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Att skada sig själv
I september upptäcktes att en man med grav utvecklingsstörning i Malmö haft sina händer 

bakbundna på ryggen för att inte skada sig själv. Det framkom också att han levt så under 
de senaste 25 åren utan att vare sig personal, arbetsledare eller god man reagerat. Det gav 

upphov till många frågeställningar.
Förekommer detta på fler ställen?
Det vet vi inte. Vad vi vet är att personer med ett självdestruktivt och/eller utagerande beteende 
finns i alla kommuner,. Och att stödet till dessa personer skiftar väldigt mycket. Man kan därför 
inte utesluta att sådana här övergrepp förekommer på andra platser.
Varför skadar man sig själv?
Det finns flera olika orsaker till ett självskadande beteende. Grundläggande är att dessa personer 
har problem med att kommunicera med omgivningen, att förmedla vad man känner och önskar. 

Det är inte så svårt att förstå – om man t ex har svår tandvärk, förstoppning eller liknande och 
inte kan tala om att man har ont eller var man har ont, så kan det vara helt förödande för indivi-
den. Att slå sig själv kan då vara ett sätt att döva smärtan. 

Att skada sig själv kan också vara ett uttryck för att man dömts till en torftig och passiv tillvaro 
där man blir sittande sysslolös hela dagarna utan att någon bryr sig.

För den som förstår sin belägenhet kan det handla om bristande självkänsla och ilska som tar 
sig uttryck i självhat och självdestruktivitet. 

Självdestruktivitet kan också vara ett uttryck för att man har svårt att hantera starka känslor, för 
stora krav eller en alltför orolig omgivning.

Om självdestruktiviteten får fortgå utan att man gör något åt dess orsaker kan den upplevas som 
självstimulerande och blir ganska snabbt en del av personligheten. 

Det rör sig om de personer i samhället som är mest utsatta, som det är lättast att inte lyssna på 
och som ofta utsätts för medvetna eller omedvetna övergrepp. Detta ställer väldigt stora krav på 
omgivningen. På det stöd man får och den förståelse man möter.

Vad kan man göra? 
Det finns bra arbetssätt och goda exempel som kan hjälpa oss i arbetet med självskadande indi-
vider. AKK - Alternativ och Kompletterande Kommunikation – är en bra metod för kommunika-
tion. Likaså har t ex arbetsterapeuten Agneta Johansson i Luleå utarbetat ett bra arbetssätt som 
bygger på tillit och långsiktighet.
Främst är det inom fem områden som stödet behöver förbättras:
1. Personalutbildningen. 
Idag är det en majoritet av de anställda i gruppbostäder för personer med utvecklingsstörning 
som inte ens har en ettårig grundutbildning. Det har blivit ett genomgångsyrke med låg lön och 
låg status. Detta drabbar speciellt de personer som behöver ett kvalificerat och kunnigt stöd. Det 
behövs en eftergymnasial utbildning som är direkt inriktad på arbete med stöd till funktionshind-
rade. 
2. Arbetsledningen. 
Det behövs en närvarande arbetsledning som kan inspirera och vägleda personalen. Idag driver 
många gruppbostäder vind för våg. Felaktiga arbetssätt kan lätt uppstå utan att någon reagerar.
3. Vuxenhabiliteringen. 
Framför allt det medicinska stödet till vuxna personer med grav utvecklingsstörning är idag sorg-
ligt eftersatt. I vissa landsting finns det överhuvudtaget inte någon relation till vuxenhabilitering-
en och allmänläkarna saknar för det mesta de nödvändiga kunskaperna. Det behövs medicinsk, 
pedagogisk och psykologisk kompetens som står i direkt förbindelse med gruppbostäder och 
daglig verksamhet. 
4. Kunskapscenter. 
Ingen vill idag ta ansvar för att sprida bra idéer, bra kunskap, goda exempel över landet. Det be-
hövs ett nationellt kunskapscenter som kan föra vidare bra idéer. 
5. God Man. 
För personer med grav utvecklingsstörning är det livsviktigt att ha bra företrädare som kan slå 
larm om något inte är som det ska vara. Det är nu 6 år sedan en statlig utredning, Godmans-
utredningen, kom med bra förslag om hur vi ska reformera godmansskapet. Sedan dess har inget 
hänt. Nu måste regeringen ta tag i detta!
           Redaktionen
PS. Vi har samlat ett stort antal artiklar om självskada och aggressivitet 
på vår hemsida: www.intra.info.se 
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Dessutom

Vad leder den ökade kategoriseringen av människor till? 
undrar Magnus Tideman.
Vad kommer de nya hälsoidealen och den ökade 
individualiseringen betyda för personer med funktionshinder?
frågar Margareta Persson.
Karl Grunewald refererar Malena Sjöbergs intervjubok 
Bana väg som handlar om handikapprörelsens dilemma 
och handikappolitikens vägval.
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Sexuella övergrepp och människohandel
I en ny lägesbeskrivning konstateras att personer med intellektuell 
funktionsnedsättning utsätts för människohandel. Vi intervjuar Kajsa 
Wahlberg på Rikspolisstyrelsen

Kan man vara Sverigedemokrat och arbeta i omsorgen?
Marie-Louise Enderleit fick sparken efter att ha uttryckt invandrarfientliga 
åsikter på Facebook.

Maria Hasselmark ville inte att hennes 
gruppbostäder skulle tas över av något 
vårdbolag, så hon tog över dem själv.

Entreprenör

Att tolka, att påverka, att manipulera
Hur mycket av det vi kallar självbestämmande är egentligen bara ma-
nipulation? Hans Hallerfors skriver om svårigheten att tolka en annan 
människas vilja. Några boendestödjare i Stockholm funderar vidare.

Bra stöd till föräldrar med utvecklingsstörning
Karin Jöreskog berättar om ett intressant projekt i Uppsala län.

Datorstöd i Mörbylånga
Morgan Wixenius, som har en svår funktions-
nedsättning, kan nu kommunicera med hjälp 
av dator.

Vart är vi på väg?
Tre röster om framtidens utmaningar:

Inspektionsrapporter
Det finns många brister i dagens LSS-stöd. En del avslöjas i inspektions-
rapporter från länsstyrelserna och – numera – Socialstyrelsen.
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I en lägesrapport från Riks-
polisstyrelsen skriver man att 
det förekommit ”flera fall av 
koppleri där flickor och kvin-
nor med mentala funktionshin-
der utnyttjats sexuellt.” Kajsa 
Wahlberg, en av författarna 
till rapporten, berättar att det 
under 2009 varit fråga om sex 
fall som rubricerats som män-
niskohandel.
  

R ikspolisstyrelsen har reger-
ingens uppdrag att rappor-
tera människohandelns ut-

bredning och omfattning i Sverige. 
Främst rör det sig om kvinnor från 
till exempel Östeuropa, Thailand, 
Nigeria som utnyttjas sexuellt. Men 
det kan också röra sig om barn som 
utnyttjas för stölder eller tiggerier 
och som lever under slavliknande 
förhållanden. Nytt i årets lägesrap-
port är att man uppmärksammar 
att fler kvinnor med utvecklings-
störning utnyttjas på detta sätt.

Mest känt är det så kallade Mal-
möfallet där en 14-årig flicka med 
lindrig utvecklingsstörning som var 
på rymmen från ett fosterhem ut-
nyttjades av flera män. Åklagaren 

Kajsa Wahlberg, Rikspolisstyrelsen, har regeringens uppdrag att kartlägga männis-
kohandelns utbreding i Sverige. Hon har kunnat konstatera flerafall där kvinnor 
med intellektuella funktionshionder blivit föremål för sexuellt utnyttjande som liknar 
människohandel.

Människohandel 
  och utvecklingsstörning

ville ha några av männen dömda för människohan-
del men Malmö tingsrätt tyckte annorlunda. Man 
dömde endast fyra av dem. En fick ett års fängelse 
för grovt koppleri, en fick fängelse i två år för våldtäkt 
mot barn och en person dömdes till tre års fängelse 
för koppleri och dessutom utvisning. En ytterligare 
person dömdes för köp av sexuella tjänster. De övriga 
friades. Domen har överklagats.

Människohandeln kartlades
Kajsa Wahlberg har lång erfarenhet av sexualbrotts-
utredningar och har också arbetat på stockholmspo-
lisens utlänningsrotel. 

1998 började hon på Rikspolisstyrelsen för att kart-
lägga människohandeln. Då möttes hon av en glad 
röst som sa ”Välkommen, välkommen, men jag för-
står inte vad du ska göra här, för någon människo-

handel existerar inte i Sverige. Åk till Holland eller 
Tyskland, där har de stora problem.” 

– Men jag hann knappt börja innan vi stötte på flera 
fall. Och sedan dess har det bara växt. 

Lagstiftning
Den första människohandelsparagrafen kom 2002. 
Då handlade det enbart om gränsöverskridande 
människohandel för sexuella ändamål. Men 2004 
ändrades definitionen så att den kom att handla även 
om människohandel i andra syften, som när man 
tvingar någon till t ex organhandel, tiggeri och stöld. 
Den behövde nu inte heller vara gränsöverskridande. 
Då började man också se att det fanns andra utsatta 
grupper inne i landet. 

Man såg också att gärningsmännen arbetar medve-
tet – att man letar upp t ex flickor som har det svårt 

Sexuella övergrepp
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Omständigheter som enligt 
Kajsa Wahlberg kan tyda på att 

en person behöver hjälp

• Är sexuellt utagerande.  
• Har många sexpartners.
• Har en missbruks- och beroende-
   problematik där sex mot ersättning 
   kan vara ett sätt att finansiera sitt 
   missbruk.
• Har ett självskadebeteende.
• Är ofta ensam och känner sig övergiven. 
• Har stor tillgång till pengar trots en 
    knapp ekonomi.
• Har behov av att få sexuell bekräftelse.
• Visar tecken på posttraumatiskt 
    stressyndrom, t.ex. sömnsvårigheter.
• Har olika psykosomatiska symtom.

Fall 1:

Mannen som svarade på en annons
En man hade svarat på en annons på Internet 
där en kvinna med lindrig utvecklingsstörning 
och hennes väninna erbjöd sexuella tjänster. De 
hade själva lagt ut annonsen men nu tog mannen 
över ruljansen och utformade en bättre annons. 
Kunderna skickade sms till mannen som lotsade 
dem vidare till kvinnan. 

Kvinnan tog emot fem–sex kunder per dag och 
av pengarna, 1 500–2 500 kr per kund, tog man-
nen hälften. När polisen kom till platsen fann 
man bl a 46 000 kr som kvinnan sparat i en rygg-
säck. 

Kvinnan hade såväl förvaltare som en boende-
stödjare från kommunen. Men tingsrätten fann 
inte att mannen borde känt till att hon hade ett 
förståndshandikapp. Därigenom ansågs brottet 
inte som grovt, vilket åklagaren yrkat, men man 
såg ändå allvarligt på brottet. 

Mannen dömdes till fängelse i ett år och fyra 
månader för koppleri. Dessutom fick han betala 
skadestånd på 110 000 kr till kvinnan.

Fall 2:

Mannen som sålde sin fru
En 45-årig man tog kontakt på Internet med en 19-
årig ung kvinna med lindrig utvecklingsstörning. 
Hon tyckte att föräldrarna var för stränga och ef-
ter ett bråk lämnade hon dem och flyttade hem 
till mannen som hon uppfattade som snäll och 
omtänksam. De gifte sig och därmed fick mannen 
fullständig makt över henne.

Tillsammans med en medbrottsling lade man-
nen ut en ”kontaktannons” på Internet och överta-
lade henne att sälja sex till sammanlagt ett hundra-
tal kunder i Stockholm och Göteborg. Hon vågade 
inte säga nej eftersom hon var rädd att mannen 
skulle bli arg på henne. 

När föräldrarna hörde av sig skickade han sms till 
dem och hotade att döda dem om de kontaktade 
polis. 

Attunda tingsrätt dömde mannen till sex år och 
sex månaders fängelse för grovt koppleribrott, samt 
bl a också för misshandel, olaga hot, medhjälp till 
våldtäkt, utnyttjande av barn för sexuell posering, 
grovt koppleri och grovt barnpornografibrott

Målet överklagades till hovrätten som fastslog 
tingsrättens bedömning.

hemma, som är socialt utsatta, omplacerade i familje-
hem och/eller personer med funktionshinder. 

Varför reagerade ingen?
En fråga som Kajsa Wahlberg har ställt sig flera gång-
er är: vad är det som gör att omgivningen inte uppfat-
tar att en individ har ett hjälpbehov? Det finns tecken 
som, rätt tolkade, utgör indikatorer på att något inte 
står rätt till. En lista på dessa faktorer finns här ovan.

– Det handlar om att man har kunskap. Att man kan 
se att ”här finns det en kvinna som är i farozonen”. 
Om man har kunskapen kan man faktiskt rädda nå-
gons liv. För det rör sig om totalt skrupelfria män som 
utnyttjar dessa flickor.

Andra former av människohandel
Det finns också exempel på personer med funktions-
hinder som utnyttjas för tiggeri.

Så här står det i

BROTTSBALKEN:

Försvårande omständighet
29 kap, 2 § Som försvårande omständigheter 
vid bedömningen av straffvärdet ska, vid sidan 
av vad som gäller för varje särskild brottstyp, sär-
skilt beaktas
mom 3. om den tilltalade utnyttjat någon an-
nans skyddslösa ställning eller svårigheter att 
värja sig,

Människohandel
4 kap. 1 a § Den som, i annat fall än som avses 
i 1 §, genom olaga tvång, vilseledande, utnyttjan-
de av någons utsatta belägenhet eller med annat 
sådant otillbörligt medel rekryterar, transporterar, 
överför, inhyser eller tar emot en person i syfte 
att han eller hon ska exploateras för sexuella 
ändamål, ...

Exempel på personer som befinner sig i en utsatt 
belägenhet är personer som
... lider av förståndshandikapp eller någon sjuk-
dom (prop. 2001/02:124 s. 34 – 35).
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Vad är människohandel?

M änniskohandelsbrottet skiljer sig från koppleri 
genom att fokusera på angreppet på offrets fri-

het snarare än ett tilltänkt utnyttjande. För att kunna 
dömas för människohandel krävs att förövaren med 
hjälp av olaga tvång, vilseledande, utnyttjande av nå-
gons utsatta belägenhet, eller med annat otillbörligt 
medel rekryterar, transporterar, inhyser, tar emot el-
ler vidtar annan liknande åtgärd, och därigenom tar 
kontroll över en annan person med syftet att utnyttja 
personen i fråga för till exempel sexuella ändamål.
Läs mer i Rikspolisstyrelsens rapport:
Människohandel för sexuella ändamål 2009. 
Lägesrapport 11. 
Kan laddas ner som PDF-fil från: www.polisen.se

Socialstyrelsens uppdrag

S ocialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att ”ta 
fram ett utbildningsmaterial riktat till personer 

som arbetar i verksamheter inom t.ex. sjukvården, so-
cialtjänsten, skyddade boenden och på ungdomsmot-
tagningar. Utbildningsmaterialet ska öka kunskapen 
om och förståelsen för den problematik som personer 
som befinner sig i prostitution har.” Utbildningsmate-
rialet beräknas enligt uppgift vara klart hösten 2011.

Ny våldtäktsdom

E n kvinna, 25 år gammal, bor i ett gruppboen-
de. I början av 2009 fick hon kontakt med en 

19-åring från Landskrona på nätet. Kvinnan uppfat-
tade det som om de blev ett par. Efter ett tag bjöd 
19-åringen hem kvinnan till den stad där han bodde 
och hon åkte dit. När hon kom fanns även mannens 
kamrat där.

I lägenheten har männen våldtagit kvinnan och 
dessutom filmat händelserna med sin mobiltelefon. 
Polisen hittade senare filmerna i mannens telefon.

Männen hotade att slå henne om hon inte ställde 
upp på de sexuella handlingarna. Männen hotade 
också att kasta ut kvinnan om hon inte klädde av sig. 

Männen medgav vid rättegången att de haft sex 
med kvinnan, men menade att det inte var fråga om 
någon våldtäkt och att det skett frivilligt från samtli-
ga parter. Dessutom uppgav männen att de inte känt 
till att kvinnan hade en utvecklingsstörning.

Tingsrätten i Landskrona gjorde bedömningen 
att de två männen utnyttjat att kvinnan befunnit sig 
i ett hjälplöst tillstånd och dömde dem till ett års 
fängelse vardera för våldtäkt.

Sexualbrottsutredningen

I Sexualbrottsutredningens betänkande (SOU 
2010:71) diskuteras om utvecklingsstörning i sig 

kan innebära att man befinner sig ”i ett hjälplöst till-
stånd”, vilket innebär en försvårande omständighet 
vid våldtäkt. Man hänvisar till ett fall som avhand-
lats i hovrätten där åklagaren påstod att kvinnan, på 
grund av sin utvecklingsstörning, varit i ett hjälplöst 
tillstånd. Ett sådant synsätt tog hovrätten emellertid 
avstånd från och ogillade åtalet på den grunden.

Vår slutsats, skriver utredningen, ”av rättstillämp-
ningen kring begreppet hjälplöst tillstånd är att det 
förefaller finnas ett otillräckligt skydd mot sexuellt 
övergrepp för en person som, utan att befinna sig i 
ett – som begreppet kommit att tillämpas – hjälplöst 
tillstånd, ändå befinner sig i en utsatt situation, i en 
situation där personen har påtagliga svårigheter att 
värna sin sexuella integritet. Särskilt tydligt har detta 
varit beträffande berusade eller annars påverkade 
offer. Men även beträffande personer med fysiska el-
ler psykiska handikapp kan det nuvarande skyddet 
ifrågasättas.”

Därför föreslår Sexualbrottsutredningen nu att 
det också ska bli straffbart att utnyttja den som har 
särskilda svårigheter att värna sin sexuella integritet, 
exempelvis personer med intellektuell funktions-
nedsättning.

– Vi har två domar som gäller personer med fysiska 
funktionshinder som förts hit för att tigga. Den där 
pojken från Moldavien som saknar armar och sitter 
och tigger har naturligtvis inte själv kommit på att 
han ska åka hit. På samma sätt är det med de barn 
som importeras för att ingå i stöldligor. Det kan också 
vara människohandel. 

Och så berättar hon om hur hon träffat en kollega 
från Bulgarien som bett henne vara observant på om 
barn som begår ficktjuvsbrott saknar en tumme. Det 
händer att man stympar barnen för att de lättare ska 
kunna stoppa ner handen i trånga fickor. 

– Det har vi inte sett än, säger Kajsa Wahlberg, men 
den dagen kommer. Det säger mig min erfarenhet.

Fortfarande farligast i hemmet
Kajsa Wahlberg har fått en god inblick i polisens ar-
bete med sexuella övergrepp och våld i nära relatio-
ner. Hon började som patrullerande polis på 80-talet. 

 – Jag var med på den tiden på 80-talet när man åkte 
hem till de här familjerna där kvinnan blev misshand-
lad och man bara klappade om dom och sa att nu får 
ni väl ta det lite lugnare. Men idag tas det på mycket 
större allvar. Och nu görs det mycket när det gäller 
våld i nära relationer.

– För den farligaste platsen för kvinnor att vistas på 
är fortfarande det egna hemmet. Det är där de flesta 
övergreppen sker, säger Kajsa Wahlberg bestämt.

Hans Hallerfors

Sexuella övergrepp
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M aria Hasselmark tar emot i Amygdalus lo-
kaler på Östermalm. Amygdalus är nam-
net på hennes företag som nu driver fyra 

gruppbostäder och två dagliga verksamheter. 

Vem har makten?
Först diskuterar vi vem som egentligen har den avgö-
rande makten över en gruppbostad. Tidigare var det 
väl kommunen, säger jag. Men nu är det, i alla fall i 
Stockholm, företagen. Det är dom som bestämmer 
var gruppbostaden ska ligga, vilka som ska bo där och 
vilken personal som ska jobba där. 

– Inte för vår del, svarar Maria. Vi driver ju verksam-
heten här på entreprenad. Det innebär att kommu-
nen äger lokalerna och bestämmer vilka som ska bo 
här. De bestämmer också, genom nivåbedömningen, 
hur mycket pengar vi har till verksamheten. Vi står 
för driften. Och där är vår målsättning klar: det är 
brukarna som ska ha makt över sina liv.

