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I KULTUR OCH SAMHÄLLE
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D e enda i vårt land som, efter flytten från föräldrahemmet, i hela sitt liv 
bor i samhälleligt ägda bostäder med samhälleligt stöd, är de ca 23 000 
personer som bor i gruppbostäder med stöd av LSS. Deras livsvillkor är 

helt beroende av oss andra medborgare. Så länge de bodde på landstingens vård-
hem fanns det instruktioner för regelbundna läkarbesök, hälsokontroller och till-
syn över läkemedelsutdelningen. Men då kommunerna blev huvudmän beslöts det 
(1994) att all hälso- och sjukvård, inklusive habilitering, skulle skötas av kommunen. 
Det enda landstingen skulle ansvara för även i fortsättningen var läkartillsynen och 
 läkarvården. 

Men den uteblev. De som får LSS-insatser är välkomna till vårdcentralen, men ingen 
läkare tar ansvar för sjukvården i gruppbostäderna och där görs inga hälsounder-
sökningar eller läkemedelsgenomgångar.

Det bristande läkarstödet ledde till att regeringen 2007 förde in en paragraf i Hälso- 
och sjukvårdslagen att landstingen ska avsätta de läkarresurser som behövs och att 
de ska sluta avtal med kommunerna om omfattningen och formerna för läkarmed-
verkan. Men det har inte hjälpt. Visserligen ingår LSS i en del av ramavtalen, men 
de följs sällan upp av lokala avtal. Jag har i ett försök till  inventering endast kommit 
på ett par kommuner som har slutit avtal med landstinget om läkarmedverkan inom 
särskilt boende enligt LSS. 

Distriktsläkare skriver att de sett ett otal felaktiga läkemedelsbehandlingar, som ini-
tierats på oklara grunder. Psykiater har sett antidepressiv medicinering utan diagnos 
och en medelbehandlingstid på upp emot fyra år. Och nu har Socialstyrelsen konsta-
terat att av dem som får LLS-insatser dör mer än dubbelt så många i cancer än vad 
som är fallet i normalbefolkningen. Cancern blir helt enkelt inte upptäckt i tid. Det-
samma gäller säkert även en rad andra sjukdomar men det återstår att konstatera.

Orsaken till detta är att personer med utvecklingsstörning ofta har svårt att definiera 
avvikande kroppsfunktioner och smärta. Ofta har man svårigheter att förmedla det 
man känner och kan rentav hysa rädsla för att säga något när man kommer till 
vårdcentralen. Många skulle behöva besök i gruppbostaden av läkare som har tid 
att lyssna och skapa tillit. Men det får de inte.

Följden är att de med LSS-insatser får en sämre hälso- och sjukvård än andra, precis 
tvärtemot vad riksdagen beslöt 1997. Då beslöt man att införa fyra nivåer av priori-
teringar inom hälso- och sjukvården. Man beslöt att de med nedsatt autonomi, till 
vilka de med utvecklingsstörning tillhör, ska ingå i den mest angelägna gruppen, 
nivå ett. Men i verkligheten är det tvärtom – de är oprioriterade. 

Det är hög tid att kommunerna skriver lokala avtal med landstingen om regelbund-
na läkarbesök i gruppbostäderna. Avdelningschefer, enhetschefer, personal och an-
höriga måste ställa krav. Socialnämnderna måste reagera.

         K G

Kräv läkarmedverkan!
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Tema tvång:
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F ör några år sedan satt Clas Dahlen mest ensam 
i sin lägenhet. Något hade gått snett i den dag-
liga verksamheten och han vägrade gå dit. Clas 

har inget tal men han kunde uttrycka sig på andra 
sätt. Han satt och stampade i golvet, hela dagarna. 
Det gick så långt att personalen vande sig. Det är väl 
så han är, sa man. Han vill ju vara i fred och det får 
man respektera.

– Vi såg ju ändå hur svårt han hade det, berättar 
Hanna Birberg som är enhetschef för gruppbosta-
den där Clas bor. Han vägrade lämna tomten. Efter 

lunch tog han på sig ytterkläder och satt i dem hela 
eftermiddagen. På kvällen ställde han sig utanför yt-
terdörren och väntade på nattpersonalen. En gång 
när nattpersonalen inte kunde komma och kvällsper-
sonalen fick jobba vidare på nattpasset stod han kvar 
och väntade långt in på natten. Han var så ensam.

Ett annorlunda sätt
Tillsammans med personalgruppen började nu Ka-
rin Löwenborg och Anders Lindström att försöka 
hitta ett annorlunda sätt att se på Clas. Vem var han? 

Att få 
lyckas

I Eskilstuna 
har man

 hittat nya sätt 
att stödja 
personer 

med grav 
utvecklings-

störning 
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Vad betydde hans funktionsnedsättning? 
Karin och Anders hade tidigare arbetat med per-

soner med autism och med lärdomarna därifrån ska-
pade de något som de kallar PFA, Pedagogiskt För-
hållnings- och Arbetssätt. 

– Det första vi såg var att Clas inte klarade av tal. 
Så fort man sa till honom vad han skulle göra eller 
så fort man kommenterade det han gjorde så fung-
erade det inte för honom. Men om man lade fram  
saker som han kunde arbeta med så gjorde han det. 
Och han gillade det.

Så man började anpassa gruppbostaden efter Clas 
behov. I trädgården byggde man upp olika statio-
ner med uppgifter som Clas kunde göra: han kunde 
plocka ner sockor från torkvindan, han kunde stoppa 
olika saker i olika korgar och han kunde sortera bol-
lar.  Allt efter ett bestämt mönster som han själv valde. 
Likadant inomhus. Olika stationer med uppgifter 
som han då och då utförde. 

Så småningom kunde han också bli mer delaktig i 
de vanliga sysslorna i hemmet, matlagning, tvätt och 
städning. Bara de utformades så att det blev möjligt 
för honom att förstå hur det skulle göras – utan munt-
liga instruktioner. Och det är här Karin Löwenborg 
och Anders Lindström har hittat ett förhållningssätt 
som de tror ska förbättra arbetet med personer som 
har en grav eller måttlig utvecklingsstörning. 

– Det finns ju ofta brister i hur stimulerande det 
är att bo i en gruppbostad, säger Karin. Det handlar 
alltid om personalen – hur de ser på sitt arbete. Hur 
de ser på sitt uppdrag. Att arbeta i en gruppbostad är 
ett avancerat arbete som innebär ett stort ansvar. Vi 
upplevde att det fanns ett behov av att beskriva hur 
ett sådant arbete kan gå till. 

Först identifierar man ett behov eller en önskan 
hos personen.

– Det är viktigt att det är den enskildes behov som 
styr, säger Karin Löwenborg. Att man försöker hitta 
hans eller hennes intressen och förmågor. Hur kan 
man se att en individ tycker att en sak är rolig? Vi lär 
oss att studera gester och mimik – det är den kunska-
pen som är vår vägledning. 

– Man måste också förstå hur funktionsnedsätt-
ningen påverkar personens förmåga att förstå och 
agera, fyller Anders Lindström i. Att veta vad som är 
personens specifika svårigheter och färdigheter. 

Ett avancerat tankearbete
– Det här är ett avancerat kartläggnings- och tankear-
bete, säger Christine Gustafsson som är forskningsle-
dare vid Akademin för hälsa, vård och välfärd  vid Mä-
lardalens högskola. Hon är tillsammans med Karin 
och Anders författare till skriften ”pedagogiskt för-
hållnings- och arbetssätt i omsorg om vuxna personer 
med måttlig till grav utvecklingsstörning”.  

Själv har jag lite svårt med begreppet pedagogik i 
boendet. Min erfarenhet är att många har ett större 
behov av att få känna att de duger som de är, än att 
ständigt behöva bli föremål för omgivningens peda-
gogiska förändringsambitioner. Men en bit in i samta-
let förstår jag att det, trots den pedagogiska ansatsen, 
mer handlar om att hitta fram till en aktivitet och ett 
sammanhang som den enskilde finner lustfyllt. För 

att göra detta måste man analysera de hinder som 
finns i vägen.

Karin Löwenborg: Vi har känt att det finns många 
personer som det skulle kunna göra stor skillnad för 
om de fick en anpassad miljö, om man hittade rätt 
förhållningssätt, om man hittade rätt aktiviteter och 
om man hittade deras intressen och förmågor. 

Hur länge ska vi prata?
Till en börja med handlade det om handledning i 9 
av de 23 gruppbostäder som finns i Eskilstuna. Men 
efter ett tag kändes det otillfredsställande att inte 
delta i själva arbetet.

– Handledning kan vara bra, säger Karin,  men 
 ibland måste man fråga sig: hur länge ska vi prata? Vi 
behöver göra också. Tillsammans. Så att individerna 
känner att det händer saker. När vi gör saker mär-
ker vi att personerna det handlar om också börjar ge 
oss information om vad de tycker om och vad de vill 
göra. Ett exempel är Clas Dahlen: Vi satt och pratade 
om honom. Personalen uppfattade det som att han 
vägrade att göra som de sade trots att han förstod. Att 
han inte ville veta av några krav. Men när vi upptäckte 
att han tyckte det var jättejobbigt med den verbala 
informationen löste det sig. När vi gav honom red-
skapen ville han göra saker och blev stolt över det 
han gjort.
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Jag får tillåtelse av Clas Dahlens fosterpappa och av 
personalen att följa med Clas på en runda runt till 
alla hans olika stationer. Vad Clas själv tycker vet jag 

inte. Han står utanför entrén till den gruppbostad där 
han bor och tittar uppfordrande på mig medan han 
går fram till en hylla på garageväggen. Där står ett tiotal 
olika korgar med olika lappar på. 
  Han flyttar tyngdpunkten några gånger fram och till-
baka innan han tar ner den korg som har en bild på en 
socka på utsidan. Sedan går han till torkställningen och 

Att ta bort det som hindrar
Anders Lindström menar att funktionsnedsättning 
ofta leder till att det uppstår olika flaskhalsar som 
försvårar allt. Men om man blir medveten om dessa 
flaskhalsar så kan man åtgärda dem och lyckas med 
det man vill göra. 

– Om en person är synskadad och går in i en byrå 
varje gång hon ska passera en korridor, så tar vi ju 
bort byrån, fyller Karin i. Det är så vi försöker tänka: 
”Jag har sett att du tycker det är bra att kunna göra 
en smörgås själv, men att du tycker det är jobbigt med 
osthyveln så vi har lagt färdighyvlade skivor här och 
jag har tagit bort plastförpackningen som du tycker 
är svår att hantera”. Man kan göra stor skillnad om 
man bara tar bort det som hindrar. 

Att få lyckas
Anders Lindström: Det här är personer som inte har 
så mycket erfarenheter av att lyckas i tillvaron. Ofta 
har de olika strategier för att säga nej till saker och 
ting eftersom de inte vill utsätta sig för att misslyckas. 
Vad man gör är inte så viktigt men att få lyckas i det 
man gör, det är viktigt! Vi har märkt att just det är ett 
nytt perspektiv för många i personalgrupperna. De 
har tänkt att man måste göra något som vi betraktar 
som meningsfullt. Ofta när man planerar vad som 
ska göras tänker man kanske att det kan vara trevligt 

för individen att åka och fika eller att gå och handla, 
men man tänker inte på att i dessa situationer blir 
individen en passiv medföljare eftersom varje sådan 
aktivitet består av så många och svåra moment att 
han eller hon inte klarar av att vara delaktig. Istället 
kanske man ska försöka hamna på en konkret nivå 
där individen har möjlighet att lyckas. Som t ex ett 
kortare praktiskt arbete, att blanda saft, att spela ett 
spel eller att gå ut med soporna. Själva tidsrymden 
är också viktig – att det man gör har en överskådlig 
tidsrymd. Ibland kanske vi siktar för högt, när det gäl-
ler aktiviteter. Att det är viktigare hur aktiviteten ser 
ut för individen än hur den ser ut för andra. Att den 
måste utformas så att han eller hon förstår hur den 
ska utföras och vad som är målet.

Självständighet och självbestämmande
Anders Lindström och Karin Löwenborg är kritiska 
till hur vi använder ordet självständighet.

 – Ofta säger vi att personen klarar av något själv 
och menar då att han eller hon klarar det ”med lite 
hjälp”, säger Anders. Men det försöker vi omdefi-
niera, så att det handlar om att faktiskt kunna för-
stå aktiviteten och utföra den själv. Då behöver inte 
personen oroa sig för vilka moment i aktiviteten som 
man ska kunna klara av och vem som ska hjälpa till. 
Att kunna göra det ”på mitt sätt”, i den ordning jag 
vill och när jag vill. 

plockar ner alla sockorna i korgen. Jag kan naturligtvis 
inte låta bli att säga något meningslöst medan jag fo-
tograferar ”aha, sockorna”, men då blänger han ilsket på 
mig och jag förstår att villkoren är följande: du får följa 
med men du ska vara tyst!
  När han fyllt korgen lägger han ner den i en stor låda, 
en sådan där som man har stolsdynor i på sommaren, 
som står på marken under korghyllan. Sedan tar han 
en ny korg, den här gången med en röd cirkel på. Han 
fortsätter runt huset, står en stund vid staketet och tittar 
ut mot vägen innan han plockar ner de röda pappers-
cirklarna som sitter uppe med kardborrband. 
  Och så fortsätter det. Han fyller korgarna med olika 
saker som finns på olika ställen. Då och då tittar Clas på 
mig som för att kolla att jag verkligen är med. Han blir 
inte störd av kameran.
  Är det meningsfullt att plocka ner röda pappcirklar 
som personalen gått före och satt upp? Ja, vad är egent-
ligen meningsfullt? Att sitta i timmar och spela datorspel 
som någon annan konstruerat? Att springa omkring och 
jaga en rund läderkula på en lerig åker? 
   Det är individen själv som avgör vad som är menings-
fullt för honom eller henne – något annat svar finns ju 
inte. 
  Jag är inte alls säker, men det känns som om Clas är 
stolt över det han gör. Ingen annan går där och rättar 
till. Han gör det på egen hand och när det är gjort är det 
gjort. Då går han in. Kvar står jag med kameran i handen 
och känner det som om jag hade fått ett viktigt förtro-
ende att förvalta.
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– Man måste göra klart för sig vad man menar med 
självständighet, säger Karin. Är självständighet att 
kunna göra något ensam eller är det att jag förstår 
själv. För att vara social med andra måste man vara 
oerhört självständig för det är då man behöver veta 
vad man själv tycker och vad man vill ha. Strävan efter 
att få individer att bli mer självständiga får inte bara 
vara ett sätt att spara pengar. Att hänvisa någon till 
att laga micromat ensam i sin lägenhet utan att fråga 
sig om det är det han eller hon egentligen vill, är 
inte att uppmuntra till självständighet. Det är bara ett 
sätt att slippa anstränga sig eller att spara pengar. På 
samma sätt är det med begreppet självbestämmande. 
När en individ inte öppnar sin dörr när man knackar 
på kan man tolka det som att han bestämmer att han 
vill vara ensam. Men det behöver inte vara så. Det 
kan lika gärna vara tvärt om, att individen av olika 
skäl inte förmår öppna. Därför behöver man kanske 
försöka på ett annat sätt när man knackar på. Säga 
andra saker. 

Att se helheten
Enligt Anders och Karin är det många viktiga be-
grepp i LSS-verksamheterna som ibland leder fel ef-
tersom man använder sig själv som norm. Man måste 
se individen och utgå från den verklighet som han 
eller hon lever i, menar de. 

Christine Gustafsson, Karin Löwenborg och Anders Lindström har skrivit en hand-
ledning i hur man kan stödja personer med måttlig eller svår utvecklingsstörning. 
Genom att skaffa sig kunskap om personen, och om hur funktionsnedsättningen på-
verkar honom eller henne kan man hitta vägar till att anpassa omgivningen så att 
den blir mer meningsfull. Häftet visar på olika sätt att kartlägga en individs förmåga 
och ger exempel på hur man sedan anpassar omgivningen och, inte minst, hur man 
sedan följer upp och utvärderar insatserna. Till skriften finns ett extra häfte, Tillämp-
ning av pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt (PFA) i teorin om Salutogenes, av Christine 
Gustafson, som tidigare mest sysslat med äldreomsorg. Där finns ett intressant resonemang: hon menar att de 
forskningsrapporter som avhandlar området utvecklingsstörning sällan bygger på någon uttalad teori. Istället 
används lagstiftningen (LSS) som en form av teoretisk utgångspunkt. Hon försöker råda bot på detta genom att 
tillämpa Aaron Antonovskys teorier om Salutogenes och KASAM.
Båda skrifterna finns för nedladdning på Mälardalens högskolas hemsida: www.mdh.se + personalsök – skriv 
Christine Gustafsson, gå in på hennes websida och sök på hennes publikationer.

– Man måste se hela verkligheten. Det finns exem-
pel på personer som varje måndag åkt till badhuset 
och badat i den daglig verksamheten och sedan på 
eftermiddagen åkt och badat med boendepersona-
len, bara därför att man inte har kollat med varann. 
Att man inte tar personens perspektiv på hur han har 
det hela dagen. Att man inte tar reda på hur han eller 
hon hade det i går och hur det blir nästa dag.  Man 
måste ta ansvar för helheten när personen inte själv 
klarar av att själv hitta en balans mellan t ex vila och 
aktivitet.

Färdigheter och svårigheter
Christine Gustafsson anser att förhållningssättet mås-
te vara att lyfta fram färdigheter och kompensera för 
svårigheter. 

– Målet med att arbeta i en gruppbostad kan inte 
vara att städa och se till att allt är lugnt. Utan att 
hjälpa de här människorna till ett bra liv. Och vad är 
då ett bra liv? Vi har haft stor nytta av Antonovskys 
KASAM-teori när vi diskuterat det. Att vi måste hitta 
individens känsla av samhörighet, hanterbarhet och 
begriplighet.

Text och bild: Hans Hallerfors.
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1980 utfärdade SocialStyrelSen ett förbud 
mot att använda tvångsmedel inom somatisk långtids-
sjukvård. Fyra år senare föreslog den s. k. Socialbe-
redningen en särskild skyddslag  för människor med 
åldersdemens eller liknande beteende. Förslaget 
godtogs inte av Regeringen som skrev att tvång får 
förekomma vid vård av dessa personer i den utsträck-
ning som allmänna regler och principer tillåter. 

Skyddsåtgärder för åldersdementa
I detta vakuum publicerade Socialstyrelsen 1992 fö-
reskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder för 
personer med åldersdemens. Det gjordes i samband 
med att kommunerna övertog huvudmannaskapet 
för den s. k. långvården. Men snart upptäckte man 
att man inte hade tillräckligt författningsmässigt stöd 
för dessa föreskrifter. 

