldrig skrämt mig. Väl där finns inga minnen kvar, men 

det är vägen dit. Själviskt har vi båda sagt: jag vill dö först. Och det är där de besvär-

liga tankarna kommer in. Vem det än blir kommer sorgen att slå hårt på den som blir 

kvar, men det delar vi med alla andra. Hur vi klarar det vet vi inte och kan knappast 

förbereda oss. Och vi har också Evas sorg att hantera.

Det har funnits flera tillfällen då vi har oroat oss för hur Evas möten med döden skulle 

avlöpa. Hur skulle vi hantera det och hur skulle hon reagera? Första gången var 1965 

när hennes mormor dog hastigt; hon var då åtta år. Jag minns inte nu hur vi försökte 

förklara och hur hon reagerade, men hon var med på begravningen. Nästa gång var 

1971 när hennes farfar segnade ner på gatan i en stroke. Hon hade ett mycket nära 

förhållande till farmor och farfar, eftersom de hade tagit hand om henne en hel del. 

Hon reagerade med ilska över att farfar var borta, men hon vande sig ganska snabbt 

och nöjde sig med våra försök att trösta. Den begravningen minns jag tydligt. Jag satt 

intill min mor med Eva vid min andra sida. Vi satt på första bänk. Mor klädd i ett svart 

flor för ansiktet, som seden var för henne. Tårarna syntes inte så tydligt, men när 

gråten bröt igenom reste sig Eva resolut och trängde undan mig och satte sig bredvid 

mor. Kramade om henne och sa tröstande: ”Farmor, farmor, du har ju mig”. 

Min mors död på 1980-talet föregicks av en lång tids sjukdom. Evas sorg var tydlig 

och hon frågade direkt: ”Varför, varför?” Våra förklaringar om att farmor var gammal 

och ju hade varit väldigt sjuk accepterade hon nog inte fullt ut, men sorgen klingade 

av ganska fort. 

Mänga äldre föräldrar till barn med funktionshinder funderar mycket över vad som ska 
hända i framtiden. Oron kan blandas med förhoppningar om att ens barn ska ha det 
bra, också när man själv inte finns där. Det här är ett brev som vi tror att många anhö-
riga kan känna igen sig i. Sven Ottosson (fingerat namn) är i 80-årsåldern och har en 
dotter, Eva, med utvecklingsstörning som är i 50-årsålden. Så här skriver han:

30
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Hennes reaktion inför hennes morfars död var återigen en annan. Morfar, som 

ju var änkling, bodde först ensam i en lägenhet och sedan på ett ålderdomshem 

innan han insjuknade. Under tiden före sjukdomen hade vi ett avtal med honom 

att ringa vid 19-tiden varje dag. Eva tog alltid samtalet och vi lyssnade förvånade 

till de sammanhängande diskussioner de hade med varandra. Eva kan oftast 

berätta om vad hon varit med om, men kan ha ett något ”hackigt” tal. Vid direkta 

frågor kan det haka upp sig helt och de som inte känner henne tror att hon inte vet. 

I telefon flyter talet på ett helt annat sätt. När morfar dog var hennes omdelbara 

reaktion, in-nan tårarna kom,: ”Fan också, varför skulle han göra det. Nu kan jag 

ju inte prata med honom längre”.
Hon har också fått uppleva dödsfall bland sina vänner i gruppbostaden Och jag 

menar vänner. Flera har känt varandra sedan skoltiden och trivts bra med varandra. 

Två av dem har mist båda sina föräldrar och jag har förstått att hon tröstat på sitt 

vanliga sätt. Jag tror också att personalen, som hittills varit stabil och erfaren, har 

hanterat det på ett bra sätt.
Kan man få ett mönster av det här? Eva saknar tidsbegrepp. Förfluten tid är i stort 

sett lika med i går, men hon har ett fantastiskt långtidsminne. Minnena av mor- och 

farföräldrarna är tydliga och hon minns dem i situationer när de var med och vad de 

gjorde. Och hon accepterar att de inte finns. Rätt eller fel, men vi har inte försökt 

att problematisera döden för henne.Kan man dra några som helst slutsatser av detta om hur hon kommer att reagera 

den dag någon av oss går bort? Det gör så ont att tänka på det. Den av oss som 

blir lämnad kvar har att ta hand om sin egen sorg och dessutom hennes, den 

kommer att få det svårt. 
Vad betyder den strategi vi haft för att göra Eva så självständig som möjligt? 