Maria Hasselmark hade aldrig kunnat drömma om 
att hon skulle bli egen företagare. Hon började arbe-

I Stockholms stads verksamhetsplan 2007 kunde man läsa att de gruppbostäder 
som Maria Hasselmark var enhetschef för skulle läggas ut på entreprenad. Maria 
ville inte att någon utifrån skulle komma och ändra den verksamhet som hon så in-
tensivt hade arbetat med sedan 2004. Därför tog hon över hela verksamheten själv.

ta som outbildad vårdare 1982 på Bredängshemmet, 
ett vårdhem för äldre personer med utvecklingsstör-
ning i en av Stockholms förorter. Hon jobbade natt, 
utbildade sig så småningom till undersköterska och 
började arbeta inom den vanliga sjukvården. Men 
där trivdes hon inte. 

– Där upptäckte jag hur fin omsorgstraditionen är! 
Att vi ser på människan på ett annat sätt.

Maria återvände och var med och lade ner Bred-
ängshemmet. Samtidigt hade hon fått smak för att 
utbilda sig mer. Hon läste kurser i allt från autism till 
personaladministration. Och snart fick hon jobb som 
enhetschef i en gruppbostad. 

Där fick hon sin första erfarenhet av Stockholms 
privatiseringsiver. Verksamheten togs över av Carema 
och Maria blev privatanställd. 

– Det fungerade bra, berättar hon. Men eftersom 
gruppbostäderna inte uppfyllde kravet på fullgoda lä-
genheter åt de boende, så återgick vi till kommunen. 
De kunde driva samma verksamhet utan hinder. Det 
är lite märkligt det där. 

”Det här är ju mina 
  verksamheter. 
    Jag ville inte 
     att någon annan 
       skulle komma 
         och stöpa 
            om dem”
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Enhetschef på Östermalm
Maria började se sig om efter något annat och upp-
täckte annonsen där de sökte en chef för att öppna 
tre nya gruppbostäder i Östermalm. Hon fick jobbet 
och nu började det hektiska arbetet med att starta 
gruppbostäderna. Det var tre nya enheter med spe-
ciella inriktningar, en för personer med Asperger 
syndrom, en för personer med autism och en där 
det bodde personer med lindrig eller måttlig utveck-
lingsstörning. Dessutom kopplades det ytterligare en 
gruppbostad till verksamheten. Den hade funnits i 
några år. Antalet lägenheter per gruppbostad hölls 
förhållandevis lågt, bara fem. Dessutom bestämde 
Maria att det skulle finnas närvarande arbetsledning 
på alla enheterna.

Goda möjligheter till reflektion
Maria Hasselmark vill att personalen ska ha goda 
möjligheter att diskutera och reflektera över vad 
som händer i arbetet. Därför har gruppbostäderna 
verksamhetsmöte en gång i veckan där fokus ligger 
på brukarna. Dessutom har man speciella möten två 
gånger om året, då man bara har fokus på en enskild 
person. Personalmöte har man en gång i månaden 
och då kan personalens problem ventileras. Maria 
ville att det skulle stå klart från början att verksam-
heten skulle utgå från brukarnas behov och att det 
var arbetet med att tillgodose dessa behov som stod i 
centrum. Hon ville också att hennes anställda skulle 
ha grundutbildning och fast anställning.

För vem arbetar man?
–Vi är här för dem som bor här. Vi är inte här för 

vår egen skull, säger Maria.
Det där reagerar jag på, eftersom jag hört det så 

många gånger och alltid undrat över vad man menar 
med ett sådant uttryck.

– Trivs du inte med ditt arbete? frågar jag.

– Joo, jag älskar mitt arbete säger Maria.
– Jamen då arbetar du väl för din egen skull. Också. 

Du får ju ut något av det!
– Jo, men jag tänker på dem som inte har fokus på 

det vi jobbar för. Jag vill ha engagemang. Men du har 
ju rätt såtillvida att man inte skulle gå till jobbet om 
det inte gav en någonting. Det är bara det att jag inte 
vill att personalfrågorna ska flyta ut och ta för mycket 
plats. Då blir det viktigt att säga så. Ordens betydelse 
är viktiga.

Äter middag ihop
Tvärtemot många andra verksamheter så äter man 
middag ihop i gruppbostäderna.

– Vi sa: varför ska vi inte göra det som är normalt för 
andra människor? De flesta tycker ju faktisk om att 
äta tillsammans med andra. Och de som inte vill kan 
givetvis äta själva i sin lägenhet. Vi försöker arbeta 
med både hjärta och hjärna.

Återigen är vi tillbaka till maktfrågan. Enligt Maria 
Hasselmark så har både personal, handläggare och 
föräldrar haft för stor makt över den enskilde. 

– Om man ska ge den enskilde större makt över sitt 
liv så måste personalen skärskåda sin roll och föräld-
rarna måste minska sitt engagemang. Det sista kan 
uppfattas som kontroversiellt, men det står jag för.

– Min vision är att de som bor i gruppbostaden ska 
ha makten. Det är målet för arbetet.

Även som föreståndare måste man fundera på var 
makten ska ligga.

– Man arbetsleder personalen. Men man ska inte 
bestämma över dem som bor i gruppbostaden. De 
ska bestämma själva. Tyvärr blandas det där ihop ib-
land.

Ut på entreprenad
Starten av gruppbostäderna på Östermalm gick bra. 
Maria trivdes fint med arbetet och kände att hon 
åstadkommit något bra. Och det var just då som sta-
den i sin verksamhetsplan 2008, skrev att gruppbostä-
derna skulle läggas ut på entreprenad. 

Maria blev överraskad och började fundera. Hon 
var osäker på hur hon skulle ställa sig till att få en ny 
arbetsgivare.

– Det här är ju mina verksamheter. Jag vill inte att 
någon annan skulle komma och stöpa om dem.

Så hon skrev ett eget anbud. Hennes man, som 
hade företagarbakgrund, hjälpte henne. Anbudsför-
farandet innebar att hon, tillsammans med de andra 
anställda, fick sätta sig ner och fundera över vilken 
kvalitet de kunde erbjuda för det fasta pris som kom-
munen hade bestämt. Hon fick hjälp av Stockholms 
stad att starta sitt aktiebolag och att formulera an-
budet. Flera andra firmor lade också in anbud, men 
Maria vann.

– Jag hade aldrig tänkt att jag skulle bli egen företa-
gare. Men nu är jag det.

Maria äger själv hela företaget. I styrelsen sitter 
några andra släktingar. Så på sätt och vis är det ett 
familjeföretag.

Vid upphandling av entreprenaden konkurrerar 
man alltså inte om kostnaden – den är redan bestämd 

Maria Hasselmark hade aldrig en tanke på att bli egen företagare. 
Men när Stockholm lade ut hennes verksamheter på entreprenad 
ville hon inte få en ny arbetsgivare. Så hon tog över driften själv.
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genom nivåbedömningen som avgör vad varje boen-
de beräknas kosta. Istället konkurrerar man om kvali-
tet. Det vill säga hur mycket personalstöd, fritidsverk-
samhet m m, som man erbjuder till det fasta priset. 

Det finns en allvarlig hake i detta, säger Maria, som 
gör att de små bolagen har svårt att konkurrera med 
de stora. För entreprenaden gäller för fyra år och pri-
set är fast, vilket innebär att det inte fanns plats för 
kostnadsökningar. Ändå måste man ha råd att betala 
personalens löneökningar. För att inte gå med för-
lust under sista året av entreprenaden blir det nästan 
nödvändigt att expandera. Annars måste man sänka 
på kvaliteten och det vill man ju inte. Man behöver 
olika entreprenader med olika löptider för att det ska 
gå ihop. Därför har Marias bolag nu också tagit över 
driften av en daglig verksamhet i en annan stadsdel.

Tjänar du bättre nu när du är VD? Frågar jag.
– Jag har bättre lön eftersom jag jobbar mer. Tidi-

gare tjänade jag runt 30 000 i månaden, men nu har 
jag ca 40 000 kr.

Vi enas om att det hade varit bra betalt om hon varit 
kvar i kommunen, men att det är dåligt betalt som 
egen företagare. 

Vinst eller kvalitet?
Jag berättar för Maria om mina erfarenheter från de 
privata små vårdhemmen på 70- och 80-talen som jag 
besökte i olika ärenden. På en del av dessa vårdhem 
fanns en skriande kontrast mellan de flotta bilar som 

stod utanför (som tillhörde ägarna) och torftigheten 
inomhus. Är inte risken stor att man efter några år 
börjar tubba på kvaliteten och istället stoppar lite mer 
i den egna fickan, när det nu finns den möjligheten?

– Jo, jag är ju ensam ägare, så jag skulle ju kunna 
bevilja mig själv utdelning. Men det har jag inte gjort. 
Och jag betalar inte ut några styrelsearvoden. Jag tror 
också att det är en ganska kortsiktig väg att t ex dra 
ner på personalen och stoppa mer i den egna fickan. 
De chefer som tar ut jättestora vinster samtidigt som 
de försämrar kvaliteten, kommer nog inte att över-
leva som företagare.

Maria Hasselmark är 52 år. Vad skulle hända om 
fem år om t ex Carema kom med ett bud på din verk-
samhet. Skulle du kunna tänka dig att sälja då?

– Nej, det tror jag inte.
– Vad skulle du säga till någon som just nu går och 

funderar på om man ska våga skriva anbud och even-
tuellt driva en verksamhet,

– De flesta kommuner har företagscentrum där 
man kan få hjälp. För man behöver lära sig vad som 
man kan skriva i ett anbud. De stora företagen har 
ju personer som bara jobbar med detta. Ett bra tips 
är att läsa vad bolagen skriver i sina anbud. Om t ex 
Frösunda har vunnit en entreprenad så kan man gå 
till kommunens registrator och be att få ut de an-
budshandlingarna. Sen studerar man dem och lär sig 
till nästa gång. Och sedan är det bara att kasta sig ut!

Text och bild: Hans Hallerfors.

Nu kan du snart berätta dina minnen!

H andikapphistoriska föreningen ska, tillsam-
mans med Nordiska museet och Historiska 

museet, starta en webb-plats där personer med funk-
tionshinder och andra kan berätta sina minnen. 
Tanken är att berättelserna ska ge fakta till framtida 
forskning kring funktionshindrades livsvillkor.

– Jag hoppas att livsberättelserna ska ge oss stoff 
till att skapa en ny bild av välfärdens framväxt. Det 
var sannerligen ingen självklarhet från början att alla 
medborgare skulle ingå i folkhemmet på lika villkor. 
Och är det verkligen en självklarhet idag? säger pro-
jektledaren Margareta Persson.

Webbplatsen, som beräknas vara färdig om ett år,  
ingår i projektet Handikapphistoria i kulturarvet 
(HAIKU) som bland annat ska inventera svenska 
museers handikappdokumentation och utveckla en 
handikapphistorisk databas.
För mer information, kontakta Margareta Persson, 
Tfn: 08-519 545 18. 
E-post: margareta.persson@nordiskamuseet.se
Eller läs mer på: www.hhf.se

Annan särskild bostad
E n person i Södertälje ansökte om en ”annan sär-

skild bostad” enligt LSS. Han har personlig as-
sistans och bor i en villa med sina föräldrar. Han kan 
få utbrott och skrika högt och ihållande och  klarar 
inte av att ha många människor kring sig. Han måste 
bo avskilt utan grannar vägg i vägg och bostaden bör 
ligga en bit utanför tättbebyggt område. Den bör vara 
utrustad med tåligt material.

Regeringsrätten konstaterar att till skillnad från 
gruppbostad och servicebostad ingår inte fast be-
manning i en annan särskilt anpassad bostad, ej hel-
ler omvårdnad som fritidsverksamhet eller kulturella 
aktiviteter. 

Regeringsrätten anser att han tillhör personkret-
sen för LSS och att hans behov inte kan anses vara till-
godosedda. Han är berättigad insatsen bostad enligt 
LSS och det är kommunen som har ansvaret för att 
utforma insatsen närmare. När kommunen väl har 
beslutat om insatsen kan  den enskilde klaga över att 
insatsen inte tillförsäkrar honom goda levnadsvillkor. 

Det får förutsättas – skriver Regeringsrätten till 
slut – ”att nämnden inom ramen för den beviljade 
insatsen i möjligaste mån tillgodoser AA:s och hans 
anhörigas önskemål om den närmare utformningen 
av den bostad han har rätt till”.
Mål nr 2390-07  

Kommentar
Bostad med särskild service enligt LSS består av tre 
bostadsformer, gruppbostad, servicebostad och an-

nan särskilt anpassad bostad. Beslutet innebär att 
man har rätt att få en av de tre bostadsformerna men 
man får inte bestämma vilken. Nämnden ska dock i 
största möjliga utsträckning ta hänsyn till ett medbe-
stämmande – det kunde gott Regeringsrätten skrivit 
– och boendet måste ge goda levnadsvillkor.

           K G
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M arie-Louise Enderleit hade arbetat i Trel-
leborgs kommun i 23 år, först inom äldre-
omsorgen och under de senaste tio åren 

som personlig assistent när hon blev uppkallad till 
kommunens personalchef. Hon förstod vad det gäll-
de eftersom det som hon skrivit på Facebook hade 
uppmärksammats av massmedia.  Hon trodde att 
hon skulle få en skriftlig varning. Men istället blev 
hon avstängd, och därefter avskedad. Kommunen 
hade inte något förtroende för henne längre. 

Invandrarhets på facebook
Bakgrunden var att Marie-Louise Enderleit kandide-
rat till kommunalfullmäktige för Sverigedemokra-
terna. När SD anordnade ett torgmöte i Trelleborg 
dök motdemonstranter upp och störde mötet. De-
monstrationen filmades och lades ut på nätet. Ma-
rie-Louise Enderleit kommenterade filmen på sin 
facebook-sida: ”Ställ upp invandrarna här på filmen 
o sätt en kula mitt mellan ögonen, lägg dom sen i en 
påse o sätt frimärke o skicka dom dit där dom hör 
hemma”, skrev hon. 

Ångrar sig
Idag är Marie-Louise Enderleit mycket ångerfull. 
Hon säger och säger att hon uttryckte sig både grovt 
och klumpigt. Samma sak sa hon till sin arbetsgivare:

– Jag sade att jag ångrade mig, att jag hade varit kor-
kad, men det hjälpte inte. De hade redan bestämt sig. 
Personalchefen pratade om att i Trelleborg är alla 
människor lika mycket värda och att jag hade brutit 
mot deras värdegrund. 

Efter Marie-Louises uttalande på Facebook föränd-
rades hela hennes liv: Hon har fått sin profil på Face-
book kapad, hon är hotad till livet, har fått byta efter-
namn och telefonnummer - och det verkar aldrig ta 
slut. Det finns numera en Facebookgrupp som heter 
”Döda (SD)-horan Marie-Louise Enderleit ”. Den har 
428 medlemmar. 

– Jag har varit dum, jag har gjort bort mig rejält. 
Jag är 63 år. Ingen kommer någonsin vilja anställa 
mig igen. 

Marie-Louise Enderleit är inte längre medlem i Sve-
rigedemokraterna. Hon säger att hon har lärt sig sin 
läxa ordentligt. Hon var hatisk precis innan valet, det 
var en sådan hätsk stämning i hennes kretsar, nästan 
som en hjärntvätt. Nu har hon lärt sig att man ska 
tänka efter före och helst inte säga någonting. 

Förtroendeskada
Urban Funck är personalchef på socialförvaltningen 
i Trelleborgs kommun. Han säger att kommunen har 
avskedat Marie-Louise Enderleit för att de inte längre 
har förtroende för henne. Hennes uttalande stäm-
mer inte med kommunens värdegrund. Det står alla 
arbetstagare fritt att ha sina åsikter och värderingar, 
men i och med att hon offentliggjort de här värde-
ringarna så uppstod en förtroendeskada.

Kan det finnas fler anställda i Trelleborgs kommun som 
har de här värderingarna?

– Ja det kan det.  
Så skillnaden nu var att Enderleits värderingar blev of-

fentliga? 
– Ja. Det vi har att ta ställning till är den förtroen-

deklyfta som uppkom. 
Har du sett att det finns en Facebook-grupp som heter 

”(SD) horan ska dö ”?
– Ja, det har jag tyvärr sett som privatperson. Det är 

fruktansvärt. 
Urban Funck vet inte om det finns någon som är 

anställd vid Trelleborgs kommun som är medlem i 
den Facebookgruppen.

– Kommunen har inga tjänstemän avsatta för att 
kontrollera sociala media. Men vi har riktlinjer för 
om man startar ett socialt medium i kommunens 
namn. 

Har ni anställt några sverigedemokrater?
– Det vet jag inte, vi ställer inga frågor vid anställ-

ning om partitillhörighet. 
Ställer ni frågor om värdegrunden? Så att ni kan se om 

personen ifråga delar kommunens värdegrund? 
– Vi har inga sådana frågor i våra mallar för rekry-

tering.

Kan man vara Sverigedemokrat 
och arbeta inom handikappomsorg?

De flesta personalansvariga i kommuner och landsting frågar inte efter 
politiska åsikter när man anställer personal. Men i Trelleborg blev Marie-
Louise Enderleit, som arbetat 10 år som personlig assistent, avskedad för 
att ha uttryckt invandrarfientliga åsikter på Facebook. 
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Skulle ni behöva det? 
– Det kan jag inte ge svar på på rak arm. Vi har 

ingen metod för att ta reda på detta. Man får ha de 
åsikter och värderingar man vill men inte ge uttryck 
för dem så att det skadar förtroendet. 

Politisk åsikt är inte diskrimineringsgrund
Får en arbetsgivare välja bort någon vid en nyanställ-
ning på grund av dennes politiska åsikter? 

Göran Söderlöf, arbetsrättsjurist på enheten för 
arbetsgivarpolitik på SKL blir lite tagen på sängen av 
frågan. Efter att ha pratat med expertis blir hans  svar: 
Politisk åsikt är ingen diskrimineringsgrund som 
skyddas av diskrimineringslagen. Du skyddas inte i 
din politiska uppfattning.

Om man vet att någon är med i ett politiskt parti och väl-
jer att avstå från att anställa den personen kan man alltså 
inte råka ut för någon påföljd? 

– Jag kan ju aldrig säga till dig att du kan välja bort 
någon av politiska skäl.  Om du redan är anställd då 
gäller LAS, då ska du ha saklig grund för uppsägning.

Men i Trelleborg var det inga problem att säja upp en 
anställd med hänvisning till kommunens värdegrund? 

– Ja, det som är sanning i dag kan ju vara högsta 
osanning imorgon. 

Hur menar du då? 
– Det kan du nog tänka ut själv. Det är ju bara att 

titta på Danmark.

Får man diskriminera någon 
på grund av politisk åsikt?
Susanne Fransson, docent i rättsvetenskap, har skrivit 
lagkommentarer till diskrimineringslagen.

– Det är en komplex fråga som handlar om under 
vilka omständigheter någon missgynnas. Det kan 
handla om medlemsskap i fackförening, anställning, 
studier, när man vill hyra bostad. Sverigedemokrater 

Kan man vara Sverigedemokrat 
och arbeta inom handikappomsorg?

är inte skyddade av diskrimineringslagen. Politisk 
åskådning skulle kunna ligga i närheten av trosupp-
fattning, med det gör det inte i lagens mening.

Enligt Susanne Fransson sker hela tiden en ut-
veckling inom EU av hur de mänskliga rättigheterna 
ska tolkas. Politisk åskådning börjar komma upp på 
agendan. Från regeringens sida är Folkpartiet det 
parti som sagt att man vill ta bort begränsningen 
med sju diskrimineringsgrunder och ha en allmänt 
saklig grund i istället. Ingen ska till exempel kunna 
diskrimineras för att man är för tjock, rökare eller 
sverigedemokrat.

För fackföreningarna handlar det om den interna 
föreningsrätten, den är inte lagstadgad utan regleras 
i den egna organisationens stadgar. Det är principer 
som utvecklats i domstol. Det finns rättsfall från 1930 
och 40-talen när nationalsocialister uteslöts. 