Socialstyrelsen skrev därför till Regeringen 1999 att 
den måste stifta en lag om hur man kan tillförsäkra 
äldre person med nedsatt beslutsförmåga en trygg 
boende- och vårdmiljö utan att det kränker deras 
grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Vi vet inte 
var gränsen går för när en åtgärd som vidtas mot en 
person, som inte har förmåga att lämna ett samtycke, 
ska anses utgöra en tvångsåtgärd, skrev man.

Även för personer med utvecklingsstörning
Regeringen tillsatte en kommitté som 2006 presente-
rade ett förslag till en skyddslag. Förslaget bedömdes 
dock av Regeringen vara ofullständigt i den del som 
innebar en begränsning av regeringsformens fri- och 
rättigheter. Därför fick Svenskt Demenscentrum i 
uppdrag att belysa området ytterligare. 

2010 gav Svenskt Demenscentrum ut publikationen 
”För vems skull? Om tvång och skydd i demensvården”. I 
den konstaterar man att det behövs en lagstiftning 
både för att säkerställa en grundnivå av skydd mot 
skada på liv och hälsa och en reglering av de fall där 
åtgärder måste sättas in utan den enskildes samtycke 

eller mot dennes vilja. Lagen bör inte riktas till en 
diagnosgrupp utan den föreslogs gälla personer med 
allvarlig kognitiv störning, dvs även personer med ut-
vecklingsstörning.

Sent omsider: en proposition!
Den försenade handläggningen av detta ärende blev 
nu alltmer pinsam för de inblandade. Och genom 
utredningarna blev det uppenbart hur ofullständiga 
och olagliga Socialstyrelsens föreskrifter från 1992 
var. I maj 2010 upphävde Socialstyrelsen helt resolut 
dessa, vilket möjligen påskyndade Socialdepartemen-
tets arbete med en lagstiftning. Nu hade man ju dess-
utom fått stöd av Demenscentrum. 

I november 2012 var  departementet – i samarbete 
med oppositionen – färdig med en proposition om 
en lag med titeln ”Får man använda skyddsåtgärder?” 

Den innehöll förslag till rätten att använda sig av 
vissa tvingande skyddsåtgärder mot en person med 
demenssjukdom, som har beviljats bistånd enligt so-
cialtjänstlagen i form av särskilt boende, dagverksam-
het eller hemtjänst. Det gällde låsning av ytterdörr, 
larm, fasthållning eller bortföring, tvång vid skötsel 
av personlig hygien, brickbord, sänggrind, bälte eller 
sele. Socialnämnden skulle, enligt förslaget, besluta 
om varje tvångsåtgärd och rapportera till Socialsty-
relsen. Det fanns regler för omprövning av ett beslut 
och rätten att överklaga ett sådant, sammanlagt 20 
paragrafer. 

Lagrådet invände
Regeringen gav Lagrådet i uppdrag att granska för-
slaget. Det visade sig att Lagrådet hade viktiga invänd-
ningar, bl. a. får man inte peka ut en specifik grupp 
på detta sätt. Det finns ju fler.

Man ansåg att nödvärn och nöd berördes alltför 
kortfattat och att utrymmet för ansvarsfrihet därige-
nom skulle vara begränsat. Det är svårt att säga, skrev 
Lagrådet, hur långt som de aktuella ansvarsfrihets-

”Där ingen lag är, 
  där är icke heller överträdelse”

Det finns inget stöd i socialtjänstlagen eller LSS  för att få använda tvång. Under en rad år har starka 
krafter verkat för att få fram en sådan lagstiftning. Men nu har dessa planer skrinlagts. Istället måste 
vi sprida och vidareutveckla de kunskaper som finns om hur man gör tvånget obehövligt.

Av Karl Grunewald

Det blir ingen 
lag om skyddsåtgärder

Tvång och skyddsåtgärder
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reglerna sträcker sig utan en särskild lag.
När det gällde åtgärder som syftar till att skydda 

personer som saknar beslutskompetens mot allvarlig 
skada, fann Lagrådet att det antagligen fanns ett bety-
dande utrymme för ansvarsfrihet. Förutsättningen är 
en bedömning och dokumentering av behovet och 
en proportionalitetsbedömning. Med det senare me-
nas att åtgärden måste stå i proportion till det man 
vill uppnå.

Vidare skriver man att syftet med den föreslagna 
lagen synes vara att skyddsåtgärder i förekommande 
fall även ska kunna användas under längre tid, t. ex. 
låsning av dörr. Förslagen får i sådana delar ses som 
en viss utvidgning av det tvång som är tillåtet enligt 
brottsbalkens regler om nödvärn och nöd. Därtill 
kommer oskrivna ansvars- och frihetsregler i brotts-
balken som brukar behandlas under beteckningen 
social adekvans*. 

Detta innebär – enligt Lagrådet – att det inte, vare 
sig när det gäller demensvård eller annan motsvaran-
de vård, torde finnas något direkt krav på särskilt lag-
stöd så länge som de åtgärder som är aktuella ligger 
inom ramen för vad som i princip är tillåtet för envar. 

Om lagförslaget ska läggas fram bör det därför 
göras en noggrann analys av förhållandet mellan de 
allmänna ansvarsfrihetsreglerna och de tvingande 
skyddsåtgärderna, såväl vad gäller förutsättningarna 
för att vidta olika åtgärder som beträffande åtgär-
dernas syfte, karaktär och varaktighet. Förslaget bör 
kompletteras med att det avses vara tillämpligt även 
inom enskild verksamhet.

Drog tillbaka förslaget
Efter dessa invändningar från Lagrådet drog Maria 
Larsson tillbaka propositionen. Hon menade att la-
gen kunde förhindra den pågående positiva utveck-
lingen inom äldreområdet.

Istället gav hon Svenskt Demenscentrum ett nytt 
uppdrag, nämligen att ta fram en it-anpassad hand-
bok som ska ge stöd för bedömningar, val av stöd-
insatser, planering, dokumentation och uppföljning 
inom vård och omsorg för personer med demens-
sjukdom. Handboken ska ge råd och strategier för 

*Social adekvans: sådana fall där en otillåten gärning 
av rimlighetsskäl går fri från ansvar. 

hur personalen kan arbeta för att undvika situationer 
där behovet av skyddsåtgärder för personer med de-
menssjukdom ses som enda alternativ. Den ska kom-
bineras med ett utbildningsmaterial och ligga färdig 
2015. Handboken ska så långt som möjligt vara utfor-
mad för att kunna fungera tillsammans med andra 
pågående hithörande arbeten inom Socialstyrelsen.  

Socialstyrelsens uppdrag
Socialstyrelsen fick samtidigt ett uppdrag att följa 
upp hur vård och omsorg om vuxna personer med 
nedsatt beslutsförmåga – under kommunernas an-
svar – är utformad. Inspektionen för vård och om-
sorg, IVO, skall under 2014 genomföra en särskild 
tillsynsinsats i verksamheter där vuxna personer med 
nedsatt beslutförmåga bor eller vistas. Dessutom ska 
Handisam i samverkan med Hjälpmedelsinstitutet 
stödja utvärderingar av miljöanpassningar, teknik 
och användning av hjälpmedel.

På detta allsidiga sätt, med ökade kunskaper och 
utbildning av personalen, vill Regeringen undvika 
att stifta en särskild lag om tvång och skyddsåtgärder 
inom socialtjänsten. Man står på samma ruta rent for-
mellt som på 1980-talet då Regeringen skrev att man 
får falla tillbaka på allmänna regler och principer. 
Men i praktiken har det gjorts stora förbättringar se-
dan dess, inte bara materiellt, utan även i bemötan-
det. Den medicinska behandlingen har förbättrats 
och den humanitära synen på omvårdnadens inne-
håll och utformning har förändrats till det bättre. 
Mycket återstår dock att göra, men det kan inte ske 
med ett juridiskt regelverk. 

all verkSamhet Ska vara grundad på respekt 
för den enskildes självbestämmanderätt, det står så 
tydligt i både socialtjänstlagen och i LSS. Undantag 

Referenser

Lagrådet. Protokoll. 2012-12-18. Kan hämtas från www.
lagradet.se. Sök på yttranden.

Regeringen. Regler för skydd och rättssäkerhet inom 
demensvården. SOU 2006:110. Kan hämtas från
www.regeringen.se

Svenskt Demenscentrum. För vems skull? Om tvång och 
skydd i demensvården. 2010. Kan hämtas från 
www.demenscentrum.se

Intra. Får man använda skyddsåtgärder? Nr 3/2011,
sid 20. Finns i Intras hemsidesarkiv: 
www.tidskriftenintra.se

Det tillåtna tvånget 
Får man använda sig av skyddsåtgärder inom socialtjänsten? Ja, det får 
man, men endast med den enskildes samtycke och sedan man bedömt 
det rimliga med en sådan åtgärd ställt mot en utebliven sådan. 

från detta måste vara reglerat i särskild lag. Sådana 
finns för vård av missbrukare (LVM), vård av unga 
personer (LVU) och i psykiatrisk vård (LPT och 
LRV). 



10                                 INTRA 4 • 1311                                 INTRA 4 • 13

Man måste ha samtycke
Det grundläggande är alltså att alla insatser är frivilli-
ga. Behöver en person något skydd eller annan insats 
för att inte göra sig illa måste den som ger sådan ha 
vederbörandes samtycke. Denne måste förstå inne-
börden i åtgärden eller i varje fall agera på ett sådant 
sätt som visar att hon eller han samtycker. 

Om vederbörande förhåller sig passiv och varken 
verbalt eller motoriskt motsätter sig åtgärden kan 
man tvingas till att godta ett presumerat samtycke, 
d v s  att åtgärden förutsätts vara förenlig med den 
enskildes vilja. Den ska också syfta till den enskildes 
bästa och en avvägning måste göras som gäller hur 
pass ingripande och angelägen åtgärden är. 

Det förekommer att en åtgärd kan ersättas av ex-
tra personaltillsyn. Överhuvud taget krävs det att den 
personal som erhåller samtycket äger en god känne-
dom om brukaren och lyhördhet för dennes vilja och 
att skyddsåtgärder inte används eller är en följd av 
bristande bemanning.

Ett samtycke måste omprövas efter omständighe-
terna och dokumenteras. En god man eller anhörig 
kan inte ersätta den enskildes vilja men däremot vara 
en samrådspartner för personalen. 

Nödvärnsrätten
Det kan uppstå situationer då personal måste ingripa 
utan att ha fått samtycke för att avvärja fara för liv, 
hälsa eller egendom. Om sådan nödvärnsrätt stadgas 
det i brottsbalken. Den får endast användas undan-
tagsvis och om situationen inte kan lösas på ett min-
dre ingripande sätt. 

Nödvärnsrätten får ej heller användas under en 
längre tid motiverat av att det gäller en pågående 
nödsituation. Gränserna för att få ingripa med stöd 
av nödvärnsrätten är inte fastlagda, men Regeringens 
lagråd har uttryckt en liberalare hållning till dessa vid 
bedömningen av skyddsåtgärder inom socialtjänsten 
än vad som tidigare var gängse.

Social adekvans
Därtill kommer oskrivna ansvars- och frihetsregler 
i brottsbalken som brukar behandlas under beteck-
ningen social adekvans (se not sid 9). Ofta rör det 
sig då om en  intressekollision då förslaget att lagföra 
en person bör få stå tillbaka då det inte kan avgöras 
på ett tillfredsställande sätt med de skrivna ansvarsfri-
hetsgrunderna. Ett sådant beslut ska kunna rättfärdi-
gas inte bara för att den är socialadekvat utan även 
för att det kan motiveras av sunt förnuft och moral.

Helena Antonsson i Umeå har undersökt samspelet mellan 
brukare och personal i gruppbostäder

Utbildning hjälper!

av 556 perSoner med utvecklingsstörning i ett 
län i norra Sverige fann vi att 99 (18 %) hade varit 
föremål för fysiska begränsningsåtgärder under den 
senaste veckan. En uppskattning visade att alla hade 
en svår eller grav utvecklingsstörning. 

De vanligaste begränsningsåtgärderna var 
•   bälte i stol (74 %), 
•   brickbord i rullstol (29 %), 
•   brickbord i stol (11 %), 
•   bälte i säng (1 %) och 
•   inlåsning i rum (1%). 

21 % hade varit föremål för mer än en åtgärd.

Svåra och tröttande åtgärder
De beteenden som kunde leda till fysiska begräns-
ningsåtgärder var främst oförmåga att gå självstän-
digt, begränsat tal, beteende som skrik och rop samt 
motstånd vid på- och avklädning. Därutöver epilepsi 
och spasticitet. Däremot var det mer sällsynt att våld 
mot medboende och vårdare ledde till fysiska be-
gränsningsåtgärder.

Vårdarna upplevde användningen av fysiska be-
gränsningsåtgärder som svåra och tröttande och be-
skrev att de ofta kände en osäkerhet i hur de skulle 
hantera situationerna. Incidenter där brukare an-
vände våld mot vårdare inträffade ofta vid personlig 

Av Helena Antonsson

Referenser 
Socialstyrelsen. Upphävda föreskrifter om tvångs- och 
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Lagrådsremiss. God vård och omsorg om personer med 
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Tvång och skyddsåtgärder
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En webbaserad utbildning
En utbildning utformades med syfte att förbättra 
interaktionen mellan vårdare och personer med ut-
vecklingsstörning i särskilda boenden. 

Utbildningen är webbaserad och därmed möjlig 
för all personal att ta del av på arbetsplatsen. Den 
består dels av introduktion av ämnet, videoföreläs-
ningar om interaktion och utmanande beteende, 
samt fallbeskrivningar med uppföljning och reflek-
tion. Webbutbildningen bedöms ta ca 10 timmar i 
anspråk och kan förslagsvis vara öppen för vårdarna 
under tre månader. Utbildningens innehåll är grun-
dad på tidigare forskning och omfattar bl a vårdarens 
syn på sina egna värderingar, känslor och förmågor 
samt inställning till personen med utvecklingsstör-
ning och den påverkan som arbetsplatsens kultur 
och miljö har på interaktionens kvalitet. 

Ett annat fokus i utbildningen är att lyfta fram fram-
gångsrik interaktion som videoobserverats i grupp-
bostäder i Sverige. 

Så här kan utbildningen se ut!
Vid exempelvis en arbetsplatsträff informeras vårdar-
na om utbildningens syfte, innehåll, längd och antal 
timmar som tas i anspråk. Därefter erbjuds tillgång 
till hjälp och stöd vad gäller tillgång till internet och 
användning av webbplattformen. Tydliga skriftliga 
instruktioner och bilder lämnas för att underlätta 
användningen av webbsidorna. Vårdarna informeras 
också om att statistik över deras aktivitet i utbildning-
en registreras för att utbildningsansvarig lättare ska 
kunna utvärdera webbutbildningen. Det är betydel-
sefullt att det finns en kontaktperson i gruppbosta-
den som kan fungera som en mentor för att webbut-
bildningen ska flyta på. Vårdarna behöver också ges 
utrymme i tid för att delta i webbutbildningen. Det 
är möjligt för vårdarna att ta del av webbutbildningen 
på annan plats, exempelvis hemifrån och kan då se-
nare kompenseras med tid eller lön av arbetsgivaren. 
En av de viktigaste aspekterna för att webbutbildning-
en ska vara framgångsrik är att vårdarna känner sig 
förberedda och att de får stöd av sin arbetsledning 
att delta.

Utvärderingen av den webbaserade utbildningen i 
studien visade att det är möjligt att förbättra kom-
munikation och interaktion mellan brukare och vår-
dare genom utbildning med ömsesidig förståelse och 
minskat utmanande beteende som en positiv effekt.

omvårdnad samt vid på- och avklädning. Även själv-
destruktivt beteende förekom, ofta då brukaren blivit 
nekad någonting. 

Ömsesidiga missförstånd
Vårdarna menade att brukarna på grund av sina 
funktionshinder ofta inte förstod vårdarens kommu-
nikation och vårdarna förstod inte brukarnas. Detta 
ledde till en rad ömsesidiga missförstånd vilket i sin 
tur många gånger resulterade i irritation, aggressivi-
tet, utmanande beteende och fysiska begränsnings-
åtgärder. 

Bristerna i kommunikationen försvårades av att vår-
darna i en del fall saknade kunskap om eller intresse 
av brukarens tidigare och nuvarande dagliga liv.  Den 
höga personalomsättningen bland arbetsledare och 
vårdare betydde också mycket. Vårdarna efterfrå-
gade utbildning i att bättre kunna förstå och möta 
utmanande situationer.

Framgångsrik interaktion
I intervjuer reflekterade vårdarna över att det, t ex 
vid personlig omvårdnad, var betydelsefullt att förstå 
tecken och teckenspråk. Man ville kunna tillfreds-
ställa brukarens behov och man ville få redskap att 
klara av att möta utmanande beteende. 

När vårdarna misslyckades med detta skapade det 
situationer med irritation, aggression och även våld. 

I intervjuerna framkom också exempel på fram-
gångsrik interaktion där både brukare och vårdare 
kunde nå samförstånd. 

Med anledning av det valde jag att gå vidare och 
undersöka vad som karaktäriserar framgångsrik in-
teraktion. Genom videoobservationer i fem särskilda 
boenden fann jag positiva exempel. Resultatet visa-
de att en framgångsrik interaktion bygger på att ge 
brukaren bekräftelse, dela vardagens upplevelser, ge 
utrymme i tid och rum samt genom att kunna kom-
municera med ett likformigt och tydligt språk. 

Helena Antonsson är universitets-
adjunkt vid Umeå Universitet.
E-post: 
helena.antonsson@.umu.se

Läs mer:
Helena Antonsson. Interaktion i 
särskilt boende för personer med 
utvecklingsstörning och utma-
nande beteende. Institutionen för 
Omvårdnad. Umeå 2013. Avhand-
lingen kan hämtas på: umu.diva-portal.org
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I den aktuella debatten om Skånepolisens regist-
rering av romer hänvisas ofta till Nazityskland. 
Men historiska föregångare finns även i Sverige, 

och då inte bara den s.k. zigenarinventeringen 1943. 
Även andra oönskade medborgare övervakades. I 
Malmö existerade från 1938 ett ”centralregister över 
sinnesslöa”. Händelserna visar det svenska samhällets 
svårigheter att bemöta människor som ansågs – och 
anses – vara annorlunda. 