Frigörelseprocessen när hon i slutet på 1970-talet flyttade ut till sitt första in-

ackorderingsboende gick, efter ett första misslyckande, förvånansvärt bra. Om-

sorgsfolkets försök att placera henne i en daglig verksamhet som hon inte gillade 

lyckades vi avstyrka. 
När jag skriver detta ringer Eva. Det inprogrammerade kortnumret är en välsignel-

se. ”Hej – du pappa – vet du vem jag träffade idag när jag var och handlade?” 
1990 flyttade hon in en nybyggd gruppbostad med fem lägenheter. Hon var med 

och planerade lägenheten från grunden. Det var en spännande upplevelse.
Vi har försökt ge Eva möjlighet att forma sitt dagliga liv utan våra pekpinnar och vi 

har försökt underlätta för henne den dag vi inte längre finns. Men den känslomäs-

siga bindningen och beroendet kommer vi inte ifrån. Och det är den som innehåller 

den stora sorgen, den ångestfyllda sorgen. Någonstans har vi ändå en tro att Eva 

kommer att klara saknaden på sitt eget sätt. Hon är inte ensam och hon har gjort 

det så många gånger förut – på sitt sätt.

Foto: Adam Korpskog. 31
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E n 22-årig man (O P) i Luleå med utvecklings-
störning och autism önskade få sin lägenhet 

anpassad eftersom han hade betydande beteende-
störningar. Av inlämnade läkarintyg framgick bl.a. 
att han var mycket ljudkänslig och att lägenheten 
skulle behöva isoleras från ljud utifrån. 

Han hade tidigare fått en ansökan om ansökan 
om ”särskilt anpassat boende” enligt LSS avslagen. 
Istället hade kommunen anvisat honom en plats i 
ett gruppboende, men efter besök där tackade han 
nej med hänvisning till att både han och persona-
len på gruppboendet ansåg boendet olämpligt för 
honom.  

I december 2003 flyttade O P in i en trerumslä-
genhet på Porsön i Luleå, Lägenheten hade i slutet 
av september 2003 anvisats honom av det kommu-
nala bostadsbolaget Lulebo. Där har han personlig 
assistans av två personer dygnet runt. Hans aggres-
sionsutbrott, som kan orsakas av t.ex. störande ljud, 
har vid flera tillfällen orsakat skador i lägenheten. 
Reparationerna har han hittills bekostat själv. 

Sommaren 2005 ansökte O P om bostadsanpass-
ningsbidrag för byte av wc-stol, förstärkning vid 
tvättställ och ljudisolering av tak. Kommunen avslog 
eftersom man ansåg att fastighetsägaren inte hade 
godkänt ansökan. 

O P ansökte i december 2005 hos socialnämnden 
på nytt om insats enligt 9 § 9 LSS och det är denna 
ansökan som nu vandrat upp till Regeringsrätten. I 
ansökan hade man preciserat vilka individuellt ut-
formade anpassningsåtgärder i O P:s lägenhet som 
behövdes. 

Frågan var om dessa anpassningsåtgärder kan ges 
med stöd av LSS. 

Så här skriver Regeringsrätten:
Av ordalydelsen av 9 § 9 LSS och förarbetsuttalanden 
får anses framgå att innebörden av den insats som av-
ses med begreppet “annan särskilt anpassad bostad” är 
att från kommunen erhålla en bostad som är lämplig för 
ändamålet. 