Susanne Fransson igen: 
– Både nationalsocialister och kommunister hade 

svårt att få jobb. De var svartlistade på byggen. Vi har 
inte haft den polariseringen sedan dess, men den 
kan ju komma nu.  Många vill markera, känner oro 
för Sverige och världen i stort. Då går man för långt. 
Då får rättsystemet pröva det.

Susanne Fransson vill inte sia om en eventuell ut-
gång av Marie-Louise Enderleits fall i Arbetsdomsto-
len om det kommer dit. Marie-Louise Enderleit dri-
ver nu frågan via advokat.

Anna Fredriksson och Maria Korpskog
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Elevhem för gymnasister
I Hultsfred finns ett femdagars boende enligt LSS 

för fyra ungdomar som går i särskolegymnasiet, 
f. n. med två inskrivna. Socialstyrelsen, som inspek-
terade hemmet i augusti i år, tar upp att det saknas 
rutiner för att förebygga att barnen utsätts för våld 
eller skadar sig själva. Likaså om hur man ska agera 
om någon försvinner. Personalen är osäker på hur 
missförhållanden ska anmälas och känner inte till be-
sluten om ungdomarna och målen för boendet. De 
känner ej heller till om det finns upprättade planer.

För lång handläggningstidtid
E n god man ansökte i maj 2009 om ledsagarservice 

för sin huvudman vid en utlandsresa till somma-
ren. Ett år senare hade hon ännu inte fått något svar.

Socialstyrelsen klandrar nu Lundby stadsdelsnämnd 
i Göteborg för lång handläggningstid. Förvaltningsla-
gen stadgar att varje ärende där den enskilde är part 
ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möj-
ligt utan att säkerheten eftersätts. 

Nämnden beklagar och anger arbetsbelastning och 
oklarhet i organisationen som skäl.

Gamla tvingades flytta
I propositionen till LSS skriver regeringen att en 

gruppbostad bör vara förlagd till ett vanligt bo-
stadsområde och utformas så att det inte får en insti-
tutionell prägel. Personer som före pensionsålderna 
får bostad med särskild service bör kunna få behålla 
insatsen efter 65-årsdagen. 

Malå kommun är en av våra minsta kommuner och 
ligger i Västebottens inland. Den beslöt 2008 att flytta 
alla fyra personerna, bl a Gerd Sandström, från en 
gruppbostad i samhället till ett boende för ett tjugotal 
personer med demens.

Länsstyrelsen meddelade kommunen att den pla-
nerade förflyttningen inte var förenlig med LSS. Den 
genomfördes likväl och länsstyrelsen gjorde därefter 
ett oanmält besök och gav en utförlig beskrivning av 
den otillfredsställande kvaliteten i det nya boendet.

Gerd Sandström överklagade kommunens beslut i 
länsrätten som fann att de nya lokalerna inte upp-
fyller kraven på en bostad med särskild service en-
ligt LSS. Kommunen överklagade till kammarrätten 
och framhöll att man förbättrat förhållandena. Om 
gruppboendet varit riktat till yngre funktionshindra-
de skulle flytten inte varit aktuell. 

Sandström framhåller till kammarrätten att grupp-
bostaden är en del av demensboendet med en del 
personal därifrån. Dessa känner inte dem som bor i 
gruppboendet och kan inte tolka och förstå henne, 
vilket påverkar henne negativt. Det kan inte anses 
vara goda levnadsvillkor.

Kammarrätten gav kommunen rätt. Man ansåg att 
det nya boendet tillförsäkrade Gerd Sandström goda 
levnadsvillkor och ansåg inte att Socialstyrelsens all-
männa råd var bindande för rätts tillämpningen.

 
    

Kommentar
Denna dom är ett allvarligt bakslag för dem i Malå 
som berövades sin bostad. Kammarrättens dom är an-
märkningsvärd då den inte tar hänsyn till Socialstyrel-
sens allmänna råd om belägenheten av en gruppbo-
stad vid bedömningen av goda levnadsvillkor. 

Sju enhetschefer på tre år
L inköpingsvägen 16 i Norrköping betstår av en 

huskropp med sju våningar. Det har tidigare varit 
ett servicehus för äldre. Under 2005 öppnade kom-
munen två gruppbostäder enligt LSS i huset, en på 
våning 3 och en på våning 2.  På första plan finns tre 
lägenheter för personer med funktionsnedsättning. I 
övrigt bor det pensionärer i huset. Grannhuset är ett 
likadant hus med tre gruppbostäder enligt LSS.  

Alla fem boendenheterna är avsedda för yngre per-
soner. Kommunens avsikt var att närheten dem emel-
lan skulle öka umgängeskretsen och vidga de boendes 
möjligheter att få ta del av det allmänna kultur- och 
fritidsutbudet.

Föräldrarna klagade hos Socialstyrelsen över att de 
boende inte får sina behov av omvårdnad tillgodo-
sedda, att det är dåligt med aktiviteter, att boendeträ-
ning saknas och att det finns brister i matsituationen. 
De enskildas utvecklingsplaner följs inte.

Socialstyrelsen inspekterade det förstnämnda bo-
endet i år. Man konstaterade att enhetschefen, som 
tillträdde 2008, saknar föreskriven högskoleutbild-
ning i strid mot lagstiftningen. Hon var den sjunde 
(!) enhetschefen då hon tillträdde.

Vidare att personalen ”går mellan de olika enhe-
terna” och att de olika gruppboendena är ihopslagna 
på ett sådant sätt att varken chefer eller personalen 
riktigt vet om det är ett eller flera boenden.

Personalen uppgav att man har mindre tid för en-
skilda aktiviteter nu än tidigare och att man saknar 
utbildning. Man vet inte riktigt om det är en, två eller 
tre gruppbostäder i huset. ”Det kan bli mycket spring 
mellan våningarna ibland”. 

Socialstyrelsen finner i sitt beslut att intresset för 
samvaro mellan de boende inte är så stort, varför det 
bör göras en översyn av principen för placeringen 
på gruppboendet. Med hänvisning till gällande för-
fattningar och föreskrifter åläggs nämnden att vidta 
åtgärder beträffande den otydliga organisationen, 
personalsamverkan mellan enheterna, bristande ut-
bildning av den som förestår verksamheten och den 
institutionella prägeln på boendet.

INSPEKTIONSRAPPORTER
MED MERA...

MALÅ
Sammanställning av Karl Grunewald.

NACKA
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Missförhållande i gruppbostad
I Nacka finns en gruppbostad som sedan några år 

tillbaka drivs av Carema. De sex boende är alla 
gravt funktionshindrade vuxna. 

Förra hösten gjordes en anmälan till Socialstyrel-
sen om missförhållanden. Det gällde särskilt en stor-
vuxen och stark ung man med aggressionsutbrott. 
Personalen var underdimensionerad och fick inte 
ledningens stöd för att kunna klara sina uppgifter. 
Pressen på personalen ökade mer och mer och situa-
tionen  förvärrades så att det enligt gode män och 
anhöriga förekom ren vanvård. 

Utan samråd med anhöriga och gode män bytte 
Carema ut hela personalen på kort tid, några hade 
arbetat med de boende i 30 år! Det ledde till oro hos 
flera av de boende med bl. a. självdestruktivitet och 
utbrott som följd. 

Carema anser dock att den nya ledningen och per-
sonalen är kompetent, men inte förrän den unge 
mannen fick ett annat boende blev förhållandena 
bättre. 

   

Gult och rött kort
I april förra året beskrev Länsstyrelsen i sitt beslut 

om en gruppbostad för vuxna i Örnsköldsviks 
kommun hur personalen använde sig av ett ”var-
ningssystem”. I gruppbostaden bodde ett 13-årigt 
barn. 

Om en person inte ändrar ett oönskat beteende 
efter en muntlig varning visar personalen ett gult 
kort. Om det inte hjälper visar man ett rött kort, vil-
ket innebär att vederbörande får gå in i sin lägenhet 
med eller utan fysisk hjälp. Efter fem minuter går 
personalen in och pratar med personen. Systemet 
användes inte för alla personer och endast när det 
händer något i det gemensamma utrymmet. Man 
har även ett belöningssystem. Den enskilde kan 
”tjäna” kuponger som kan bytas ut mot bl a köp av 
olika saker. 

I ett dokument över gemensamhetsutrymmet 
 anges hur man ska uppföra sig och på vilka tider 
man får vistas där. Det hålls av säkerhetsskäl stängt 
när det inte finns två män i personalgruppen.

Förhållandena har ändrats efter Länsstyrelsens in-
spektion.

Förbjudet våld
B ostäder med särskild service för barn och ung-

domar, s. k. elevhem, ska numera inspekteras 
minst två gånger om året. I juni i år inspekterade So-
cialstyrelsen ett elevhem på Rosenvägen i Uppsala. 
Där det bor tre ungdomar, 15 – 19 år gamla. Den 
yngste är utåtagerande  och har periodvis ett kraf-
tigt självskadande beteende. Han passar inte ihop 
med de två andra, anser personalen och enhetsche-
fen. Man tvingas till att ha dörren till köket låst och 
när han är aggressiv behövs det fyra personal för att 
lägga ner honom på golvet och för att ge honom 
hans medicin. Tidigare använde man sig av time-
out-metoden. Man har noterat att pojken har det 
bra när personalen är ensam hemma med honom.

Enhetschef och personalen anser att de inte fått 
det stöd de önskat från landstingets habilitering/
autismteam. Personalen är inte införstådd med sin 
skyldighet att enligt 24 a § i LSS anmäla ett allvarligt 
missförhållande som detta till nämnden. 

Socialstyrelsen konstaterar att verksamheten bry-
ter mot gällande lagbestämmelser. De tre boende 
har delvis helt olika behov och kan inte garanteras 
goda levnadsvillkor. 

Kommentar
Redan 2008 konstaterade Länsstyrelsen att det för-
kom övergrepp på ett flertal gruppbostäder i Upp-
sala. Vi skrev om det i Intra nr 1 för i år där vi även 
hänvisade till exempel på hur man kan bemästra 
situationer som dessa utan att kränka individen. Se 
även om lågaffektivt bemötande i Intra nr 3 för i år.

Det är beklämmande att en situation som den 
beskrivna förekommer i en stad som har en uppsjö 
av experter. Omsorgsnämnden har inte tagit konse-
kvenserna av observationen att pojken ”har det bra” 
när personalen är ensamma med honom.

Genomförandeplan saknades
L agen kräver en plan för genomförandet av de 

insatser som en person får. Och verkställigheten 
ska fortlöpande dokumenteras. Det ställer betydan-
de krav på den som förestår verksamheten.

God man och anhöriga klagade hos Socialstyrel-
sen över brister i insatserna för en person i en servi-
cebostad enligt LSS i Dals-Eds kommun. 

Efter bl. a. ett oanmält besök konstaterade Soci-
alstyrelsen (2010-02-23) att det visserligen fanns en 
tydlig beskrivning av verksamheten vid servicebo-
staden, men att det, när det gäller den individuella 
planeringen, fanns omfattande brister och att en ge-
nomförandeplanering saknades helt. Det har bidra-
git till att omvårdnaden inte har upplevts leva upp 
till vad och de anhöriga förväntat sig. 

Det är av stor vikt att det i en genomförandeplane-
ring görs tydligt vad den enskilde ska ha hjälp med, 
hur det ska ske och att det blir en överenskommelse 
kring detta mellan verksamheten, den enskilde och 
dennes legala företrädare, skriver Socialstyrelsen. 
Socialnämnden uppmanas därför att prioritera ar-
betet med att upprätta genomförandeplan för insat-
serna och att säkerställa att  skyldigheten att doku-
mentera efterlevs. 

Man hänvisar till Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (SOSFS 2006:5) där det föreskrivs att 
genomförandet av en beslutad insats bör dokumen-
teras i en genomförandeplan.

Socialstyrelsen gör även socialnämnden uppmärk-
sam på sitt ansvar för hälso- och sjukvård, rehabilite-
ring och habilitering för de som bor i serviceboendet. 
Det gäller oavsett om den enskilde är s.k. ”inskriven” 
i det som kommunen benämner hemsjukvård eller 
väljer att få sin vård i regionens öppenvård. Hjälp 
med medicindelning är att betrakta som omvårdnad 
och ska därmed vara kostnadsfri.  

NACKA

LUNDBY

DALS-ED

NORRKÖPING

UPPSALA

ÖRNSKÖLDSVIK
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F ör att skapa sig ett ”eget” liv krävs att man vet 
vad man vill, att man förstår konsekvenserna 
av det man väljer och att man har förmåga att 

uttrycka vad man vill. Dessutom krävs att man har 
makt att påverka omgivningen och att man har re-
surser att förverkliga sina önskningar. Allt tal om in-
flytande och  självbestämmande blir meningslösa om 
man inte tar hänsyn till dessa omständigheter.

Det bräckliga jaget
Vi brukar prata om ”jagstarka” och ”jagsvaga” perso-
ner. Det är ingen överdrift att säga att de flesta per-
soner med utvecklingsstörning hör till den senare 
gruppen. För många är jaget en bräcklig konstruk-
tion. Ofta får de tidigt sin jagbild söndertrasad av om-
givningens mer eller mindre välmenande omsorger. 
Eftersom den egna jagbilden är svag och outvecklad 
har man svårt att ta ställning till olika alternativ. Val-
situationen blir plågsam och bästa sättet att undvika 
den plågan är att säga: Jag gör som du vill att jag ska 
göra.

På så vis utvecklar många personer med utveck-
lingsstörning en enastående förmåga att ”lyssna in” 
omgivningens förväntningar. Troligen är merparten 
av den verksamhet som idag utformats i tron att den 
stämmer överens med den utvecklingsstördes vilja, i 
själva verket är ett uttryck för omgivningens värde-
ringar om vad som är ett bra liv för den enskilde. 

Detta behöver inte innebära att det är något fel på 
verksamheten som sådan. Men om vi inte vågar se 
och erkänna omgivningens (personalens, föräldrar-
nas, tjänstemännens, politikernas m fl) betydelse, så 
riskerar vi att ytterligare försämra den utvecklings-

stördes självbild. Om vi medvetet eller omedvetet lju-
ger och försöker framställa dessa insatser som ett ut-
tryck för den utvecklingsstördes personliga vilja, hur 
ska då denne kunna utveckla sin egen vilja?

Att förstå konsekvenser
De val vi gör styrs av våra föreställningar om valets 
konsekvenser. Vi köper troligtvis inte den där fantas-
tiska mobiltelefonen som vi drömmer om, eftersom 
vi vet att skulderna kommer att knäcka vår ekonomi. 
Ett sådant val kräver att vi förmår föra ett abstrakt 
resonemang om framtida konsekvenser av vårt hand-
lande. 

I varierande grad innebär utvecklingsstörningen 
att man har svårighet att föra sådana resonemang. 
Funktionsnedsättningen lägger alltså hinder i vägen 
för valet. Därför behöver man hjälp med att få kon-
sekvenserna klarlagda. Ofta behöver man uppleva 
konsekvenserna konkret för att få möjlighet att för-
stå. Men i många valsituationer finns varken tid eller 
resurser till detta. Då är man hänvisad till omgivning-
ens råd och värderingar. Och omgivningen, i all väl-
mening, ställer för det mesta mer än gärna upp och 
tar över beslutsfattandet.

Att uttrycka en vilja
Oavsett hur grav funktionsstörning man har, så bär 
man på ett lika rikt och varierat känsloliv som alla 
andra. Och ur dessa känslor spirar önskningar och 
föreställningar om livet. Den bristande självbilden 
och förståndshandikappet innebär bara att vägen till 
den egna insikten om dessa önskningar är längre och 
svårare. 

Att tolka
  Att påverka
    Att manipulera

SVÅRA FRÅGOR

i arbetet med stöd 
och service åt personer med 
intellektuella funktionshinder

De flesta som har undersökt 
möjligheterna till inflytande 
och självbestämmande för 
personer med utvecklings-
störning har gjort halt just där 
frågorna börjar bli svåra. Man 
konstaterar att inflytandet inte 
fungerar så som det borde, 
men man försöker sällan un-
dersöka varför. Kan det vara 
så att funktionsnedsättningen 
i sig lägger hinder i vägen för 
självbestämmandet? 
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Har man väl kommit så långt så att man vet hur 
man vill ha det så möter många personer ännu en 
svårighet som hänger samman med funktionsned-
sättningen: man kan ha svårt att uttrycka det man vill. 
Detta upplever vi som en självklarhet när det gäller 
dem som saknar talspråk. Men även för dem som på 
ett ytligt plan verkar kunna tala för sig utan hinder, 
kan det vara svårt att uttrycka komplicerade käns-
lor och önskningar. Omgivningens förmåga att inse 
dessa begränsningar och med tålamod och lyhördhet 
hitta fram till en genuin förståelse är ofta bristfällig. 
Känslan av att inte bli förstådd leder lätt till passivitet, 
uppgivenhet och än mer sargat självförtroende. Eller 
ilska och aggressivitet.

Tolkning
För den som arbetar med stöd till personer med ut-
vecklingsstörning är det av största betydelse att man 
kritiskt granskar den stora betydelse man har för de 
val som formar den utvecklingsstördes liv. Att man 
inser att merparten av dessa val inte är ett direkt ut-
tryck för den utvecklingsstördes egen vilja, utan istäl-
let ett uttryck för vad omgivningen tolkar som den 
utvecklingsstördes behov eller som om de var i den 
utvecklingsstördes intresse. Då dyker en rad fråge-
ställningar upp:

Vilka instrument använder vi när vi tolkar? 
Hur påverkas tolkningen av våra egna fördomar 

och förväntningar? 

Tolkning kan vara rätt också när det blir fel
För den som har svårt att uttrycka sig är det till stor 
hjälp om omgivningen tolkar öppet. Om man t ex 
säger: ”Nu tror jag att du vill ha mer potatismos”, ”Nu 
tror jag att du är ledsen för att Anna har slutat”, ”Nu 
tror jag att du vill vara ifred”, så kan det vara till stor 
hjälp. Ja, många menar att man inte kan tolka för 
lite. Om man tolkar rätt så känner sig personen sedd 
och bekräftad och om man tolkar fel så är det också 
bra. Många personer med utvecklingsstörning brot-
tas med fantasier om att personal och föräldrar kan 
se in i huvudet och se vad man tänker. Om dessa då 
tolkar fel får man visshet i att de faktiskt inte kan se 
vad man tänker – och det behöver man ofta bli på-
mind om.

God påverkan och skadlig manipulation
Att överge någon vid livssituationer och val som den-
ne faktiskt inte klarar av att hantera, är ofta uttryck 
för likgiltighet och bristande ansvar för en medmän-
niska. Vi påverkas ju alla av vår omgivning och be-
höver såväl goda råd som stöd och hjälp under olika 
perioder av vårt liv. 

Den goda påverkan i stödet till personer med ut-
vecklingsstörning kännetecknas av att den är ärlig, 
respektfull och utgår från en psykologisk förståelse 
av dennes livssituation. Men den påverkan som om-
givningen utövar gentemot dem som har ett bräckligt 
jag kan lätt gå över i skadlig manipulation. Den kän-
netecknas av att den är dold. Bakom en mask av för-
ståelse och vänlighet styr man personen till mål vars 
huvudsakliga syfte är att tillfredsställa omgivningens 
behov. 

Eftersom förutsättningen för den skadliga mani-
pulationen är den underliggande föreställningen 
att omgivningens vilja är densamma som den utveck-
lingsstördes, så resulterar den i att förvirringen och 
osäkerheten om det egna jagets gränser förstärks. 
Offren för denna ohederliga verksamhet kan vi se 
överallt inom handikappomsorgen idag.

Komplexa behov
För att kunna tolka behov krävs också en insikt i be-
hovens komplexitet. Oftast stannar vi vid det ytliga 
som t ex fritidsaktiviteter, bostadsönskemål osv. Men 
det finns andra behov som är av mer djupgående na-
tur. Insikten i hur dunkla, motsägelsefulla och ambi-
valenta vi själva ofta är, stämmer till ödmjukhet och 
försiktighet i detta arbete. 