Ulla våldtogs och registrerades
Ulla, född 1931, ansågs som 15-årig härstamma från 
en släkt ”med hopade fall av intellektuell, social och 
moralisk inferioritet”. Bedömningen gjordes 1947 av 
Ruben Holmström, överläkare vid Malmö Östra sjuk-
hus, ett av Sveriges mest moderna mentalsjukhus. Bas 
för Holmströms karakterisering var Ullas sociala bak-
grund: den fattiga sjubarnsfamiljen bodde i två en-
rumslägenheter och flera av barnen bedömdes vara 
sinnesslöa. 

Från 13 års ålder blev Ulla upprepade gånger våld-
tagen av två grannar. Men Rådhusrätten i Malmö li-
tade inte på Ullas uppgifter; de två gärningsmännen, 
67 och 49 år gamla, dömdes inte. Istället hamnade 
Ulla så småningom på Rönås, ett arbetshem för ”lätt 
asociala kvinnor” på landsbygden. Offret ansågs själv 
vara ansvarig för sitt öde: ”Redan under skoltiden 
hade hon sexuellt umgänge med äldre män. Efter 
skoltiden fortsatte hon med sin lösaktighet”, heter 
det i ett annat läkaruttalande 1948. Hon sterilisera-
des.

Steriliseringsregister
Precis som drygt 2000 andra Malmöbor ingick Ulla 
och hennes familj i ”centralregistret över sinnes-
slöa” som fördes utan lagligt stöd från 1938 till minst 
1950-talet vid Malmö Östra sjukhus. Överläkare 
Holmström tog initiativet till registrets upprättande 
för att ”möjliggöra ett rationellt och effektivt tilläm-
pade av steriliseringslagen” från 1935. 

Under 1930-talets andra hälft var enligt många 
sociala och medicinska experter antalet sterilise-
ringsoperationer alldeles för lågt. Och från ”veder-
börandes anhöriga” kunde överläkaren inte förvänta 

sig ”några som helst positiva åtgärder”. Gehör fick 
Holmström dock hos stadsläkaren Ragnar Huss och 
Malmös barnavårdsdirektör Åke Bylander, som ut-
tryckte förhoppningen att ”man åtminstone i Malmö 
skulle kunna vidtaga mera rationella åtgärder” för att 
genomföra denna ”säkerhetsåtgärd”. Därmed ville 
man reducera kostnader av personer på sociala in-
stitutioner.

Inblandat i grundandet av registret var en rad lä-
kare, stadens folkskoleförvaltning och fattigvård. En 
fyrsidig blankett, där omfattande personliga och del-
vis känslig information över t.ex. ”ärftliga förhållan-
den” och kriminalitet skulle anges, skickades bland 
annat till sinnesslöanstalten Håkanstorp, folkskolor 
med hjälpklasser, nykterhetsnämnden, sjukhus och 
kyrkoföreståndare. Anmälas skulle personer ”som sy-
nes vara sinnesabnorma”.

Danmark var förebild
Förebild för Malmö var framförallt Danmark; i 
grannlandet registrerades enligt befolkningskom-
missionens ”Betänkande angående sterilisering” 
(1936) under mitten av 1930-talet kring 10 000 män-
niskor. I den tyska staden Dresden etablerades redan 
under 1920-talet ett ”kartotek över mindervärdiga” 
med namn på drygt 140 000 personer. Skandinaviska 
facktidskrifter rapporterade flitigt över sådana socia-
la kontrollinstrument.

Beröm från Medicinalstyrelsen
I Malmö var man – i motsats till dagens polis – up-
penbarligen angelägen att informera om registrets 
införande. Axel Sjöhagen, ordförande vid stadens 
nykterhetsnämnd, lyckades 1940 att publicera arti-
keln ”Centralregister över sinnesslöa och därmed 
jämförbara” i minst fyra facktidskrifter. 

Begreppet ”därmed jämförbara” innebar en radi-
kalisering, nu kunde också exempelvis hjälpklass-
barn hamna i registren. Otto Brundin, överinspektör 
för sinnesjukvård vid Medicinalstyrelsen, berömde 
initiativet i Malmö. Enligt honom hade även Medi-
cinalstyrelsen börjat registrera alla ”sinnesvårdsfall”. 
Oavsett en rad liknande strävanden på lokal nivå in-
fördes inte en obligatorisk registrering i lagen om 

Vår rädsla för 
     ”de andra”

Malmöpolisens registrering av romer har med rätta 
skapat upprördhet. Men att registrera grupper som 
samhället ser som avvikande eller annorlunda har 
långa anor i vårt land. Något som Thomas Barow 
kan berätta om.

Av  Thomas Barow 

12
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undervisning och vård av bildbara sinnesslöa (1944) 
– här blir samtidigt begränsningen av den statliga 
makten tydlig.

Motstånd
Men hur togs registret emot i Malmö? – I slutet av 
1940-talet fanns drygt 2 000 personer i registret, fram-
förallt från stadens fattigare områden. På sinnesslö-
skolan Håkanstorp samt det tillhörande arbetshem-
met Lindängen var man positivt inställd – och anmäl-
de eleverna. Däremot skriver överläkare Holmström 
i sjukhusets årsberättelse 1946 att man inte mötte ett 
helhjärtat stöd: ”Av präster, läkare (med ett par un-
dantag), diakonissor hava somliga direkt vägrat […], 
de övriga hava i handlingen vägrat genom att aldrig 
sända något meddelande […] man har tydligen väd-
rat någon slags ’anmälan’ med för de vederbörande 
klienter obehagliga konsekvenser”. 

 I Malmös folkskolestyrelse, som var huvudman för 
stadens hjälpklasser, fördes det 1942 en intensiv dis-
kussion kring registret. Folkskoleinspektor Thunan-
der såg ett ”viktigt samhällsintresse” i steriliseringen. 
En registrering av hjälpklassbarn kände han igen 
från Österrikes huvudstad Wien och förekom redan, 
enligt vad han kände till, även i Malmö” i viss utsträck-
ning”. 

Däremot varnade Skolöverstyrelsens hjälpskole-
konsulent Gideon Nordahl på samma möte för att 
förtroendet för lärarnas arbete skulle rubbas: ”Det 
skulle vara farligt, om hjälpklassbarn på detta sätt 
komma i strålkastarbelysning”, en anmälan skulle 
kunna uppfattas som ett ”straffregister”. 

Men Nordahls synpunkter hörsammades inte i Mal-
mö. I årsberättelsen 1947 från Malmö Östra sjukhus 
konstaterades att det numera ”regelbundet” fanns 
”meddelanden rörande alla hjälpklassbarn” i regist-
ret. 

Motsvarade inte normen
Frågan om konkreta följder av registreringsarbe-
tet kvarstår. Vad gäller antalet steriliseringar kunde 
forskningen inte visa på något avsevärt större antal 
operationer i Malmö än i det övriga landet. Det går 
inte att utesluta att registret bidrog till att flera place-
rades på anstalter, i likhet med exemplet Ulla. Infö-
randet av centralregistret i Malmö visar dock tydligt 

Thomas Barow är 
fil doktor och univer-
sitetslektor i handi-
kappvetenskap vid 
Högskolan i Halmstad. 
Han har disputerat vid 
Humboldtuniversitetet 
i Berlin på en avhand-
ling om den svenska 
”sinnesslövården” 1916-
1945 . I avhandlingen 
redovisas de citerade 
källorna.

Samtliga klipp är 
från Årsberättelse
för år 1946 från 
Malmö Östra 
Sjukhus.
Till vänster 
formuläret som
fylldes i. 
Till höger 
en karta över 
Malmö där man 
prickat in 1 137 
”oligophrena” 
personer efter 
bostadsort. 
Nedan till höger 
registrering av 
släktband 
mellan de 
registrerade.

på en socialteknologisk attityd 
och ett tillvägagångssätt som 
styrdes av rädslan för dem, 
som upplevs som annorlunda 
– människor som inte mot-
svarade normen i det svenska 
samhället.

Demokratisk mognad
Historien upprepar sig inte 
helt och hållet, men vissa fe-
nomen av exkludering och 
särbehandling finns uppen-
barligen kvar idag. Humanitet 
och demokratisk mognad i ett 
samhälle återspeglas genom 
sättet att hantera mångfald 
och människors olikheter. 

Frågan är hur olika slags 
normavvikare – minoriteter 
som romer, homosexuella, 
funktionshindrade, migran-
ter, icke-TV-tittare m.fl. – be-
traktas och bemöts? Rädsla 
för och registrering av ”de 
andra” bidrar i varje fall defi-
nitivt inte till ett inkluderande 
samhälle.  

13
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I Stockholmsförorten Skärholmen finns en bestäl-
larenhet för LSS-årenden. Där jobbar totalt nio 
socionomer som handläggare, i tre team. Drygt 

550 personer i stadsdelen är aktuella för någon form 
av insats. Två av handläggarna är Nelika Khalilzade-
gan och Sarah Adewale Chaara. Både är mycket posi-
tiva till jobbet, även om det också ofta är tufft. 

– Ju längre tiden går desto mer tycker jag att LSS-
lagen är spännande att jobba med, säger Sarah. Det 
händer mycket i omvärlden och politiska diskussio-
ner pågår som påverkar vårt jobb. 

Men hon tycker att LSS är en väldigt fyrkantig lag. 
– Man ansöker om specifika insatser med vissa kri-

terier och syften som ska bli uppfyllda. Den möjlighet 
som finns i socialtjänstlagen att kommunen själv kan 
utforma vissa insatser finns inte enligt LSS. 

 
Viktigt att informera
Båda ser skyldigheten att informera som en viktig del 
i jobbet. De ska vara tillgängliga och vägleda. En del 
i det kan t. ex. vara att berätta: ”Det här kan du an-
söka om istället.” Till exempel vårdnadsbidrag hos 
Försäkringskassan, hjälpmedel hos habiliteringen el-
ler samtalskontakt i vården.  

Det kan vara BUP som informerar föräldrar att de 
kan ansöka, eller socialtjänstens mottagningsgrupp. 
Eller så tar föräldrar själva kontakt. 
Vissa vet lite grand, vissa vet inte alls 
vilka insatser de har rätt till. Att den 
som söker får hembesök förekommer 
ganska ofta. Men det tar mer av hand-
läggarens tid än telefonkontakt, så 
det måste finnas ett tydligt syfte med 
besöket. 

 – Ibland finns det tvärtom ett värde 
i att de kommer hit till oss, då ser vi 
hur det funkar för dem, berättar Sa-
rah. 

Hembesöken gör handläggarna på egen hand, 
bara i undantagsfall, om det finns en känsla av obe-
hag eller om det är väldigt komplex problematik, går 
man två.  

– Att jobba två är skönt, det skulle vara bra om det 
fanns möjlighet att göra det vid en större ansökan, för 
att ta in all information och göra beslutet mer rätts-
säkert. Det är ofta ganska svåra bedömningar vi gör. 
Men de resurserna finns inte.  

Bostad och daglig verksamhet
De vanligaste insatserna för vuxna med utvecklings-
störning eller autism i Skärholmen är Bostad med 

särskild service och Daglig verksamhet. Bara i ett fåtal 
fall dröjer det längre än tre månader innan insatsen 
verkställs. Då har personen för det mesta fått erbju-
danden som hen tackat nej till av olika anledningar. 

För barn och ungdomar är de vanligaste insatserna 
korttidshem eller avlösning. Också hemtjänst, ledsag-
ning och följeslagare är vanliga insatser. 

Nelika jobbar med barn och unga och träffar dem 
både i skolan och hemma. Vårdnadshavaren företrä-
der barnet men barnets samtycke ska alltid inhämtas. 
Barnets perspektiv ska finns i tanken hela tiden. 

Insatsen ledsagning handlar ofta om att en ung-
dom ska bli självständig. 

– När föräldrarna vill ta på sig det då blir det fel. Då 
får vi motivera och säga att det är bättre att det är en 
annan person. Om föräldern ändå inte köper det kan 
det bli avslag. I riktlinjerna står att det är kommunen 
som bestämmer vem som ska göra insatsen. 

Föräldrar en otrolig resurs
Tvärtom är det med personlig assistans. Här var det 
lagstiftarens intention att de som får insatsen ska kun-
na anställa vem de vill. Sarah och Nelika tycker det är 
svårt att ha någon åsikt om att föräldrar, eller barn, är 
personliga assistenter. 

– Ibland kan jag se att det finns fall där det inte är 
lämpligt, men jag kan inte i min yrkes-
roll göra något åt det. Man har rätt att 
välja utförare. De anställer vem de vill, 
men insatsen kan ibland snarare stjälpa 
än hjälpa, konstaterar Sarah. 

– Om båda föräldrarna är anställda 
som assistenter, och det kommer en om-
prövning av behovet, då påverkar det ju 
hela familjen, säger Nelika. 

Ibland är det inte lämpligt att anhö-
riga är gode män menar de. Men det är 

tingsrätten som förordnar och endast i undantagsfall 
lämnar handläggaren en synpunkt. 

I de allra flesta fall är föräldrarna en otrolig resurs 
för barnet men det är inte alltid säkert att de orkar i 
längden. Nelika minns ett sådant fall. 

– Vi ville ordna korttidshem för att föräldrarna skul-
le orka, men barnet ville inte vara borta. Då gick det 
inte, vi fick tänka ut andra insatser i hemmet. 

Ensamma mammor drar tunga lass. I Skärholmen 
finns också många arbetslösa och socialbidragstaga-
re. Eftersom en stor del av Skärholmens invånare inte 
har Svenska som modersmål får man ofta boka tolk. 

– Det är roligt att vi får träffa olika medborgare, 
menar Nelika.

En enda huvudman för personlig assistans inom LSS och bättre samverkan 
med BUP. Det står på LSS-handläggarnas önskelista i Skärholmen. 

LSS-handläggare i Skärholmen:

”Samverkan ska inte vara att försöka 
kasta ärenden på varandra.”

”Ensamma 
mammor 
drar ett 
tungt lass
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Finns det risk att hamna i kuratorsrollen? 
– Med vissa, men det får man akta sig för, det är inte 

syftet. Vi ska ha empati och se att människan är en 
helhet, men vi kan inte lösa hela livssituationen även 
om vi skulle vilja, säger Sarah.

Negativ rapportering i media
Rapporteringen i media är för det mesta negativ, ofta 
handlar den om fusk eller om någon som får insatser 
indragna. 

– Jag förstår att en person som är beviljad en stor 
insats och sedan inte längre har rätt till den, blir jätte-
ledsen. Men jag har också en annan förståelse för vad 
som kan ligga bakom beslutet. Det finns ofta andra 
vägar att få andra typer av stöd och den informatio-
nen saknas i tidningsartiklar, säger Sarah.  

Självklart blir vissa missnöjda med handläggarnas 
beslut. 

– Vi uppmanar alla att överklaga då, och vi är skyl-
diga att hjälpa till att överklaga. 

Men det är inte ofta de fått bakläxa i högre instans. 
– Om det kommer en dom då ändrar vi oss. 
Händer det att ni dröjer för länge med att verkställa ett 

beslut?
– Allt som överstiger tre månader rapporteras, vi vill 

undvika viten. De pengarna skulle kunna användas 
till att ge brukarna insatser istället. 

Händer det att man ”förhandlar” med anhöriga/gode 
män och ber att de återkommer med ansökan när det är 
möjligt att bevilja den? 

– Det låter väldigt hemskt! Det har vi aldrig varit 
med om, utbrister båda. 

De förutsätter också att alla får samma kvalitet på 
de beviljade insatserna, både de som vet sin rätt och 
begär mycket och de som inte kan lagstiftningen och 
inte vet vad de har rätt till.

–Det hoppas vi verkligen. Vi drar ärenden i grup-
pen, att likvärdiga behov ger likvärdiga insatser är en 
rättssäkerhetsfråga.  

Samverkan med andra
Försäkringskassans striktare tolkning av rätten till 
personlig assistans har inneburit att fler får assistans 
av kommunen. Att trycket nu ökar på kommunerna 
har de både upplevt och hört från många kollegor. 

Samverkan med andra är ett speciellt kapitel. Svårt 
men viktigt. 

– Om ett ärende får bra eller dåligt resultat beror  
ofta på samverkan, menar Nelika. 

Hon tycker att landstinget lägger stort ansvar på 
kommunen när det gäller behandling.

– Vi har inte det ansvaret men BUP smiter ur. Två 
dygns kortis i månaden löser inte en ungdoms hela 
problem. Ibland blir det konstiga förväntningar. 
Hela livet ligger i spillror och så tror man att en kon-
taktperson ska lösa det. 

Men hon vill inte lägga hela ansvaret på landstinget. 
– Inom kommunen generellt har vi för dålig kun-

skap om vad landstinget kan sätta in för åtgärder. 
Men oj varför finns inte det här för andra barn? kan 
man undra ibland. Vi är för dåligt pålästa för att ställa 
krav. Samverkan ska inte vara att försöka kasta ären-
den på varandra. Det är utvecklingsarbete.  

Två önskemål
Sarahs önskan för framtiden är att personlig assistans 
bara ska ha en huvudman.

 – Det borde vara bara en huvudman som utreder 
samma insats, inte som nu både Försäkringskassan 
och kommunen. Vem det är spelar mindre roll. 

Och så skulle de vilja se att boendestöd blev en LSS-
insats. 

– LSS-kommittén, som kom med slutbetänkande 
2008,  var inne på det. Många inom personkretsen 
har det behovet. Aspergerdiagnoserna var inte alls 
vanliga när lagen kom. Nu faller de inom LSS och 
insatserna är inte anpassade efter den målgruppen.
 

Text och bild: Anna Fredriksson. 

Sarah Adewale Chaara och Nelika Khalilzadegan är LSS-handläggare i Skärholmen, en förort i södra Stockholm. Sarah har jobbat 
med LSS sedan socionomexamen 2006, först i Södertälje och i Skärholmen sedan i somras. Nelika jobbade först med äldre och 
SoL men kände att hon ville jobba med yngre personer.
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Det finns idag inga säkra uppgifter på hur 
många barn i Sverige som har en syster eller 
bror med kronisk sjukdom eller funktions-

nedsättning. Men vi vet att det är många. Vi vet också 
att många syskon har bristfällig kunskap om sin sys-
ters eller brors funktionsnedsättning. 

  ”Vi som är syskon till barn med särskilda behov är 
särskilda syskon och vi behöver stöd för det”, sa en 
flicka som har en syster med omfattande funktions-
nedsättningar. Det handlar om stöd från sjukvården, 
stöd från förskola och skola, från habiliteringsverk-
samhet och barnpsykiatri. 