  Den som redan har en bostad och vill få denna anpassad 
på visst sätt är i stället hänvisad till att söka bidrag till 
detta med stöd av lagen om bostadsanpassningsbidrag. 
O P:s yrkande gäller således inte en sådan insats som 
avses i 9 § 9 LSS. Att han har erhållit lägenheten efter 
anvisning från det kommunala bostadsbolaget medför 
ingen annan bedömning. 
  Regeringsrätten erinrar samtidigt om att det enligt 15 
§ LSS åvilar kommunen att verka för att personer som 
avses i 1 § får sina behov tillgodosedda. Vidare följer av 
5 kap. 7 § socialtjänstlagen att socialnämnden ska med-
verka till att en funktionshindrad person får bo på ett sätt 
som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt 
stöd. Oavsett att den specifika insats som O P ansökt 
om inte ryms inom begreppet annan särskilt anpassad 
bostad i 9 § 9 LSS åvilar det därför socialnämnden att 
erbjuda andra lösningar som kan tillgodose hans behov.
Regeringsrätten 080923, mål nr 3104-07. 

  Får bo i annan kommun 
  för att gå i särskola

E n flicka som är 14 år går i särskolan i en an-
nan kommun än hennes hemkommun. Hon 

ansökte om LSS-boende där. Men socialnämnden 
menade att hon var tillförsäkrad goda levnadsvillkor 
genom de insatser som hon fick i hemkommunen. 
Både länsrätten och kammarrätten beviljade däre-
mot hennes ansökan. Kammarrätten gjorde följande 
bedömning:
  Av 6 kap. 6 a § skollagen jämförd med 6 kap. 3 § samma 
lag följer att rätten för en kommun att, efter önskemål 
av vårdnadshavare, i sin särskola ta emot en elev från 
en annan kommun även omfattar grundsärskolan. M S 
har efter önskemål från sina vårdnadshavare antagits vid 
grundsärskolan på Solbergahemmets Läkepedagogiska 
Institut i Järna. Då M S endast har utnyttjat sin rätt att 
välja särskola i annan kommun än hemortskommunen 
ska, i linje med vad som uttalats i ovan angivet rättsfall, 
prövningen av hennes rätt till insats i form av boende 
med särskild service enligt 9 § 8 LSS ske uteslutande 
utifrån hennes behov av sådan insats för att hon ska 
kunna fullfölja denna skolgång och således utan hänsyn 
till om hemkommunen i det aktuella hänseendet kan er-
bjuda insatser som ger goda levnadsvillkor. Inte heller ak-
tualiseras det av vård- och omsorgsnämnden åberopade 
föräldraansvaret i denna situation. 
  Enligt kammarrättens mening visar utredningen i målet 
att M S:s omvårdnadsbehov är sådant att hon under sin 
utbildning utanför hemkommunen endast kan klara ett 
eget boende om hon erhåller insats enligt 9 § 8 LSS i 
form av boende med särskild service för barn eller ung-
domar. Hon är därmed, som länsrätten funnit, berättigad 
till den sökta insatsen.
Kammarrätten i Göteborg 2008-04-08.

  Fick inte assistans 
   i föräldrahemmet

E n man (O S) som är 24 år och bor växelvis i 
en gruppbostad två veckor och sedan i föräld-

rahemmet två veckor. Han önskar få personlig as-
sistans under tiden i föräldrahemmet.
  Kammarrätten avslog och anförde: 
  Den i målet begärda insatsen i form av personlig assis-
tans avser att tillgodose den funktionshindrades grund-
läggande behov av omvårdnad och tillsyn. Genom den 
redan beviljade insatsen i form av gruppboende, får O S:s 
behov av omvårdnad och stöd anses ha tillgodosetts. På 
grund härav och då utredningen inte ger stöd för att per-
manent vistelse i gruppbostaden inte skulle tillförsäkra 
O S goda levnadsvillkor finner kammarrätten i likhet med 
underinstanserna att O S inte har rätt till personlig assis-
tans enligt LSS. Hans överklagande ska därför avslås.
Kammarrätten Göteborg 2008-05-19.

Bostadsanpassning 
    ingår inte i LSS

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

Böckerna: 

E n riktigt spännande deck-
are, det verkar aldrig bli fel. 
Det är fantastiskt hur många 

som fascineras av både böckernas 
och filmernas otaliga deckarhjältar. 
Vi tycks aldrig få nog av mysterier, 
poliser och ond bråd död!

Även som lättläst finns flera ex-
empel på bra deckare, och under 
hösten har jag läst några av dem i 
min bokcirkel. Det har varit härlig 
läsning, passande för regniga och 
mörka eftermiddagar! 