Vetskapen om att jaget växer till sig, inte bara ge-
nom att möta förståelse och bekräftelse, utan också 
i kamp mot omgivningen, ställer speciella krav på 
denna omgivning. För en person kan det t ex under 
en viss period i livet vara ett dominerande behov att 
få vara emot. För en annan kan tillvaron upplevas 
som så kaotisk och förvirrande att man helt enkelt 
behöver slippa att ställas inför ångestskapande val-
situationer. Hur utformar man bäst en verksamhet 
som också kan tillfredsställa sådana behov?

15

manipulation
inom psykologin förfarande eller maktutövning för att 
påverka andras beteenden utan att klargöra för dessa 
att de påverkas. (Nationalencyklopedin)

  Diskussion på nästa sida!
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M edvetenhet är ett ord som ständigt dyker 
upp i samtalet. Att veta vad man gör och 
varför. 

För att komma till medvetande krävs samtal perso-
nal och brukare emellan, men lika viktig är kommu-
nikationen i personalgruppen.

– Hur det än är så är vi en så stor del av deras liv, 
säger Lisa. Jag tycker det är hemskt men vi är ju som 
deras familj. Skulle vi sluta skulle kanske hela deras 
liv raderas.

– De är ju i beroendeställning. Det är det vi måste 
ge akt på och vara så varsamma med, säger Lennart.

En tvingande norm
Vi träffas på ett kafé på Södermalm i Stockholm. Det 
är november, en kylig onsdagsförmiddag, det är ju då 
boendestödjare är lediga. Men alla ska snart iväg, det 
väntar konferenser klockan 12 på gruppbostäderna 
där de jobbar. 

Lennart försöker bena ut manipulationens ”psyko-
logi”. Han menar att man har inre bilder för hur sa-
ker och ting ”ska vara”. Och att normalitet ofta tolkas 
som ett krav, en tvingande norm mer än en rättighet 
att få vara som man önskar. Personalen påverkas av 
en lång rad faktorer:

– Man har sina normer hemifrån. Föreställningar 
om hur det ska vara i ett hem eller hur en god med-
borgare ska vara. I arbetet relaterar man dessa före-
ställningar till andra personers förväntningar, che-
fers, anhörigas, de andra i personalen… Vi skapar 
oss bilder av vad som är rätt och fel, gott eller ont men 
verkligheten är ju inte så enkel. Vad som är rätt eller 
fel är ju inte så självskrivet.

Har rätt att säga nej
Alla konstaterar att det här är svåra frågor, men oer-
hört viktiga. Men Lennart tycker att frivilligheten ger 
vägledning, att brukaren har rätt att säga nej till våra 
tjänster. 

– Det är hos honom eller henne den juridiska mak-
ten ligger. Brukaren har rätt till våra insatser, men 
har också rätt att välja bort dem. Det borde finnas en 
större medvetenhet bland personalen om det här, vi 
har ingen rätt att tränga oss på.

Lennart beskriver en kille som han jobbat med tidi-
gare. Han ville inte gå till sin dagliga verksamhet på 
mornarna utan gick ut och åkte tunnelbana istället. 

Hur kan man skapa en verksamhet där man respekterar de boendes integritet och självbe-
stämmande och hur kan man som personal undvika att bli manipulativ? Intra lät fyra boen-
destödjare läsa föregående text och stämde träff med dem på ett kafé på Söder i Stockholm.

Att granska sig själv
Ett samtal om vägen till medvetenhet

Det var det bästa han visste, det var hans liv. Men om-
givningen hade svårt att acceptera det.

– Varför skulle han inte få göra det, frågar sig Len-
nart. Vad för skada gjorde han? Vi borde ha jobbat 
med honom på ett helt annat sätt. Kanske följt med 
honom ibland. Eller sett till att hans dagliga verksam-
het blev på hans villkor. Det finns en fara i att göra 
planer och strukturer för hur ett ”gott liv” ska vara. 
Det kan bli som ett tyst förmynderi. Vår ”goda vilja” 
kan vara förödande för de här personerna.

Utanförskapet är värst
Å andra sidan har vi en omvärld som ibland kan vara 
grym och dömande. En av stödjarnas arbetsuppgifter 
är ju också att skydda den boende från att bli katego-
riserad och stigmatiserad ute i samhället. Hur kan 
vi påverka på ett positivt sätt, så att vi inte ”överger 
någon vid livssituationer och val som denne faktiskt 
inte klarar av att hantera”, som Hallerfors skriver? 

– Utanförskapet är ju det värsta, säger Lena. Vår 
uppgift är ju att de ska få ett så ”normalt liv som 
möjligt” och att få dem att kunna delta i samhället, 
att kunna ”passa in i mönstret”. Vi måste få dem att 
bättre förstå sig själva och de sammanhang de lever i. 
Hjälpa dem med att skapa möjligheter så att de kan 
göra sina val själva. Ibland är de inte motiverade, ser 
inte själva vad de vinner på det, men då får man hjäl-
pa dem att bli motiverade. 

Utan nära relationer går det inte
Men utan nära relationer till de boende är det svårt 
att skapa förtroende och kunna ha en ”positiv påver-
kan” som i sin tur kan leda till att de fattar beslut 
som gagnar dem själva. Det verkar alla överens om. 
Lisa ger en fingervisning om hur man i det vardagliga 
livet, genom bemötandet, kanske kan stärka jagkäns-
lan:

– Att säga ”hej” när någon kommer hem och att 
tilltala personen med namn, att fråga hur han/hon 
mår och hur dagen har varit.

– Ja, det är ju verkligen att skapa känslan av att bli 
sedd och känna att man är närvarande, säger Lotta. 
Det kan ju bli som ringar på vattnet, att man på det 
sättet skapar förutsättningar för att de ska våga prata 
och känna sig förstådda.

– Man måste ju prata mycket med de boende, säger 
Lena. Öppna vägar så att de kan förstå och kan få 

SVÅRA FRÅGOR
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möjligheter att göra egna val. Allt hänger ju på den 
här täta kontakten. Man kan se till att det som är job-
bigt, men som ändå måste göras, görs på deras villkor. 
Att man möts på halva vägen.

– Ja, vi har en kille som vi har fått att städa själv ge-
nom att vi helt enkelt tar en fika tillsammans efteråt, 
säger Lisa. Så behåller vi den sociala biten också.

Att granska sig själv
Så att prata med de boende är viktigt men det krävs 
också medvetenhet om sig själva och sina ”inre bil-
der”. Att personalen tolkar ”rätt” och att tolkningen 
inte blir ett ”uttryck för omgivningens värderingar 
om vad som är ett bra liv för den enskilde”, som Hal-
lerfors skriver. Så här säger Lennart:

– Man måste granska sig själv, vilka normer och be-
hov som styr en och i varje situation göra sig medve-
ten om hur man gör. Att man inte fattar beslut som 
går ut på att gynna sig själv eller någon annan än den 
boende. Det gäller ju att ge dem rätten att välja fast 
det inte blir som man själv skulle ha valt.

Kommunikation i arbetsgruppen
Och för att komma dit, för att kunna se sitt eget och 
sina kollegors agerande krävs en öppen och väl fung-
erade kommunikation i arbetsgruppen. Det är alla 
överens om. Lennart fortsätter:

– Man måste prata mycket med varandra för att 
kunna hitta allt det där andra som påverkar en.

Lotta fortsätter:
– Att planera in mer tid för att prata om såna här 

saker tror jag man kommer långt med. En personal 

skulle kanske kunna ha ett speciellt ansvar, vara en 
”värderingscoach” typ, som kan bevaka de här frå-
gorna på gruppbostaden.

Oenighet i arbetsgruppen
Men som det är just nu känner hon sig ganska pes-
simistisk:

– De flesta som jobbar med det här känner nog till 
lagen, att det står i LSS om självbestämmande, men 
det är nog inte många som känner sig ”hemma” med 
de här frågorna.

Ofta råder det oenighet i en arbetsgrupp. Att man 
till exempel tolkar en brukare på olika sätt eller att 
man har olika syn på när man kränker någons inte-
gritet eller inte.

– Det måste man ta sig igenom, säger Lena, vi måste 
släppa fram varandra.

Lisa fortsätter:
– När man jobbat länge på ett ställe då är det lätt att 

tänka ”jag kan det här, kom inte hit och påstå att du 
kan det bättre”. Just därför är det så bra när det kom-
mer nytt folk och rör om i grytan, som kan komma 
med nya idéer och ser att de här gamla rutinerna 
kanske inte alls är så bra.

– När vi ges tillfälle att prata och får feedback på det 
vi säger vågar man ju fortsätta att prata, säger Lotta.

Chefer och andra ledande personer spelar en viktig 
roll i det här menar Lennart:

– Det gäller ju att använda sig av att vi som jobbar 
är olika. Att kunna se möjligheterna i det, och dra 
nytta av det.

Text och bild: Erik Tillander
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Lisa Bodström, 47 år, arbe-
tar som boendestödjare i ett 
gruppboende i Johanneshov. 
Hon har jobbat i tio år inom 
omsorgen. Innan jobbade 
hon inom äldreomsorgen. 
Hon är utbildad undersköter-
ska/mentalskötare och har 
gått två tioveckorsutbildning-
ar med inriktning på intel-
lektuella funktionshinder och 
på pedagogiskt ledarskap. 
Dessutom en högskoleutbild-
ning 7,5 poäng om LSS.

Lena Sundström, 55 år, 
arbetar som boendestödjare 
i ett gruppboende i Johan-
neshov. Hon har jobbat i åtta 
år inom omsorgen. Hon är 
utbildad undersköterska/
mentalskötare och har tidi-
gare arbetat på långvården 
och inom psykiatrin.

Lotta Andersson, 30 år, är 
platsansvarig på ett grupp-
boende i Bagarmossen. Hon 
är utbildad arbetsterapeut 
och har arbetat med perso-
ner med utvecklingsstörning 
senaste fyra åren.

Lennart Sommarström, 
49 år, arbetar som boende-
stödjare i en gruppbostad 
på Gärdet i Stockholm. Han 
är utbildad socionom och 
har arbetat inom omsorgen 
sedan början på 90-talet.



18                                 INTRA 4 • 1019                                 INTRA 4 • 10

Bra stöd till föräldrar
med intellektuella begränsningar

Av Karin Jöreskog

U nder tre år genomfördes ett projekt i Uppsa-
la län för att utveckla stöd och hjälpinsatser 
till familjer där föräldrarna har intellektu-

ella begränsningar. Utgångspunkten har varit bar-
nens behov av en god uppväxtmiljö och föräldrarnas 
behov av stöd i sin föräldraroll. Projektet kallas ”FIB-
projektet” där FIB står för Föräldrar med Intellektu-
ella Begränsningar och pågick under perioden 2005 
till 2008. För att utvärdera projektet har jag intervjuat 
30 barn, föräldrar och personal som varit inblandade.

Stöd i hemmet
Den första av stödformerna kallas ”Stöd i hemmet”. 
Via socialtjänstens myndighetsutövning ges familje-
stöd i hemmet av hemterapeuter. Stödet bygger på 
en biståndsbedömning som utförs av en socialsekre-
terare. 

Fem mammor och en pappa har intervjuats. De har 
alla haft stöd under olika långa perioder av hemtera-
peuter som ingår i FIB-projektet. 

Stöd i hemmet är en kombination av praktiskt- och 
pedagogiskt arbete med terapeutiska inslag. Den te-
rapeutiska delen syftar till att stärka självkänslan, ge 
struktur och bearbeta konflikter i familjen. Det pe-
dagogiska och praktiska arbetet kan röra barnupp-
fostran och stöd till familjen så att man bättre kan 
tillgodose barnens behov, men också planering av 
ekonomi och inköp med mera. 

I sitt arbete hade hemterapeuterna nära tillgång 
till en person med kunskap om och erfarenhet av 
arbete med personer med intellektuella begräns-
ningar. Den personen fungerade som handledare åt 
hemterapeuterna. 

Tidiga erfarenheter av att bli ifrågasatt
Flera föräldrar berättar om erfarenheter tillbaka i ti-
den där de upplevt att de blivit ifrågasatta eller kränk-
ta i mötet med professionella. Man har inte upplevt 
att man fått stöd och vägledning utan har känt sig 
utfrågad och ifrågasatt. 

De flesta föräldrar berättar om ett stöd som star-
tat när barnen varit nyfödda eller mycket små. De 
uttrycker en klar medvetenhet om att de förväntas 
samarbeta och ta emot hjälpen och en samtidig oro 
för att mista vårdnaden om sitt eller sina barn. De 
tycker det är påfrestande att känna sig tvingade att 
ta emot en hemterapeut i familjen, men en förälder 
resonerar på ett annat sätt:

– En del av dom som också har gått i särskolan och har 

barn – de resonerar så fel ibland. Jag är stolt att jag får 
den här hjälpen. Det är bättre än att de tar ifrån en 
barnet för att man vägrar ta emot hjälp. Jag är stolt att 
jag tar emot hjälp. Samtidigt förstår jag hur dom tänker 
– man släpper ju in någon främmande alldeles inpå. 
Men jag gör det här för barnets skull. 
När vi i intervjuerna har pratat om anledningen 

till att familjen har hemterapeutiskt stöd berättar de 
flesta föräldrarna att det hör ihop med att de gått i 
särskola, andra med att de har läs- och skrivsvårig-
heter. Några berättar att de tar emot hjälp för att de 
måste (på grund av en anmälan till socialtjänsten) 
och för att det är rörigt i familjen. En av föräldrarna 
visste inte varför de hade en hemterapeut hos sig 
flera gånger i veckan. 

Ett sätt att skapa ordning
Någon beskriver den hemterapeutiska insatsen som 
ett sätt att skapa ordning i ett kaos:

– Vad var det du eller ni skulle ha hjälp med? 
– Ja, mer struktur i hemmet. Mer struktur runt barnen. 
Morgonrutin och kvällsrutin. Allt var ju ett enda kaos. 
Många föräldrar beskriver att insatsen handlar om 

att få hjälp att städa och hålla ordning hemma. En 
del föräldrar beskriver insatsen som aktiviteter de gör 
tillsammans. När jag ställer direkta frågor om vad det 
är för slags stöd föräldrarna fått berättar de om att 
hemterapeuterna förmedlar viktiga kunskaper:

– Vad är det för något slags stöd hon ger dig? 
– Hon ger stödet så att jag kan allt det här själv. När 
(flickan) är sjuk, till exempel. Hon visar mig vad jag ska 
göra. Vem ska jag ringa? Som när (flickan) kräktes. Då 
ringde jag 1177. Det är det första jag gör. Hon kräktes 
allt, allt, allt. Då ringde jag. Då sa någon att jag skulle 
koka vatten med en tesked salt och socker och så. Jag 
försökte ge henne, men hon ville inte dricka det. Det var 
ju äckligt. Hon spottade ut. Då ringde jag igen. Dom sa 
att jag skulle åka till akuten. Så jag åkte dit. 
Några föräldrar berättar om att hemterapeuten 

och föräldern pratar om hur man ska vara tillsam-
mans med sitt barn och om hur man ska prata med 
sitt barn och om olika regler:

– Vi pratar om hur man kan säga saker på bättre sätt. 
Man kan använda dom orden, men inte dom. Det finns 
bra ord – såna som barnen blir glada av. Jag försöker 
använda dom orden. Det märks på henne (dottern) då. 
NN (hemterapeuten) är bra på att lära mig hur jag ska 
säga till mitt barn. Vi pratar om att om hon (dottern) 
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Karin Jöreskog är filosofie doktor vid Uppsala universitet 
och föreståndare  vid Centrum för forskning om funktions-
hinder. Hon är också verksam som vetenskaplig handledare 
vid FoU-enheten, Regionförbundet, Uppsala län. 
FIB-projektet, som här beskrivs,  är ett resultat av ett sam-
arbete i Uppsala län mellan landstinget, Uppsala kommun, 
Tierps kommun, Regionförbundet i Uppsala l än och FUB om 
föräldrar med intellektuella begränsningar och deras barn. 
Projektet finansierades av Arvsfonden.
Läs mera:
Rapporten heter: Checklistor, tålamod och gemenskap. Er-
farenheter från FIB-projektet 2005–2008 och är skriven av 
Karin Jöreskog, 2009.
Rapporten finns på Regionförbundets, Uppsala län, hem-
sida: www.regionuppsala.se

inte vill äta, så får jag inte tvinga henne. Vi pratar om 
när hon ska sova, när vi ska stänga av teven. Om att 
hon behöver ha roligt ibland, göra saker. Inte bara titta 
på teve. Jag har lärt mig att stänga av teven klockan sju 
på kvällen. Ingen teve efter klockan sju. NN har lärt mig 
att man måste lyssna på sitt barn. Jag har blivit bättre 
på det.
– Vi pratar om godis också. Hon får inte äta godis. Bara 
på lördagar. Förut tjatade hon alltid om godis. Hon åt 
nog godis varje dag, men nu bara på lördagar.
Att som förälder ha någon utifrån att prata med be-

skrivs som en viktig del av insatsen. Andra beskriver 
att det är barnen som har någon utifrån som de kan 
få prata med. Det handlar också om att få hjälp med 
att kommunicera med andra utanför familjen:

– Och hon (hemterapeuten) pratar åt mig också. När 
jag pratar med andra går det hela tiden snett. Men hon 
kan prata åt mig. 
En förälder beskriver hur behovet av hjälp att kom-

municera uppstår i mötet med skola och andra myn-
digheter:

– Ja, precis. När det brakar med någon av barnen – med 
skolan – då ringer jag NN (hemterapeuten). Hon kan 
hjälpa mig då. Hon följer med på möten. Då lyssnar frök-
narna på mig. Mycket mer än när jag är där själv. Då 
skäller dom bara på mig. Om allt som inte fungerar med 
killen. Men när hon är med lyssnar dom mer och frågar. 
Till sist berättar en förälder att stödet kan handla 

om att lära sig hur man gör när man lämnar och häm-
tar sina barn på dagis, något föräldern uppskattar att 
ha lärt sig:

– Hon har visat mig hur jag ska göra när jag lämnar 
eller hämtar barnen på dagis. 
– Vad är det för något hon har visat då? 
– Ja? Hur jag ska göra. 
– Vad ska man göra när man hämtar på dagis, då? 
– Man ska fråga personalen hur dagen har varit. Man 
ska fråga vad dom har gjort. Det ska man göra när man 
hämtar på dagis. Hur det har gått, typ? Och man ska 
fylla i listor om tid. 
– Hur kändes det att få den här hjälpen av NN (hem-
terapeuten), då? 
– Det kändes bra. Det var bra att veta det där. Att man 
ska fråga sådant där. 

Hur ska stödet ges?
Flera föräldrar framhåller att det är viktigt att stödet 
ges i en anda som förmedlar att utveckling är möjlig:

– Ja, den förra hemterapeuten kunde säga att ”det här 
klarar inte du, det här måste du ha hjälp med” och då 
ville jag ju inte ha kontakt med henne så ofta. Men med 
NN – hon säger alltid att jag kan saker. Att jag klarar 
saker – att det kan bli bättre. Jag menar, eftersom man 
gått i särskola och har visst handikapp – så tänker man 
att nu tror dom att man inte kan någonting. Men så har 
det inte varit med NN. 
De flesta föräldrar beskriver också en känsla av 

utsatthet när hemterapeuten kommer in i familjen. 
Samtidigt uttrycker de också ett beroende. För att 
hantera dessa känslor behövs trygghet, att hela tiden 

möta samma hemterapeut och att stödet måste fin-
nas under långt tid för att det ska fungera:

– Och ibland hittade jag på ursäkter för att slippa ta 
emot besök. Men jag jobbar på att i stället kunna säga 
till att ”nu orkar jag inte ha dig här”. Och ibland när 
det händer saker hemma – kan jag tänka att ”vågar jag 
verkligen berätta?”. Men som tur är är det ju alltid NN 
som kommer. Tänk om det var olika som kom hem till mig 
– då skulle jag inte orka. Och ibland är jag rädd att soc 
ska säga att ”nu klarar du det här själv” och att jag ska 
bli av med NN. För jag klarar inte det här utan hennes 
stöd. Ibland är jag livrädd att hon inte får fortsätta här. 
De familjer som består av två vuxna berättar att den 

hemterapeutiska insatsen leder till mindre bråk i fa-
miljen. Flera föräldrar lyfter fram att de fått större 
självkännedom eller att de vågar mer:

– Jag vågade inte förut. Vågade inte sjukanmäla (so-
nen) till skolan, vågade inte prata med skolan. Vågade 
inte ringa min husläkare. Men det törs jag nu. Det är 
mycket jag vågar mer nu, sen NN (hemterapeuten) kom 
in här. 