Risk- och skyddsfaktorer
En annorlunda syskonsituation behöver inte betyda 
att den är problematisk. Men den betyder att syskon 
har behov av särskild kunskap, av att få ställa sina 

Om att ha en syster eller bror 
med kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning

Christina Renlund beskriver hur det kan vara att ha en syster eller bror med kronisk sjuk-
dom eller funktionsnedsättning. Hon ger en beskrivning av forskningsläget och betonar 
betydelsen av att uppmärksamma och ge särskilt stöd till syskon.

frågor och göra sina berättelser. Många syskon har 
behov av professionellt samtalsstöd. 

En riskfaktor kan handla om att barnet och famil-
jen lever i en orolig och krisartad situation när famil-
jen nyligen fått besked om att ett av barnen i familjen 
har en sjukdom eller funktionsnedsättning. 

Föräldrar behöver då ofta vägledning i hur de kan 
prata med sitt barn och en del syskon behöver en 
egen samtalskontakt. Speciellt när det gäller små 
barn i förskoleålder finns en osäkerhet om man ska 
prata eller inte prata om sjukdomen eller funktions-
nedsättningen, en osäkerhet som ibland gör att inget 
sägs. 

  En annan riskfaktor att vara uppmärksam på kan 
handla om det enskilda barnet och barnets sätt att till 
exempel använda döljandestrategier och inte berätta 
om sina tankar, känslor och erfarenheter. Många sys-

Syskonskap

I skuggan av ett syskon

Illustration: Björn Berg.
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kon säger att de dolt tankar och funderingar och hål-
lit tillbaka egna behov för att inte ytterligare belasta 
en redan ansträngd familjesituation. 

  Detta visar betydelsen av att professionella använ-
der och förmedlar ett synsätt som syftar till att tidigt 
skapa många möjligheter till samtal och dialog. Att 
”vänta och se tiden an” när det gäller samtal med 
barn om stora frågor är en strategi som kan medföra 
risker. Den kan innebära att det aldrig blir några sam-
tal, eller att barnet får information från andra, när 
de borde få den från närstående eller från profes-
sionella med särskild kunskap. Det är vuxnas ansvar 
att hjälpa barn till ökad förståelse. Professionella har 
ansvar att vägleda föräldrar och om det behövs ge 
barnet särskilt stöd. 

Forskning om effekter av syskonskap
Forskningen om syskonskap och hur friska syskon till 
barn med kronisk sjukdom eller funktionsnedsätt-
ning mår och påverkas är motsägelsefull och svårtol-
kad. 

I 30 % av de studier som finns har man inte sett nå-
gon ökad risk för psykisk ohälsa, låg självkänsla eller 
beteendeproblem. Men i 60 % av studierna framkom 
ökad grad av depression, ängslan, inåtvändhet, blyg-
het, beteendeproblem och problem i kamratkontak-
ter och kognitiv utveckling hos det friska syskonet 
jämfört med andra jämnåriga. 

  I 10%  av studierna fann man både positiv och ne-
gativ påverkan på välbefinnande och utveckling hos 
det friska syskonet. Positiva effekter var en varmare 
syskonrelation, ökad empati, ökat socialt beteende, 
självständighet, större mognad och mindre självcen-
trering jämfört med barn i samma ålder. 

Syskon till barn med autism
Studier om syskonskap vid autismspektrumstörning 
visar att syskon till barn med autism är mindre posi-
tiva till sitt syskon jämfört med syskon till barn med 
andra funktionsnedsättningar och barn i vanlig sys-
konsituation. Det friska syskonet leker mindre med 
syskonet med autism, skäms ibland för syskonets an-
norlunda beteenden, känner sig ensamma och ut-
trycker mer oro för framtiden. I några studier har 
man visat att det är svårare att ha ett äldre syskon 
med autism än ett yngre. Man har också funnit fler 
psykosociala problem hos flickor än hos pojkar och 
förklarar detta med att flickor ofta tar större ansvar 
och lever närmare sitt syskon och därför utsätts för 
fler svåra situationer. Överlag löper syskon till barn 
med neuropsykiatriska diagnoser ökad risk att själva 
få anpassningsproblem. 

  Ett flertal studier visar också att det friska syskonet 
ofta har bristfällig kunskap om syskonets sjukdom el-
ler funktionsnedsättning och vad den innebär. Kun-
skapen är lägre än vad man kan förvänta sig från bar-
nets utvecklingsnivå. 

Skillnad mellan att veta och att förstå
Processen att skapa kunskap och veta innehåller två 
komponenter: att få information och att förstå. In-
formation i sig är ingen garanti för förståelse. Barn 

måste på sin utvecklingsnivå ges många möjligheter 
att prata om och bearbeta det de får veta för att för-
stå. Flera studier visar att enbart information är av 
begränsat värde. Barnet måste genom egen aktivitet 
omvandla information till vardagsnära kunskap och 
egen delaktighet. 

När vi tänker på vad friska syskon vet om sjukdom 
eller funktionsnedsättning är det alltså viktigt att vara 
medveten om att det är stor skillnad mellan att ha fått 
information och att ha en egen kunskap som ger stöd 
i vardagen. Det verkar också vara så att friska syskon 
till barn med autism, vissa utvecklingsstörningar och 
neuropsykiatriska diagnoser har mindre kunskap 

Ett ständigt virrvarr, av läkare hit och sjukgymnast dit.
Rullstolar, ståskal och konstiga skor.
Mamma på telefon,
någon myndighet som inte förstod.
Syrran förstås.
Assistenter, psykologer och möten av slaget kris.
Pappa i garaget,
var bilen trasig igen?
Lillebror förstås.
Det snurrade runt, runt, det tog aldrig stopp.
Cirkusen var total i en familj som oss.

Ur boken Syster sällsynt och jag och livet
av Frida Blomgren (Välimaa)

Efter trettio år som psyko-
log, främst inom barnha-
biliteringen, gav Christina 
Renlund 2007 ut boken 
”Doktorn kunde inte riktigt 
laga mig” som beskrev 
barns egna funderingar och 
frågor runt sina funktions-
nedsättningar. Sedan dess 
har hon fortsatt att föreläsa 
och skriva.

Att läsa av Christina Renlund
Litet syskon – om att vara liten och ha en syster eller bror med 
sjukdom eller funktionsnedsättning. Gothia Förlag 2009. 
128 sidor. Pris 185 kr. 

Doktorn kunde inte riktigt laga mig. Barn om sjukdom och 
funktionshinder och om hur vi kan hjälpa. Gothia Förlag 
2007. 160 sidor. Pris 170 kr. 
Dessa kan beställas från www.gothiaforlag.se eller från 
tel: 08-462 26 70.

Jag har en sjukdom men jag är inte sjuk. Av Christina Ren-
lund, Mustafa Can och Thomas Sejersen, Rädda Bar-
nen 2004. Antal sidor: 144. Pris 60 kr inkl frakt från:
www.funktionshinder.se

Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon. Ett idéhäfte om sys-
kon för intresse- och anhörigföreningar. Av Christina Ren-
lund och Camilla Björk. 2013. 34 sidor. Kan laddas ner 
från
www.agrenska.se/Projekt/Syskonprojektet/
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jämfört med syskon till barn med rörelsehinder och 
kronisk sjukdom. Resultat som förklaras med att de 
förra är mindre synliga, mindre specifika och kanske 
också mer stigmatiserande. 

Viktigt hur föräldrarna mår
Det som verkar vara allra viktigast för hur syskonrela-
tionen utvecklar sig och hur det friska syskonet mår 
handlar om föräldrars stöd, om hur föräldrar själva 
mår och om familjesituationen i sin helhet. Ju hö-
gre press som familjen lever i, desto större sannolik-
het för problem i syskonsituationen och tvärtom. En 
stödjande hemmiljö med en öppen kommunikation 
om sjukdomen eller funktionsnedsättningen är ett 
starkt skydd som också ger en bättre syskonrelation. 
Syskon som har fått hjälp att uttrycka sig och förstå 
upplever att de själva har en bättre psykisk hälsa och 
bättre känslomässigt välbefinnande. 

Att göra verkligheten begriplig
Den israeliske professorn 
 Aaron Antonovsky som skrivit 
boken Hälsans mysterium (Na-
tur och Kultur 1991) har – med 
sitt begrepp KASAM, känsla av 
sammanhang – visat hur viktigt 
det är för vår hälsa att vi upp-
lever tillvaron som begriplig, 
hanterbar och meningsfull. 

  Begriplighet handlar för 
syskon om att få mera kunskap 
om funktionsnedsättningen 
och familjesituationen, något 
som också kan minska känslan 
av att vara annorlunda och en-
sam. Hanterbarhet är att kun-
na berätta, fråga och på olika 
sätt bemästra. Meningsfullhet handlar om att på 
olika sätt och i olika åldrar kunna handskas med de 
existentiella tankar och frågor som funktionsnedsätt-
ningen och den särskilda syskonsituationen väcker. 
Meningsfullhet är också delaktighet och samtal där 
det särskilda ligger inbäddat i gemenskap. Här är vad 
barn säger: 

Begriplighet 
– Varför fick min bror sin sjukdom? Och varför är jag frisk? 
Nu vet jag… Ja, när vi har pratat om det och så. 
– Om jag hade fått träffa andra syskon när jag var liten, så 
hade jag kanske inte känt mig så ensam och annorlunda. 
Jag undrade hela tiden över oss och om vi var en konstig 
eller en normal familj. 

Hanterbarhet
– Ibland är det jobbigt när andra tittar. Mamma har sagt 
att vi kan gå därifrån då. 
– Jag hjälper min syster att skriva och läsa. Och när vi är 
ute på stan får jag tänka för två.
– Min syster blir nästan alltid bedömd för det hon inte kan 
istället för att andra ser vad hon kan. För mig är det viktigt 
att berätta för andra vad hon är bra på. 

Meningsfullhet 
– Min bror är den som är bäst på att sitta i rullstol. Jag tycker 
att han passar så bra i rullstol, bäst av alla. Han kör fint 
och… och ibland supersnabbt.
– Mormor sa att hon är stolt över min lillebror. Och över mig. 
Mormor vet hur det är. 
– Att veta att jag inte är ensam om att ha en bror med han-
dikapp har hjälpt mig. Först och främst är han ju min bror. 
Och kanske kan det jag berättar betyda något för någon 
annan, då är det meningsfullt. 

Barns behov av samtal och dialog
I den annorlunda syskonsituationen behöver barn 
ord och ett namn på sin systers eller brors funktions-
nedsättning så att de kan prata om vad det innebär, 
de behöver få berätta om sina tankar om varför det 
blev så här och tydligt få veta att sjukdomen eller 
funktionsnedsättningen inte beror på dem eller är 
någons fel. De behöver tidigt hjälp att skapa en hel-
hetsberättelse och ett sammanhang. 

  Sjukvård, skolhälsovård och 
habiliteringsverksamhet kan 
ge förebyggande stöd. Barn-
psykiatrin behöver kunna ge 
psykoterapeutisk behandling 
med särskilt fokus på syskon-
skap när syskon har en psykia-
trisk problematik, till exempel 
till syskon som har traumatis-
ka erfarenheter och behov av 
traumabehandling.  Eller till 
syskon som är oroliga, rädda, 
deprimerade eller har svårig-
heter att fungera tillsammans 
med andra i förskola, skola 
eller i familjen. De behand-

lingsinsatser som ges behöver utforska och anknyta 
till syskonrelationen.

Konkreta stödinsatser
I projektet Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon har 
vi arbetat med att lyfta fram syskons erfarenheter och 
olika sätt att berätta. De ingående organisationerna 
har alla på olika sätt utvecklat konkreta stödinsatser 
till syskon och har även tagit fram tecknade filmer 
där syskon i förskoleåldern pratar i sin familj om att 
ha en syster eller bror med kronisk sjukdom eller 
funktionsnedsättning. Du kan se filmerna och läsa 
mer på

          www.syskonkompetens.se 

  Att prata om sjukdom eller funktionsnedsättning 
och syskonsituationen är något syskon behöver åter-
komma till vid flera tillfällen under uppväxten. I olika 
åldrar har man behov av att förstå sin syskonsituation 
utifrån just de livsfrågor som den utvecklingsfasen 
väcker. Dessa livsfrågor finns med hela livet och vi vet 
att kunskap och samtal hjälper.

Jag skulle ta ansvar
men inte lägga mig i.
Jag skulle vara stor
men barn när det passade sig.
Jag skulle vara duktig
men inte på eget initiativ.
Jag skulle skyddas från det virrvarr vi levde i.
Jag ville involveras, bli talad med
om sånt jag kände men inte förstod.

Ur boken Syster sällsynt och jag och livet
av Frida Blomgren (Välimaa)

Syskonskap
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Frida Välimaa (f d Blomgren) är född 1979 och har 
två syskon med funktionsnedsättning. Hon har med-
verkat i radio och tidningar och gett ut två böcker, 
en diktsamling och en mer faktainriktad bok om 
syskonskap. Hennes syster har Retts syndrom.

Det är annorlunda nu, när du är äldre ...D et är annorlunda nu, när du är äldre. Du har växt om mig på något sätt, lilla-
syster. När jag ser på dig nu ser jag en gammal människa. En ärrad kämpe. En 
dam som kämpar med värdigheten på ålderns höst. Jag minns när vi var små. Jag minns dina exalterade skratt, jag minns hur du svingade 

dig själv fram och tillbaka i rullstolen när du var glad. Jag minns när vi bodde ihop. Hur 
tröttheten blivit större, men att busigheten fanns kvar. Resorna vi gjorde, vardagen vi 
delade. Hur jag tänkte redan då, på allt du varit med om. Hur jag summerade ditt liv 
för nästan tio år sedan, för det kändes som om du snart var klar. Din sjukdom är en progressiv sådan. Den lät dig utvecklas och lära och sedan sa den 
stopp. Sedan tog den tillbaka vad kroppen gett. Mamma berättar hur du skrek som litet 
barn. När förmågorna togs ifrån dig. Hur du skrek hela nätter och dagar i flera år. Du 
hittade glädjen igen. Du fann dig men du gav inte upp.Som syster stod jag bredvid. Ibland även utanför. Jag förstod att din värld inte var att 
avundas, men jag gjorde det ändå. Du fick kärlek och bekräftelse. Jag fick hjälpa till. 
Jag älskade dig aldrig mindre för det, det var inte ditt fel. Jag drog långt bort sen, jag orkade inte. Jag tänkte ofta på dig, men jag valde mitt 
eget liv. Det var bara evolution. Till slut var det nog, tyckte du. Jag minns det så väl, två 
veckor i Sverige och du vägrade möta min blick. Bandet hade tänjts ut så långt att det 
var på väg att gå av. Jag packade och åkte hem.Jag minns åren tillsammans, för alltid så betydelsefulla för mig. Det var då du genom-
skådade mig, fick mig att sluta springa. Du var den bästa terapeut och ärligaste vän jag 
någonsin haft. Ordlös kommunikation utan plats för spel och egoism. Jag kämpade för 
dig, du kämpade för mig. Vi läkte tillsammans. Efter det har jag försökt leva för dig också. Inte hindras, inte backa ur. Så otacksamt 
det vore, när du inte kan, hur gärna du än velat. Försöka älska så mycket det går, gnälla 
så lite. Förändra det jag kan och skita i resten. Det är jag skyldig dig. Det har du lärt mig. 

När jag tänker på de senaste åren i ditt liv blir jag tung i hjärtat. Som den gången 
när jag var på semester och fick det där samtalet från pappa. Hur jag satt på en strand 
i Turkiet och tänkte att nu dör du och jag är inte där. Jag kastade mig på ett plan hem 
och tänkte att jag hinner aldrig. Men du förvånade alla och du kämpade dig tillbaka. 

Och sen, bara några månader senare hur någon glömde bromsen och du for med 
ansiktet före i asfalten. Herregud, vad du såg ut. Framtänderna får du aldrig tillbaka, 
narkosen är för riskabel. Och så i våras, två brutna fingrar och ingen gör något, ingen 
vet något. Hur du inte kan tala om vad som hänt, vem som gjort det, hur länge du har 
suttit med smärtan. 

Maktlösheten och ilskan över dina oförätter bär jag alltid med mig. Själv bär du dem 
med ett stoiskt lugn och en känsla av att du har en uppgift, som är större än jag förstår. 

Så ser jag dig nu, sitta där med oss samlade. Familjen har blivit större, nu är du både 
moster och faster. Jag håller din hand och jag viskar att jag älskar dig. Hur roligt det är 
att ses, fast det inte blir lika ofta nu. Och jag försöker hålla det dåliga samvetet borta och 
bara vara i stunden. Du går in i dig själv och din hand är alldeles varm, och avslappnad 
i min.

Du är trettioett år och en gammal människa. Jag önskar att du får vila ifrån den här 
världen snart. 

	 	 	 	 	 	 	 	 Frida
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Uttalanden om och skildringar av gruppen 
personer med intellektuell funktionsnedsätt-
ning är inte sällan färgad av föreställningar 

om att de skulle befinns sig i någon slags ”evig barn-
dom” eller förlängd ungdomstid, som icke-vuxna. 

På samma sätt tenderar skildringar att se dem som 
könslösa personer eller som färgade av traditionellt 
könsstereotypa mönster. 

Forskarna Öie Umb-Carlsson och Karin Sonnan-
der har visat att varken kön eller ålder har någon 
större inverkan på levnadsförhållanden för personer 
med intellektuella funk-
tionsnedsättningar och de 
menar att dessa personer 
behandlas som könsneu-
trala personer. Funktions-
hindret sätts i förgrunden, 
och kön och ålder ges en 
underordnad betydelse. 

Att försöka förstå
Vad innebär dessa sociala kategoriseringar för per-
soner med intellektuellt funktionshinder? I min 
avhandling har jag utfört deltagande observationer 
vid ett flertal dagliga verksamheter och kvalitativa in-
tervjuer med 16 personer som har stöd enligt LSS. 
Intervjupersonerna är delade i två grupper, en hu-
vudgrupp bestående av 13 medelålders (38-60 år) 
kvinnor och män, och en referensgrupp bestående 
av tre yngre personer (25-29 år). Referensgruppen 
rekryterades för att fördjupa förståelsen av genera-
tionsskillnader avseende identitet och handlingsut-
rymme. 

Jag har försökt förstå intervjupersonernas situation. 
När de beskriver sin vardag gör de det i huvudsak i 
positiva ordalag, att de har det bra. De refererar till 
daglig verksamhet och andra LSS-insatser som själv-
klara och förgivettagna, samtidigt som de flesta und-
viker eller tar avstånd från idén om att de har dessa 
insatser beroende på egen funktionsnedsättning. 
Daglig verksamhet förklaras istället utifrån andra om-
ständigheter, som t.ex. den hårda arbetsmarknaden 
eller problem med ryggen. De menar att personer 
med funktionsnedsättning har mer genomgripande 
svårigheter i vardagen än vad de själva har, och ser sig 
som kompetenta i relation till ”handikappade”. 