Svindel och svek
Helena Siganders bok ”Svindel och 
svek” handlar om Ulla och Rolf, som 
varit gifta i många år. Efter en svår 
sjukdomstid har Ulla tillfrisknat och 
kommit hem, men det verkar inte 
som om hennes man är riktigt nöjd 
med det. Han har blivit kär i Ullas 
läkare, som är yngre och vackrare, 
och tillsammans smider de skumma 
planer för att bli av med Ulla. Utan 
att hon vet om det får hon varje 
dag stark medicin i sitt kaffe, som 
gör henne yr och konstig i huvudet. 
Håller hon på att tappa kontrollen 
över vad hon gör, eller är det bara 
inbillning?

När så Rolf hyr ett sommarhus på 
en nästan öde ö börjar många un-
derliga saker hända. Till slut vet vi 
inte längre vem som tröttnat på vem 
i historien...

”Svindel och svek” är en lite kne-
pig berättelse som blev uppskattad 
i min läsgrupp. Den är inte alltför 
komplicerad, ändå spännande och 
finurlig. Det enda problemet vi 
hade var att den är ganska lång, så 
det tog några veckor att komma ige-
nom den. Det blev därför lite svårt 
att hålla tråden mellan lässtunder-
na, det krävs trots allt rätt gott min-
ne för att hänga med i en deckare, 
även om den är lättläst.

Döden på isen
Just därför tycker jag att LL- förla-
gets serie En Lätt Pocket fungerar så 
bra för högläsning. Det är en sam-

ling korta spänningsromaner och 
noveller som går ganska fort att läsa. 
Det blir givetvis lättare att få grepp 
om sammanhanget när man får 
höra hela berättelsen på en gång, 
även för den som läser själv blir det 
korta deckarformatet enklare.

Jag har läst två av böckerna ur se-
rien, och favoriten i min läsgrupp 
blev ”Döden på isen” av Peter Gissy. 
Det är en enkelt uppbyggd historia 
som behandlar mysteriet kring vad 
man tror är ett dubbelsjälvmord. 
Två bröder har samtidigt gått ner 
sig i en vak, den ene har skjutsat 
den andre, som är rullstolsburen. 
Spåren leder fram till vaken, men 
inga därifrån. Ändå finner man 
bara en av kropparna, fastbunden i 
rullstolen. Är det mord, självmord, 
eller vad? 

Det blev ett bestyr för oss att reda 
ut det där med spåren, det var kni-
vigt och fick oss verkligen att tänka 
till ordentligt!

Fördelen med den här lilla decka-
ren är att den koncentrerar sig helt 
på ett enda problem, utan förvil-
lande sidospår. Det gör att de flesta 
kan förstå och ta till sig den.

Fotografens död
Lite knepigare är Henning Man-
kells ”Fotografens död”, som är an-
passad till lättläst av Johan Werk-
mäster. Det är en mer komplicerad 
historia, inte förvånande förstås 
eftersom det är en bearbetad text, 
inte från början tänkt som en lätt-
läst bok.

Kurt Wallander och hans kolle-
gor från Ystadspolisen jagar, i vanlig 
ordning, en mördare, denna gång 
är det en fotograf med många hem-
ligheter som fått sätta livet till.

Vad betyder det till exempel att 
fotografen har haft som hobby att 
vanställa bilder av kända ansikten, 
däribland Wallanders? Och vem 
är den okända kvinna som så ofta 
besöker fotografens handikappade 
dotter? 

Det är många turer och förveck-
lingar som hinns med på de knap-
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BOKTIPS

Ond bråd  
     död

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

Fotografens död. Av 
Henning Mankell. 
Bearbetning av 
Johan Werkmäster. 
1997. 80 sidor. 
Pris 35 kr.

Svindel och svek. 
Av Helena Sigander. 
2006. 144 sidor. 
Pris: 60 kr.

pa 80 halvsidorna, så det gäller att 
hålla fokus i läsningen och inte 
tappa bort sig.