Gruppverksamheten
Den andra av stödformerna som ingått i FIB-projek-
tet kallas ”gruppverksamhet för föräldrar med intel-
lektuella begränsningar och deras barn”. 

Tre pappor och tre mammor som deltar i grupp-
verksamheten för vuxna och har barn som deltar i 
barnverksamheten har intervjuats. 

Rekryteringen en känslig process
Att rekrytera familjer för gruppverksamhet har varit 
en mycket känslig process som måste inbegripa för-
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troendefulla relationer mellan föräldrarna och dem 
som rekryterar. Till skillnad från stödformen ”Stöd 
i hemmet” sker deltagandet i en gruppverksamhet 
utan någon myndighetsutövning. Hela familjen, så-
väl barn som föräldrar, har erbjudits verksamhet som 
är särskilt anpassad utifrån deras specifika behov.

Vid gruppverksamhetens veckovisa träffar har för-
äldrarna deltagit i den gemensamma inledande fi-
kastunden. Varje termin inleds med att deltagarna 
önskar och sedan prioriterar i gruppen vilka teman 
som ska ingå i terminens program. Härigenom byggs 
en motivation upp för att föräldrarna ska vilja delta i 
verksamheten.

Problem att få den hjälp de behöver
Under projekttiden har femton föräldrar, varav tre 
par, deltagit i föräldragruppverksamheten. Bland för-
äldrarna finns det några som deltagit sedan starten av 
verksamheten och några som anslutit senare. Många 
föräldrar beskrev att de hade problem med att få den 
hjälp de behöver. Många av deras problem hängde 
samman  med att vara hemma utan jobb och i knappa 
ekonomiska resurser.

Intervjuerna med föräldrarna ger en bild av att tre 
områden har haft särskild betydelse i gruppsamtalen. 

• Kunskap om myndigheter
Föräldrarna har fått nya kunskaper om hur myndig-
heter fungerar och om deras gränser mot varandra. 
Ibland har man fått praktisk hjälp med att orientera 
sig bland myndigheterna och hjälp att knyta kontakt 
med enskilda myndighetsutövare. En förälder berät-
tar t ex om insikter i att tillhöra en grupp som lätt blir 
utnyttjad och fått veta vart man kan vända sig:

– Polisen har varit här (på gruppmöte). Vi pratade om 
att vi som har gått i särskolan lätt blir utnyttjade. Att 
man inte ska vara rädd och så. 
– Var det en ny kunskap för dig? 
– Ja. Det var bra att veta. Och så vet jag vem jag kan 
vända mig till om det händer något. 
– Du har ett namn på en person? 

– Ja, det har jag. 
Ibland är det inte en kun-

skap om myndigheterna som 
föräldrarna berättar om, utan 
snarare att de fått tillgång till 
personal som kan lotsa dem 
rätt bland myndigheter:
– Du har fått någon mer att 
vända dig till?
– Ja, faktiskt. Någon som man 
känner kan hjälpa en till slut. 
Det kände man nog inte förr, 
men det är lättare nu. Man vet 
att man kan få hjälp nu. Jag 
har ju inte vetat vad jag har rätt 
till tidigare. Eller vart man ska 
vända sig. Man kan bli kopplad 

hit och dit utan att få hjälp. Ingen vet någonting, lik-
som. Men nu vänder jag mig hit i stället (till Björkgår-
den). Det finns alltid någon här som kan tala om vart 
jag ska vända mig. Det betyder mycket för mig. 

• Gemenskapen har gett styrka
Gruppverksamheten har också inneburit att föräld-
rarna upplevt en gemenskap med andra föräldrar 
som de delar erfarenheten med att ”ha vissa pro-
blem”. Gemenskapen förefaller ha skapat en grund 
för flera föräldrars utveckling mot att känna att deras 
råd och erfarenheter är viktiga och möjliga att använ-
da för att hjälpa andra. Denna gemenskap förefaller 
också ha gett föräldrarna en känsla av att ”räknas” 
eller ”bli lyssnad på”. Dessa upplevelser kan också ha 
inneburit en ökad lust att göra nya saker. Flera har 
uttryckt att de vågar ställa frågor och söka mer hjälp 
än tidigare. 

• Viktiga kunskaper om specifika teman
Under intervjuerna har också flera frågor handlat om 
de specifika teman (t.ex. husmanskost) som grupp-
verksamheten behandlat. Det rör sig om teman som 
föräldrarna har önskat veta mer om. Till temat har 
speciellt insatta personer bjudits in (vid temat hus-
manskost kom en dietist och berättade). 

– Sen har ni haft ett annat tema ”Husmanskost”?
– Ja, det kom en tant från Uppsala. Det var bra. Hon 
visade hur mycket sockerbitar det är i en flaska läsk. Hon 
hade sockerbitar i en flaska. Det är massor av socker! 
Massor av kalorier. Och sen sa hon att man kan bli tjock 
av light-läsk också. 
Flera föräldrar berättar också att gruppverksam-

heten inneburit en mer innehållsrik fritid, både för 
föräldrarna och för barnen. Att komma till grupp-
verksamheten har berikat fritiden och varit ett trev-
ligt avbrott i vardagen. Likaså har fritiden berikats vid 
de tillfällen då gruppen gjort utflykter.

Det framtida stödet
Jag har ställt frågor till föräldrarna om hur de ser på 
sitt framtida behov av stöd i sitt föräldraskap. Flera 
har sagt att de tar en dag i taget och inte har funderat 
över framtiden, men några föräldrar har resonerat 
om frågan. Då handlar det framför allt om en oro 
över hur det blir att vara förälder till en tonåring:

– Ja, och sen så … ju äldre (sonen) blir desto större blir 
problemen. När han blir tonåring och så. Jag tror man 
kommer behöva ha mer hjälp med honom när han blir 
större. Hur blir det när han blir tonåring? Jag tror jag 
kommer behöva mer stöd när han blir större. Det här med 
att sätta gränser. 
En annan förälder menar att han/hon skulle kän-

na sig hjälpt av att kunna ringa sin hemterapeut när 
som helst, och att ta hjälp av sin egen mamma.

– Det händer att jag oroar mig för vad som händer när 
hon blir större, kanske 18 år. Hon kanske börjar med 
cigaretter. Vad ska jag göra då? Barn kan man sätta 
gränser för, men inte en 18-åring. Vad ska jag göra då? 
– Nej, det är svårt med större barn. Det är något du 
oroar dig för? 
– Nej, inte nu. Men jag tänker på det. Jag lägger det i 
frysen – oron. Jag fryser ner oron och lägger den i frysen 
nu, men jag tänker på det. Hur ska jag göra när hon 
blir tonåring?

Denna 
gemenskap 
förefaller 
också ha gett 
föräldrarna en 
känsla av att 
”räknas” eller 
”bli lyssnad på”
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H jälpmedelsprojektet ”Ett rikt liv med mo-
dern teknik” vill hjälpa deltagarna att ut-
veckla sina kommunikationsmöjligheter. 

Och det går riktigt bra.
I Mörbylånga kommun på Öland bor Morgan Wix-

enius. Han har en svår CP-skada och kan inte alls 
prata. Tidigare kunde han bara säga ”ja” eller ”nej” 
med hjälp av blinkningar. Att hitta ett hjälpmedel 
som kunde få personalen vid hans dagliga verksam-
het att förstå vad Morgan ville, det var en utmaning. 
Idag kan Morgan kommunicera med hjälp av ögon-
styrning, via kommunikationsdatorn ”My Tobii ”. 
Ofta berättar Morgan att han behöver bli kliad, eller 
få byta sittställning. Men ibland vill han göra något 
roligt, som att gå ut med en speciell person eller åka 
till ett särskilt ställe. 

– En gång berättade Morgan att han ville ha en öl. 
Det hade vi ingen aning om att han önskade sig. Jag 
köpte hem lättöl till honom, berättar Marianne Lo-
din Johansson. 

Marianne Lodin Johansson är ledare för projektet 
”Ett rikt liv med modern teknik”, inom daglig verk-
samhet i Mörbylånga kommun. Projektets mål är att 
förbättra deltagarnas förmåga att kommunicera med 
omgivningen med hjälp av moderna hjälpmedel. 
Man vill ge deltagarna ökad omvärldskunskap, öka 
deras självbestämmande samt höja deras livskvalitet. 

Nu kan Morgan 
berätta vad han 
     vill

– Det är ambitiösa, utmanande ord, som kanske 
inte är helt lätt att genomföra?

– Jag vet ju att förmågan att kommunicera finns hos 
så många här, säger Marianne. Det är många gånger 
bara tekniken som saknas. Det gäller att ha tillgång 
till den och att få den att fungera. Man får inte ge 
upp! 

Den tekniska utrustning som den dagliga verksam-
heten har fått investera i kostar mycket. Bara Mor-
gans programvara och datorer går på runt 200 000 
kronor. Den har Ölands Sparbanksstiftelse finansie-
rat. Resten av projektet är ett samarbete mellan Mör-
bylånga Kommun, FUB i Kalmar län och Allmänna 
Arvsfonden. Alla arbetstagare deltar i projektet uti-
från sina förutsättningar. De som saknar tal tränas 
individuellt och i grupp att spontant använda olika 
kommunikationshjälpmedel. Arbetstagare med eget 
tal tränar att söka information via Internet, att sända 
och ta emot e-post, samt att delta i samtal med kam-
rater med kommunikationshjälpmedel. 

– I vissa lägen kan det dessutom vara en fördel om 
den personliga assistenten vänder ryggen till eller 
lämnar rummet ett tag. Då får personen med funk-
tionshinder en chans att kommunicera med hjälp av 
andra hjälpmedel. Att utveckla sin kommunikation 
med hjälp av datorer och olika program kan leda näs-
tan vartsomhelst, säger Marianne Lodin Johansson.

Text och bild: Maria Korpskog

Morgan Wixenius och Ing-Gun Lindgren kommunicerar vid datorn. Datorn har specialbyggts för Morgan och det har krävts många 
justeringar för att hårdvara och mjukvara ska fungera optimalt tillsammans. 
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V ad som betraktas som normalt respektive 
avvikande i ett samhälle och hur de som 
betraktas som funktionshindrade ska be-
mötas förändras i takt med samhällets 

utveckling och förändring. Det innebär att samhälls-
utvecklingen i stort kommer att medföra många ut-
maningar för såväl personer med intellektuella funk-
tionshinder som för samhällets stöd och service till 
dem. 

Ökad diagnistisering 
En av den närmaste framtidens stora utmaningar 
handlar om att såväl särskola som handikappomsorg 
möter delvis nya grupper av elever eller LSS-brukare. 
Det i sin tur är en effekt av den ökade diagnostise-
ringen och kategoriseringen av framförallt barn och 
ungdomar som intellektuellt funktionshindrade, ut-
vecklingsstörda. 

Ett sätt att se på det som hänt senaste tiden är att 
särskoleexpansionen illustrerar ett samhälle som stäl-
ler allt högre krav för att man ska passera som nor-
mal. Man kan uttrycka det som att ribban för norma-
litet har höjts. Samtidigt med särskoleökningen kan 

vi se en ännu mer omfattande kategorisering och 
diagnostisering som handlar om barn och unga som 
får neuropsykiatriska diagnoser/funktionsnedsätt-
ningar. 

Man vet inte exakt hur många det rör som men det 
kan röra sig om allt från 40 000 till 80 000 barn och 
unga som sedan början av 1990-talet fått diagnoser 
som ADHD. Fler elever i särskolan och fler unga med 
neuropsykiatriska diagnoser innebär att de som job-
bar inom samhällets handikappomsorg i framtiden 
kommer att möta andra grupper än tidigare. 

Redan tidigare var det stor variation mellan dem 
med grav utvecklingsstörning och dem med lindrig, 
men nu ökar skillnaderna ytterligare. 

Ökad efterfrågan på daglig verksamhet
Vi har sedan början på 2000-talet sett en dramatiskt 
ökad efterfrågan på daglig verksamhet i åldersgrup-
pen 20-30 år, något som kan antas få konsekvenser 
för verksamheten. 

I bästa fall leder det till en injektion av förnyelse 
och utveckling av sysselsättningens innehåll och for-
mer. 

Utmaningar 
inför framtiden

Magnus Tideman

Handikapprörelsen vann viktiga segrar under andra hälften av 1900-talet. De två största refor-
merna: den lyckosamma avvecklingen av institutionerna och införandet av personlig assistans 
förändrade livsvillkoren för tusentals personer. Därefter har det varit tyst. För de politiska par-
tierna har frågor om funktionshindrades rättigheter blivit ointressanta. Och handikapprörelsen 
har hamnat i bakvatten. Detta samtidigt som samhällsutvecklingen ställer oss inför helt nya 
utmaningar.

Magnus Tideman tar här upp frågor kring den kraftiga ökningen av antalet barn och unga med 
neuropsykiatriska diagnoser och de ökade kraven på personal som har allt sämre utbildnings-
nivå. Han presenterar också en genomgång av de institutioner som bedriver forskning kring 
funktionshinder (sid 25).

Margatera Persson undrar (sid 26) vad de nya hälsoidealen och den ökade individualise-
ringen kommer att betyda för dem som har funktionshinder.

Karl Grunewald refererar Malena Sjöbergs intervjubok Bana väg som handlar om handikapp-
rörelsens dilemma och handikappolitikens vägval (sid 29).

Vart är vi på väg?
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I värsta fall leder det till utarmning och stordrift ge-
nom att fler arbetstagare får plats i den dagliga verk-
samheten, men med lika mycket eller mindre pengar 
som förut. I vilket fall som helst medför fler arbets-
tagare i daglig verksamhet en betydande utmaning.

Protester
Nya grupper i handikappomsorgsverksamheten 
innebär nya förväntningar och nya krav från de nya 
brukarnas sida. Men även de som funnits med länge 
ställer nya krav. 

Allt fler med bakgrund i särskolan gör sina röster 
hörda som unga vuxna. Man protesterar mot kon-
sekvenserna av samhällets kategorisering som man 
menar reducerar en som människa. Bland annat för-
väntas man vara en tacksam omsorgstagare, någon 
som underordnar sig dom (personalen) som vet bäst. 

Allt fler gör motstånd mot detta och de villkor som 
samhället erbjuder (aktivitetsersättning, daglig verk-
samhet, boende etc).  Det innebär inte att man förne-
kar svårigheterna som den intellektuella funktions-
nedsättningen kan innebära. Men man vill ta större 
plats i sina egna liv och förbättra villkoren både för 
sig själv och för gruppen. 

Att allt fler unga vuxna med intellektuella funk-
tionshinder organiserar sig (med lite stöd) är en ut-
veckling som de flesta, åtminstone på viss distans, ser 
positivt på men som på nära håll kan rubba maktba-
lanser. Något som jag menar till stor del kan kopplas 
till en annan utmaning som jag ska återkomma till: 
personalens låga utbildningsnivå och låga status.

Att vanliggöra sig själv
De som börjar kräva rätt att bestämma mer själva och 
rätt till villkor som andra i samhället har, är i första 
hand personer med lindriga intellektuella funktions-
hinder. 

För en del tar sig detta uttryck i försök till motkul-
tur och/eller ”vanliggörande”. Det innebär att man 
försöker lyfta fram andra sidor hos sig själv än dem 
som människor i allmänhet förknippar med katego-
riseringen utvecklingsstörning. 

Samhället organiserar sitt stöd på ett sätt som segre-
gerar eller skiljer personer med utvecklingsstörning 
från andra och ger dem andra villkor. Det medför 
att andra människor tillskriver personer med utveck-
lingsstörning vissa egenskaper och förmågor som 
inte tar hänsyn till att de är sammansatta individer 
med många olika sidor och olikheter (precis som 
and ra människor). 

För att möta detta och försöka hantera andras syn 
på en måste man försöka vanliggöra sig själv. 

Möten ökar personalens makt
En utmaning som i högsta grad hänger samman med 
det som jag precis pekat på är inflytande och självbe-
stämmande. Från flera studier vet vi att inflytandet 
över vardagslivet är begränsat för personer med ut-
vecklingsstörning. 

Även om anstalterna numera är nedlagda och for-
mer för t ex boende har förändrats är reellt inflytan-
de över vardagliga saker och situationer mindre van-

ligt. Ett sätt att försöka 
ändra på detta är olika 
former av individuella 
planeringsmöten, men 
de möten som avser att 
planera tillvaron för 
brukarna visar sig ofta 
öka personalens och 
de anhörigas inflytande 
 istället för brukarens. 
När man tittar närmare 
på dem handlar de om 
att övertyga brukaren 
(och ofta anhöriga) om 
att det som personalen 
redan pratat sig sam-
man om är det bästa. 

Det är en betydande 
utmaning att framöver 
hitta vägar att förverk-
liga reellt inflytande för 
personer med intellek-
tuella funktionshinder. 
Särskilt utmanande är 
det när det gäller per-
soner med måttlig eller 
grav utvecklingsstör-
ning.

Magnus Tideman är pro-
fessor i Handikappveten-
skap vid Högskolan i Halm-
stad. 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 debattböck-
er och antologier. 

Sämst förhållanden av alla
I slutet av 1960-talet lanserades Normalisering. Om 
man med det menar att personer med funktionshin-
der ska ha samma levnadsvillkor som människor utan 
funktionshinder har vi långt kvar att gå även 40 år 
efter normaliseringsprincipens födelse. 

Studier visar att personer med funktionshinder 
fortfarande har sämre villkor på alla livsområden 
än jämnåriga utan funktionshinder. Det gäller alla 
grupper av funktionshindrade och alla områden (bo-
ende, arbete, utbildning, ekonomi etc). 

Det finns naturligtvis skillnader mellan grupper 
och inom grupper – men vi kan konstatera att perso-
ner med utvecklingsstörning och personer med psy-
kiska funktionshinder som grupper är de som har 
sämst förhållanden av alla handikappgrupper. 

Så även om en del har blivit bättre finns det fortfa-
rande ett välfärdsgap mellan funktionshindrade och 
icke-funktionshindrade. Det är en betydande utma-
ning att framöver minska det gapet.

De flesta insatserna går till pojkar
Till bilden av skillnader mellan levnadsvillkoren för 
utvecklingsstörda som grupp och människor utan 
funktionshinder kan man lägga att det finns skillna-
der mellan män och kvinnor. 

Män med funktionshinder har lättare att få stöd 
och hjälp av samhället än vad kvinnor med funktions-
hinder har. 

Vi kan se det redan i skolan, mellan 70–80 % av alla 
specialpedagogiska insatser i skolan går till pojkar. 
Det beror inte på att flickor inte behöver stödet utan 
på att pojkar tar mer plats och uppmärksammas mer. 
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Det mönstret fortsätter till viss del även inom han-
dikappomsorgen, vilket är en utmaning att förändra.

Bostadsort avgörande för stödet
Till detta kommer också att vi kan se att det spelar allt 
större roll var man bor för vilket stöd man får. Den lo-
kala, kommunala variationen tenderar bli allt större.

Även om vi har samma lagstiftning i alla kommu-
ner så tolkar kommunerna den olika, skjuter till olika 
mycket resurser, organiserar stödet olika etc. 

Personer med mycket likartade behov kan alltså få 
mycket olika stöd beroende på var de bor. Till det 
kommer att vi har fått det som ibland kallas en för-
handlingsvälfärd. 

Det innebär att den som kan lagstiftning och för-
ordningar, som kan argumentera för sina intressen 
och behov, som vet hur man gör när man överklagar 
etc har större möjligheter att få det stöd man vill ha 
än den som nöjer sig med tjänstemannens besked 
om att det tyvärr inte går. 

För personer med intellektuella svårigheter inne-
bär detta att man kan bli i stort behov av att ha en 
påläst och orädd företrädare som tillvaratar ens in-
tressen, annars riskerar man hamna vid sidan om. 
Att hantera den lokala variationen och stärka de in-
divider som har svårt att driva sina egna intressen är 
utmaningar att ta i itu med.

Riskerar social problematik
En del personer med främst lindriga intellektuella 
funktionshinder riskerar att hamna i social proble-
matik. De tillhör en grupp som förväntas och ofta vill 
klara sig på egen hand. De har inte heller behov av 
långvariga eller omfattande stödinsatser, deras behov 
av stöd varierar mellan skilda situationer och olika 
tillfällen. 

Att det förekommer social problematik hos perso-
ner med främst lindrig utvecklingsstörning finns det 
indikationer på. Det vanligaste problem är av typen 
ensamhet och bristande nätverk. Det förekommer 
även missbruk, kriminalitet, ekonomiska problem, 
sexuellt utnyttjande och störande beteenden. 

Att det finns sociala problem bland personer med 
intellektuella funktionshinder är inte oväntat. Om 
man lever i det vanliga samhället och vill leva ett van-
ligt liv så innebär det också att man tar del av det 
vanliga livets baksidor. Utmaningen här gäller både 
att bättre förebygga sociala problem men också att 
bättre behandla och hjälpa den som är på väg in i el-
ler har manifesta sociala problem av något slag. 

Särskilt problematiskt är det att det saknas behand-
lingsprogram som tar hänsyn till att klienten har in-
tellektuell funktionsnedsättning. 

Lägst utbildningsnivå av alla
Ragnar Furenheds nya bok, Livet det bästa man har, 
skulle kunna vara ett viktigt inslag i nästa utmaning 
– att höja kunskapsnivån inom handikappomsorgen. 
Boendepersonal, personliga assistenter m fl är de 
som har lägst utbildningsnivå av alla inom välfärds-
sektorn. 

Tidigare delade man denna plats med dem som 
arbetar inom äldreomsorgen men tack vare stora 
statliga satsningar på kompetenshöjningar har nu 
äldreomsorgen en bättre utbildad personal. 

Oftast är det de med allra minst kunskaper och 
kortast erfarenhet som får de mest betydelsefulla och 
krävande arbetsuppgifterna. 

Det finns naturligtvis många skäl för att öka utbild-
ningsnivån och statusen att jobba inom handikapp-
omsorgen men jag vill här knyta tillbaka till resone-
manget om nya grupper och nya krav. 

När de som man är anställd för att ta hand om bör-
jar ställa krav och inte längre är tacksamma för den 
hjälp de får, kan man uppleva 
det som ett slags hot. Det är en 
förståelig raktion speciellt om 
man har begränsad erfarenhet 
och saknar utbildning. Man 
har själv låg status men de ut-
vecklingsstörda har haft ännu 
lägre status, om nu detta för-
ändras…vad händer då?

Ännu fler barn 
diagnostiseras
Man kan fråga sig vart vi är på 
väg? Å ena sidan lever fler med 
funktionshinder i det vanliga 
samhället, å andra sidan blir 
det samtidigt fler som kategoriseras som avvikande. 

Jag tror att inte minst den vanliga skolans utveck-
ling har betydelse för hur framtiden kommer att se 
ut. Om, vilket det finns tydliga belägg för i den nya 
skollagen, särskolan permanentas som en egen skol-
form och kraven på prestationer i den vanliga grund-
skolan höjs och kontrolleras allt tidigare, kommer 
det med stor sannolikhet att leda till att ännu fler 
barn än idag diagnostiseras. 

Här kan vi återigen se hur särskola och LSS-verk-
samheter får ta konsekvenserna av förändringar i 
andra samhällssektorer. När skolan blir allt mer diag-
nostiserande och kategoriserande så riskerar det att 
påverka omfattningen av och inriktningen på verk-
samheten för dem som av samhället bedöms som av-
vikande. 

Vilka som betraktas som avvikande / funktionshin-
drade avgörs alltså till stor del av samhällets utform-
ning och förändringar. Och förändringarna i Sverige 
är i allt större utsträckning en del av de globala för-
ändringarna. Vad som händer i Kina, USA och EU 
och andra delar av världen påverkar oss i snabb takt 
och sätter spelregler för samhällsutvecklingen. 

Eftersom personer med funktionshinder, till följd 
av sina funktionsnedsättningar, kanske är mer bero-
ende av samhällets vilja och ambitioner under livet 
än vad andra människor är kommer samhällsutveck-
lingen i stort att vara avgörande för framtidens han-
dikappomsorg. 

Det finns många möjligheter och många svårighe-
ter när man blickar framåt och därmed många ut-
maningar. 

Vart är vi på väg?

”Vilka som 
betraktas som 
avvikande/
funktions-
hindrade 
avgörs till 
stor del av 
samhällets 
utformning”
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 Forskning om 
       funktionshinder

P å varje universitet eller högskola i Sverige finns det åtminstone 
någon eller några forskare som intresserar sig för handikapp-
forskning. På en del lärosäten finns det centrumbildningar eller 

forskningsmiljöer där grupper av forskare bedriver forskning med inrikt-
ning funktionshinder. Forskningens omfattning och inriktning skiljer sig 
åt mellan olika lärosäten, en del är tex mer specialiserade när det gäller 
forskningens målgrupp, medan andra bedriver forskning med en viss 
inriktning, tex psykologisk, teknisk eller social. 
Nedan finns en lista på flertalet centrumbildningar/miljöer där handi-
kappforskning bedrivs med en länk till respektive lärosätes hemsida 
där du kan läsa mer om forskningens inriktning, vilka forskare som 
arbetar där, publikationer etc. Eftersom nya forskningsprojekt tillkom-
mer och andra slutredovisas rekommenderas att då och då besöka 
de olika forskargruppernas hemsidor. Ett annat bra sätt att ta del av 
aktuell handikappforskning är att anmäla sig som prenumerant på tid-
skriften ”Forskning om funktionshinder pågår”. Den utkommer 4 ggr/
år, är gratis och kan fås både elektroniskt och i pappersform. Anmäler 
sig gör man på e-postadress: cff@cff.uu.se 

Sammanställning: Magnus Tideman

Centrum för forskning om funktionshinder (CFF)
Uppsala Universitet
www.cff.uu.se
CFF samordnar också det nationella nätverket för handikappforskning som 
finns sedan många år. Nätverket har en egen hemsida: www.snhf.se 
Centrum för handikappvetenskap
Umeå Universitet
www.socw.umu.se/centrum-for-handikappvetenskap

Institutet för Handikappvetenskap (IHV)
Örebro/Linköping Universitet
www.ibl.liu.se/cdd/ihv/?l=sv

Wigforssgruppen, Centrum för forskning om Välfärd, 
Hälsa och Idrott (CVHI) 
Högskolan i Halmstad
www.hh.se/hos/forskning/centrumforforskningomvalfardhalsaochidrott.6117.html

På Göteborgs Universitet finns handikappforskning vid flera olika institutio-
ner som tex Socialt arbete, psykologi, pedagogik. Dessutom finns Handikapp-
forskning i Väst (HafV)
www.socwork.gu.se/forskning/Funktionshinder/
www.hafv.se/start.asp?sida

I södra Sverige finns HAREC som är en gemensam verksamhet 
för flera lärosäten
www.harec.se

Vid Lunds universitet bedrivs handikappforskning på flera institutioner/grup-
peringar som tex Certec
www.certec.lth.se 

På Högskolan i Jönköping finns Child:
www.hj.se/doc/8047

Vid Stockholms universitet finns handikappforskning vid tex pedagogiska in-
stitutionen och institutionen för socialt arbete
www.su.se

Det finns enskilda eller mindre grupper av 
forskare på flertalet högskolor/universi-

tet (och då ofta på olika institutioner/sektio-
ner). Nedan finns deras webbadresser där 
Du kan söka mer information. Dessutom be-
drivs handikapprelaterad forskning på en del 
FoU-verksamheter som drivs av kommuner, 
landsting eller regioner liksom inom en del 
statliga myndigheter, handikapporganisatio-
ner m fl organisationer.

Blekinge Tekniska Högskola
www.bth.se  
Chalmers tekniska högskola 
www.chalmers.se
Ersta Sköndal högskola
www.esh.se
Göteborgs universitet
www.gu.se  
Högskolan Dalarna 
www.du.se  
Högskolan i Borås
www.hb.se  
Högskolan i Gävle
www.hig.se 
Högskolan i Halmstad 
www.hh.se 
Högskolan i Jönköping 
www.hj.se
Högskolan i Skövde 
www.his.se
Högskolan Kristianstad
www.hkr.se
Högskolan på Gotland 
www.hgo.se
Högskolan Väst 
www.hv.se
Karlstads universitet
www.kau.se 
Karolinska institutet 
www.ki.se 
Kungl. Tekniska högskolan (KTH)
www.kth.se 
Linköpings universitet 
www.liu.se
Linnéuniversitetet (fd Växjö universitet 
och Kalmar högskola)
www.lnu.se
Luleå tekniska universitet 
www.ltu.se 
Lunds universitet
www.lu.se 
Malmö högskola 
www.mah.se  
Mittuniversitetet
www.miun.se  
Mälardalens högskola 
www.mdh.se 
Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap
www.nhv.se 
Stockholms universitet
www.su.se 
Sveriges lantbruksuniversitet
www.slu.se
Södertörns högskola
www.sh.se  
Umeå universitet
www.umu.se 
Uppsala universitet
www.uu.se  
Örebro universitet 
www.oru.se  
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Vart leder de nya 
      hälsoidealen?

Den människosyn som låg bakom skapandet av 
folkhemmet innebar också att ”människoma-
terialet skulle förädlas” (Myrdal). Det goda 

folkhemmet skulle bygga på en sund människotyp. 
Inte konstigt att synen på människor med en funk-
tionsnedsättning påverkades starkt negativt.

Under 1920-40- talen var man förfärande eniga 
över partigränserna i dessa frågor. Synsätt  som idag 
skulle klassas som klart rasistiska och helt oförenliga 
med en humanistisk människosyn. Det finns många 
exempel från den tiden med mycket obehagliga citat 
från kända vetenskapsmän och politiker. 

”..till ett första rangplan höja strävandena att åstad-
komma en biologiskt och socialt högstående människo-
typ” (Olof Kinberg, rättspsykiater 1935). 
”...inom samhället tvingas taga under övervägande att 

släcka sådana liv, som bestå i ohjälpliga och vanska-
pade idioter och som från början äro dömda att vara 
samhället till en börda och alla andra och sig själva till 
förbannelse...” (Arthur Engberg, socialdemokratisk 
politiker 1921)
Idag förfäras nästan alla över detta synsätt. Ändå 

finns det orostecken på att vi är på väg tillbaka. Och 
det är bättre att stämma i bäcken än i ån. Vad är det 
för folkhälsopolitisk debatt jag ser och som jag blir 
rädd inför?

Hur förbättras folkhälsan?
Dagens definition av god folkhälsa inbegriper alla 
samhällsmedborgare. Man kan inte ange ett medel-
värde på hälsan och vara glad om det förbättras. Man 
måste också ta hänsyn till fördelningen av hälsan i 
hela befolkningen. Om det är stora skillnader i hälsa 
är därmed folkhälsan inte så bra som medelvärdet 
kanske visar.

Historien har visat att det är de grundläggande 
samhällsvillkoren som förbättrat folkhälsan, inte de 
enskilda individernas moral. Enkelt brukar man säga 
att i Sverige är det följande som förbättrat folkhälsan 
de senaste 200 åren:

• Freden, potatisen och vaccinet
• Provinsialläkare och barnmorskor
• En restriktiv alkoholpolitik
• Vatten, avlopp och bostäder
• Folkskolan 1842 
• Folkrörelserna
• Folkhemsbygget

Den folkhälsopolitiska historien i Sverige 
är inte bara en historia att vara stolt över. 
Tvärtom frodades mycket mörka idéer under 
ett antal årtionden, som också fick genomslag 
i lagstiftningen i form av bl.a. tvångssterilise-
ringar. Idag finns all anledning att vara rädd 
för att de nya kommersiella hälsoidealen, att 
det är individen själv som bär ansvar för sin 
hälsa, kan leda till en återgång till en negativ 
syn på människor med en funktionsnedsätt-
ning.

skriver i denna artikel om handikapp- och folkhälso-
politik.Hon har lång erfarenhet av båda dessa om-
råden. Hon har varit riksdagsledamot (S), varit ord-
förande för Handikappförbundens samarbetsorgan, 
varit ordförande för den Nationella folkhälsokommit-
tén och nu är hon projektledare för ”Handikapphis-
toria i kulturarvet”, ett arvsfondsprojekt mellan Han-
dikapphistoriska föreningen och Nordiska museet.

Margareta Persson

Vart är vi på väg?
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Vart leder de nya 
      hälsoidealen?

Individens ansvar – eller samhällets?
För 100 år sedan fanns i Sverige en rörelse som kall-
lade sig ”hygienismen”. Man ville lägga ansvaret på 
individerna, det var i princip de fattigas eget fel att de 
hade så osunda förhållanden. Nu ville man att med-
borgarna skulle bete sig moraliskt och hälsosamt på 
ett sätt som gynnade ”samhällshälsan”.

Den inställningen verkar också vara vägledande 
för den borgerliga regeringen idag som talar om lev-
nadsvanor och valfrihet och starkt betonar individens 
ansvar för sin hälsa. 

Den nationella folkhälsokommitténs 
förslag ”Hälsa på lika villkor”, (SOU 
2000:91), betonade istället starkt de so-
ciala villkorens betydelse för människors 
möjlighet att må bra.

Nu kommer också alltmer interna-
tionell forskning som visar  hur hälsan 
bäst främjas om samhällsvillkoren är så 
jämlika som möjligt, att man satsar på 
generell välfärd och inte minst på god 
barn- och mödrahälsovård. WHO:s sto-
ra hälsokommission, ”Closing the gap” 
(2008) har sagt att det är möjligt att 
utjämna hälsoskillnaderna inom en ge-
neration, både mellan länder och inom 
länder. Men för att det ska vara möjligt 
krävs politiska insatser, man pratar inte 
om individens ”val” av levnadsvanor.

Naturligtvis påverkar levnadsvanor vår 
hälsa. Men internationell forskning visar mycket tyd-
ligt att vår sociala position påverkar hälsan mer än 
levnadsvanorna. Enkelt uttryckt: om vi har en god 
social status, där vi känner att vi har inflytande och 
andra respekterar oss – så påverkas vår hälsa mycket 
positivt. Motsatsen är lika självklar, om man har en 
låg social rang, där man inte är sedd och respekterad, 
där man diskrimineras och där man har en självbild 
som är låg – där frodas ohälsan. 

Onödig ohälsa
I takt med att forskningen visat sambanden mellan 
kropp och själ är det lättare att förstå hur hälsan kan 

påverkas av så mycket. Det är inga väggar inne i män-
niskan som håller själen åtskild från kroppen. Stress 
är något som påverkar hälsan negativt, men det är 
inte den stress som det kan innebära att ”ha mycket 
att göra” som främst är negativ. Den mest ohälso-
samma stressen finns hos den som har lite att göra, 
som känner sig ensam, diskriminerad, som är fattig 
och är orolig över sin livssituation. Den stressen sät-
ter sig också i kroppen i form av all möjlig ohälsa. De 
som idag är de mest stressade är människor med en 
funktionsnedsättning som saknar jobb. Det framgår 
av Statens folkhälsoinstituts rapport ”Onödig ohälsa” 

(2008).
I ”Onödig ohälsa” är det mycket tydligt 

att minst en tredjedel av den upplevda 
ohälsan hos människor med en funk-
tionsnedsättning inte har ett skvatt med 
funktionsnedsättningen i sig  att göra. 
Det handlar istället om klart påverkbara 
faktorer som arbete, pengar, att bryta 
isolering, levnadsvanor osv. Samtidigt 
visar man att det är tio gånger vanligare 
att människor med en funktionsnedsätt-
ning upplever ohälsa än befolkningen i 
övrigt. 

Fattigdom och ohälsa
Det här är inget nytt. Den legendaris-
ke ordföranden i FUB och dåvarande 
HCK, Richard Sterner, sa redan i bör-

jan av 70-talet: ”Man blir fattig av att vara handikap-
pad. Och man blir handikappad av att vara fattig.” Jag 
minns det mycket väl, nästan varje dag rusade han in i 
mitt rum och predikade det för mig. Och jag som var 
ung och nyanställd på HCK sög i mig allt han sa.  Det 
synsättet fick dock i praktiken inte något genomslag 
i samhällsdebatten. Men nu kan alltså ”Onödig ohälsa” 
visa samma sak idag. 

Slutsatsen av detta är: 
• Folkhälsopolitiken har hittills varit inriktad på att 

främja hälsan hos dem som redan mår ganska bra. 
Man har inte sett att de som har den största ohälsan 
i vårt land, människor med en funktionsnedsättning, 
mycket väl skulle kunna förbättra sin hälsa kraftigt, 

”Man blir 
fattig av 
att vara 
handikappad. 
Och man blir 
handikappad 
av att vara 
fattig”
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även om själva funktionsnedsättningen kvarstår. Vis-
sa folkhälsoaktörer som arbetar mot tobak glömmer 
t.ex. bort att hjälpa dem som mår sämst och röker 
mest, de psykiskt sjuka.

• Fokus i folkhälsodebatten måste ändå ligga på de 
sociala villkorens betydelse för människors möjlighet 
att förbättra sin hälsa och uppleva att man mår bra. 
Den satsning man nu ser på ”individens ansvar för sin 
hälsa” blundar helt för hur de sociala villkoren påver-
kar hälsan, som diskriminering, låg inkomst osv.

Det är ditt eget fel om du är sjuk
På radion hörde jag nyligen ”Spanarna”, som hade 
ett viktigt inslag om hälsosynen. De var på spaning 
i vårt land och hade kommit fram till att det mest 
skamliga idag är inte att ha misshand-
lat sin fru och skilt sig, nej – det är att 
man måste gå ut i kylan och röka el-
ler vara för tjock. Den tyska författaren 
Juli Zeh har kommit med en bok som 
skildrar en framtida hälsofasciststat, 
där  de flesta påverkbara sjukdomar är 
utrotade – men staten kräver att med-
borgarna uppför sig perfekt ur hälso-
synpunkt.

Redan idag har vi börjat titta snett på 
folk som inte ”sköter” sin hälsa. Det blir 
deras eget fel om de är sjuka. Och de 
som är ”medskyldiga” till sin ohälsa ska betala själva, 
hävdar en del. Frågan är vad man då är skyldig till: 
övervikten, ensamheten eller diskrimineringen?

Jag är rädd för att den inställningen går så långt att 
man missar alla de faktorer som individen inte alls 
kan påverka. Och hur gör man då med t ex personer 
som har en utvecklingsstörning?

Hälsa och skönhet
De kommersiella hälsobudskapen är idag förknippa-
de med skönhet. Eller egentligen: skönheten kom-
mer först och hälsan därefter. Och den skönhet som 
man visar handlar inte om den skönhet man kan se 
hos en äldre, fårad person som utstrålar visdom. Skön-
het och hälsa förknippas med unga, vackra kroppar. 

Även samhällets hälsoaktörer förfaller ofta till att 
göra samma koppling. Stockholms idrottsförvaltning 
har länge haft affischer på en ung, blond, snygg tjej 
som ska åskådliggöra hur bra man mår av att röra 
på sig. Varför inte två glada 90-åringar på promenad 
med en rollator?

Den här kopplingen av hälsa till skönhet är samma 
koppling som fanns under den mörka folkhälsohisto-
rien. Vi vet alla att den kopplingen i sin mest extrema 
form utövades av nazisterna. 

Ur ett funktionshinderperspektiv gäller det därför 
att vara mycket vaksam på de hälsoideal som nu fro-
das. Det är något helt annat än en folkhälsopolitik 
som främjar jämlikhet och delaktighet, något som 
annars visat sig ha störst effekt på att förbättra hälsan 
för alla. 

Man får inte överge människor!
Jag vill sluta med att ändå ta upp levnadsvanor, efter-
som det är så påtagligt att personer med en utveck-
lingsstörning idag kan dra på sig en massa onödig 
ohälsa och kroniska sjukdomar i tidig ålder – som 
delvis beror på ohälsosamma matvanor och för lite 
fysisk aktivitet. 

Det är inte så lätt att stå emot frestande reklam. 
Som synsättet är idag kan integritet och ”individens 
val” innebära att människor blir sjuka i förtid – trots 
att man med lite hjälp hade kunnat förhindra det.

Att få människor att lägga om sina levnadsvanor är 
ofta mycket svårt. Även om man inte har en utveck-
lingsstörning och även om man verkligen vill, kan det 
ändå vara svårt och man behöver stöd och råd om 
hur man gör. Jag har hört talas om gruppboenden 

där man inte alls vill lägga sig i, ”det 
är deras eget val”, om de äter en påse 
chips om dagen och aldrig rör på sig. 
Som en reaktion på den gamla anstalts-
tiden är det synsättet förståeligt. Men 
man får inte överge människor! Det är 
också att svika.

Vad händer om man inte lägger sig i 
alls från personalens sida? Kraftig över-
vikt och att man inte rör på sig leder 
lätt till olika sjukdomar som skapar 
ohälsa.

Jag kan inte låta bli att dra en drastisk 
jämförelse med de hemska sötsaksexperimenten på 
Vipeholm, där en grupp utvecklingsstörda fick äta 
massor med kletig kola för att man skulle se om de 
fick hål i tänderna. Och det fick de. Det är nästan som 
att Vipeholm går i repris på vissa håll idag, fast med 
helt andra utgångspunkter.

Var finns folkhälsofolket?
Alltså: Visst kan man kombinera integritet och rätt 
att bestämma själv med stöd och hjälp kring hur man 
kan ändra matvanor och motionsvanor. Alldeles spe-
ciellt som det krävs gemensamma aktiviteter i dessa 
frågor. Den som arbetar på ett gruppboende behöver 
inte vara expert på hur man gör. Men var finns folk-
hälsofolket? Var utarbetar man förslag till metoder 
som fungerar på ett gruppboende? 

Folkhälso- och handikappolitik går verkligen hand 
i hand. Ändå är det så sällan människor som är enga-
gerade i dessa frågor känner till varandra. I en kom-
mun kan det sitta olika enheter som jobbar med de 
här frågorna och som inte samarbetar. Om man  kallar 
till en konferens där det står ”Funktionshinder” först 
och hälsa sedan, då kommer bara handikappfolket. 
Och står det ”Hälsa” först och funktionshinder se-
dan, då kommer bara folkhälsofolket.

Tänk om vi kunde lära av vår historia och tänk om 
vi kunde låta bli att fokusera så mycket att vi tappar 
helhetssynen.

Vart är vi på väg?

”Det är 
deras eget val 
om de äter en 
påse chips om 
dagen”
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Bana väg
   – men vart?

Av Karl Grunewald

Bana väg heter en nyutkommen bok 
om svensk handikappolitik 

skriven av Malena Sjöberg. Den 
bygger på intervjuer med sex per-
soner som själva inte bara levt med 
funktionsnedsättning utan även i 
hög grad har påverkat samhällets 
synsätt och insatser sedan tidigt 
1970-tal. Därtill kommer några 
forskningsreferat. 

Det blir både en historisk återblick och en analys av 
aktuella handikappolitiska frågor. 

Cirka hundra organisationer
Särskilt efter andra världskriget bildades en rad in-
tresseorganisationer för personer med funktionshin-
der. Nu finns det ett hundratal – många är mycket 
små – varav sextio är kvalificerade för att få statligt 
bidrag. Endast 40 av dem är medlemmar i samarbets-
organet Handikappförbunden, HSO. 

Under 1970- och 1980-talen var dessa organisatio-
ner som starkast. Så gott som allt som kom till i vårt 
välfärdssystem för funtionshindrade under den pe-
rioden var en följd av förslag från han-
dikapprörelsen. Men sedan dess har 
handikapprörelsen försvagats både po-
litiskt och medialt.

Ut ur bakgårdens skugga
I ett kapitel som Sjöberg kallar Ut ur 
bakgårdens skugga framhålls vilken stor 
betydelse som Vilhelm Eken steens 
skrifter På folkhemmets bakgård, 1968, 
och  Ett samhälle för alla, 1972, fick lik-
som rörelsen Anti-Handikapp som han 
startade. 

Han var den förste som tydligt be-
skrev hur handikapp i stor utsträckning är en följd 
av brister i samhället och att ”många handikapp kan 
elimineras”. Det blev konflikt med de etablerade or-
ganisationerna, men kom så småningom att bli det 
dominerande synsättet. 

Stora landvinningar var rätten till delaktighet, ar-
bete, utbildning, eget hem, personlig assistans m.m.. 

Samtidigt blev det tystare kring den ideologiska 
grundbulten och handikappfrågorna diskuteras nu-

mera sällan som en politisk angelä-
genhet. Alla partier deklarerar sin 
positiva inställning, men när det 
kommer till praktisk tillämpning 
är det andra prioriteringar som 
gäller, säger Lennart Nolte. 

Den generella välfärden krackelerar
Bengt Lindqvist uppehåller sig särskilt kring hur den 
generella välfärden krackelerar. Privatisering blir det-
samma som kommersialisering och konkurrens. ”De 
som förlorar mest på det är vi som behöver mest stöd och 
hjälp. Det kräver individualisering och det kan inte så lätt 
rationaliseras.” 

Välgörenhet
Ett kapitel om välgörenhet kallas En efterhängsen följe-
slagare. Välgörenheten har satt sin prägel på det stöd 
som samhället svarar för och än idag präglar den det 
politiska arbetet, anser Birgitta Andersson. Budska-

pet är tydligt, säger hon: Vi gör vad vi 
kan för er, om det blir några pengar över. 
De teoretiska formuleringarna om de-
mokrati, delaktighet och jämlikhet är 
mest till för att visa upp en god fasad.

Välgörenhet är exploatering – man 
ger och får i gengäld känslan att vara 
god. I sina sämsta yttringar blir stödet 
ett slags offentlig välgörenhet, raka 
motsatsen till lagliga rättigheter.

De intervjuade erinrar sig Röda Fjä-
dern-insamlingen i mitten på 1960-ta-
let. Allmänheten hade sex år tidigare 
blivit upprörd av ett radioreportage 
som Lis Asklund gjorde om övergrepp 

på ungdomar med rörelsehinder på Eugeniahem-
met. Marken var beredd för en stor insamling.

Röda Fjädern genomfördes med stöd av landets 
enda tevekanal och gav över elva miljoner – en för 
den tiden otrolig summa. De användes för att bygga 
servicehus i ett antal städer för främst personer med 
rörelsehinder. Men att samla människor med särskil-

Malena Sjöberg. Bana väg. 
Gidlunds förlag. 173 sid. 2010. 
Pris 165 kr. Kan beställas från: 
www.bokus.se

”Välgörenhet är 
exploatering – 
man ger och 
får i gengäld 
känslan av 
att vara god”
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da behov på det viset höll inte länge – efter något 
decennium lades verksamheten ner och staten tog  
äntligen sitt ansvar.

För många är Röda Fjäder-insamlingen en tagg i 
minnet. Den kom i en brytningstid – bara några år se-
nare hade den varit omöjlig att genomföra, då hade 
samhället radikaliserats. 

I dag har välgörenheten till stor del ersatts av spon-
sorpengar till handikappförbunden. Det är en följd 
av att det blivit allt mindre med pengar till handi-
kapprörelsen från det allmänna, på samma sätt som 
till kultur och idrott.

Särskilda rättigheter?
Det har blivit allt tydligare att de generella rättighe-
terna i socialtjänstlagen inte räcker till. Sjöberg stäl-
ler därför frågan om särskilda rättighetslagar är rätt 
väg i Sverige.

Den reviderade omsorgslagen som trädde i kraft 
1986 gav personer med intellektuella funktionshin-
der klart uttalade rättigheter. Men handikapprörel-
sen var splittrad i frågan om behovet av att utvidga 
lagen till flera grupper. Barbro Carlsson kände – som 
ordförande i dåvarande Handikappförbundens  cen-
tralkommitté, HCK, – stor vånda och den socialde-
mokratiska regeringen drev inte frågan om en ny rät-
tighetslag för en vidare personkrets inför valet 1991 
så starkt som rörelsen hade hoppats. Orsaken var den 
nyliberala politiken som ställde individens frihet mot 
en stark offentlig sektor. 

Bakgrunden till rättighetslagen LSS
Varför tvekade den socialdemokratiska regeringen 
om LSS? Bengt Lindqvist – vid den tiden socialminis-
ter – menar att det viktigaste skälet var att förslaget 
inte hade varit ute på remiss och att Kommun- och 
Landstingsförbunden var mycket kritiska till LSS. 
Folkpartiet däremot lovade i valrörelsen att stödja 
förslaget och vann på det. Den individuella inrikt-
ningen passade de borgerliga, menar Lindqvist.
Vilhelm Ekensteen håller inte riktigt med. Han ser 
assistansreformen som en spjutspets mot framtiden, 
även om det finns problem, bland annat med ose-
riösa assistansbolag som berikat sig.

Det viktigaste argumentet för rättighetslagar är att 
de är en motvikt mot decentralisering och ramlagar, 
säger Bengt Lindqvist. I all decentralisering är avreg-
lering ett instrument, men i en rättighetslag blir den 
enskildes rätt starkare än kommunens rätt till själv-
styre. 

Stora skillnader mellan olika grupper
En stor del av boken innehåller personliga analyser 
av aktuella handikappolitiska frågor såsom assistans-
reformen, jobben, den livslånga sjukskrivningen och 
jämställdheten mellan kvinnor och män. Man är be-
sviken över att över att det ännu inte blivit straffbart 
att diskriminera genom otillgänglighet på platser där 
alla ska ha tillträde. 

Klasstillhörigheten för funktionshindrade var ti-
digare given. Vilket socialt ursprung man än hade 
hamnade man oftast långt ner på klasskalan. Sedan 

dess har klyftorna mellan de 
olika grupperna med funk-
tionshinder ökat. Avgörande 
är om man kommer in i ar-
betslivet. Gör man inte det 
måste man leva med mycket 
lite pengar hela sitt liv.

Detta har speglats i handi-
kapprörelsen och dess ideo-
logi. Från början hade den 
ett slags arbetarklassperspek-
tiv. De radikala förbunden 
var de vars medlemmar hade påtagliga funktionsned-
sättningar som synskada, dövhet, hörselskada och rö-
relsehinder. Det återspeglas även i Malena Sjöbergs 
val av intervjupersoner.

Efterhand har medelklassen anslutit sig sig till orga-
nisationerna lika självklart som arbetarklassen. Och 
numera är organisationerna mera inriktade på sak-
frågor och mindre på deras politiska bakgrund. 

Uppgiven stämning
Sjöberg kommer tillbaka till frågorna om handikapp-
rörelsen och dess framtid. De gamla stora förbunden 
har av ekonomiska skäl tvingats avskeda många från 
sina kanslier och stämningen är överlag lite uppgi-
ven. Kanske borde man gruppera sig kring olika in-
tresseområden? Rätten till arbete är den viktigaste 
frågan och den berör alla. 

Idag nämner de politiska partierna nästan aldrig 
handikapprörelsen i offentliga uttalanden. Det är 
som om man tror att delaktigheten och jämlikheten 
var ordnad, säger Barbro Carlsson. Tillkommer att 
mängden av beslut har decentraliserats ut till kom-
munerna och kommundelar. Det kräver ett annat sätt 
att arbeta på inom rörelsen. 

Det är tungrott att föra ut budskapet om männis-
kors behov av samhällsstöd när det politiska etablis-
semanget gör det till ett huvudnummer att avslöja 
fuskare, säger Bengt Lindqvist. 

Nu finns det dock ett visst intresse för jämställdhet 
och en begynnande diskussion i termer av makt, un-
derordning och strukturell diskriminering. För det 
krävs att medlemmarna får en allmänpolitisk istället 
för en handikappolitisk skolning. Man måste försöka 
komma ut med budskapet att rättighetslagar är den 
enda vägen för att garantera ett stöd. Viktigare ju mer 
välfärden decentraliseras och kommersialiseras. 

Humanisering och välgörenhet
Det är intressant att konstatera att inte en enda gång 
talar de intervjuade om samhällets humanisering. 
Man anar att begreppet ligger för nära välgörenhet, 
något man skyr som pesten. Det är även intressant att 
FN-konventionens tillämpning i vårt land berörs så 
översiktligt. Man stannar vid att nöjdförklara sig över 
att Diskrimineringsombudsmannen fått som uppgift 
att främja, skydda och övervaka den. 
Bengt Lindqvist erinrar om de av FN framtagna Paris-
principerna  från 1993. Där står att det i varje land ska 
inrättas en oberoende institution för att främja och 
skydda de mänskliga rättigheterna. Det har hundra 

Vart är vi på väg?

”Sedan dess 
har klyftorna 
mellan de olika 
grupperna med 
funktionshinder 
ökat”
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länder gjort, men inte vårt land. Kanske finns det ett 
mått av självgodhet i det, säger han, en föreställning 
om att de mänskliga rättigheterna aldrig kränks. Men 
det gör de, säger han.

1960–talet saknas
Boken handlar mycket om de sex personernas er-
farenheter av handikappolitiken från 70-talet och 
framåt. 1960-talet har inte kommit med trots att de 
var ett decennium fyllt av handikappolitiska fram-

gångar och ett genombrott för det mediala intresset. 
Inte heller berörs den stora  FUB-rörelsen och andra 
med en annan struktur än de traditionella. 

I några korta kapitel allra sist intervjuas Agneta Hu-
gemark om ”välfärdsmarknaden”, Magnus Tideman 
om särskolan och Barbro Lewin om tillämpningen av 
LSS. Det är enda gången som man berör frågorna om 
utvecklingsstörda. Det finns tyvärr inget sakregister.

     

Alternativa arbetstider
I Bergen i Norge har man under de senaste åren 

gjort en rad försök med olika typer av ”lang-
vakter” (d v s långa sammanhängande arbetspass) 
inom omsorgerna om utvecklingsstörda. De är nu 
föremål för en utvärdering på Institut for arbeids-
livs- og velferdsforskning, men den ansvarige ang-
er redan nu att ”langvakterna” har inneburit fler 
heltidsanställningar, färre anställda totalt och färre 
utan utbildning. Arbetet har blivit mera kontinu-
erligt och målinriktat och medfört mindre bruk 
av våld.
Rapport 4/10. (www.samordningsradet.se).

Autism och utvecklingsstörning
M ånga barn som får diagnosen autism har 

även en utvecklingsstörning, men de får en-
dast diagnosen autism. Föräldrarna får en chock 
när de får klart för sig att huvudproblemet kanske 
inte är autism utan utvecklingsstörningen.

Autism är inte så avgränsbar som man antog ti-
digare. Det finns många orsaker till autism, där 
generna spelar en avgörande roll, större än miljö-
faktorerna. (Gillberg, Specialpedagogik nr 4/10).

Lyssna på barnen.
D et har skrivits mycket om vikten av att lyss-

na på barnet med funktionshinder. Nu har 
Ann-Marie Stenhammar publicerat en omfattande 
kunskapsöversikt som visar att får barnet bara en 
begriplig information kan det delta i besluten om 
sin egen situation. Dessutom har det rätt att delta 
i sådana beslut enligt Barnkonventionen. Men ett 
meningsfullt och systematiskt deltagande i beslu-
ten är komplicerat med hänsyn till bl. a.  ålder och 
mognad, tolkningsföreträde och bedömningen 
av vad som är ”barnets bästa”. Stenhammar visar 
hur länder världen över hanterar dessa frågor och 
anser att vi i vårt land bör föra en diskussion om 
riskerna för att tolka barnkonventionens begrepp 
”hänsyn till ålder och mognad” alltför restriktivt. 

Ny myndighet
D en förste januari nästa år inrättas Myndighe-

ten för vårdanalys  med säte i Stockholm. Den 
ska följa upp, utvärdera och effektivitetsgranska 
både landstingens och kommunernas hälso- och 
sjukvård och de områden inom socialtjänsten som 
ligger i gränssnittet mellan vård och omsorg. Som 
exempel nämns äldreomsorgen. Uppdraget gäller 
även enskild verksamhet.

Utvärderingen kan omfatta hela vårdkedjan. Det 
kan gälla lagstiftning, normering och tillsyn och 
dessutom tillämpning och utfall på regional och 
lokal nivå.

Syftet är att myndigheten genom kvalitetsgransk-
ningen ska stärka medborgarnas ställning för att 
de ska kunna göra rationella val. Resultaten ska 
presenteras på ett lätttillgängligt sätt och det ska 
vara utformat efter personers olika behov. Enskil-
da ska dock inte kunna vända sig till myndigheten 
för att få sin sak utredd.

Den nya myndigheten ska inte överta befintliga 
myndigheters verksamheter och uppgifter. Däre-
mot ska den kunna förslå samordning dem emel-
lan.

Särskolan
I förra Intra (nr 3/2010, sid 29) skrev vi om den 

nya skollagen. Vi skrev att rätten för grundsko-
leelever till ett tionde läsår kommer att utökas med 
ytterligare ett år. Men det var inte korrekt. 

Så här ska det vara: En elev i grundsärskolan, i 
vilken träningsskolan numera är en del, har rätt 
att slutföra utbildningen under ytterligare två år 
efter skolpliktens upphörande, om eleven inte 
har nått upp till de föreskrivna kunskapskraven. 
Eleven har under denna tid rätt till minst 800 tim-
mars undervisning utöver den garanterade under-
visningstiden.

Ann-Marie Stenhammar. Lyssna på mig! En syste-
matisk kunskapsöversikt. Högskolan i Halmstad. 
189 sid. 2009. Kan beställas från: ann-marie@
stenhammar.se till en kostnad av 150 kr. Kan ock-
så laddas ner från: www.stenhammar.se
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D et står så fint i både LSS och socialtjänstlagen 
(SoL) att verksamheten ska främja jämlikhe-
ten i levnadsvillkoren. Hur går det egentli-

gen med det? Hur långt har man kommit? 
Att mäta jämlikheten mellan dem som får stöd av 

LSS och SoL och det övriga samhället är inte lätt, 
men nu har Socialstyrelsen gjort ett heroiskt försök. 
Resultatet visar på stor ojämlikhet, men även på viss 
framgång i jämlikhetssträvandena.

För sina bedömningar har Socialstyrelsen fört sam-
man data från en rad olika register. De visar att 57 500 
personer i åldern 20–64 år får insatser med stöd av 
LSS och SoL. De förra utgör 37 700, de senare 23 200 
(7 000 personer får insatser från både LSS och SoL). 

Assistansberättigade kom inte med
För att få svar på en rad ”mjuka” frågor skickade Soci-
alstyrelsen en enkät till 10 000 personer av de 57 500. 
Tyvärr svarade bara hälften trots två påminnelser. Vad 
som skiljer dem som svarade från dem som inte sva-
rade vet man inte. Därför måste resultaten bedömas 
med försiktighet.

En annan nackdel är att de 11 400 som fick assis-
tansersättning av staten det året (2007) inte ingår i 
undersökningen, trots att de tillhör personkretsen 
för LSS. Det motiveras inte men innebär att under-
sökningsgruppen är 17 procent mindre än den bor-
de vara  – ett beklagligt systemfel.

6,5 procent av dem i undersökningsgruppen är 
födda i länder utanför Europa jämfört med 8 procent 
i befolkningen. 

Frågorna handlade om  fritid, kultur, sociala rela-
tioner m.m. Levnadsvillkoren har analyserats utför-
ligt inom sex områden. De kan endast refereras helt 
kort här, utom det om hälsa, som vi skrev om i förra 
numret av Intra.

Bostaden blir dyr för många
När det gäller boendestandarden skiljer sig förhål-
landen inte nämnvärt från befolkningens i övrigt, 
men det har sitt pris! Särskilt illa är det för många 
med LSS-bostad och det beror på kombinationen 
lägsta möjliga inkomst och höga hyror. De har blivit 
vad rapporten kallar för ekonomiskt utsatta. Situatio-
nen är paradoxal: Många hade säkert föredragit en 
mindre flott bostad och fått mera i börsen. Men de 
har inget val.

 Istället för hyra betalar många som bor i ett SoL-
boende en särskild avgift. Den får inte vara så stor 
att den enskilde inte har tillräckliga medel för sina 
personliga behov och andra levnadsomkostnader. 
För att garantera det fastställs ett förbehållsbelopp, 
för närvarande 4 500 – 5 000 kr. per månad, som den 
enskilde ska få behålla av sin inkomst. Men reglerna 
för förbehållsbelopp går inte att tillämpa i ett LSS-
boende. 