Att tala om funktionsnedsättningen
Att beskriva sig själv och andra på det viset skulle kun-
na tolkas som ett sätt att undvika att bli stigmatiserad.  
Det upplevdes som mer gynnsamt att passera som 
normal. Men analysarbetet visade även att omgiv-
ningen undvek att tala om funktionsnedsättningen. 
Intervjupersonerna illustrerade med flera exempel 
hur omgivningen (föräldrar, personal) inte talat med 
dem om vare sig funktionsnedsättning eller hur det 
kom sig att de bodde på gruppbostad respektive ar-

betade i daglig verksamhet. 
Detta blev också synligt i den yngre 

referensgruppens erfarenheter. De 
menade att de under uppväxten för-
stått att de betraktades som avvikan-
de, men inte förstått varför förrän 
de deltog i ett sammanhang där de 
kunde diskutera sina erfarenheter. 
Genom dessa diskussioner väcktes 

insikter om vad det innebär att gå i särskolan och att 
de av andra kategoriserades som utvecklingsstörda. 
Därigenom kunde de tolka tidigare erfarenheter på 
ett nytt sätt och utveckla ny förståelse för sin situa-
tion, vilket gav dem större utrymme och nyvunnen 
säkerhet att föra sin egen talan och se sig själv som 
en person med rättigheter, bland annat rätt till del-
aktighet.  

Omsorgssituationen präglar livsvillkoren
De medelålders intervjupersonerna har inte haft till-
gång till den här formen av sammanhang eller tanke-
gemenskaper. Därför hade de inte samma förståelse 
för sin situation. De talar inte om daglig verksamhet, 
kontaktperson eller gruppbostad som rättighet, eller 
i termer av frivillighet och självbestämmande. Istäl-
let beskriver de oro över att förlora arbetet, att inte 
kunna behålla sin bostad i framtiden eller att de som 
äldre inte får det stöd de behöver när de blir gamla. 

De har sedan lång tid befunnit sig i en omsorgssi-
tuation, en situation genomkorsad av institutionella 
villkor för vilket slags liv som kan levas.  Vilket också 
kan beskrivas som att de varit föremål för ett insti-
tutionaliserat normaliseringsarbete med dess inne-
boende dimensioner av kontroll, disciplinering och 
ambivalens. 

Villkorat vuxenskap

Att vara vuxen är inte detsamma som att bli betraktad som vuxen. Detta blir 
tydligt när det gäller personer med intellektuellt funktionshinder. 
Medelålders personer som har stöd via LSS har svårt att bli erkända som 
vuxna. Kulturella föreställningar och strukturer lägger hinder i vägen. 

Av Veronica Lövgren

”Omgivningen
undvek att tala om
funktionsnedsättningen
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Det stöd som ges präglas av en strävan efter att lägga 
livet tillrätta så att det blir så lite avvikande som möj-
ligt. Man försöker ge handlingsutrymme och upp-
muntra självbestämmande samtidigt som man ramar 
in detta utrymme och avgränsar självbestämmandet. 

Stereotypa könsroller
Flera studier visar att funktionshinder och levnads-
villkor för personer med intellektuella funktionsned-
sättningar beskrivs som könsneutrala. Det som blev 
synligt i den här studien är att dessa personers vardag 
också var genomsyrade av traditionella könsmönster. 
Synsätt på kvinnor som skörare människor, som ser-
vicegivare och husmödrar var vanliga, både hos per-
sonalgruppen och hos de kvinnor med utvecklings-
störning som intervjuades. Man anammar stereotypa 
könsroller, bland annat genom att accentuera skill-
nader mellan kvinnors respektive mäns egenskaper 
och yttre attribut. 

Osäkerhet kring ålder
Både intervjupersonerna och tillfrågad personal me-
nar att de aldrig talar om ålder och åldrande. Det 
verkar finnas en kollektiv osäkerhet om att tala om 
ålder/åldrande och vad ålder, utöver en kronologisk 
dimension, innebär för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. Denna osäkerhet genomsyrar 
vardagen, vare sig man uppmärksammar det eller ej, 
till exempel när man beskriver biografiska händelser. 
Ett starkt ungdomlighetsideal, liksom föreställningar 
om eget ansvar för att bevara kroppen frisk och ung, 
genomsyrade intervjuutsagorna. 

Arbetets betydelse
För de intervjuade var arbetet centralt, det var det 
som gav mening och struktur till vardagen. Det arbe-
te som var tillgängligt för dem var daglig verksamhet, 
en sysselsättningsform för personer som dels har be-
dömts ha en intellektuell funktionsnedsättning och 
dels har svårt att få förvärvsarbete. 

Som välfärdsstatlig insats befinner sig daglig verk-
samhet i en skärningspunkt där omsorgslogik möter 
en logik hämtad från lönearbetsmarknaden. 

Å ena sidan förhåller sig intervjupersonerna till 
normer om och krav på skötsamhet, flit och ansvar i 
relation till arbetet, å andra sidan är deras ansträng-
ningar inte erkända som arbete. 

Å ena sidan är daglig verksamhet en insats som de-
finieras som frivillig rättighet, å andra sidan har in-
tervjupersonerna på grund av handikappomsorgens 
organisation få möjligheter att avstå från denna rätt.

 Intervjupersonerna betraktar inte daglig verksam-
het som rättighet och flera av dem uttrycker oro över 
att förlora sitt arbete, exempelvis om man inte sköter 
det ordentligt, eller på grund av händelser på den 
ekonomiska marknaden. Paradoxalt nog är det en 
marknad de i många avseenden redan är exklude-
rade ifrån, deras arbete ingår inte i marknadens byte 
av varor och tjänster, utan de har välfärdsstatligt an-
ordnat stöd som ska tillförsäkra dem ”möjlighet att 
leva som andra”. 

Överlag beskrev männen sig som kompetenta och 
betonade sin självständighet i relation till arbete, 
medan kvinnorna vanligen beskrev kompetens och 
självständighet i relation till hushållets reproduktiva 
sysslor. Kvinnorna betonade mer arbetets sociala as-
pekter, att få ”möjlighet att komma ut och träffa folk”. 

Att bilda familj
Två av männen var sedan länge i etablerade parför-
hållanden och var föräldrar. De bodde självständigt 
med sin partner. Några hade pojk- respektive flickvän 
medan flertalet var ensamstående. Att ingå partner- 
och föräldraskap kan beskrivas som en viktig vuxen-
markör som konstituerar själva vuxenvarandet.  Men 
det kan vara svårt att, som boende i gruppbostad, gå 
vidare i sitt partnerskap och gifta sig och flytta sam-
man. 

En man har, tillsammans med sin flickvän, planerat 
att gifta sig, men det har inte blivit av för de har ”haft 
otur”. Denna otur beskrivs som att det funnits oklar-
heter om huruvida giftermål varit tillåtet, och att en 
av föräldrarna uttryckt skepsis och motvillighet. 

En kvinna som av olika anledningar (kärlek, kor-
tare avstånd till arbetet och ekonomiska skäl) vill flyt-

Bild

Veronica Lövgren är universitetslektor vid 
Umeå Universitet. I våras disputerade hon på 
en avhandling om vilka olika erfarenheter per-
soner med intellektuellt funktionshinder har av 
ålder och kön.
Läs mer:
Veronica Lövgren. 
Villkorat vuxenskap. 
Akademisk avhandling. 
Institutet för socialt 
arbete. Umeå universitet 
2013.
 Kan laddas ner från
www.diva-portal.org
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ta samman med sin pojkvän, upplever att detta inte är 
möjligt då det blivit ”bestämt på mötet” i pojkvännens 
gruppbostad, att hon inte får flytta dit. 
Dessa exempel visar på hinder som kan uppstå när 
man vill realisera vuxenvarandet på det sätt man öns-
kar. 

Begränsad fritid
Fritid är den tid man har till förfogande vid sidan 
av arbete och hushållets sysslor. För gruppen är den 
å ena sidan väl tilltagen i form av tid, och å andra 
sidan reglerad och villkorad av 
tillgängliga resurser. Det finns 
många exempel på hur ekono-
min sätter ramar för vad man kan 
göra på fritiden, hur relativt små 
sociala nätverk skapar ensamhet 
och hur brist på stöd försvårar 
deltagande i viktiga aktiviteter. 
Ett sådant exempel utgörs av att 
kunna ta del av gudstjänsten, 
dvs. att få utöva sin religiösa tro 
på det sätt man själv önskar. 

Framförallt kvinnorna beskriver på olika sätt ett 
begränsat tillträde till det offentliga rummet, hur 
de aktar sig för att komma till skada, avstår från att 
gå ut och undviker vissa sammanhang. I relation till 
detta har gruppen män större rörelsefrihet genom 
tillgång till fordon och kollektiva transportmedel. 
De beskriver också fler samtal och ibland samvaro 
med personer i den lokala offentligheten, utanför 
omsorgsverksamheterna. Att vardagen för de här 
studerade kvinnorna utspelar sig inom en snävare 
sfär med färre kontakter utanför handikappomsor-

gen har tolkats som att synen på kvinnor som sårbara 
sammanfaller med synen på funktionshindrade som 
värnlösa, utsatta. 

Villkorad vardag formar villkorat vuxenskap
Under analysarbetet har en fråga återkommit: vad är 
möjligt att veta och möjligt att tala om när man befin-
ner sig i intervjupersonernas situation? Flertalet av 
dessa personer har under lång tid och i hög utsträck-
ning tagit del av välfärdsstatligt organiserat stöd och 
omsorg som särskola, gruppbostad och daglig verk-

samhet. 
Min avhandling visar att 

de medelålders intervjuper-
sonernas livssituation formas 
av strukturer inom människo-
vårdande organisationer, och 
föreställningar om kategorin 
personer med intellektuellt 
funktionshinder, samt före-
ställningar om kön och ålder. 
De intervjuade har relativt 
små sociala nätverk, och har 

begränsad tillgång till de arenor (arbete, familjeliv 
och marknad) där vuxenskap förväntas realiseras, 
och framförallt kvinnorna rör sig inom snäva sociala 
rum. Intervjupersonerna förhåller sig till samhälls-
normer om vad man förväntas leva upp till för att 
betraktas som vuxen, samtidigt är deras reella möjlig-
heter att uppfylla dessa förväntningar kringskurna. 
Sammantaget innebär det en situation med begrän-
sat utrymme för självbestämmande och framtidspla-
nering, samt svårigheter att tillvarata sina rättigheter.

A tt arbeta inom LSS-verksamhet ställer oss inför 
svåra frågor. Den som funderar en smula över 

ojämlikheten, de vanligt förekommande asymme-
triska maktrelationerna, kan göra häpnadsväckande 
upptäckter. Som t ex att vänlighet ibland inte är mer 
än ett fint förpackat översitteri. 

Erik Blennberger, professor och teologie doktor, 
(och flitig föredragshållare på bl a Intradagarna) 
har i sin nya bok Bemötandets etik träffsäkert skildrat 
olika typer av bemötande och hur betydelsen skiftar 
beroende på person och avsikt. 

Vad är ett bra bemötande och vad består det av? 
Blennberger plockar isär beståndsdelarna och skri-
ver en enkel bok om ett svårt ämne.

Ibland behöver vi hjälp med att sätta ord på saker 
för att kunna prata om dem. Det är när Blennberger 
benämner mindre bra och direkt olämpligt bemö-
tande som det bränner till för mig som läsare och 
anställd inom en LSS-verksamhet. 

Att inte bemöta någon är också ett exempel på hur 
man kan missbruka sitt överläge. Asocial responslöshet 
kallas icke-bemötandet där man helt enkelt inte be-
svarar ett tilltal eller ett agerande. Att ”strunta i” nå-

gon eller ”bara att ignorera” låter inte lika allvarligt 
men det är samma sak. Vi får inte glömma att vår 
psykologiska makt på många sätt är osynlig och lever 
i vårt bemötande. Det är den Blennberger berör i sin 
bok och det är därför den är viktig.

Det bra bemötandet är ofta situationsbaserat och 
därför inte helt lätt att definiera. Även om Blennber-
ger faktiskt ändå gör det så är det inte nödvändigtvis 
ett svar man behöver – istället ger Blennberger läsa-
ren något mycket viktigare; en gedigen grund för att 
själv ställa frågor! Kanske är det just där, när man vå-
gar ställa de svåra och obekväma frågorna till sig själv 
och andra, som ett bra bemötande 
skapas? För vi får inte sluta att disku-
tera hur vi förvaltar den makt som vi 
får som personal inom LSS. 

Sara Hallerfors Todorov 

Erik Blennberger. Bemötandets 
etik. Studentlitteratur. 2013. 
160 sidor. Pris 305 kr.
www.studentlitteratur.se   

Synliggör bemötandets makt

”Sammantaget 
innebär det en situation 
med begränsat utrymme 
för självbestämmande 
och framtidsplanering
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Sedan 2005 har utjämningssystemet mellan kom-
munerna fördelat kostnader för LSS. 

Utjämningssystemet är så fiffigt konstruerat 
att de kommuner som gör för lite för dem som har 
rättigheter enligt LSS, måste betala till de kommuner 
som har höga utgifter. Det innebär att  utjämningssys-
temet fördelar drygt 3,5 miljarder kr från kommuner 
med låga LSS-kostnader till kommuner med höga 
LSS-kostnader. 

För varje kommun beräknas en grundläggande 
standardkostnad. Denna beräknas på så vis att anta-
let insatser av olika slag för en kommun multipliceras 
med en beräknad riksgenomsnittlig kostnad för res-
pektive typ av insats. Den slutliga standardkostnaden 
i kronor per invånare beräknas dels för varje kom-

mun, dels för hela riket 
(i år 4 084 kr per invå-
nare). Om standardkost-
naden för en kommun 
är högre än rikets utgår 
bidrag. En standardkost-
nad som är lägre än rikets 
resulterar i en avgift.

För dig som bor i en kommun som betalar till syste-
met finns det anledning att reagera! Det lönar sig att 
ge mer LSS-stöd och service till funktionshindrade 
personer. Då stannar pengarna i kommunen och det 
ger dessutom arbetstillfällen! 

För dig som bor i en vinnande kommun – bra att 
veta om din förvaltning påstår att man inte har råd.     

D e kommuner som har låga LSS-kostnader betalar till systemet (minustecken och röd text), de som 
har höga kostnader får ta emot (svart text). Här nedan kan du se hur din kommun ligger till. Upp-

gifterna finns på Statistiska centralbyråns hemsida: www.scb.se 

Kr per       
invånare

Så här mycket betalar du till utjämningssystemet!
Eller bor du i en kommun som får pengar?

Stockholms län
Botkyrka  453      39 386 718
Danderyd     – 1 003   – 32 174 646
Ekerö            1 533      40 243 720
Haninge           – 554    – 44 367 880
Huddinge         – 909   – 92 545 507
Järfälla              – 534   – 36 774 827
Lidingö                    1             37 111
Nacka         – 1 139  – 106 725 895
Norrtälje              216       12 266 941
Nykvarn               417        3 964 459
Nynäshamn      – 607    – 16 184 291
Salem                – 459     – 7 334 183
Sigtuna             – 691   – 29 601 678
Sollentuna       – 502    – 33 871 613
Solna         – 1 617 – 115 868 085
Stockholm       – 961  – 854 810 227
Sundbyberg   – 1 372   – 57 098 836
Södertälje         2 249     202 983 937
Tyresö              – 358    – 15 714 355
Täby                 – 710   – 46 804 832
Uppl. Väsby        220        9 072 210
Upplands-Bro – 972    – 23 810 711
Vallentuna          665      20 921 893

Vaxholm        –  1 380  – 15 410 573
Värmdö             – 884  – 35 015 205
Österåker             846    34 133 657

Uppsala län
Enköping              131      5 305 571
Heby                     606       8 120 657
Håbo                –2 098  – 41 748 675
Knivsta            – 1 333  – 20 556 148
Tierp              1 088    21 963 522
Uppsala                158     32 065 341
Älvkarleby      – 1 667  – 15 220 978
Östhammar       – 863  – 18 394 144

Södermanlands län

Eskilstuna             106     10 551 731
Flen                       250       4 023 648
Gnesta                    59        621 586
Katrineholm     1 423     46 618 148
Nyköping           – 172    – 9 049 937
Oxelösund        – 386   – 4 350 676
Strängnäs           – 714  – 23 683 602
Trosa           – 1 005  – 11 661 379
Vingåker            – 190    – 1 672 167

Östergötlands län

Boxholm        – 1 185    – 6 208 467
Finspång              720      15 055 083
Kinda                – 184     – 1 798 776
Linköping             68     10  155 761
Mjölby                  550     14 440 326
Motala                  397     16 700 550

Norrköping         825   109 713 569
Söderköping        971    13 754 827
Vadstena           – 249   – 1 829 917
Valdermarsvik  1 824     13 876 473
Ydre               – 2 999  – 10 843 541
Åtvidaberg        – 266     – 3 044 749
Ödeshög           – 967    – 5 013 757

Jönköpings län

Aneby                 –265    – 1 694 792
Eksjö                      96       1 574 105
Gislaved            – 679  – 19 602 645
Gnosjö                 259    – 2 438 515
Habo             – 2 428    – 26 506 751
Jönköping       –  262  – 34 036 492
Mullsjö             – 700    – 4 935 571
Nässjö                  193       5 686 294
Sävsjö                   897        9 779 869
Tranås                  142       2 581 861
Vaggeryd              549       7 233 381
Vetlanda               141      3 704 467
Värnamo              643     21 268 683

Kronobergs län

Alvesta                    35          673 008
Lessebo           – 1 478  – 11 844 549
Ljungby                531    14 552 719
Markaryd             163       1 550 755

Det är dyrt att göra för lite

Summa
Kr per       
invånare Summa Kr per       

invånare SummaKommun Kommun Kommun
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Tingsryd              627         7 635 846
Uppvidinge      – 544     –  5 032 349
Växjö                    448       38 121 788
Älmhult          – 1 334    – 21 067 370

Kalmar län

Borgholm         1 831     19 527 763
Emmaboda       2 304       20 650 144
Hultsfred          2 563      34 794 807
Högsby              1 080         6 157 418 
Kalmar              2 244     142 820 737
Mönsterås            362         4 656 750
Mörbylånga         662        9 459 693
Nybro                   940       18 304 837
Oskarshamn     – 266     –  7 000 736
Torsås                – 342     – 2 344 762
Vimmerby            204         3 133 580
Västervik            1 306     46 904 616

Gotland                  34       1 926 823

Blekinge län

Karlshamn        1 389      43 342 597
Karlskrona           367      23 410 504
Olofström           750        9 652 836
Ronneby           – 200      – 5 568 131
Sölvesborg        – 477     – 8 020 474

Skåne

Bjuv               – 1 349    –19 975 907
Bromölla       – 1 211   – 14 918 400
Burlöv            – 1 588    – 27 129 276
Båstad            – 1 638    – 23 304 267
Eslöv                   1 421      45 120 603
Helsingborg  – 1 432  – 189 348 910
Hässleholm          627      31 454 849
Höganäs           – 407    – 10 160 263
Hörby               – 798    – 11 873 983       
Höör                 – 965    – 15 047 777
Klippan             – 110    –  1 843 440
Kristianstad          368      29 733 690
Kävlinge          – 1 147   – 33 857 142
Landskrona          – 0             – 9 860
Lomma          – 2 229    – 49 969 179
Lund                    – 51     – 5 813 048
Malmö              – 646  – 202 134 349
Osby              – 1 357  – 17 239 239
Perstorp        – 2 062    – 14 617 076
Simrishamn       – 108     – 2 054 546
Sjöbo                – 583   – 10 703 358
Skurup           – 1 407    – 21 100 031
Staffanstorp   – 1 715   – 38 719 344
Svalöv               – 302     – 3 996 988
Svedala         – 1 335    – 26 760 363
Tomelilla         – 157      – 2 022 957
Trelleborg        –508    – 21 699 338
Vellinge         – 2 439    – 82 248 028
Ystad                – 717     – 20 484 439
Åstorp             – 863     – 12 813 149
Ängelholm       – 751     – 29 905 981

Örkelljunga    – 919       – 8 862 435
Östra Göinge      39             536 473

Hallands län

Falkenberg        639       26 589 597
Halmstad            154       14 407 886
Hylte             – 1 666    – 16 660 015
Kungsbacka     – 642     – 49 415 343
Laholm             –135     –   3 178 378
Varberg         – 1 037    – 61 799 298

V Götaland

Ale                      585       16 296 886
Alingsås           1 038       39 961 317
Bengtsfors       – 253       – 2 403 346
Bollebygd     – 1 651    – 14 145 126
Borås                   535       56 310 314
Dals-Ed              599          2 814 477
Essunga           – 295      – 1 628 732
Falköping           426       13 550 244
Färgelanda   – 1 027    – 6 723 633
Grästorp         1 004         5 630 106
Gullspång        – 101         – 521 556
Göteborg           151        80 058 713
Götene            – 250       – 3 282 364
Herrljunga     – 413       – 3 832 203
Hjo                  – 137       – 1 212 843
Härryda               132          4 694 649
Karlsborg     – 1 594     – 10 736 683
Kungälv              392        16 473 485
Lerum              – 577    – 22 575 745
Lidköping           608       23 333 670
Lilla Edet           – 75         – 945 662
Lysekil                958       13 853 315
Mariestad           659       15 663 777
Mark                   549       18 530 267
Mellerud          2 751       24 539 881
Munkedal        – 121       – 1 247 719
Mölndal              442       27 312 423
Orust               – 569      – 8 595 222
Partille               – 24          – 862 683
Skara               – 513       – 9 444 793
Skövde                462        24 202 159
Sotenäs              – 45         – 404 145
Stenungssund    – 98       – 2 448 749
Strömstad        – 607       – 7 547 563
Svenljunga         668         6 885 892
Tanum             – 647      – 7 934 560
Tibro                    80             862 203
Tidaholm         – 499       – 6 297 701   
Tjörn                   451         6 779 250
Tranemo             339         4 619 687
Trollhättan          – 2           – 125 372
Töreboda        2 030       18 262 632
Uddevalla        1 018       53 751 507
Ulricehamn       517        11 938 177
Vara                     230         3 588 234
Vårgårda          – 568       – 6 293 035
Vänersborg         897       33 337 026
Åmål                 1 651        20 216 177
Öckerö               347           4 364 197

Värmlands län

Arvika              – 382       – 9 850 865
Eda                  – 813       – 6 878 458
Filipstad              513          5 413 011
Forshaga             457          5 145 152
Grums             – 114       – 1 019 632
Hagfors              346          4 207 428
Hammarö          455          6 879 974
Karlstad           – 445     – 38 752 823
Kil                         38              452 614
Kristinehamn  – 422     – 10 075 228
Munkfors        – 299        – 1 091 362
Storfors          – 827       – 3 430 691
Sunne                 601         7 858 765
Säffle                  572          8 751 468
Torsby                 569         6 889 446
Årjäng             – 389      – 3 835 812

Örebro län

Askersund          642         7 083 404
Degerfors        – 288       – 2 731 631
Hallsberg        – 459       – 6 995 119
Hällefors           – 50         – 343 230
Karlskoga          – 175       – 5 208 418
Kumla                 223          4 653 841
Laxå                 605             3 380 286
Lekeberg        – 171        – 1 250 697
Lindesberg      1 262        29 084 393
Ljusnarsberg   – 173          – 841 816
Nora                 1 119        11 633 288
Örebro             1 126      157 158 239

Västmanlands län

Arboga             – 376      – 5 045 505
Fagersta              250          3 199 446
Hallsta-
hammar          2 533        39 050 692
Kungsör          2 880       23 417 494
Köping               341         8 565 567
Norberg          – 147          – 821 152
Sala                  – 173       – 3 759 853
Skinnskatte-
berg              – 3 152     – 13 950 129
Surahammar   – 633        – 6 236 937
Västerås           – 454     – 64 110 573

Dalarnas län

Avesta               – 207         4 459 534
Borlänge          1 271        63 293 085
Falun                   250        14 169 686
Gagnef            – 268        – 2 692 040
Hedemora      3 419        51 509 186
Leksand           – 685     – 10 372 717
Ludvika           – 220        – 5 626 957
Malung-Sälen     414          4 187 103
Mora                  695        13 944 974
Orsa              – 1 138       – 7 711 765
Rättvik                677           7 303 201
Smedjebacken – 880       – 9 437 917
Säter                – 329       – 3 591 146

Kr per       
invånare Summa

Kr per       
invånare Summa Kr per       

invånare SummaKommun Kommun Kommun
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Vansbro        – 1 000       – 6 745 401
Älvdalen       – 1 319       – 9 373 493

Gävleborgs län   

Bollnäs                988        25 843 574
Gävle                – 449     – 43 412 816
Hofors                554          5 249 032
Hudiksvall        1 145        42 303 508
Ljusdal                567         10 699 270
Nordanstig      – 420        – 3 992 249
Ockelbo              247          1 443 055
Ovanåker        – 499       – 5 680 577
Sandviken       – 274     – 10 164 281
Söderhamn    1 784        45 281 325

Västernorrlands län

Härnösand      1 849        45 353 230
Kramfors         2 079         38 312 541
Sollefteå          1 563        30 744 695
Sundsvall          – 99        – 9 608 209
Timrå              – 742    – 13 371 317
Ånge                – 618       – 5 961 358
Örnsköldsvik      170          9 357 522

Jämtlands län

Berg                 2 031       14 640 264
Bräcke              2 876       19 147 478
Härjedalen      1 161        11 893 742
Krokom           1 025       14 997 703
Ragunda       – 2 033     – 11 126 505          
Strömsund          890       10 789 353
Åre                – 1 630     – 16 649 344
Östersund        3 065      182 909 990

Västerbotten

Bjurholm      – 3 303       – 8 022 377
Dorotea           2 343          6 504 055
Lycksele           3 743        46 279 731
Malå                 – 913       – 2 910 088
Nordmaling     1 227          8 627 378
Norsjö              1 033          4 310 766
Robertsfors     – 196       – 1 318 760
Skellefteå        2 284      164 531 833
Sorsele          – 1 398      – 3 663 696
Storuman           565         3 384 876

Umeå                787         92 229 410
Vilhelmina     1 327          9 247 606
Vindeln             200          1 073 511
Vännäs          4 052         34 537 334
Åsele              2 089           6 141 879

Norrbottens län

Arjeplog     – 2 516       – 7 612 650
Arvidsjaur        768           4 955 347
Boden           2 642        73 458 476
Gällivare          470          8 632 576
Haparanda    1 592        15 762 602
Jokkmokk   – 1 100       – 5 593 943
Kalix                  910         15 016 089
Kiruna           – 172       –  3 967 420
Luleå                567         42 251 030
Pajala                671          4 251 030
Piteå                   30           1 242 328
Älvsbyn          2 005         16 427 756
Överkalix      1 297           4 518 969
Övertorneå   2 134          10 116 151

Kolla medicinen!
D et är naturligtvis läkarens uppgift att skriva ut mediciner och följa upp hur de inverkar på patien-

ten. Men inte sällan händer det att medicineringen sker slentrianmässigt, att biverkningarna är 
betydande och att uppföljningen är bristfällig. Olämpliga kombinationer av läkemedel och felaktig do-
sering kan få direkta konsekvenser för hälsan utan att någon reagerar. För personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar är omgivningens vaksamhet helt avgörande!
Idag räcker det med en internetuppkoppling och dator/smartphone/surfplatta för att ta reda på infor-
mation om ett läkemedel och vilka eventuella biverkningar som är vanliga. Bästa sättet att kunna ställa 
krav på sjukvården så att de gör en korrekt bedömning är att själv vara informerad!

Information om olika läkemedel finner du på www.fass.se!

Bra frågor att ställa är:
• Är medicineringen motiverad?
• Är dosen lämplig/låg/hög?
• Har medicinen biverkningar som personen kan lida av?
• Om personen är besvärad av eventuella biverkningar; finns det liknande preparat utan dessa biverk-
ningar?
• Finns det andra läkemedel (eller till exempel speciell mat) som läkemedlet bör/inte bör kombineras 
med?
• Finns det andra sätt att ersätta läkemedlet?
Var inte rädd för att fråga läkaren om du undrar över något!
Det bästa är naturligtvis om den medicinerade personen själv är delaktig i sin medicinering och vet vad 
medicinerna ska vara bra för.  Men också personal/enhetschef, anhöriga och gode män bör känna till 
medicineringens syfte och verkan. 
          Sara Hallerfors Todorov

www.fass.se

Kr per       
invånare Summa

Kr per       
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invånare
SummaKommun Kommun Kommun
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F örr var ”utvecklingsstörda” en samlingsbeteck-
ning på en grupp människor där det vanligaste 
kriteriet var att man hade en intelligenskvot 

(IQ) under 70. Eftersom det fanns personer i gräns-
området runt IQ 70 som lyckades hanka sig igenom 
skolan utan att hamna i hjälpklass, eller – senare – i 
särskola, och sedan slapp undan att kategoriseras som 
utvecklingsstörd genom att sköta sitt, så brukade man 
också lägga till att man som utvecklingsstörd inte kla-
rade av att som vuxen leva utan stöd från samhället. 

Allteftersom utvecklingsstörningen blev föremål 
för ökat intresse från samhället och forskningen blev 
det nödvändigt att försöka förstå innebörden av den-
na funktionsnedsättning. Den som i vårt land mest 
grundläggande undersökte detta var psykologen 
Gunnar Kylén. Han insåg att graden av utvecklings-
störning innebar så diametralt olika sätt att fungera 
att det blev nödvändigt att dela upp den i olika nivåer, 
de s k A–, B– och C–nivåerna, som senare översattes 
till grav, måttlig och lindrig utvecklingsstörning.

Personer med...
Från 1980-talet började man prata om personer med 
utvecklingsstörning. De som hade en lindrig utveck-
lingsstörning hade då i allt högre grad själva börjat 
definiera sin funktionsnedsättning och de flesta ville 
över huvud taget inte veta av beteckningen utveck-
lingsstörd. Den tydligaste kraften för denna föränd-
ring blev föreningen Grunden i Göteborg (numera 
rikstäckande) som bröt sig ur FUB (föreningen för 
barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstör-
ning), som man uppfattade som en renodlad föräld-
raförening. Uppenbart var också att de flesta med 
lindrig utvecklingsstörning vände sig mot att bli sam-
manblandade med dem som hade grav utvecklings-
störning och flerfunktionsnedsättning. 

Inlärningssvårigheter och flerfunktionshinder
Det här var en utveckling som borde bejakas, skrev vi i 
Intra kring sekelskiftet. Det borde vara dags att luckra 
upp begreppet utvecklingsstörning, att använda sig 

Utvecklingsstörningen har förändrats
av begreppen inlärningssvårigheter och flerfunk-
tionshinder istället. 

Men så blev det inte riktigt. Av flera skäl. 
För det första ska man inte underskatta tyngden 

i de hävdvunna beteckningarna hos intresseorgani-
sationer och i lagstiftning. Dem rubbar man inte i 
första taget.

Intellektuell funktionsnedsättning
Sedan kom Socialstyrelsen och ställde till stor oreda 
genom att införa nya beteckningar där funktionsned-
sättning betecknade själva den fysiska eller intellektu-
ella nedsättningen och funktionshinder betecknade 
de hinder som uppstår i kontakten med samhället. 
Utvecklingsstörningen blev då ”intellektuell (eller 
kognitiv) funktionsnedsättning”. Men  det var inte 
en beteckning som fick så stor spridning utöver fack-
kretsarna. 

Allt fler med lindrig utvecklingsstörning
För samtidigt skedde stora förändringar. Antalet per-
soner med lindrig utvecklingsstörning har formligen 
exploderat och från att ha utgjort den mindre grup-
pen bland dem som har en utvecklingsstörning är 
den nu den helt dominerande. 

Dessutom har personer med lindrig och måttlig 
utvecklingsstörning, genom teater, TV, reklam, film 
och radio blivit synliga i samhället på ett helt nytt 
sätt. I dessa sammanhang används för det mesta be-
greppet utvecklingsstörd och den beteckningen verkar 
ha blivit allt mindre kontroversiell. (Däremot verkar 
prefixet ”sär” ha skapat allt större motstånd – men 
det är en annan historia.) 

Genom massmedias genomslagskraft har nu utveck-
lingsstörning alltmer blivit liktydigt med lindrig utveck-
lingsstörning, d v s en person som har förmåga att re-
flektera runt sin egen funktionsnedsättning.

Personer med flerfunktionsnedsättning
De flesta av dem som nu håller på att hamna utanför 
beteckningen utvecklingsstörd, dvs de som har en 

Person med utvecklingsstörning
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Person med intellektuell funktionsnedsättning
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flerfunktionsnedsättning har skaffat sig en stark ställ-
ning genom att man har rätt till personlig assistans 
och därigenom har fått tillgång till stora resurser.  
Genom ett regeringsbeslut har de nu också ett eget 
kunskapscenter, NKA (Nationellt Kompetenscenter 
Anhöriga), där man försökt definiera vad som menas 
med flerfunktionsnedsättning. 

Man konstaterar att beteckningen inte är en 
 diagnos, att orsakerna till de olika nedsättningarna 
– där grav intellektuell funktionsnedsättning för det 
mesta ingår – kan variera samt att en flerfunktions-
nedsättning medför stora konsekvenser och att man 
är helt beroende av omvårdnad från andra.

Tidig utvecklingsnivå
Parallellt med beteckningen flerfunktionsnedsätt-
ning används numera allt oftare termen ”på en ti-
dig utvecklingsnivå”. Själv tycker jag att den beteck-
ningen är direkt missvisande. Att beteckna en 30-årig 

kvinna som ”stående på en tidig utvecklingsnivå” eller 
”på en tvåårings nivå” leder tankarna fel och vittnar 
om bristande kunskap om funktionsnedsättningens 
innebörd.

Är alla överens?
Vi har således i praktiken fått en uppdelning där ut-
vecklingsstörning blivit liktydig med lindrig (eller i 
vissa fall måttlig) utvecklingsstörning. Och där perso-
ner med grav utvecklingsstörning i praktiken beteck-
nas som flerfunktionsnedsatta.

Så länge som alla är överens om vad man menar 
behöver detta inte ställa till några problem. Men om 
man, när man diskuterar inflytande, självbestämman-
de, bostäder och sysselsättning för personer med ut-
vecklingsstörning, bara menar personer med lindrig 
funktionsnedsättning så kan det försvåra möjlighe-
terna att hitta bra lösningar.

      H H

OM NKA
L änge hade det funnits behov av ett kunskapscen-

ter för personer med intellektuell funktionsned-
sättning av det slag som Norge och Danmark se-

dan länge har inrättat. När regeringen äntligen beslöt 
att inrätta ett sådant center blev det på många sätt en 
antiklimax. NKA (Nationellt Kompetenscenter Anhö-
riga) som ligger i Kalmar, är bara till för anhöriga till 
barn och ungdomar med flerfunktionshinder. 

Lennart Magnusson, som leder verksamheten, var 
från början sjuksköterska innan han sadlade om och 
blev forskare och så småningom anställdes som verk-
samhetschef. 

– Från början var vi bara inriktade på anhöriga till äld-
re, men Socialdepartementet uppmanade oss att söka 
anslag för att vidga vår verksamhet till att omfattande 
anhöriga till barn och ungdom med flerfunktionshin-
der, berättar han.

Till skillnad från äldreverksamheten, som också riktar 
sig till professionella, så ska den här verksamheten en-
bart inrikta sig på anhöriga. Lennart Magnusson ser lite 
besvärad ut när jag frågar varför.

– Det är Socialdepartementet och Maria Larsson som 
bestämt att det ska vara så. 

Själv förstår jag inte denna märkliga avgränsning – att 
kunskap på något bara skulle vara förbehållet någon el-
ler några grupper – att man inte ska inrikta sig att sprida 
kunskap till alla som kan ha nytta av den. Men det står ju 
i god samklang med Maria Larssons beslut att bara anslå 
pengar till personal inom äldreomsorg och strunta i de 
LSS-anställdas behov av kunskapsutveckling. 

– Men professionella får givetvis ändå ta del av våra 
erfarenheter och kunskaper, säger Lennart Magnusson. 

Det kan man göra på NKA:s hemsida: 
www.anhoriga.se 

Den är tänkt att byggas ut till att bli ett virtuellt 
kunskapsstöd. Än så länge har man mest publice-
rat ett antal kunskapsöversikter. Men mer lär det 
bli. Allra helst som man nästa år kommer att få ett 
utökat uppdrag att också rikta sig till anhöriga till 
vuxna med flerfunktionshinder.

     H H

Lennart Magnusson är verksamhetschef för NKA.
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Sen snart 30 år arbetar jag på 
en daglig verksamhet. Det 
är inget prestigefyllt arbete, 
varken i arbetslivet i stort eller 
i den lilla värld som är omsor-
gens. Politiker pratar gärna 
och länge om omsorg, men 
till min/vår lilla praktik sträcker 
sig sällan de resonemangen. 
Inte särskilt många har något 
gott att säga om detta som är 
mitt arbete. Så har det blivit. 
Ändå måste jag säga att jag 
tycker att jag och mina arbets-
kamrater gör ett bra jobb. Och 
viktigt! Bra mycket viktigare än 
vad förutsättningarna egentli-
gen medger. Än bättre än vad 
dagens allmänna omsorgs-
diskurs* låter förstå. Nu vill jag 
skriva något om detta.

Varför är det så tyst om
meningsfullheten?

Några röster om daglig verksamhet

det är många som har åsikter om daglig 
verksamhet. På förra årets Intradagar förkla-
rade den före detta handikappombudsman-

nen Lars Lööw (numera verksam inom det privata 
arbetsförmedlandet på Peritos och Vida Omsorg AB) 
för konferensdeltagarna att omsorgens dagliga verk-
samhet behöver omdirigeras i riktning mot arbetsli-
vet:

”Vi behöver nya sätt att tänka för att lösa de problem 
som det gamla sättet skapat...”

”...och skapa en väg från dagcentret, ut i arbetsli-
vet…”

Han menade också att
”...nära hälften av brukarna vill inte ha daglig 

verksamhet...”
och att

”…starka inlåsningseffekter...”
... drabbar människor i de mer traditionella verk-

samheterna. 
Att Lars Lööw inte har särskilt mycket till övers för 

daglig verksamhet är inget han hymlar med. Han ser 
daglig verksamhet som något mindre önskvärt och i 
sig själv problemskapande. 

Också på andra ställen kan man hitta liknande re-
sonemang. Företaget Misa, som sysslar med suppor-
ted employment, skriver i sin egen bok och program-
förklaring ”Tre steg till arbete”:

Av Kenneth Thorstensson, Franstorps verkstäder, Sundbyberg

*Med diskurs menar man oftast ”det mellan initierade per-
soner pågående meningsutbytet” eller ”ett bestämt sätt att 
tala om och förstå världen”.
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Jag vet att jag är jobbig men jag måste ändå 
trötta er med ännu några citat. Det här kommer 
från Regeringens kommentarer till insatsen dag-

    lig verksamhet enligt LSS. Jag vill be er att läsa 
detta noggrant, ty här finns mycket att fundera över:

”Utformningen av dagcenterverksamheten skall ske 
med beaktande av de berörda personernas funktions-
hinder. Verksamheten skall erbjuda den enskilde 
 stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap 
efter hans önskemål. Verksamheten bör generellt ha 
som sitt mål att utveckla den enskildes möjligheter 
till förvärvsarbete även om detta mål för vissa endast 
kan uppnås på längre sikt eller vara orealistiskt.”

Vad är det egentligen vi läser? Jo, man försöker for-
mulera förutsättningarna och innehållet i den dag-
liga verksamheten, själva meningen med verksamhe-
ten! Som jag ser det så strävar dessa korta meningar 
åt flera olika håll. 

• För det Första konstateras att de personer som 
finns i daglig verksamhet har bekymmer med det ena 
eller det andra och att själva verksamheten måste ta 

hänsyn till detta. Det är alltså viktigt på vilket sätt ar-
betet utformas, för att det ska passa just den eller den 
personens behov. I stora stycken betyder detta en an-
passad verksamhet. Man kan också tänka sig att det 
är viktigt att de personer som ska vara behjälpliga i 
arbetet bör ha vissa kunskaper om vad det innebär 
att ha en funktionsnedsättning och vilka möjligheter 
och begränsningar det kan innebära.

• För det andra ska daglig verksamhet stimulera 
den enskilde. Hon eller han ska känna glädje och 
intresse i sitt arbete och i sina uppgifter. 

Vidare ska arbetet vara utvecklande. Personen ska 
alltså lära sig något om arbetet, om sig själv, om sitt 
intresseområde och kanske om världen i stort. 

Själva ordet meningsfullhet syftar naturligtvis till-
baka på det ovan sagda, men äger också en mening i 
alldeles egen rätt. Jag tänker så här:

Om det nu är så att det faktiskt finns något som 
skulle kunna kallas meningsfull verksamhet eller 
sysselsättning, så måste det också finnas mindre me-
ningsfull eller rent utav meningslös sådan. Ett exem-
pel:

Ska vi inte prata om innehållet i människors vardag?

”Många verksamheter har under lång tid utvecklat 
interna aktiviteter och blivit beroende av de personer 
som kanske skulle ha goda möjligheter till en anställ-
ning på den öppna arbetsmarknaden.”

Misa verkar mena att dagcenterpersonalen håller 
kvar brukarna på dagcentret mera för sin egen be-
kvämlighets skull än för ”brukarnas” och själva sa-
kens. 

I en rapport från projektet ”Hållbart arbete” vid 
Örebro universitet heter det:

”Ett konstruerat arbetsliv såsom daglig verksamhet, 
bidrar till att legitimera olikheter och maktförhållan-
den i samhället.”

Det är hårda ord! En diskurs där daglig verksam-
het tänks och beskrivs som en broms och ett hinder 
för funktionshindrade människors utveckling och in-
lemmande i en större samhällelig gemenskap! 

Det är också ett sätt att resonera som mera tar fasta 
på formen och mindre på innehållet. Det är så da-
gens omsorgsliga konsensus förklaras. Verksamhe-
ten beskrivs som en kvarleva, ett fatalt tankefel, ett 
misstag. Som usel och som bortkastad möda. Ibland 
t.o.m. som ett fängelse. Hur blev det då så här?

En av förklaringarna ligger möjligen i den ”nya” 
liberala synen på samhällets funktioner och de senas-
te decenniernas nedmontering av det gemensamma 
åtagandet. En annan är nog att de dagliga verksam-
heterna, över tid, faktiskt har förlorat i kvalitet. Men 
detta beror sannerligen inte på bristande ambitioner, 
idéer och ansatser hos människorna i verksamheter-
na. Inte heller på något grundläggande fel i tanke. 
Orsaken står istället att finna i den ekonomiska åder-
låtning som drabbat omsorgerna sen slutet av 80-ta-
let. En annan och lika viktig anledning är förstås att 

all ut- och fortbild-
ning av personal 
tvärdog i och med 
omsorgernas kom-
munalisering 1994. 

I den politiska re-
toriken är det numera ”arbetslinje” som är svaret på 
varje upptänklig fråga som rör oss människor, våra liv 
och vår vällevnad. Detta alldeles oavsett varje annan 
förutsättning. Oavhängighet och egenansvar synes 
vara livets mening. Men detta är också en idé som kan 
formuleras i andra termer; nämligen att medborgar-
na i möjligaste mån ska bära sina egna kostnader och 
helst inte betunga socialpolitiken (vara ”brukare” av 
allmänna medel). Att själv hushålla med sitt innebär 
i samma mening att man ska ansvara för sitt. Det är i 
huvudsak en moral där människorna är till för sam-
hället, istället för tvärtom. 

”Även de som bara kan göra en förhållandevis liten ar-
betsinsats ska värderas utifrån sin vilja och sina möjligheter 
att bidra med arbete”, skriver Misa i ”Tre steg till arbete”. 

Detta är en, i mina ögon, mycket betänklig män-
nisko syn. Är det verkligen så att medborgare ska 
värderas utifrån hur väl de uppfyller en samhällelig 
arbets moral? I så fall kan man fråga sig vad man ska 
tänka om alla dem som saknar de rätta färdigheterna, 
möjligheterna eller helt enkelt inte har orken? Jag 
ska be att få återkomma till detta i slutet av min ar-
tikel.

Men goda människor! Det finns också andra sätt 
att fundera runt människors liv och vällevnad. Inne-
hållsliga tankar om livet i stort som i smått. Också i 
omsorgen.

Kenneth Thorstensson är arbetsledare på Franstorps verkstäder i Sundbyberg. 
Där har man bland annat specialiserat sig på att tillverkar stilfulla och annorlunda möbler.
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Jag vet inte om ni minns den massmediala skanda-
len med Bromma dagcenter för ett antal år sedan. 
Där packade man, i ena änden av lokalen ihop gamla 
tidningar i buntar för att sedan forsla dem till den an-
dra änden, där tidningarna packades upp och forsla-
des tillbaks till packplatsen. Allt för att hålla produk-
tionen/arbetet igång. Det här arrangemanget syntes 
i alla fall mig fullständigt gagnlöst. Det måste också 
ha varit en verksamhet som helt saknade mening för 
dem som arbetade och för personalen. Förmodligen 
förnedrade det, alla! Det var ett arbete för arbetets 
egen skull. Utan mål och utan mening.

Den enskilde ska dessutom erbjudas gemenskap, 
utifrån egna förutsättningar och önskemål. Det är 
således viktigt att personen befinner sig i ett socialt 
sammanhang av det ena eller andra slaget. Ett sam-
manhang där han/hon kan delta på sina egna villkor.

(Mycket i detta påminner starkt om Aaron 
Antonovsky´s tankar om KASAM (Känslan Av SAMman-
hang). Det är ett sammanhang som hos Antonovsky 
består av tre delar; 
• Känslan av förståelse/begriplighet (comprehensibility)
• Känslan av hanterbarhet (manageability)
• Känslan av meningsfullhet (meaningfullness)
(För den som önskar veta mer om detta så finns hans 
bok Hälsans mysterium utgiven på svenska. Vi andra 
kan betrakta det som en passerande parentes.)

• För det tredje: Verksamheten ska generellt sett 
utveckla möjligheterna för den enskilde att fungera 
i ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Detta 
alltså även om det förefaller alldeles orimligt att per-
sonen ska kunna få ett sådant arbete (eller om han/
hon kan tänkas ha något meningsfullt ut av detta). 
Den dagliga verksamheten ska ändå försöka ”utveck-
la” personen i riktning mot arbetsmarknaden.

Åt olika håll!
Som ni nog märker så strä-
var de här punkterna åt lite 
olika håll. Inte nödvändigtvis 
diametralt olika, men ändå så 
pass att de ställer fler frågor än 
de egentligen klargör. 

Den första punkten talar om 
att förutsättningarna i daglig verksamhet är speciella. 

Den andra punkten tar upp flera kvalitativa mål i 
den dagliga verksamheten. Den enskilde ska känna 
sig stimulerad. Han/hon ska utvecklas i sysslorna och 
gemenskapen och känna sitt arbete, sin vardag och 
sitt sammanhang meningsfullt. Häri ligger den dag-
liga verksamhetens uppgift. Det ser, på det hela taget, 
ut som en målsättning i alldeles egen rätt. 

Och för det tredje alltså; verksamheten ska ha som 
mål att anpassa ”brukarna” till ett arbete på den öpp-
na arbetsmarknaden. Denna inriktning har ingen lo-
gisk koppling till de tidigare punkterna. Tvärtom, ef-
tersom meningsfullhet, utveckling och stimulans inte 
kan sägas vara några prioriterade områden på den 
reguljära arbetsmarknaden. Det är alldeles andra in-
citament som driver företagandet och därmed delar 
av arbetsmarknaden. De olika målsättningarna för 

daglig verksamhet är, som jag ser det, alldeles hopp-
lösa att kombinera. De sammanfaller helt enkelt inte. 
Det verkar som om den tredje målsättningen strävar 
efter att förvandla de tidigare målen till medel för 
den tänkta resan ut på arbetsmarknaden, vilket däri-
genom skulle vara det övergripande målet.

Det är med andra ord inte längre högsta prioritet 
att daglig verksamhet ska erbjuda stimulans, utveck-
ling och meningsfullhet, utan istället ska deltagarna 
slipas till, och anpassas till, ett arbetsliv, som inte be-
höver vara reellt existerande eller ens rimligt.                 

Varför har det blivit så tyst?
Det har blivit mycket tyst, mycket mummel i omsorgs-
diskursen. Det verkar som om man alldeles har slutat 
prata om innehållet i människors vardag, vad man vill 
med utvecklingen och det där om meningsfullheten. 

Det man istället talar om är hur man effektivast 
ska vidarebefordra folk ut på arbetsmarknaden, och 
hur lönsamt detta kan komma att bli. För personer-
na själva, för kommunerna och för skattebetalarna. 
(Nästan aldrig hur lönsamt det kan vara för den nya 
branschens entreprenörer.) 

Man talar inte längre om ledorden i LSS, inte på 
konferenser eller i de publikationer där det borde 
diskuteras. Om meningsfullheten är det tämligen 
tyst. Om ”arbetslinje” konfereras det desto mer. Man 
skriver akademiska rapporter och håller utbildning-
ar. Det man stilla kan fundera över är huruvida detta, 
som är den nya tidens konsensus (arbetssupport och 
Supported Employment), innebär att vi inte längre 
kan ställa krav på meningsfullhet på de arbetsplatser 
där ”placeringar” görs? Det förefaller troligt. Man får 
helt enkelt ta det som står till buds.

Jag är rätt säker på att detta är en av anledning-
arna till att man alldeles har slutat tala om innehål-

let i omsorgerna. Jag hittar inte 
ett enda ord om meningsfull-
heten i Misa-boken. Inte heller 
om utveckling eller stimulans. 
I Örebro-rapporten är det lika 
illa. Det verkar som om man 
tänker sig att meningsfullheten 
och utvecklingen ska komma på 
köpet, när den eventuella place-
ringen är genomförd. Som en 

slags sidovinst i ”lönekuvertet”. På de ytterst få platser 
där sådana här saker skulle kunna diskuteras är det 
förvånansvärt tyst. Jag tror att det beror på att de två 
delarna i LSS-stycket ovan, helt enkelt är på tok för 
logiskt besvärliga att kombinera. Så man talar istället 
om andra saker.

Ekonomin väger tungt
Förra hösten anordnade Svenskt Näringsliv och Misa 
en gemensam konferens som handlade om hur Sup-
ported Employment fungerar som metod för funk-
tionshindrades väg ut i arbetslivet. Föreläste gjorde 
den amerikanske forskaren Robert E. Cimera, som i 
stort sett enbart uppehöll vid de ekonomiska aspek-
terna av metoden. Han berättade att samhället, för 
varje satsad dollar kunde få 1,5 dollar tillbaka. Inga 

”Det verkar som om 
man alldeles har slutat 
att tala om innehållet i 
människors vardag
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dåliga besked för dagens hårdsparande kommuner! 
Och ett svårslaget trumfkort i ett omsorgsligt vägval. 
På frågan om hur han skulle diskutera runt själva 
innehållet (läs; meningsfullheten) i de ”supportade 
anställningarna”, svarade han att detta inte ingick i 
hans forskning. Så var den saken färdigdiskuterad! 
För stora delar av auditoriet var kanske också en så-
dan sak ointressant, eller i alla fall överkurs. De eko-
nomiska argumenten väger ju mycket tungt i de här 
sammanhangen och kommunfolk och politiker ville 
veta mer. De sög i sig varje ord, varje siffra.

På den tidigare nämnda Intra-konferensen mena-
de Peritos Lars Lööw att….

”Det finns starka kommunala motiv att inte fortsätta 
på dagcenterbanan. Man både kapar kostnader och 
får nya inkomster.”

I en artikel i tidningen Unik (nr 1, 2013) läser jag 
i en intervju med en chef på hamburgerkedjan Max:

”Fler och fler förstår vilket otroligt slöseri det är att 
låta arbetsföra personer stå utanför arbetsmarknaden, 
och hur mycket vi istället skulle vinna på att fler kan 
försörja sig själva.”

Så, vad är det egentligen som driver den omsorgs-
liga inriktningen mot arbetslivet när allt kommer till 
allt? Är det omsorg om ett gott liv för personer med 
utvecklingsstörning eller är det för att sänka kostna-
derna i socialpolitiken (sänka skatterna)? Eller är det 
för att bereda nya marknader och möjligheter för nä-
ringslivet! Lars Lööw sticker inte under stol med att 
hans firma är ute efter att tjäna pengar:

”Vi som investerar i Peritos gör det på kommersiella 
grunder och vill ha avkastning på vår investering. 
Vi vet att det är möjligt tack vare våra ungdomars 

engagemang, förmågor och motivation samt våra 
kunders intresse för lönsam rekrytering och ett håll-
bart samhälle.”

(Läser detta på Peritos hemsida)

Vi måste tala om arbetslinjen
Om 10 år så kommer antagligen inte ställen som min 
arbetsplats att finnas kvar. Inte heller kommer någon 
längre att tala om stimulansen, utvecklingen eller om 
meningsfullheten i daglig verksamhet. Vilket är synd, 
då ett gott liv faktiskt inte enbart handlar om att man 
gör, utan också vad man har för händer. Form är inte 
allt här i livet. Människor måste också få del av ett 
innehåll, en mening. I synnerhet, så tänker jag, gäller 
detta personer som redan släpar runt på en tung och 
otymplig ryggsäck i form av funktionsnedsättning.

Det är med andra ord livsviktigt att vi också talar om 
arbetslinjens moraliska innehåll, och inte bara om att 
alla måste ”arbeta”.

Till sist vill jag låta Göran Rosenberg tala:
”Vad jag bevittnar, delvis med egna ögon eftersom min 
svärfar under dessa år avslutat sitt liv i ”omsorgens” 
institutioner, är en landsomfattande reträtt från en 
offentligt organiserad förpliktelse att gemensamt sörja 
för de gamla och svaga och hjälplösa i vårt samhälle. 
Det har under en tid kunnat ske med hänvisningar 
till de snart skördade frukterna av en ökad kostnads-
effektivitet i omsorgens verksamheter, mer omsorg för 
mindre pengar, men undan för undan har det stått 
klart att problemet inte består i bristande effektivitet 
utan i en försvagad förpliktelse. Eller snarare i en 
förpliktelse som vi inte längre förmår att organisera”

(Ur ”Plikten, profiten och konsten 
att vara människa”)

Fler än 
någonsin 
på Intra-
dagarna

A ldrig har så många besökt Intrada-
garna som i år! FUB och tidskriften 
Intra som arrangerar dagarna tving-

ades tacka nej till ett 30-tal anmälningar 
som inte fick plats! 

De ca 400 deltagarna fick bland annat 
lyssna på Lena Söderman, Thomas Jansson, 
Annelie Nordström, Bo Hejlskov Elvén, 
Bengt Westerberg, Jesper Odelberg, Ann 
Heberlein, Sirpa Niemi, Christina Renlund 
och Karl Grunewald. 

Årets Intrapris delades ut till FUB:s f d 
ordförande Elaine Johansson. 

Till Intradagarna hade som vanligt ett 
specialnummer av Intra tagits fram med 
artiklar om eller av föredragshållarna. Det 
finns för nedladdning på:

Karl Grunewald träffade elever från  yrkesskolan i 
Växjö på Intradagarna.

 www.tidskriftenintra.se

Utvärderingarna ger ett högt betyg på In-
tradagarna trots att det tidvis blev mycket 
varmt i lokalen eftersom ventilationen inte 
fungerade som den skulle. 70% var mer än 
nöjda. 

Återigen har Intradagarna befäst sin 
position som det viktigaste forumet för 
idéutbyte och kunskapsinhämtning för 
alla som är engagerade i LSS-verksamhet.

Nästa år kommer Intradagarna att 
vara 22-23/9. Du som redan nu vill 
vara säker på plats kan anmäla dig till 
e-post: intradagarna@fub.se

Ann Heberlein trollband åhörarna.

Bo Hejlskov Elvén höll ett 
uppskattat föredrag om hur 
man stöder personer med 
problemskapande beteende.
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J ag måste medge att jag hittills förhållit mig skep-
tisk till såväl Glada Hudik som den övriga teater-
explosionen inom daglig verksamhet. 

       Mina invändningar har sin grund i en förskräcklig 
erfarenhet: jag arbetade under några år i en grupp-
bostad där flera av de boende var medlemmar i en 
teatergrupp. Men två av dem ville faktiskt inte vara 
med. Det fanns något i den där situationen, att folk 
applåderade på ett översvallande tillgjort sätt som de 
måste ha hatat. För detta var män som förtvivlat leta-
de efter en hållbar identitet – att då stå på scenen och 
spela älg eller blomma och få de där uppmuntrande 
klapparna på huvudet var förnedrande. Det gick så 
långt att en av dem la sig ner och spelade död när 
taxin kom för att hämta honom till teatern. Jag ring-
de återbud och fick en utskällning som hette duga. 
Teatern hade ju tom fått pris av drottning Silvia.

Men det var länge sedan och nu är nu. Hur håll-
bara var egentligen mina invändningar? Jag for till 
Hallunda dagliga verksamhet i Botkyrka kommun 

där man både har en livaktig teatergrupp och har 
utarbetat en webbportal för liknande teatergrupper 
i landet. Där borde jag få svar.

Pralinteatern
Inger Erikson är enhetschef för Hallunda dagliga 
verksamhet som är en traditionell daglig verksamhet 
i den meningen att det mesta sker i egen regi i egna 
lokaler. För de 50 arbetstagarna finns det mycket att 
välja på, där finns chokladtillverkning och annan 
industriell montering, där finns en bild- och textil-
verkstad (se omslagets konstnär), en medieenhet, en 
butik och en kafégrupp. Och så finns där en teater.

– Vi startade Pralinteatern 2008, berättar Inger Er-
ikson, samtidigt som vi startade chokladtillverkning-
en. Då flyttade posten ut och vi fick ta över deras lo-
kaler. Perfekta teaterlokaler. Idag är det 16 personer 
som deltar. Varje år jobbar vi fram en föreställning.

Till en början samarbetade man med Riksteatern 

Överallt växer de upp som svampar i marken: teatergrupperna. I kölvattnet 
på Glada Hudik-succén finns det nu ett 50-tal teatergrupper i LSS-verksam-
heterna.  Men vad handlar det om egentligen? Utgår verkligen teaterverk-
samheterna från ett behov hos dem som har insatsen daglig verksamhet? 

Teater som daglig verksamhet
Fungerar det?

Tarik  Husain spelar Jack i Pralinteaterns föreställning Jack och döden. Foto: Ida Vakoniemi.
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De här teatrarna 
är med i Scenialt:
Stjärnteatern - Arvidsjaur
Rebellteatern - Umeå
Teater Barda - Östersund
Teaterfolket - Hedemora
Fjällhumlorna - Järpen
Nöjesfabriken - Skellefteå
Glada hudik-teatern - Hudiksvall
Gävle Handikappteater - Gävle
Gävle bock och tack teater - Gävle
Teater Blanca - Uppsala
Esters Musikorkester - Uppsala
Mosaikteatern - Stockholm
Teater Surra - Stockholm
Stora Blå - Stockholm
På egna ben - Stockholm
Pralinteatern - Stockholm
Teater Änglarna - Köping
Kulpåscen - Linköping
Teater Vita Svanen - Örebro
Kandekanvi - Mjölby
Teater Phantastisk - Göteborg
Kulturlabbet - Göteborg
Den flygande Holländaren - Kalmar
Moomsteatern - Malmö

(Ytterligare lika många 
teatergrupper har Jakob Siwek 
varit i kontakt med men de är ännu 
inte medlemmar.)

som ligger på andra sidan gatan och rekryterade sin 
regissör därifrån. Men sedan några år driver man tea-
tern helt i egen regi.

 Till en början byggde föreställningarna på delta-
garnas egna historier och önskemål. Men under se-
nare år, när deltagarna blivit skickligare, har de bör-
jat arbeta efter manus. 

– Det är ju ingen professionell teater i den mening-
en att vi håller på hela tiden, säger Jakob. Nu träffas 
vi bara två timmar, en gång i veckan. En del av mitt 
jobb har varit att utmana deltagarna så att de vågar gå 
utanför sina ramar. Man blir så lätt fast i en idé av vad 
man vill föreställa på scenen. Någon vill bara spela 
Elvis, en annan vill vara Michael Jackson. Vilket ju är 
tryggt. Men om jag ger dem en form, en annan ge-
stalt som de, genom improvisationer, kan göra till sin 
egen, då förmår de gå utanför sina ramar. De skapar 
en egen tolkning. Vilket medför en estetisk kvalitet 
som åskådare sedan kan uppskatta.

– Det har varit en process där deltagarna verkli-
gen vuxit. Från arbetstagare till skådespelare!, säger 
Inger. 

Ur arbetet med Pralinteatern växte en bok fram, 
”Scenialt”, och så småningom också ett större projekt 
som riktar sig utåt. Det är här teaterpedagog Jakob Si-
wek kommer in. Han arbetar med Pralinteatern och 
är redaktör för projektets hemsida Scenialt.se.

Scenialt.se
– Vi samlar in information från alla teater- dans- och 
musikgrupper som på något sätt gör scenkonst med 
personer med intellektuella funktionsnedsättningar, 
berättar han entusiastiskt. Från mer etablerade teat-
rar som Moomsteatern, Teater Blanca, Teater Surra, 
Teater Barda, Mosaikteatern och Glada Hudik-tea-
tern till mindre dagliga verksamheter i utkanten av 
Sverige, som på ett eller annat sätt arbetar konstnär-
ligt. Vi lägger upp grupper och deras verksamhets-
beskrivningar, vi för in tidpunkter för premiärer och 
presenterar föreställningsinformation. Vi söker in-
tressanta gästskribenter och presenterar angelägna 
publikationer. Vi skriver och samlar in reportage, re-
censioner och nyheter. 

Ett eget språk
Jag känner att det är dags att komma med mina in-
vändningar. Är inte teater som form egentligen gan-
ska svår för personer med utvecklingsstörning?, frå-
gar jag. En form där man från början är i underläge. 
Det mesta handlar ju om ett språk som man har svårt 
att förstå. Språk och uttryck som försiggår på olika 
nivåer och metanivåer, med till exempel ironi och 
underförstådda antydningar? Jämfört med t ex bild-
konst där man faktiskt kan använda sig av ett eget 
uttryck och där man inte hela tiden känner att man 
är i underläge. 

De tittar oförstående på mig.
– För mig kommer det sceniska ur personen, säger 

Jakob. Om du till exempel inte har ett talat språk, 
om du rör dig på ett visst sätt, så kommer en kvalitet 
ut ur det sättet. Kvaliteten kommer ur hur du är, hur 
du rör dig och kommunicerar, inte ur din förmåga 

att tala och förstå talat språk enligt en viss norm. Mitt 
jobb som regissör är att få just den kvaliteten att bli 
synlig på scenen. 

– Vår erfarenhet är att de växer som individer!, sä-
ger Inger ilsket. Att de i teaterverksamheten får ut-
rymme att arbeta med sig själva. Att de får utmana sig 
själva. Att de får synas. Att de får applåder. Personer 
här, som nästan inte talade alls, har börjat tala. Per-
soner som nästan aldrig har uttalat några önskemål 
har börjat tala om vad de vill.

Hon berättar om olika övningar som de haft. Hur 
någon beordrar: ”Res dig från stolen!” Hur de övar 
att säga ”Nej, det tänker 
jag inte göra!” Hur detta 
har gett resultat utanför 
teaterlokalen. 

En viktig del i teater-
arbetet är att deltagarna 
arbetar med att få förstå-
else för hur andra tänker 
och gör. Då kan man i 
bästa fall lära sig att gå 
lite utanför sig själv och 
betrakta sin egen roll i 
världen.

Allt eftersom jag lyssnar 
inser jag att det finns två 
ganska olika sätt att se på 
detta med teaterverksam-
heten. På Pralinteatern 
ligger tonvikten på att de 
personer som deltar ska 
känna att man befinner 
sig i ett sammanhang och 
att man förstår det man 
gestaltar. Arbetet handlar 
om att deltagarna själva 
ska hitta sitt unika ut-
tryck som baserar sig på 
de egna erfarenheterna.

– Terapeutisk peda-
gogik och konstnärlig 
estetik smälter samman, 
säger Jakob entusiastiskt. 

Pralinteatern tycker att de hittat ett eget teaterspråk som 
fungerar. Här Fredrik Hilding och Tarik Husain i föreställningen 
Jack och Döden. Foto: Ida Vakoniemi.
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Spelar på fördomar?
Så vad är problemet? Så länge som man kan pröva 
på och sedan välja? Så länge som teaterverksamheten 
utgår från deltagarnas behov och inte styrs av någons 
förment konstnärliga ambitioner som ska manifeste-
ras i medias uppmärksamhet. Men, och här kommer 
min sista invändning: 

Är inte mycket av det som skapas ett sätt att spela 
på fördomar om personer med utvecklingsstörning 
– att de skulle vara mer spontana, mer godhjärtade, 
att de lever i nuet och är underbart kramiga? Är inte 
detta ett sätt att låsa in människor i roller och förvänt-
ningar som inte har med verkligheten att göra? Finns 
det inte en tragik i detta: att de som söker originali-
tet och annorlundaskap i sitt arbete med utvecklings-
störning möter en grupp som ingenting hellre vill 
än att få slippa vara annorlunda och få komma in i 
normaliteten?

Men där hugger jag rejält i sten känner jag. Både 
Jakob och Inger har en helt annan inriktning på sitt 
arbete.

– Det där kan gälla en del äldre grupper, säger båda. 
Men de flesta verksamheter idag fungerar ju tvärtom. 
När man lägger tid på individerna och arbetar med 
deras uttryck så försvinner klichéerna! De blir synliga 
som individer.

Lustfyllt och spännande
Kanske är det precis så det är – att teaterverksamhet 
för personer med utvecklingsstörning erbjuder en 
väg till utveckling och samvaro som är både lustfylld 
och spännande. För en del. Och att det är gott så. 

Sedan är det nog fortfarande så att de som besöker 
dessa föreställningar mest är anhöriga och personal. 
Och att igenkännandet av någon man tycker om, som 
stolt står på scenen, är en del av teaterupplevelsen.

– Vi brukar också besöka varandras föreställningar, 
säger Jakob glatt. Så lär vi av varandra. Vi försöker 
skapa ett kontaktnät där vi utvecklas tillsammans.

Pralinteatern spelar nu på sin femte föreställning. 
Jack och döden, heter den. Vill man se den eller någon 
annan annorlunda teaterföreställning kan man gå in 
och kolla tider på www.scenialt.se

Hans Hallerfors

”För mig kommer det sceniska ur personen. Om du inte har ett 
talat språk, om du rör dig på ett visst sätt, så kommer en kvalitet 
ut ur det sättet” säger teaterpedagog Jakob Siwek.
Foto: Hans Hallerfors.

– Man kan också säga att det går en linje mellan 
konst och terapi, säger Inger. Och då måste man frå-
ga sig var på denna linje man vill befinna sig. Varför 
spelar vi teater? Är det av terapeutiska skäl eller är det 
för att vi vill göra den här stora föreställningen inför 
en stor publik. Det är en svår fråga. De som kommer 
och ser våra föreställningar är ofta fascinerade och 
tycker att de har fått en teaterupplevelse. Att det då 
också innebär en terapeutisk process för skådespe-
larna gäller ju för alla teatrar. 

Båda anser att den typ av teater som t ex Pralin-
teatern representerar utgör ett eget teaterspråk som 
vuxit fram inom olika teatrar i landet. 

Men båda är också medvetna om att det finns de 
som bara försöker spela traditionell ”teater”. Där 
regissören gör märken på golvet dit deltagaren går 
fram och säger sina inövade repliker utan att kanske 
förstå så mycket av vad det handlar om.

Inte bara lek
Filmen ”Hur många lingon finns det i världen” 
handlar om en ung man som inte vill växa upp och 
ta ett ”vanligt” jobb. Istället hittar han den dagliga 
verksamheten i Hudiksvall där han får utlopp för sin 
kreativitet och leklusta. Är det inte det alltihop hand-
lar om egentligen?, frågar jag lite provokativt. Att en 
massa käcka 30-åringar hittat en arena där de kan få 
fortsätta att leka och ha kul? 

Båda skrattar och skakar på sina huvuden.
– Jag har inte sett filmen, erkänner Jakob. Men det 

är inte bara lek det vi håller på med här. Det är inget 
tidsfördriv. Det vi gör har konstnärlig kvalitet. Det är 
riktigt bra teater. 

Och jag måste ju medge att vissa av resultaten ta-
lar för sig själva. ICA-Jerry har betytt mer än 50 väl-
menande arvsfondprojekt tillsammans för att skapa 
ett positivt intresse och engagemang ute i samhället. 
Inom teaterverksamheterna sker ju ett otvetydigt väx-
ande. Och om man sedan råkar ha kul – är det så fel? 
Kanske är jag bara lite avundsjuk?

Inger ser allvarligt på mig:
– Teater är ett fantastiskt verktyg som också kan 

innebära att man fungerar bättre utanför scenen.

”Personer som nästan aldrig har uttalat några önskemål har 
börjat tala om vad de vill”, berättar enhetschef Inger Erikson.
Foto: Hans Hallerfors.
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          Karl Grunewald
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Intra nr 1/2014 kommer ut i mars. Du kan också 
beställa prenumeration 

från vår hemsida:

www.tidskriftenintra.se
eller på fax: 08-97 11 04  tel: 08-647 87 90

eller e-post: intra@swipnet.se

Prenumerera!Omslagets konstnär

Bilder 
som 
berättar

I stadsfullmäktige i Stockholm diskuterades år 1951 behovet av ett nytt vårdhem för psykiskt efterblivna. Enligt protokol-
let sa man: ”De har fått stå efter i någon mån, därför att äldre tänkesätt hade betraktat de sinnesslöa med olustkänsla, 
som inte saknade sin ingrediens av öppet förakt”. 

   Man beslöt att rusta upp Carlslunds vårdhem där det bodde ca 200 personer i några alltmer förfallna träkåkar. Redan 
1953 kunde 100 vuxna och 60 barn flytta in i nya paviljonger. Och fler blev det – som mest över 500. 
    Carlslunds vårdhem blev välutrustat som få. Man hade en läkaravdelning med två heltidsanställda läkare, röntgen, EEG 
och tandläkare, men även psykologer och kuratorer, simbassäng och aula. Det blev som ett läkarlett specialsjukhus, en 
total institution. En sådan standard hade inget vårdhem i Sverige!
   Men all vård skedde som på löpande band, rationellt och opersonligt. Avdelningarna var överbefol-
kade och det var svårt att rekrytera personal. De intagna passiviserades, personalen slets ner och det 
förekom både misshandel och vanvård. Anhöriga reagerade och i mitten på 1970-talet vände sig per-
sonalen direkt till landstingsrådet Nils Hallerby: Vi är förtvivlade och psykiskt knäckta, arbetsmiljön är 
outhärdlig. Hallerby höll med och landstinget beslöt att lägga ner Carlslund. Det tog tio år att tömma 
denna jätteinstitution, detta flaggskepp inom omsorgerna.

Den oändliga 
promenaden

”Efter frukost och 
lunch släpps de 
utvecklingsstörda ut 
i hagen på baksidan 
av vårdavdelningen. 
Där sitter de på var 
sitt håll och nickar 
eller leker med dockor 
och leksakstelefoner. 
Några sover i sina 
rullstolar. Andra går 
oroligt runt och 
skriker eller gråter. ”
Text och foto: 
Thomas Olsson
Ur ”Den oändliga 
vandringen”, 
Handikapphistorisk 
årsbok 1990.

Carlslund - 
flaggskeppet 
bland 
vårdhemmen

Adriana Viallon-Panchillo deltar i konstverksamheten 
på Hallunda dagliga verksamhet i Stockholm. Hon 
övar flitigt hemma bland annat genom att titta på in-
struktionsfilmer på internet och i teckningsböcker. 
Oftast har hon en bild som förlaga som hon hittat via 
sin mobiltelefon, den ritar hon av och gör sedan en fri 
tolkning av den på målarduken. Att måla människor är 
ett genomgående tema, och då framförallt sin favorit-
artist Michel Jackson.
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INTRA, Kaktusvägen 38, 125 55 ÄLVSJÖ

intra
Du som är 
LSS-handläggare
behöver veta 
vad som gäller! 

Intra är en fri och obunden tidskrift som ägs 
av en ideell stiftelse. 
Intra kommer ut med fyra 36-sidiga nummer per år. 
Intra ger ut en rad angelägna skrifter. 
Läs mer på Intras hemsida – där finns ett 
arkiv med massor av information!

Du som vill prenumerera på INTRA: Betala 320 kr på 
postgiro 636 55 62-5 eller bankgiro 5308-1485. 

Du kan också beställa din prenumeration från e-post: intra@swipnet.se
eller tel 08-647 87 90 eller fax: 08-97 11 04.
Eller prenumerera från vår NYA hemsida: 

Du som arbetar med att handlägga 
LSS-ansökningar behöver känna till 
vad som händer inom ditt område. 
Ständigt kommer nya direktiv, ny lag-
stiftning och nya krav från samhällets 
olika instanser som påverkar arbetet.
Behovet av faktakunskaper, liksom 
behovet av idéer och exempel på bra 
bemötande har aldrig varit större! 

Sedan 1991 har Intra fortlöpande 
informerat om metoder, litteratur, 
forskning och lagstiftning. 
Vi ger inspiration och kunskaper.

www.tidskriftenintra.se

Med Intra är du alltid välinformerad!