För min läsgrupp var den kanske 
lite för svår, men de gillade den 
faktiskt ändå. För egen del tycker 
jag att Johan Werkmäster har lyck-
ats riktigt bra med att koncentrera 
berättelsen utan att alltför 
mycket av spänningen går 
förlorad. Det är en nog så 
svår konst.

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

Döden på isen. Av 
Peter Gissy. 2002. 
54 sidor. Pris 35 kr.

Tre domar
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Ålen är jätteliten

En gång en sommar för längesen 
jag satt och fiskade ål
och rätt som det va så plaska det till
i kanten vid min båt

Rfr : Ålen är jätteliten
Ålen är jätteliten
Ålen...Ålen

Jag tappade mössan 
som i vattnet flöt
Sen tappa jag hakan för 
på kroken hängde nåt kort

Rfr: ...

Det rörde sig i vassen, 
Jungfru Josefin
Papiljotter i håret
och grann och slank och fin

Rfr: ...

Där stod jag häpen
med förvånad blick
med den lilla ålen,
och Jungfru Josefin som jag fick

Rfr: ...
Rickard Svanberg

K ulturfabriken i Ljungby ligger i gymnasieskolans 
gamla lokaler.
  – Kommunen lät oss ta över de här lokalerna, 

berättar Bengan Göransson. Vi har jobbat hårt för att 
få i ordning allt. I maj i år flyttade vi in. 
  Man har egen scen och en avancerad inspelningsstu-
dio. Man har ljusa fina lokaler för konstnärligt skapan-
de, och en rad aktiviteter som pågår. Allt verkar gå på 
lite lösa boliner än så länge, de 16 personer som har 
sin dagliga verksamhet på Kulturfarbriken sysslar med 
lite av varje. Där finns en verksamhet som gör hurtsar, 
där finns VIC (Vi I Centrum), en verksamhet för perso-
ner som har Asperger syndrom, där finns Papp-media 
som sysslar med etikettering och kuvertering. Varje 
fredag hjälper man också tidningen Smålänningen att 
ställa samman en nyhetssida med lättläst text.

Rickard Svanberg och Tony Awertoft har hängt ihop sen 90-talet. 
– Jag var lite nere då, säger Rickard. Tony frågade mig om jag ville byta snus med honom. Han snusade 
General och jag Röda Lacket. Jag skrev en sång om det.
Och på den vägen blev det. Rickard gjorde sånger och Tony hjälpte till med arrangemangen. Nu håller 
Rickard på med sin andra platta. Studion i Ljungbys  Kulturfabrik har alla inspelningsmöjligheter.

Anette Blomqvist, 48, har 
målat i hela sitt liv. I konst-
gruppen har hon varit med 
i fem år. Helst vill hon hålla 
på och måla hela tiden. 
Men ibland brukar hon 
spela piano tillsammans 
med Bengan Göransson. 
Hon har komponerat en 
egen vals i C-dur. Anette 
har målat ängeln på fram-
sidan och bakgrundsmål-
ningen på nästa sida.

Omslagets konstnär

 På Kulturfabriken finns en livaktig konstgrupp som 
stortrivs efter att ha flyttat från trista källarlokaler. Man 
har också försökt få igång ett IT-projekt där meningen 
har varit att alla skulle få en dator med en egen start-
sida och att personalen skulle få utbildning så man 
kunde hjälpa till. Det projektet ligger på is, i brist på 
pengar. Det hade inspelningsstudion också gjort om 
inte Bengan Göransson med flera hade bekostat stu-
dion ur egen ficka.
   – Vår plan är att få igång närradiosändningar härifrån 
också, säger Bengan.
  Man har ett stort rockband, ROCKOM, som övar i 
lokalerna. På de återkommande Ljungbydagarna i au-
gusti har man redan blivit ett uppskattat inslag. Där 
bjuder ROCKOM in en gästartist – årets gästartist var 
Kim Kärnfalk.
  Hemsida: www.kulturfabriken.se

Kulturfabriken i Ljungby
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Julen är på gång
I stian stod grisen och fes
I köket stod mor med sin ögonprotes
Gröten är kokad och korven är stoppad
och julen är på gång

På logen stod bonden på vakt
Drängen och pigan i höet givakt
Husbonden gormar och ute det stormar
och julen är på gång