De allra flesta i ett LSS-boende betalar en hyra en-
ligt hyreslagen. Resten av sin inkomst får de behålla, 
men för dem med höga hyror blir det, som angetts 
ovan, inte mycket över. Räcker inte pengarna hänvi-
sas de till att begära ekonomiskt bistånd från kom-
munen. Det kan även de i SoL-boende göra.  

Nu visas i denna rapport att de i LSS-boende myck-
et sällan gör det, t. o. m. mindre ofta än de i befolk-
ningen i stort, medan de i SoL-boende gör det oftare 
än de i LSS-boende. Säkert  beror detta på att perso-
ner i LSS-boende har små anspråk och svårt att hävda 
sina önskemål om t ex kultur- och fritidsaktiviteter. 
Tillkommer att de sannolikt får ekonomiskt stöd från 
anhöriga, oftare än de i SoL-boende, men i vilken 
utsträckning har ingen undersökt. 

Långt från goda levnadsvillkor
Det är uppenbart att många av dem i LSS-boende har 
långt ifrån goda levnadsvillkor. Detta borde persona-
len göra den gode mannen uppmärksam på. Denna/
denne borde i samråd med den enskilde söka om 
ekonomiskt bistånd. 

Riksförbundet FUB har uppvaktat regeringen om 
detta: Eftersom det här gäller  personer som aldrig 
har kunnat klara ett arbete, får de lägsta möjliga pen-
sion och eftersom hyrorna är så höga lever de i en 
strukturell fattigdom. Det är horribelt, säger förbun-
det – man måste tillsätta en fattigdomsutredning.

Utbildning, fritid, arbete
Även när det gäller utbildning är ojämlikheten stor. 
Bland befolkningen hade 35 procent en eftergymna-
sial utbildning (år 2007), men bland dem med LSS-
insatser bara 5 procent. Samma sak med lönearbete. 
Det är fortfarande en öppen fråga, skriver man, om 
den svaga arbetsmarknadsanknytningen för perso-
ner med funktionshinder svarar mot frånvaron av 
arbetsförmåga eller är ett uttryck för en segregerad 
arbetsmarknad. 

Deltagandet i olika fritidsaktiviteter är markant 
lägre för dem med LSS-insatser än för befolkningen. 
Det gäller även för de unga och aktiviteten sjunker 
med åldern. 

Antalet med LLS-insatser som reser på semester 
tycks ha sjunkit i jämförelse med tidigare undersök-
ningar. Det antas bero på en sämre ekonomi.

Rapporten är rikhaltig och och av stort värde som 
bas för ytterligare analyser och krav på bättre stöd 
och service.

     K G

Socialstyrelsen. Alltjämt ojämlikt! 120 sidor. 2010. 
Artikelnummer: 2010-6-21. Beställning: socialstyrel-
sen@strd.se. Pris: 117 kr. 
Kan laddas ner gratis från Socialstyrelsens hemsi-
da: www.socialstyrelsen.se

Inga jämlika levnadsvillkor!
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D et har blivit allt svårare att få en kontaktper-
son, särskilt för dem som bor i en gruppbo-
stad. De får nöja sig med de aktiviteter som 

dagcentret erbjuder och med att delta i ”utflykter” i 
grupp med personal från gruppbostaden. Det rim-
mar dåligt med målen i LSS att den enskilde ska få 
möjligheter att få leva som andra och uppnå full 
delaktighet i samhällslivet. I förarbetena till LSS står 
det att en kontaktperson ska hjälpa den funktions-
hindrade att komma i kontakt med andra människor 
och komma ut i samhället. Det är uppenbart att dom-
stolarna bedömer lagens skrivning om goda levnads-
villkor alltför snävt.

Med henne kan hon prata om svåra saker
I ett mål i Förvaltningsrätten i Göteborg gick de tre 
nämndemännen emot sin ordförande och beslöt att 
en person skulle få behålla sin kontaktperson.

Det gällde en 28-årig person med Downs syndrom, 
NN, som sedan 2003 har en jämnårig kontaktpertson 
som hon träffar två gånger i veckan och som har va-
rit viktig för hennes utveckling. Med henne kan hon 
ventilera sina problem och prata om svåra saker. 

NN har nu flyttat till en gruppbostad där det bor sex 
personer, alla kvinnor. Hon kan gå själv till centrum 
och handla och deltar två kvällar i veckan i grupp-
aktiviteter för personer med utvecklingsstörning och 
en kväll i månaden deltar hon i en ”Träffendans”. 
Personal på gruppbostaden följer dessutom med på 
gruppaktiviteter. 

Föräldrarna bor på gångavstånd från gruppbost-
den. NN träffar dem regelbundet. Hon deltar i daglig 
verksamhet som ordnar utflykt en dag i veckan.

Stadsdelsnämnden ansåg nu att NN:s behov av kon-
taktperson är tillgodosett på annat sätt, som det heter 
i lagen. Därigenom blev det en fråga för domstolen.

Hennes far berättade för domstolen att NN inte 
har några andra normalbegåvade vänner utöver sin 
kontaktperson och att det inte fanns någon indivi-
duell plan på gruppbostaden för hennes aktiviteter. 
En habiliteringsassistent på den dagliga verksamhe-
ten berättade också för domstolen att NN är osäker i 
kontakt med andra och alltid går åt sidan. Personalen 
kan inte ersätta en kontaktperson.

Behöver träffa icke handikappade
Nämndemännen konstaterar i domen att NN har 
svårt att på egen hand hitta vänner utan funktions-
hinder. Hon behöver ges möjlighet att träffa icke 
handikappade. Hennes kontaktperson är mycket be-
tydelsefull för hennes utveckling och personalen har 

svårt att hinna med de boendes individuella behov. 
Någon individuell plan har inte presenterats. För 
att tillförsäkra NN goda levnadsvillkor och för att få 
möjlighet att leva som andra bör hon få behålla sin 
kontaktperson.

Rådmannen och ordförande i rätten anmälde skilj-
aktig mening. Hon ansåg att NN inte kan anses vara 
isolerad på sådant sätt som avses i det aktuella lag-
rummets bemärkelse.

Ärendet väckte uppmärksamhet i TV Västnytt och 
övrig media både före och efter domslutet. Stadsdels-
nämnden beslöt att inte överklaga domen.

          K G

Allt svårare att få

kontaktperson!

Advokat Leif Johansson har varit ombud i denna 
rättsprocess. Vi bad honom kommentera domslutet.

 Kontaktperson 
           är kostnadseffektivt!

D et vore bra om Regeringsrätten kunde ge väg-
ledning rörande begreppet goda levnadsvillkor. 

Livsvillkoren i gruppbostäder och daglig verksamhet 
är torftigare än målsättningen enligt LSS 5§ (att leva 
som andra samhällsmedborgare). Då bör ju kontakt-
person regelmässigt utses som hjälp till personer i 
gruppbostäder. 

En annan aspekt är det politiska ansvaret. Insatsen 
kontaktperson är mycket kostnadseffektiv. I vårt fall 
kostar den kommunen c:a 2500 kr/mån.  Kostnaden 
för överklagandet beräknar jag till ca 70 000 kr (do-
mare, nämndemän tjänstemän m.m.), som skall be-
talas med våra skattepengar. Dessutom är förtroendet 
mellan de anhöriga och förvaltningen körd i botten.  

Politikerna i nämnden skall med sin erfarenhet och 
sunt förnuft granska förvaltningens verksamhet och 
ingripa när det behövs. I vårt fall gömde sig nämn-
den bakom delegationsordningen och uppgav att de 
inte hade rätt att ingripa mot ett förvaltningsbeslut. 
Så smiter man undan sitt ansvar. Vidare finns inget 
hinder mot att ändra delegationsordningen på så vis 
att förvaltningen endast får rätt att fatta beslut som 
är gynnande för den enskilde.  Beslut som efter ut-
redning föreslås bli icke gynnande, skall underställas 
nämnden (vanligtvis nämndens presidium). På så vis 
får nämndens politiker enkelt och på ett demokra-
tiskt vis kontroll över förvaltningens verksamhet. 

Leif Johansson.
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  Stor succé!
Intresset för årets omsorgskonferens, Intradagarna 27–28 sept, var 
rekordstort! Ett fullsatt auditorium (350 åhörare!) bjöds på en spän-
nande blandning av föreläsningar och framträdanden. Intradagarna 
befäste sin position som det viktigaste forumet för idéutbyte och 
kunskapsinhämtning för alla som är engagerade i LSS-verksamheten.

Författaren Majgull Axelsson varnade i sitt anfö-
rande för vår tendens att antingen demonisera eller 
idealisera personer med utvecklingsstörning.

Elisabeth Olin och Bibbi Ringsby Jansson be-
rättade målande om hur unga förhåller sig till  
kategoriseringen som funktionshindrad.

Bo Kahnberg, psykolog 
från Karlstad, talade 
om förbjudna och oac-
ceptabla reaktioner i 
omvårdnaden.

Vad är syftet med det stöd som 
ges i gruppbostäder och daglig 
verksamhet? Ska tonvikten 
ligga på lugn och trygghet eller 
ska stödet leda till utveckling 
och större självständighet, 
undrade Maud Deckmar.

Linus Rosberg och Martin 
McFaul från Kulturlabbet 
i Göteborg som bjöd på en 
bejublad föreställning.

Erik Tillander har lång 
erfarenhet av arbete i olika 
gruppbostäder. I en etnologisk 
studie har han beskrivit de 
olika kulturer han mött.
Här får han frågor av konfe-
rensvärden Hans Hallerfors.

Magnus Tideman, professor 
vid högskolan i Halmstad, 
talade om samhällets ökande 
kategorisering av personer 
med funktionshinder.

Karin Jöreskog, 
Uppsala Univer-
sitet, berättade 
om ett projekt med 
stöd till föräldrar 
med intellektuella 
begränsningar.

På Alfa i Laholm har ett antal personer med intellektuella 
funktionshinder tröttnat på att känna sig utanför. 
Daniel Nilsson från Alfa gav åhörarna viktiga synpunkter 
på vad demokrati och självbestämmande borde innebära.

Vad händer nu med de goda levnadsvillkoren?
Det var ämnet för en paneldiskussion. Samtalsledare 
var Karl Grunewald. Deltog gjorde också  (från 
vänster) Carin Bergström från CARPE, Agnes Cal-
lewaert, enhetschef, Roger Blomqvist, enhetschef och 
ledamot av Intraredaktionen, Barbro Lewin, forskare, 
Mårten Söder, forskare och Lotte Blumenthal, FUB.

Eva Jonsson, Birgitta Löjdström, och Åsa Åkerblom från Söderhamns 
kommun var mycket nöjda med Intradagarna.
– Dom har varit jättebra! Vi försöker se till så att minst åtta från vår kom-
mun får åka varje år. I år är vi fem enhetschefer, två sjuksköterskor och en 
verksamhetschef. Här får man idéer och inspiration!

Pia  Alsin och Ann Hedbom, 
verksamhetschefer i Gävle:
  – Det var jättebra med olika 
ämnen och kul med kulturin-
slagen. Intressant att få höra 
om träffpunkter för personer 
med funktionshinder och att 
lyssna till brukarnas egna ord, 
tyckte Ann.
  – I år var det bredare än tidi-
gare och det är bra! tyckte Pia.

Som vanligt gav vi ut ett special-
nummer till Intradagarna. Det finns för 
nedladdning på vår hamsida: www.intra.info.se

   Nästa års Intradagar: 19 – 20 SEPTEMBER 2011
    Boka redan nu! E-post: intradagarna@fub.se

Årets Intradagar  
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Omslagets konstnär

i

Intra nr 1/2011 kommer ut i mars.
Du som vill prenumerera på INTRA: 
Betala  300 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 
från vår hemsida:

www.intra.info.se
eller på fax: 08-97 11 04 

tel: 08-647 87 90
eller e-post: 

intra@swipnet.se

   Nästa års Intradagar: 19 – 20 SEPTEMBER 2011
    Boka redan nu! E-post: intradagarna@fub.se

Maria Tillmar 
går till konst-
gruppen på Pop-
pelgårdens dag-
center i Motala 
en eftermiddag 
i veckan. Där 
får hon inspira-
tion att måla av 
Annika Olsson 
som leder målar-
gruppen. Maria 
tycker det är 
roligast att måla 
fåglar men kan 
även måla annat 
t.ex. blommor.
Foto: Stefan 
Ilstedt.

F ör den som är 
nyanställd. Här 

förklaras de viktiga 
begreppen som jäm-
likhet, självbestäm-
mande och integritet. 
Här finns tips och 
tankar om hur det är 
att vara ny, här finns 
en kort fattad historik 
och texter som bl a 
avhandlar övergrepp 
och sekretess. 
12 sidor.  
Pris per ex   40 kr 
30 ex          30 kr per ex

Välkommen!

S kriften diskute-
rar rutiner och 

tillvägagångssätt vid 
övergrepp och miss-
förhållanden inom 
handikappomsorg. 
Den tar upp rätts-
säkerhet, lagstiftning 
och en genomgång 
av de svåra frågorna 
runt arbete med stöd 
och service. 
28 sidor.

 ÖVergrepp 

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

Tre bra skrifter från Intra:

gruppbostaden

Ur innehållet: Olika 
sätt att bo. Plane-

ring för bra boende. 
Att starta gruppbo-
stad. Att flytta till 
gruppbostad. Anhö-
riga. Gemensamhets-
utrymmet. Maten. 
Personalens roll. 
Hälso- och sjukvård. 
Åldrande. Vad säger 
lagen? Massor av bra  
läsning om gruppbo-
städer.  52 sidor.

Pris per ex   140 kr 
10 ex          120 kr per ex

Beställ från e-post: intra@swipnet.se, eller från hemsidan: www.intra.info.se

INTRA riktar sig till personal, tjänstemän, 
anhöriga och förtroendevalda. Sedan 1991 
har vi fortlöpande informerat om metoder, 
litteratur, forskning och lagstiftning. Vi ger 
inspiration och kunskaper.
INTRA är en fri och obunden tidskrift 
som ägs av en ideell stiftelse. 
INTRA kommer ut med fyra 36-sidiga num-
mer per år. 
EN PRENUMERATION kostar 300 kronor 
och gäller för fyra nummer när du än börjar. 
Prenumerera på tel 08-647 87 90 eller fax: 
08-97 11 04 eller e-post: intra@swipnet.se
Du kan också prenumera från vår hemsida:

intra

www.intra.info.se

Du som tycker intra är bra! Hjälp oss att få 
fler prenumeranter så att vi kan fortsätta 
att sprida kunskap och goda idéer!

behöver fler prenumeranter!

Prenumerera!
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POSTTIDNING B
INTRA, Kaktusvägen 38, 125 55 ÄLVSJÖ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Av Josef Tesfay, butiksbiträde, 
Klackenbergs böcker och papper 
 
Jag heter Josef och den 1 november 
nådde jag äntligen mitt mål, det vill 
säga anställning på en bokhandel.     
Resan dit har varit lång och jag vill   
gärna dela med mig av den till er alla.  
 
År 2002 var jag klar med min 4-åriga utbild-
ning på Kista särgymnasium. Gick på linjen 
Handel och Administration.  Jag hade vissa 
svårigheter under skoltiden, speciellt med 
koncentrationen. 
 
Alla vi som kommer till Misa har våra be-
gränsningar. I mitt fall hade jag svårt att 
hänga med när det var ny kunskap som jag 
skulle lära mig och det var något som jag 
inte förstod. Under skoltiden var jag ute på 
några praktikplatser, men när skolan slutade 
hade jag ingen som stöttade mig med att 
komma ut i arbetslivet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag kontaktade ”Unga Handikappade” på 
Arbetsförmedlingen (heter idag Unga Funk-
tionshindrade). Jag fick en herre som skulle 
hjälpa mig att finna en praktikplats. Han 
föreslog en köksbiträdesutbildning för per-
soner som gått på särskolan. Jag träffade 
lärarna och bestämde mig för att gå denna  
1-års utbildning. Efter avslutad kurs fick jag 
ett intyg och erfarenheten var bra. Nu kan 
jag i alla fall laga mat, ha ha ha. Men det 
ledde inte till praktik eller anställning.  

Så länge det är en bokhandel här, vill jag 
fortsätta att arbeta på Klackenbergs, böcker 
för mej är som ett paradis och det har alltid 
varit min dröm att arbeta med böcker, jag 
är en bokmal. 
 
Förutom att jag arbetar på bokhandeln har 
jag ett annat arbete där jag får arvode och 
det är att föreläsa tillsammans med Misa om 
min situation, mina erfarenheter och vilket 
stöd jag har behövt för att komma till an-
ställning. Det är en härlig känsla när publi-
ken applåderar och man får omedelbar feed-
back.  
 
Jag är även med i en av Misas Offjobb grup-
per. Vi är fem killar som möts och diskuterar 
svårigheter som kan uppstå på en arbetsplats 
eller i andra sammanhang. Vi blir inspirera-
de av varandra och vi växer som människor. 
Man får råg i ryggen. 
  
Min dröm har alltid varit anställning och jag 
har ansett att det varit en realistisk dröm. 
Den drömmen har jag nu uppnått, men jag 
har nu två drömmar kvar. Den ena är att ta 
körkort och den andra att resa till Maldiver-
na eller varför inte jorden runt!   
 

 
www.misa.se 

Återigen var jag utan sysselsättning och det 
hände inte så mycket för mig Försökte hitta 
praktikplatser på egen hand och ordnade en 
praktikplats på en fotbollsklubb som låg i 
trakterna där jag bor. Praktiserade där i ett 
år. Hade som liten en dröm att arbeta med 
fotboll.  
 
Jag kontaktade unga handikappade igen men 
det var nya personer och omstrukturering 
och jag tyckte inte jag fick tillräckligt stöd 
från dem. För min del hände det inte så 
mycket och personalen på mitt boende såg 
att jag började bli deprimerad. Det var då jag 
blev tipsad om Misa. Att de arbetar med att 
ge stöd i arbete åt personer med funktions-
nedsättning. Jag tyckte det lät intressant och 
bestämde mig.  
 
Under mina sex år på Misa har jag provat på 
fyra olika praktikplatser. Vissa praktikplat-
ser har inte varit så bra för personalen har 
inte haft tid eller förståelse för att ha en 
praktikant som har en funktionsnedsättning. 
Jag brukar säga att ”Ingen är perfekt, alla 
har vi våra begränsningar”. När jag inte 
tycker det har fungerat bra har jag sagt till 
Misas personal och då har de försökt ordna 
en ny praktikplats. Först gick vi alltid på 
studiebesök och för det mesta blev jag be-
handlad väl när vi kom dit. Det är viktigt att 
man ställer bra frågor till arbetsplatsen och 
visar intresse. Under dessa år har jag även 
studerat historia på komvux gymnasienivå, 
det var intressant, historia är ett av mina 
favoritämnen.  
 
För tre år sedan hittade Misa en bokhandel 
som gärna tog emot en praktikant. Bokhan-
deln heter Klackenbergs och ligger i Jakobs-
bergs centrum. Där har jag olika arbetsupp-
gifter, både på lagret och i butiken. Persona-
len har alltid behandlat mig som vem som 
helst och jag känner mig trygg här. Misa har 
funnits med som stöd hela tiden, de besöker 
mig en gång i veckan, men det händer att jag 
ringer dem för att diskutera vissa saker som 
kan vara diffusa för mig. Sen tycker både jag 
och min arbetskonsulent att det är bra att vi 
håller oss á jour med varandra.  
 
Jag har nu en trygghetsanställning på deltid 
och det känns härligt. Med en anställning 
blir det mer ansvar, möjlighet att gå interna 
kurser och sätta nya mål i arbetslivet. Stödet 
jag har vill jag fortsätta att ha även när jag 
har anställning - i alla fall den första tiden. 

Metoder för individuellt stöd i arbete/verksamhet 

 
Om Du vill fråga något eller 
komma i kontakt med oss    
inom Misa, så får Du gärna   
höra av dej! 
 
Telefon: 08-580 813 40 
 
Du kan också skicka en        
hälsning via e-post:  
 
hk@misa.se 

Anställning - äntligen 