På morgonen alla var vakna
På natten alla vi sakna
Det var bonden å grisen å pigan å drängen
och julen är på gång

I månskenet gnistrar snön
Isen har lagt sig på sjön
Allting är stilla, jag tar mig en prilla
och julen är på gång

Plötsligt står dom där på trappen
Bonden å grisen å katten
Julen är inne, i varje sinne
och julen är på gång, och julen är på gång
och julen är på gååååååååååååååång

      Rickard Svanberg

INTRA nr 1/09 kommer ut i mars.
Du som vill prenumerera på INTRA: 
Betala  280 kr på postgiro 636 55 62-5 

eller bankgiro 5308-1485. 
Glöm inte att skriva din fullständiga adress. 
Då får du fyra nummer av INTRA framöver. 

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

i

Susanne Törnros får handledning av 
Cristina Eriksson.

Omslagets konstnär

Hanna Rydén

 Jenny-Ann Hansson

Intras redaktion önskar alla läsare 
en riktigt God Jul. 

Ett tips: Ge en prenumeration 
på Intra som julklapp!

Yvonne Bengtsson har sin dagliga verksamhet på konstgruppen 
i Ljungby. Hon tycker det är kul att måla. Cristina Eriksson och 
Marie Svensson hjälper till med färger och förslag på motiv. De 
är alla överlyckliga över de nya ljusa lokalerna som de hjälpts åt 
att renovera.
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U nder sista delen av 1800-talet och hela 1900-talet har över 
100 000 personer levt hela eller en del av sitt liv på torftiga 

anstalter för utvecklingsstörda. Kompetensfonden i Stockholm har 
gjort en DVD-film som skildrar hur omsorgen om personer med 
utvecklingsstörning utvecklats från 1800-talets mitt till idag. Det är en 
spännande och välgjord film på 43 minuter som ger den nödvändiga 
bakgrunden till dagens stöd till personer med utvecklingsstörning. 
Perfekt att visa vid nästa personalsammankomst!

  Beställ på tel 08-647 87 90 eller fax: 08-97 11 04 
      eller e-post: intra@swipnet.se
      Porto är inkluderat i priset!

    

     En fin julklapp!

Från idiot till medborgare

PRIS: 120 kr.

E n grundlig och enkel in-
formation som i första 

hand riktar sig till politiker 
och andra förtroendevalda. 
Här finns information om 
hur handikappomsorgen 
är organiserad och om 
vilka lagar, regler och mål-
sättningar som styr. Här 
förklaras de grundläggande 
begreppen och här finns 
den historiska bakgrunden 
till dagens stödformer. 
16 sidor. 

 FörtroendevaLd

Pris per ex    40 kr 
10 ex            30 kr per ex 
30 ex        25 kr per ex

E n folder för den som är 
nyanställd. Här förkla-

ras de viktiga begreppen 
som jämlikhet, självbe-
stämmande och integritet. 
Här finns tips och tankar 
om hur det är att vara ny i 
arbetet, här finns en kort-
fattad historik och texter 
som bl a avhandlar över-
grepp och sekretess. 
12 sidor.  

Pris per ex   40 kr 
30 ex          30 kr per ex

aLLt om LSS!

H är finns alla viktiga 
lagtexter, LSS, Social-

tjänstlagen och Hälso- och 
Sjukvårdslagen. Allt som 
berör funktions hindrades 
lagstadgade rättigheter 
med kommentarer, förord-
ningar, domslut och råd 
och anvisningar. 
En nödvändig skrift för den 
som vill veta vad som gäl-
ler. 52 sidor.

Pris per ex    100 kr 
10 ex         80 kr per ex
30 ex         60 kr per ex 

väLkommen!

S kriften diskuterar 
rutiner och tillväga-

gångssätt vid övergrepp 
och missförhållanden inom 
handikappomsorg. Den tar 
upp rättssäkerhet, lagstift-
ning och en genomgång av 
de svåra frågorna runt ar-
bete med stöd och service. 
28 sidor.

Övergrepp 

Pris per ex  80 kr 
10 ex         70 kr per ex 
30 ex     60 kr per ex

Fyra bra skrifter från Intra:


